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TARTALOM. Sursum corda! — Egy karácsonyéji sz. mise. — A lelkipásztorkodás köréből. — Egyházi tudósitások : Bu-
dapest. Újévi levél. — Szombathelyi egyházmegye. Pehám György emléke. —- Bajorország. Zajtalan kulturharcz. — Iroda-

lom : „Közoktatás" —• Vegyesek. 

S u r s u m c o r d a ! 
I. 

Midőn ez évben legelőször kezünkbe vesszük a 
tol lat , hogy e közel félszázados lapnak diszes olvasó-
közönségéhez m e g í r j u k 1882-re ú j év i beköszöntő-
jé t . sz ívünk elszorul, és szeretnők, ha lehetséges 
volna az í rás köte lességét felcserélni a ha l lga tás 
szerénységével . Mert ha egy sz. Ágoston érezte ké-
nyes vo l tá t a ny i lvánosság előtt szóló helyzetének, 
midőn igy szólt : „Tu t iu s Veritas aud i tu r , quam 
p r a e d i c a t u r ; quoniam cum a u d i t u r humi l i t a s custo-
d i t u r " ') : mennyive l i nkább kell ezt érezni egy 
közönséges ha landó embernek, oly kényes, mond-
ha tn i ideges t á r sada lomban , mi lyenné vál ik a mienk 
annál inkább, mennél közelebb j u t u n k válságos 
kiizködéseink forduló pont jához . Á m d e í rni , szólni 
kell ; ez e lodázhata t lan kötelessége a pub l i c i s t ának : 
melye t midőn m á r nem tel jes í tenie nem lehet, lehe 
te t len bá to rságo t nem mer í ten i sz. A m b r u s szólás 
szabályából , melye t következő erőte l jes szavakkal 
formulázot t : „Nihi l in sacerdote t am per icu losum 
apud Deum, t am t u r p e apud homines, quam, quod 
sentiat , non l ibéré enun t ia re . " 

Egy tapasz ta la tokban gazdag ó év a lkonyán s 
egy reményekkel kecsegtető u j év ha jna lán , vá j jon 
mi az az unuin necessar ium, m i t a ,Religio ' a kat -
hol íc ismusnak Magyarországon k ívánn i kötelessé-
gének t a r t j a ? 

A legfőbb, a mi t k ívánni lehet. 
Kr i sz tus Urunk , midőn apostolai tól búcsú t vet t , 

s üdvösségünkér t meghalni készül t , főpapi imá jában , 
melylyel nagy á ldozatá t min tegy bevezette, apos-
tolai s hívei számára mennyei A t y j á t ó l az egységet 

1) S. Aug. Super ev. Joan, tract. 57. c. 15. 

kérte. „Szent A tyám ! t a r t sd meg őket a te neved-
ben, kiket nekem adtál , hogy egygyé legyenek (u t s in t 
u n u m ) m i n t mi v a g y u n k . " 2) Az ember lényegi leg 
t á r sas t ény . Se születni, se emberségesen élni, sőt e 
v i lágból t isztességesen elköltözni sem képes t á r sa -
ság, másokka l való összeköttetés né lkü l : h á t üdvö-
zülni hogy tudna ? ! Társas l ény iségünk ezen a lap-
tö rvényére a lap í to t ta Kr i sz tus U r u n k üdvin tézmé-
nyét . Az emberiség számára v i l ágegyháza t a lapí to t t , 
me lynek közpon t j ává az u n u s pas tor f , czél jává az 
u u a m ovilét tet te . A kathol ika , vagyis egyetemes egy-
háznak tehá t a lphá j a ómegá ja az egyetemes egység : 
egység az in tens iv i tásban . egyetemesség az extensivi-
t á sban : egység és egyetemesség, kivétel né lkü l , 
ugyanazon hi tben; egység és egyetemesség, k ivá l t -
ság né lkül , ugyanazon reményben ; egység és egye-
temesség, kizárás nélkül , ugyanazon szeretetben; 
egység és egyetemesség , k imaradha tás n é l k ü l , 
ugyazon czélra való törekvésben és cselekvésben. 
Vagyis : Kr i sz tus egyházában az u. n. ,à par te ' , 
azaz kiki magamaga- fe lé való cselekvésmód ép oly 
n a g y hiba, m in t a semmit tevés . Köztük csak az a 
különbség, hogy emez peccatum ommissionis, amaz 
peccatum commissionis ; de m i n d a ket tő bün . A 
semmit tevés , hogy czélra nem vezet, világos, m e r t 
egyá l t a l ában semmire sem vezet, vagyis is i nkább 
m e r t pusz tu l á s r a vezet. Á m d e végeredményében 
ide vezet az à pa r te celekvés is ; mert , b á r m i l y 
b r i l l i ans tevékenysége t fe j t sen is ki va laki : ha ösz-
szes működése az egyház egyetemes ac t ió jának nem 
szerves tényezője, hanem csak vagy véle t len v a g y 
önérdek k i számí to t t a epizódja, ugy az az egyház 
egyetemes je l legű ha ladásá t e lőbbre nemcsak nem 
viszi, sőt azt, m i n t az epizód a hősköl temény act ió-

2) Sz. Ján. 17; 11. 
1 
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já t , csak félbeszakítja, legfeljebb M u s t r á l j a . . . és 
végre is a közczélravezetés helyet t zsák utczá-
czába vesz el. Az együvé való erők közreműködése 
nélkül soha de soha e világon valamire való jelen-
tösb dolog nem tör tént . Söt sz. Ágoston u tán bát-
ran mer jük állítani, hogy mások segítsége, támo-
gatása, szóval társas közreműködése nélkül a leg-O ' o 
nagyobb, leggenialisabb, leghatalmasabb ember is, ki-
vál t az oly magasztos, részben természetfölött i actio 
czéljaira nézve, milyen a katholicismus actiója, annyi 
min t semmi. Prae ter enim uni tatem, et qui facit 
miracula, nihil est.3) Egységes actió nélkül, még 
az is, a ki csodákat mivel, — semmi. Ellenben, sz. 
Ambrus szerint, a magokban véve semmi emberek is, 
lia sokan össszeteszik válaikat , nagy tényezővé lesz-
nek. Multi minimi, dum congregantur unanimes, 
h u n t magni.4) 

Erre van nekünk katholikusoknak Magyaror-
szágban mindenek felett szükségünk : a cselekvés 
egységére, vagyis egyetemesítésére. Ezt k ivánja a 
,Religio' ú j év i üdvözletül Magyarországban a kat-
holicismusnak, a katholikusoknak. Azt, hogy e czél 
felé egy lépéssel előbbre menjünk. 

Ne t i tko l juk magunk előtt, ne palástol juk, ne 
szépítsük a dolgot, hanem vegyük ugy a hogy van. 
Katholikus egyetemességünk öszhangjába először is 
m i n d j á r t a nemzetiségi par t icular ismus vegyül za-
varólag. Összességünk, katholikus nagy létének 
megfelelő nagy actiojára, —melyet , hogy mint az or-
szág többsége imponál junk, okvetlenül kifejteni kel-
lene, — a szétágazó nemzetiségi aspiratiók, melyek a 
papság szive húr j a in is átrezgenek, tagadhata t la-
nul bénítólag hatnak. A szent Is tván birodalmában 
lábrakapot t s különál lásra i rányuló centr i fugai 
nemzetiségi erők az egyházban is éreztetik zsib-
basztó hatásukat . Horvát atyánkfiai, t a lán még 
inkább a papok mint a vilagiak, szivesebben men-
nének Bécsbe, még szivesebben Prágába , katholikus 
ügyek felett congressusban tanácskozni, mint Bu-
dapestre. És vegyük csak püspöki tanácskozmá-
nyainkat , s főpapjaink felsőházi működését. Hogy 
az egy zágrábi bibornok-érseken kívül több horvát 
püspöknek eszébe se j u t sz. István országának fő-
városába és országgyűlésébe s püspöki tanácskoz-
mányaiba feltekinteni, az ta lán onnét is származik, 
mer t az iskola-ügyet és az alapokat az anyaország 
kiadta a horvát , testvér ' nemzet önálló rendelkezé-
sére. Ámde többi főpapjaink közt is, az ország köz-

3) De lib. arb. 1. 3. c. 23. 
4) Super ep. ad Kom. c. 15. 

pont ján való közös actio kifejtésében, bizonyos, 
szintén nemzetiségi szempontokból magyarázható 
tar tózkodóbb magatar tás észlelhető, legalább idáig 
az egyesült románok részéről. É r t j ü k ennek mind 
tisztán politikai, mind egyházpolitikai indokait. A ro-
mán püspökök nem szakithatnak a románok politikai 
magatar tásával , mert akkor ta lán épen nem az unió-
nak, hanem a schisinának ha j tanák malmára a vizet. 
Ámde másrészről, ki nem lá t j a be, hogy minden, 
bármely gyengéd árnyala tú tar tózkodás az actio 
egyetemességének és erélyének há t rányával j á r ? 
Hol van a kettő közt az arany közép út, azt megta-
lálni, ez a valódi ars ar t ium. Es ebben segíteni fő-
pásztoraikat , első sorban a románajku kath. papság 
van hivatva. Első az Isten és a vallás, azután a közös 
haza, csak ezután jön a nemzetiség. Áll ez minden 
nemzetiségű papjainkra, minden józan gondolko 
dású emberre nézve megdönthetet len elvül. Az Isten 
tiszteletére s a lelkek üdvére vonatkozó actio egye-
temességét s erélyét semmi alant ibb fokú érdeknek 
megbénítani nem szabad. Mi katholikusok sz. Ist-
ván birodalmában, meg lehetünk róla győződve, 
csak annyi t érünk, csak annyi t nyomunk a latban, 
a mily egységesek, a mennyire egyesültek vagyunk 
az actióban. In quan tum quodque uni ta tem adipi-
scitur, mondja Hippo lángeszű sz. püspöke, in tan 
t um est.5) Kathol ikus azaz egyetemes actio Ma-
gyai'ország kathol ikusai részéről csak az lehet 
melyben minden katholikus, nemzetiségi különbség 
nélkül, egyenlő kötelességérzettel, egyenlő buzgó-
sággal, egyenlő tevékenységgel vesz részt. Hogy 
ennek a katholikus actiónak megindí tásául e vagy 
betetőzéseül, — ki tudná megmondani melyik a ta-
lálóbb kifejezés ? — az 1822-kihez hasonló u. n. 
nemzeti vagy országos zsillatot fog kelleni tar tani , 
az oly világos, mint a mily világos az, hogy a há-
nyat ta tásban széthulló kéve, ha össze nem köt jük, 
a hányat ta tásban okvetlenül széthull. 

Tehát katholikusok a szent korona területéről , 
r í tus- és nemzetiségi kiilömbség nélkül: . . . SlU'-
sum corda ! Fe l , lelkesedve fel egy országos 
katholikus zsinat eszméjeért . . . imára ! Hadd le-
gyünk egyek mindnyá jan egészen tetőtől talpig, hogy 
erőseknek ta lá l tassunk. Ha az 1882 iki év min-
den katholikus szívbe csak egy fénysugara t vet 
is e nagy eszméből, már sokat tet t , és reménynyel 
telve adhat ja át örökségül az eszmét a jövő évnek. 
1822 óta, a midőn u to l já ra volt együt t mindaz, a 
mi szent Is tván országában joggal és szavazattal bir 

5) De morib. Manich. c, G. 
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k á n o n i l a g t a n á c s k o z n i és h a t á r o z n i , n a g y i dő m u l t el. 
A z ó t a n a g y o t v á l t o z t a k az idők, az e m b e r e k , a k ö r ü l -
m é n y e k és s z ü k s é g l e t e k , — n a g y o b b a t , m i n t e z e l ő t t 
t a l á n k é t s z e r a n n y i idő a l a t t . Az 1 8 2 2 ik i o r s z á g o s 
z s i n a t ü g y r e n d é n e k 8 p o n t j á b a n k i j e l ö l t czé lok kö-
zöl, n é m e l y i k m e g s z ű n t , n é m e l y i k t e l j e s ü l t p . K á l d y 
f o r d í t á s á n a k á t d o l g o z á s a , n é m e l y i k á t a l a k u l t , n é -
m e l y i k m é g s ü r g ő s e b b e n h í v j a fel a g o n d o s k o d á s t 
bö lcs t a n á c s k o z á s r a és ac t ió ra . H á t az u j v i s z o n y o k , 
a f e l m e r ü l t s z ü k s é g l e t e k m e n n y i m e g o l d a n d ó k é r d é s t , 
m e n n y i m e g v a l ó s í t a n d ó u j czé l t t o l t a k fe l a ka tho l i c i s -
m u s elé M a g y a r o r s z á g b a n ? ! Azó t a , igaz, v o l t a k t a r t o -
m á n y i s m e g y e i z s i n a t a i n k . Sok ü d v ö s e t h a t á r o z t a k , 
sok j ó t l é t e s í t e t t e k , sok k á r o s a t m e g a k a d á l y o z t a k . 
M e g t e t t é k k ö t e l e s s é g ö k e t . De eníiél t ö b b e t n e m t e -
h e t n e k . A rész soha sem b i r e lég erővel az egész kö-
t e l e s ségé t t e l j e s í t e n i . N e k ü n k az egésznek a c t i ó j á r a 
v a n s z ü k s é g ü n k . I u n g a n t s e a n i m i s , q u i i u n c t i s u n t i n -
s t i t u t i s : i n v i c e m se d e f e n d a n t , i n v i c e m se fovean t , in-
v icem o n e r a s u a p o r t e n t . 7 ) N e h é z a s z é t á g a z ó e r ő k e t 
összehozn i , igaz, á m d e m é g i s sokka l k ö n n y e b b , m i n t a 
l ehe t e t l enség , m i n t z i lá l t v i s z o n y o k köz t az e g y e t e m e s -
s é g ellen i n t é z e t t t á m a d á s o k a t s z é t f o r g á c s o l t s elszi-
ge te l t c s a t á r o z á s o k k a l h a t h a t ó s a n v i s s z a v e r n i . E g y e -
sek soha sem t e l j e s í t h e t i k azt , a m i az i s t en i g o n d v i s e 
lés á l t a l az e g y e t e m e s s é g n e k v a n f e n n t a r t v a . E z e n a lap-
sz ik I s t en e g y h á z á b a n a z s i n a t o k l é t joga , s h a i d e j ö k 
m e g é r k e z i k , s z ü k s é g e s s é g e és ha szna . A p á p a e g y m a g a 
is k é p e s t é v m e n t e s h a t ó s á g á v a l az egész e g y h á z a t kor -
m á n y o z n i : és m é g i s az e g y e t e m e s z s i n a t o k b i z o n y o s 
k ö r ü l m é n y e k k ö z t n e m c s a k h a s z n o s a k l ehe tnek , ha-
n e m s z ü k s é g e s e k is. M e g p r ó b á l t u k az a ü t o n o m i a i 
c o n g r e s s u s s a l u j u t a t t ö r n i s az a p o s t o l o k u t ó d j a i t 
p a r l a m e n t a r i s , n é p s o u v e r a i n i t á s i e s z m é k b e m e r ü l t 
n é p k é p v i s e l ő k k e l egyen lő szavazó o r g á n u m o k k á 
d e g r a d á l n i : a k i s é r l e t e l ő r e l á tha tó l ag , z s á k u t c z á b a 
veze te t t . P r ó b á l j u k m e g a fe lül ről k i i n d u l ó e r ő g y ű j t é s 
h a g y o m á n y o s ú t j á t : a k o m o l y t ö r e k v é s t ezen az u t o n 
m i n d e n e se t r e s i k e r f o g j a k o r o n á z n i . J á r t u t o n c sak 
a v a k n e m t u d j á r n i ; j á r a t l a n o n az okos és szemes is 
e l t éved . S u r s u m c o r d a ! I m á d k o z z u n k e g y országos 
katliolikus zsinatért! 

Egy karácsonyéji sz. mise. 

A franczia rémuralom idejének közepe táján történt, 
irja d'Avrecourt Abel a Courrier de Bruxelles decz. 26. és 
27. számában. Nagyanyám, akkor még kis leányka, F a u -
bourg st. Germainben lakott. Fdes anyjával egyedül valá-

6) Nachrichten und Betrachtungen über die ungarische 
Nationalsynode vom «Jahre 1822. Sulzbach 1824. 8. 0. 1. 

') S. Bernard. ep. ad Conrad, regem. 

nak. Körülöttük iires volt minden. Ismerőseik, rokonaik, maga 
a család feje is, elhagyták Francziaországot. A családi lakó 
helyek vagy pusztán álltak vagy u j lakók özönlötték el. Ok 
is fényes lakásukat szerényebbel cserélték fel, s ott, jobb 
időket várva, gondosan rejtegették még nevöket is, mely 
akkor veszélyt hozhatott volna reájok. A templomok, ren-
deltetésöktől elvonatva, raktárakul vagy műhelyekiil szol-
gáltak. A külső vallásgyakorlat teljesen megszűnt. 

Ez alatt, egy fapapucskészitő boltjának mélyén, a sz. 
Domokosról nevezett utczában, egy tisztes öreg áldozár, ki 
atyja mesterségét vette fel, néhány hivőt szokott összegyűj-
teni imára. Nagyon kellett vigyázni, mert az üldözés igen 
szigorú volt és a rögtönzött kis templomnak épen tőszom-
szédságában lakott a foradalmi kormány egyik tagja, ki a 
vallásnak kérlelhetetlen ellensége volt. 

Deczember hideg éjjeinek egyikén történt. A kará-
csonyi éjféli sz. misét tar tot ták. A bolt gondosan el volt 
zárva ; mig a belenyiló kis szoba egészen megtelt tömjén-
füsttel. Megviselt fiókos szekrény, tiszta fehér lepedő-
vel leterítve, szolgált oltárul. A papi öltönyök elővétettek 
rejtekhelyükről, és a kis gyülekezet, nők és néhány férfi, 
áhitatos imába merülve imádkozott, midőn egyszerre oly-
szerű zörgetés hallatszott az ajtón, milyennel a beavatottak 
szoktak jelt adni. A jelenvoltak egyike elment kinyitni. Von-
tatott léptekkel egy idegen férfi idegen lépett be. Valamennyi 
előtt azonban nagyon is ismeretes volt. Épen az volt a szom-
szédból, a ki a közügyek tanácsában oly bőszülten kelt ki a 
hivők titkos összejövetelei ellen, a kinek jelenléte tehát ez al-
kalommal egy jelentésű volt a halállal. 

A sz. áldozat magasztos tényét e váratlan jelenet egy 
pillanatra sem szakította félbe ; azonban elképzelhetni, mily 
érzelmek váltakozhattak a megrémült keblekben. Egyik 
már veszve érezte magát, a másik övéire gondolt. Mindnyá-
jan legjobban feltették a kedves öreg áldozárt, ki magát ily 
veszélynek kitette. Komoly, nyugodt sőt külsőleg hideg 
magatartással, mintha semmi sem történnék, vett részt a 
kis hivő sereg a sz. mise illető részeiben, különösen a sz. 
áldozásban ; ámde minél inkább közelebb jött a mise vége, 
annál jobban összeszorultak a keblek, várva a veszedelem 
kitörését. 

Midőn mindennek vége lett s a gyertyák csaknem 
mind eloltva valának, a jelenvoltak csendesen egyik a má-
sik után eltűntek. Ekkor előlépett az idegen s az áldozár 
felé, ki felismeré, közeledve, igy szólt : 

Polgár áldozár, valami mondanivalóm van neked. 
Beszélj, testvér : mivel lehetek szolgálatodra ? 
Égy kegy az, mit tőled kérnem kell, és én érzem, meny-

nyire nevetségessé teszem ez által magamat. Szégyenpir 
borítja el arczomat, s láthatod, alig tudok szóhoz jutni. 

A mód, a hogy fogadlak, és hivatásom, legkevésbbé 
sem hozhatnak zavarba, éa, ha valamely áhitatos érzelem 
vezetett i d e , . . . 

Eh ! Epen ez nem. Én nem tudom mi az az ájtatosság ; 
nem is akarom megismerni ; én egyike vagyok azoknak, kik 
legtöbbet tettek a ti vallástok tönkretételére ; csakhogy 
szerencsétlenségemre egy leányom van . . . 

En nem látok ebben semmi szerencsétlenséget, szakitá 
félbe az egyházi férfiú. 

Hallgass csak, polgár, tüstént meglátod. Mi más em-
1* 
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berek, mi, az elvek emberei, mi gyermekeink áldozatai va-
gyunk. Hajthatat lanok mindenki iránt eszméink fenntartá-
sában, melyeket magunknak alkottunk, mi megingunk és 
gyermekekké leszünk gyermekeink rimánkodásai és köny-
nyeivel szemben. Nekem van egy leányom, kit arra nevel-
tem, hogy becsületes nő és igazi polgárnő legyen. Azt hit-
tem, saját képemre s hasonlatosságomra sikerült őt nevel-
nem, s ime mennyire csalódtam. 

Eletének egy ünnepélyes pillanata közeledik. IJjév 
után férjhez akar menni egy derék ifjúhoz, kit én magam 
választottam számára. Minden jól menne ; a két gyermek 
szereti egymást, legalább azt látom, és már minden készen 
is van a polgári ceremóniához. Ma este leányom egyszerre 
csak lábaim elé borul s kérve-kér, hogy halasztanám el egy-
bekelésöket. 

Eleinte ugyancsak meg voltam lepve, — azután fel-
emelém. 

Eh mi t ! Há t talán nem szereted jegyesedet? mondám. 
Ô igen, atyám, feleié. De én még nem akarok férjhez 

menni. 
Kérdéseim ostrom alá fogták. Nem tudtam elgondolni, 

mi lehet az oka idegenszerű fejességének. Végre kisült, hogy 
leányos gondolat bántja. Azért akar várni, mert hiszi, hogy 
nemsokára egyházi áldással mehet férjhez. Első haragom 
dühe lecsillapodván, annyi okot hozott fel szándéka mel-
lett, hegy én nem is tudnám elmondani ; és mindezt ellenem, 
s hogy tőlem azt nyerje meg, a mi eszemjárásával s életem 
feladatával homlokegyenest ellenkezik. Elhunyt édes anyja 
is templomban, áldással ment férjhez. Emléke követeli, 
hogy ezt leánya se mulaszsza el. Leánya nem hihetné el. 
hogy férjhez ment, ha ez nem az oltár előtt történnék. In-
kább leány marad örökre, mint hogy máskép menjen férjhez. 

Annyit beszélt, rimánkodást és könnyeket végyítve 
minden szavába, hogy végre győzött. Mikor látta, hogy 
megteszek mindent, a mit akar, elmondta, hogy itt e helyen 
szokott lenni isteni tisztelet ; mit ha mástól tudok vala meg, 
bizony máskép jöttem volna ide. I t t vagyok tehát nálad s 
kérdem : Üldöződ van előtted : akarod-e vallásod szerint 
megáldani az ő leányának házasságát ? 

A tisztes áldozár viszonzá : 
Hivatásom nem ismer se haragot se kizárást; én bol-

dognak érzem magam, ha olyasmit tehetek, a minőt ön kí-
ván ; csak egy dolog aggaszt, az, hogy az atyának annyira 
nem tetszik leánya szándéka. 

Csalatkozol, ha azt hiszed. Én minden érzelmet értek. 
Leányom óhaja, midőn ugy akar férjhez menni, mint édes 
anyja, előttem szent; és jó most is, én nem tudom mi az, de 
szertartástokat igen meghatónak találtam, a mi leányom 
eljárását még érthetőbbé teszi. 

Néhány nappal utóbb ugyanazon szűk bolti helyiség-
ben néhány beavatott és jó szándékú ember jöt t össze vallási 
szertartásra. Az egyház üldözőjének leánya vette fel a há-
zasság szentségét. . . . Mondani sem kell, hogy e nap óta, 
akár elvváltozasból, akár hálából, a forradalmi kormány 
tagja nemcsak nem bántotta a kis hitközséget, sőt oltalma-
zója és támasza lőn. 

A lelkipásztorkodás köréből. 
Igen sajnosnak kell kijelentenünk azon különös körül-

ményt, hogy a fiatal pap, midőn kilép a lelkészet terére, 
nincs oly helyzetben, miszerént egy vasárnap délutáni kö-
nyörgést utasítás nélkül el tudjon végezni. Sőt idősebb pap 
is, ha u j helyre vetődik, vagy esetleg máshol fungál, tá jé-
kozás végett kénytelen legalább is az egyházfinalc utasitá-
sait kikérni. Már pedig ez utasítások oly különfélék, hogy 
itt is áll : a hány ház (Isten háza), annyi szokás. 

Vannak helyek, hol a lelkész csak sátoros ünnepeken 
oly kegyes és leereszkedő, miszerént „egy kis könyörgést" 
maga uri személyében végezzen. Rendesen csak a mester 
tar t ja , aki énekel (vagy előolvas) valami litániát, antipho-
nát, s lia buzgóbb, még más kedvencz éneket, és vége. Lá t -
tam papnélküli „könyörgést" eleget. Olyan helyen is meg-
fordultam, hol a templomatya a kezdetnél kinyitja a taber-
naculumot, kifordítja a ciboriumot s a végén megfordítja. 
„Legalább nem száraz a litánia." Hallot tam ily litániáról 
is: A pap kimegy rochetumban stólával, kiveszi a monstran-
cziát, incensatio és velum nélkül ád vele néma áldást, azu-
tán leteszi az oltár közepére s lesz litania, — a végén ha-
sonlóképen. Ez az ünnepélyesebb litania. Tartat ik pedig pl. 
az év utolsó estéjén, halottak estéjén ( ! ) vagy valamely 
szentnek octávája alatt. 

Legtöbhnyire azonban ugy láttam és ugy tudom, hogy 
a legegyszerűbb könyörgésnél a mester énekel, vagy a pap 
előmond egy litániát, azután a következnek némely imák, vagy 
pedig énekeltetik az időszerénti antiphona, ezután a megfe-
lelő latin versiculus és oratio, utána kivétetik a ciborium s 
háromszor „Szent vagy Uram" eléneklése után áldás adatik 
— és vég-e. Szentséggel is tartat ik litania, és ekkor azzal a o DO ' 
változtatással, hogy az elején a monstrantia kivétetik, a 
szentség incensáltatik, s vagy némán, vagy a „Tantum ergo" 
éneklése után áldás adatik ; azután van a lytania, antiphona, 
oratio s végül incensatio után áldás. Ilyenkor a pap pluvi-
alét vesz magára. Nagyobb ünnepeken a szentséggeli áldás 
és kitétel mellett tartat ik vecsernye i s , hol latin hol 
magyar v. német zsoltárokkal, utánok capitulum, hym-
nus helyett valami alkalmi ének, magnificatkor az oltár 
füstölése, oratio, antiphona, oratio és áldás. Természetes, 
hogy egyben-másban némi eltérések vannak, amelyekhez, 
ha valaki nem alkalmazkodik, megzavarja a ministereket, 
a kántort és az egesz ájtatoskodó gyülekezetet, mely aztán 
hazamenet nem győz eleget beszélgetni az „újmódi" kö-
nyörgésről. 

A litaniákra vonatkozólag majdnem átalában el lehet 
mondani, hogy az egyház bölcs intézkedései nem tartatnak 
meg. Némely imakönyvekben vannak különféle időszaki és 
ünnepi litániák, megfelelő alkalmi imákkal. Van pl. hit, 
remény, szeretet litaniája ; Kr. U. kínszenvedéséről, oltári 
szentségről, Krisztus feltámadásáról, az isteni gondviselés-
ről, a Szentlélek Istenről, sz. Háromságról, Jézus legszen-
tebb szivéről, a bold. Szűz Anyának erényeiről, az ő szeplő-
telen szivéről, a megholt hivekről, a bűnbánat li taniája, 
boldog kimúlásért, sz. Józsefről, sz. Annáról, nepomuki sz. 
Jánosról, szent István magyar királyról, sz. Vendelről stb. 
Es ezek sok helyütt sorban, az időszak szerént elmondatnak. 
Nem mondom, hogy az egyház approbált litániáin kivül 



valamennyi elvetendő és rosz, hanem csak azt, hogy rendes 
nyilvános, vasár- és ünnepnapi hösájtatosságnál nem szabad 
és bizony nem is tanácsos azokat használni, különösen ha 
100 évvel ezelőtti stylusban vannak megirva. A „régi" szo-
kásoktól eltérni félőket megnyugtatja a S. Congregatio In-
dicis, mely a következő kérdezősködésre : Quid censendum 
de libris precum variarum, in quibus praeter litanias majo-
res et lauretanas, ut vocant, aliae continentur, vi decreto-
rum generalium apostolicae sedis hactenus vetitae ac nihi-
lominus diuturno jam pridem usu in plerisque catholici 
orbis regionibus receptae ? igy felelt : Provisum nuper de-
creto supremae Congr. S. Oficii fer. IV. die 18. Apr. 1860 ; 
cujus haec sunt verba; „Litaniae omnes, praeter antiquissi-
mas et communes, quae in Breviariis, Missalibus, Pontifica-
libus et Ritualibus continentur, et praeter Litanias B. M. V., 
quae in sacra aede lauretana decantari soient, non edantur 
sine revisione et approbatione Ordinarii, nec publice in ec-
clesiis, oratoriis et processionibus recitentur absque licentia et 
approbatione S. B. C.u S. C. lud. 23. Apr. 1860. Nem is fej-
tegetem azt, hogy némely helyen a templomi használatra 
beszerzett imakönyv egyházhatósági approbatióval sem bir 
s ennélfogva bizonyos kifejezéseiben haeresim sápit. 

Hanem mit szóljunk a különféle privát litaniákról? Ezek-
re nézve az én egyéni alázatos véleményem az, hogy a hol ily 
privát devotiók szokásból fenállanak, ok nélkül el ne töröl-
tessenek, és amennyiben a lelkész vezeti azokat, olyasvala-
mibe bele ne egyezzék, ami szabályellenes. Továbbá azt 
gondolom, hogy pl. valamely szentnek tiszteletére, az ő 
képe, szobra előtt, vagy kápolnájában tartott octávák vagy 
kilenczedek alatt, mert ezek egészen privát ájtatosságok, el 
lehet mondani az illető szentről szóló litániát, ha különben 
nem tartalmaz helytelenségeket és kifejezései elég tisztessé-
gesek. Mert hogy akármilyen szerkezetű és stylusu lita-
niák vagy imák használtassanak, azt a vallásunk és egy-
házunk iránti tisztelet, és a magunk önérzete alig enged-
heti meg. 

Egyébbiránt a tapasztalás mutatja, hogy némely lel-
késznek külön buzgóságát, aki ilyen privát devotiókat bár-
mi okból behozott, (mert hisz behozni könnyű) egy két év 
alatt már a szokás szerént utóbb lelohadt buzgalmu hivek 
nemigen méltányolják s tartatnak a nyolczadok vagy kilencze-
dek 10—15 odarendelt gyermek s munkaképtelen 5—10 öreg 
anyóka jelenlétében, kik se látnak, se halinak. Aki ezt épü-
letesnek és vigasztalónak találja, ám tegye. De én azt tar-
tom, czélszerütlen az ily privát litaniák számát szaporitani. 
Hanem annál inkább legyünk rajta vasár- és ünnepnapokon, 
mikor a nép megjelenése Jcö.elezö, díszes és rendes könyör-
gést tartani, a Jézus nevéről szóló, vagy a lorétomi lita-
niával. 

Mivel azonban a litániák oly különféle eltérésekkel 
tartatnak meg, lehetetlen kifejezést nem adni azon pium 
desideriumnak, bár gondoskodnának illető helyen arról, 
hogy a litaniák, a könyörgések, bizonyos meghatározott 
módon és rendben egyformán tartassanak meg. Nem ártana 
az egész egyházban erre nézve is egyformaság ; de ez tán 
kivihetetlen. Nem ártana egész hazánkban az egyformaság ; 
de mikor olv fölöslegesek a nemzeti zsinatok. Nem ártana J O 
legalább az egyes egyházmegyékben egyöntetűség ; de mi-
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kor csak minden saeculumban szabad egy egyházmegyei 
értekezletet tartani. Nem ártana a coronákon ezen egyön-
tetűséget megvitatni, sürgetni, valamiben megállapodni, 
az egyházfőknél előterjesztéseket tenni , átalános rende-
leteket kérni, könyörögni, s azokat aztán szépen végre is 
hajtani. De mikor ezt csekélységnek tart juk s fontosabb 
dolgaink vannak ; mikor egyik lelkész a másiknak buzgósá-
gára vagy tudományára vagy eszélyességére féltékeny ; mi-
kor oly hiúk vagyunk, s mindegyikünk a maga tempóit 
tar t ja a legczélszerübbeknek és legjobbaknak ; mikor a 
coronákon készakarva mellőzünk bizonyos rendezendő ügye-
ket, nehogy a nehézségekkel küzdeni, vagy talán eddigi 
helytelen eljárásunkat beismerni kelljen. Mintha bizony 
nem épen hozzánk legilőbb volna a javitás, az okulás, a 
jobbnak, a czélszerübbnek, az észszerűbbnek két kézzel való 
felkarolása. Mintha bizony elvtelenség volna eltérni attól, 
amit szabályellenesnek vagy czéltalannak ismertünk ; mintha 
derogálna nekünk egy kis önmegtagadás, egy kis összetartás 
vagy a rendeletekhez való alkalmazkodás. Bizonyára szive-
sebben alkalmazkodhatnánk átalános érvényű eljáráshoz, 
mint a különféle, sokszor pudvás és majdnem haereticus 
zainat.u „helyi" vagy „régi" szokásokhoz. 

Egy plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Január 1. Újévi levél. — Az uj év kezde-

tén vagyunk és egymásnak boldog uj évet kivánunk. Bol-
dogság, öröm, szerencse, mit az uj évtől várunk. Nincsen 
egyes ember, család, maga az össztársadalom, mely, elége-
detten a múlttal, a jövőben reményét a boldogság iránt ne 
helyezné. É3 mi az emberi sziv e vágya, óhaja és reménye 
felett nem csodálkozunk, hiszen Isten az emberi szivet bol • 
dogságra alkotta. Ez volt helyzete a teremtésben, ezt élvezte, 
e vágya megmaradt azután is, hogy az Isten ellen fellázadva, 
magát Istentől elszakította. E vágy fog benne élni, mig csak 
emberi sziv fog e világon dobogni. 

Csakhogy e vágy napjainkban talán hatalmasabban, 
mint valaha nyilatkozik, talán hangosabb a szó, melyen az 
emberiség a boldogság utáni vágyának kifejezést ád, s igy 
nem annyira a vágy, mint inkább a mód, melyen önma-
guknak és másoknak az emberek boldogságot kivánnak, fel-
tűnő. Hogyan, mi kép történhetik az, hogy épen napjainkban 
tör ki hangosan e vágy ? Hogyan, tehát napjainkban lenne 
oka az emberiségnek boldogtalanság ellen panaszkodni? 
Iliszen neked, te panaszkodó emberiség, épen napjainkban 
kell boldognak lenned ! Vagy nem látod-e, hogy minden 
oldalról, minden irányban boldogságod feltételei, mily ha-
talmasan létesülnek? Nem látod-e, hogy az emberi ész ma-
holnap már oly magaslatra emelkedik, hol előtte leborul-
hatsz és imádhatod, mint nem imádtad Istenedet soha ? És 
ez nem képezné a te boldogságodat, nincsen-e neked is ré-
szed ama dicsőségben, melyben az emberi ész napjainkban 
részesül ? Vagy nem látod-e, hogy a tudománynak (?) a 
világ minden részében fényes palotákat emelnek, megtöltik 
tanszékeit világhirü tudósokkal (?), hogy megtanítsanak té-
ged is ama tudományra, mely letagadja az Isten az égből ? 
Es te még boldogtalanság ellen panaszkodol ? A hálátlanság 
mily foka szükségeltetik ahhoz, hogy te jajjaiddal töltsd be 
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a világot, a helyett hogy örömhangokkal töltenéd be, midőn 
látod, hogy korunk leveszi lábaidról a bilincseket, melyeket 
egy zsarnok korszak rakott reád, hogy megszabadít azon kö-
telékből, mely nődhöz és gyermekeidhez csatolt, hogy füg-
getlen légy, mint a lég madara? Hova lett érzéked, hogy mind-
ezek mellett is boldogság után vágyódol, boldogtalanság fe-
lett panaszkodol? De még ez nem mind: neked nem lehet bol-
dognál; nem lenned. Vagy annyira tájékozatlan vagy a nagy 
világban, hogy nem látod, miszerint százak és százak áldoz-
zák fel boldogságodért drága idejüket, életüket ; éjjelüket 
nappallá teszik ; tanácskoznak korunk törvényhozási termei-
ben csali azért, hogy téged boldoggá tegyenek ? Nem érzed 
boldogságod előmozdítására irányzott törekvésük hatását ? 
Mit vársz, mit óhajtasz még? Villámsebességgel szelheted 
a tenger hullámait, átrepülhetsz a sivatagokon, gondolatai-
dat egy perez alatt közölheted a földgömb ellenkező sarkáig, 
és mindez nem képezné boldogságodat ? Az ipar fejlődésére 
és igy anyagi jólétedre, világ-országos kiállításokat rendez-
nek jótevőid, és te még is elégedetlen vagy? 

Lehetséges ez ? Van-e jogos alapja az emberiségnek 
ennyi törekvés mellett boldogtalanságról panaszkodni ? 

Igen, az emberiség e panasza jogosult, óhaja a boldogság 
után nagyon felfogható, mert hiányzik az a mi boldogságá-
nak alapját képezné, mert mindaz miáltal boldogságát az ő 
áljótevöi előmozdítani akarják és mondják, hogy előmozdítják, 
csak arra való, hogy őt boldogságának alapjáról mind job-
ban eltávolítsák és igy mindig boldogtalanabbá tegyék. Áz 
emberiség meg van fosztva vallásától, el van terelve a val-
lásos iránytól, az anyagiságban van el mervülve, azért bol-
dogtalan, azért elégedetlen. Az a tudomány ( ? ) melyet vele 
közölnek, az a tanszék, honnan ez a tudomány hirdettetik, az 
a magasztalás, mely az emberi észt körülveszi, mind-mind 
nagyobbá teszi az űrt közte és az Isten közt, és igy mind 
jobban megfosztja vallásától, úgy, hogy már a legegyszerűbb 
emberek közt is találkozhatni olyanokkal, kiknek mosoly kel 
ajkaikon, ha Isten és vallás nevét hangoztatni hallják. Ily 
viszonyok közt lehetetlen az emberiségnek boldognak lenni, 
hanem igenis boldogtalannak kell lennie, mert azt, mit a val-
lás nyújt, semmiféle surrogatum nem képes nyújtani. 
Es mit mondjunk akkor, lia e surrogatum épen a vallás el-
len van irányozva? \ olt, van és lesz a világon mindig nyo-
mor és szenvedés, mert e világ siralomvölgye, és nincsen 
emberi hatalom, mely a földi szenvedéseket megszüntethetné; 
de vau mód enyhíteni, van mód még a nyomorban, szenvedés-
ben is boldognak lenni. Ámde e nagy mesterségre az emberi-
séget csak a vallás tanithatja meg. Ha dolgozom, fáradok, 
minden siker, minden jutalom nélkül, úgy, hogy életem csak 
tengődés: a modern tudomány meg nem vigasztal, lelkemet 
nem érinti, hanem fellázit, nyugtalanná, elégedetlenné tesz, 
hiszen csak a földért dolgozom, ezentúl nincsen reményem ; 
de a vallás szava ugyanazon viszonyok közt lelkemet fel-
emeli, megnyugvást és megelégedést önt belém, mert Istenért 
teszem kötelességemet és tudom, hogy ha így fáradozom, ju-
talmam el nem marad, és nyomoromban is boldognak érzem 
magamat. Nem a tudomány, nem a felfedezések, nem a ha-
ladás az ami az embert boldogtalanná teszi napjainkhan, ha-
nem az irány, melyben a tudomány kezeltetik, s a felfedezések 
felhasználtatnak s a haladás kizsákmányoltatik. Tudomány, 

felfedezés, haladás nélkül az emberiség nem volt soha; de mind 
ez a vallással volt összekötve és azért találjuk őseinket bol-
dogabbaknak, mint korunk fiait. 

Növeli korunk boldogtalanságát azon körülmény, hogy 
az emberiség legnagyobb része csak érzi, hogy boldogtalan, 
de boldogságának forrásától már annyira van elidegenitve, 
hogy nem is tudja mi az a mi boldogságát visszaadhatná. 
A vállás már annyira guny tárgyává tétetett a nagy közön-
ség előtt, hoary nem is gondol reá, miszerint boldogságát o 7 o J O o O 
csak abban találhatná fel; elméje már annyira más irány-
ban neveltetett, olvasmányai, társalgási tárgyai a vallástól 
már annyira elütök, hogy minden eszközhöz inkább nyul 
boldogsága megalapithatása végett, mintsem hogy figyelmét 
a vallásra fordítaná. Pedig mind hasztalan. Az emberi bol-
dogság varázsereje, a mennyiben e földön boldogság létez-
hetik, csak a vallásban található fel. Az emberiség boldogta-
lansága nem csak megszűnni nem fog, hanem iukább més' o o C57 e 
növekkedni fog mindaddig, inig csak bajai ellen, azok termé-
szetes gyógyszerét, a vallást igénybe nem veszi. Egyedül 
csak a vallásos ember boldog, egyedül csak a vallástalan 
ember boldogtalan. Az uj év kezdetén állunk, embertár-
sainknak lelkünkből, kivétel nélkül, mi is boldog uj évet 
kivánunk, és ha boldogak lesznek, abból meggyőződünk, 
hogy vallásosak. 

Szombathelyi egyházmegye, 1881.decz. végén. Pehám 
György emléke. — Még mindig gyászba borult egyházme-
gyém iránti szeretfctem késztet néhány emléksorokat szen-
telni oly jeles elhunyt paptársunknak, ki a katholikus áldo-
zár eszményképét áldozárságának 44 fáradhatlan és siker-
dús évében a lehetőségig megközelítette. Pehám György, 
óbéri plébános 1802-ben született Pinkafőn, eme sok és jeles 
papnak szülőföldjén. Először posztóslegény, azután tanitó 
volt, mig végre folytatván tanulmányait 35 éves korában 
áldozárrá szenteltetett. A tanügy iránt tanúsított mind vé-
gig lelkesült buzgalma, a hi vek lelki gondozásában fárad-
ságot csak nevéről ismerő atyáskodása, a papi jellem remek 
példányképét örökitette meg az elhunytban. IIa sorainkban 
sajnosan oly gyakorta tapasztaljuk, hogy papi életünkben 
az initium fervet, medium tepet, extremum languet: az öreg 
Pehám ellenkezőleg a papi munkakör minden ágában majd-
nem élete utolsó lehelletéig kitartóan buzgólkodott. Különö-
sen gondosan készült az egyházi szónoklatra ; erre vallanak 
kéziratai is nagy számban. IIa továbbá sokan áldozárságuk 
primáján az officiumot szent lelkesedéssel és Isten iránti sze-
retetből végzik, fohászkodván : „Deus in nomine tuo!" . . . , 
tertiájokkor pedig csak a törvény iránti engedelmességből, 
mondván: „Legem pone mihi . . .", sextájokkor ellenben az 
officium elmondása már „Defecit", elelmaradt, és végre no-
nájokkor csuda „Mirabilia", ha néha-napján elmondják: ked-
ves öregünk mind végig a buzgó imádság embere volt; azért 
látta is élete alkonyán, midőn már-már elmondandó vala 
Simeonnal a „Nunc dimittis" t, nemcsak kedves aráját, a 
templomot, hanem ennek leányát az iskolát is megifjodva, 
vagyis nem nagy számú s nem is virágzó anyagi viszonyok 
közt élő hiveivel, néhány éve uj szép templomot, s uj gyö-
nyörű emeletes iskolát építtetett, mely utóbbinak beszente-
lésén csak néhány hónappal ezelőtt andalog vala jámbor 
lelke a feledhetetlen aggastyánnak. Nem tartom feleslegesnek 



megemlíteni, hogy Pehám Gy. az antikatholikus sajtót 
száműzte házából, azaz hogy be sem bocsátotta soha, ellen-
séget nem akarván az egyház pénzével gyámolítani, sem 
idegen bűnnek részesévé lenni, sem az ellenséget megátal-
kodottságában pénzével megerősíteni. Obér volt Pehám 
buzgó munkálkodásának főtere. I t t is adta vissza Teremtő-
jének érdemekben gazdag lelkét, életének 79. évében, deczem-
ber 15-kén. Temetése ugyané hó 17-kén ment végbe. Ekkor 
a jelenlévők, a közeletben lakó paptársak és liivei, nagy szá-
mukkal bizonyára tanúskodtak amellett, hogy a boldogult 
mennyire állott köztisztelet- és szeretetben. Azonban mivel 
,fehér liliomnak is fekete az árnyéka', az Ur irgalmazzon 
szegény lelkének. Nyugodjék békében. Szolnoki. 

Bajorország. Zajtalan kulturharez. — „Mi nekünk 
Bajorországban, nem mondhatjuk, hogy kulturharczunk vol-
na. Püspökeink hivatalukban vannak, a lelkipásztorokat az ő 
hivatalos eljárásukban nem zavarja senki." í gy nyilatkozott 
a bajor kamarában a mult év vége felé az a férfiú a ki 
kétségkivül örvend azon megtiszteltetésnek, hogy az első 
kulturharczi törvények egyikét róla nevezték el. („Lex 
lutziana.") Ha a kulturharczot tisztán csak ugy fogjuk fel, 
hogy ilyenkor püspököket és papokat börtönbe vetnek, vagy 
az országból számkiiiznek : persze akkor Bajorországban 
nincs kulturharez. Ha azonban kulturharez alatt tágabb 
értelemben mindazon törekvéseket értjük, melyek akarva 
vagy nem akarva azon vannak, hogy a katholikusok vallási 
szellemét megmérgezzék, hogy azt a modern nézetek kapta-
fájára húzzák : akkor Bajorországban épen ugy kulturharez 
van, mint p. Francziaországban vagy Belgiumban, vagy 
akárhol egyebütt. Hogy e harcz alattomban dúl inkább, azt 
épen nem vagyunk hajlandók előnynek tartani. Ily, titokban 
pusztitó ellenségeinket sokkal károsabbaknak tart juk, mint 
azokat, a kik nyiltan lépnek föl. 

Egy téren, természetesen, nyilt a kulturharez nálunk 
is : az iskola terén. Az egész nyomort, melyből csak hébe-
hóba jut egy egy adat nyilvánosságra, és mely a vallástaná-
rok alkalmazása körül való eljárásban áll stb. nem akarjuk 
felkavarni. Ha Lutz egy katholikus hitben álló országgal 
szemben kijelentheti: „a felekezetnélkül iskola az ország 
vezéreszméje és ezt senki sem fogja megsemmisíthetni", — ez 
oly kápráztató szinben világitja meg a helyzetet, hogy min-
den további szó fölöslegesnek látszik. De azt hisszük, mégis O " o 
csak szabad Lutztól még egyet kérdezni. IIa a felekezet-
nélküli iskolák csakugyan az ő eszményképe, ugy hát hadd 
működhessenek igazán egyenletesen. De hol van itt egyen-
letesség, ha szabad a felekezetnélküli iskolákban oly tan-
könyveket használni, melyek a katholikus tanuló fiuk és 
leányok érzetét a legbosszantóbban sértik, mig a máshi-
tűeknek meggyőződéseit a leggyengédebb módon kimélik ? 

Vegyük „a királyi felsőbb nőképző-intézetet" Aschaf-
fenburgban. Ez intézetben, mely főkép katholikus alapból 
tartatik fenn, többi közt, mint a „Beobachter am Main" ban 
olvassuk, használják „dr. Böhm J . kir. seminariumi tanár 
neveléstörténelmének rövid kivonatá"-t. Néhány idézet 
belőle meg fogja mutatni, mily szellem szülöttje ez a munka. 
Például, oly embernek tünteti föl sz. Ágostont, mint „a ki 
az élet minden bűnein átment." Nehezen tudná szerző ez 
állítást a szentnek vallomásaiból bebizonyítani. Hogy sz. 

Ágoston nem ifjúsága óta volt szent, mindenki tud ja ; de 
minden bűnt rátukmálni ez Böhmnek lőn fenntartva. De 
még ha igaz volna is, el lehet-e akkor ismerni nevelészeti-
leg helyesnek e mondat felvételét oly könyvbe, mely ka-
tholikus, protestáns és zsidó leányoknak és fiuknak van 
szánva ? Nincs a nagy szentnek és tudósnak életében más 
mozzanat, mely a nevelés- és képzésre alkalmasabb lenne ? 
Böhmnek tanultsága és nevelői képesítettsége azonban ott 
mutatkozik csak még, hol áttér a középkor tárgyalására. 
I t t ezt mondja: „A középkornak nevelési módját a pápa irta 
elő és az egyház, melyek teljesen uralkodtak a szellemi éle-
ten, ugy hogy a középkorban sem a germán szellem 
érvényre nem juthatott , sem Krisztusnak evangeliuma ki 
nem fejtheté egész képző erejét." Mivel pedig pár lappal 
hátrább dicsőiti az úgynevezett reformatiót, mely által elő-
ször virradt üdv az iskolára, ebből azt kell következtet-
nünk, hogy szerző a germán szellemet egyenlő jelentőségű-
nek mondja a protestáns szellemmel. Már, hogy Németor-
szág a reformatio előtt is adta jelét erejének és szellemének, 
azt a tudós ur csak fogja tudni. Vagy épenséggel ismeret-
len előtte a középkori költészet, festészet, szobrászat, építé-
szet és tudomány virágzása. Nem ismer ő egy szellemi 
hőst sem Luther előtt ? Mivelhogy Nürnbergben adta ki 
könyvét, legalább az ottani néma tanuknak, az egész világ-
tól bámult ottani építészeti műemlékeknek kellett volna őt 
másra tanitaniok. Vagy talán azt gondolja a művelt ur, 
hogy ezek csak Luther után támadtak ? 

Mellőzzük durva kifakadásait a jezsuiták ellen, és 
Pestalozzi meg líousseau dicsőitését. A mit mondtunk, 
eléggé megvilágítja a könyv irányát . . . És ebből a 
férczműből kell meriteniök a jövő tanítónőknek bölcseségö-
ket és műveltségöket ! így aztáu már nem csoda, ha Lutz 
ur a felekezetnélkűli iskolákat mint a jövőnek iskoláit 
állítja elénk. Mindenesetrô vége a katholikusoknak, ha ily 
iskolázott tanitók és tanítónők jutnak hatalomra. 

IRODALOM. 
= „Közoktatás". Egyetemes tanügyi közlöny. E czím 

alatt indul meg dr Lutter N. lapvezér és Felsman József 
Gyulai Béla, Thewrewk Árpád és Tomor Ferencz szerkesztő 
bizottsági tagok vezetése alatt „egy független tanügyi lap, 
melynek czélja a hazai közoktatást figyelemmel kisérni, a 
mennyiben a középiskola sem az alatta álló elemi, sem a 
fölötte álló egyetemi oktatás iránt közönyös nem lehet." A 
nevezett derék tanférfiak föllépésének jogosultságát, égetőleg 
szükséges voltát, senki sem fogja tagadni, a ki tanügyünk-
nek napról-napra ziláltabb viszonyait ismeri. De halljuk 
saját szavaikat. „Senki se ütközzék meg, mondják felhívá-
sukban, erősebb kifejezéseinken, mert a leggazdagabb szó-
tárban sincs méltó kifejezés azon elbizakodott czimbora-
ságra (clique), mely tanügyünk vezetésében a tanügyi kor-
mány kebelén kivül vezérszerepre vergődött, mely ellen ma-
holnap még a föllebbezés is lehetetlenné válik, ha egy erős 
phalanx nem alakul, mely a legszentebb ügyünkben hívat-
lanul gazdálkodó kísérletezőknek útját nem vágja s azokat 
a magok határai közé vissza nem szorítja . . . Hogy ilyen 
független tanügyi közlönyünk nincs, fájdalom, nem kell bi-
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zonyitgatni. Érzi azt mindenki s nyiltan megvallják sokan, 
s hogy mindeddig tűrtünk, hallgattunk, a kísérletezők ma-
gok lejárását vártuk, az hiba volt, melyet ideje már jóvá 
tennünk, és jóvá tesszük, ha sikeriilend azt a sok lappangó 
jeles szellemi harczost a sikra idéznünk, kik országszerte 
csöndes visszavonultságban várják a jobb irány megindulá-
sát . . . Vezérelvünk : a nevelés-oktatásnak keresztény val-
lás-erkölcsös irányban való fejlesztése, vagy jobban mondva, 
keresztény vallás-erkölcsös irányba való visszaterelése ; mert 
hogy ujabb időben ez irányban haladt volna tanügyünk, 
azt reméljük, senki senki sem fogja állitani." A lap rovatai 
lesznek : I. Nevelés. I I . Oktatás. I I I . Iskolai fegyelem. IV. 
Tankönyvbirálatok. V . Nyelvészet. VI . Jeles tanférfiak 
csarnoka. VI I . Tanárok és tanitók anyagi érdekei. VI I I . 
Hazai és külföldi tanügyi mozgalmak. I X . Tudományos és 
szépirodalmi szemle, szépirodalmi tanulmányok. X . Társa-
dalmi viszonyok. — Előf. ár egész évre 4 fr t . Negyed- és 
félévre is lehet előfizetni, a Lampel-féle könyvkereskedés-
nél, Budapesten, a váczi-utczában. 

T. olvasóink emlékezhetnek rá, hogy mikor tanügyi 
lapjainkról volt, körülbelül egy év előtt, e lapokban szó, ki-
mutattuk, hogy minden 10 akatholikus vagy katholikus-
ellenes lapra csak 1 katholikus tanügyi lap esik. Van t. i. 
két kath. népiskolai kath. lapunk hatszor annyi ellentétes 
lappal szemben. Közép- és felsőbb iskolai tan- és nevelés-
ügyünket egyetlen egy lap sem képviselte. íme most itt van 
a „Közoktatás." Közvetlenül a középiskolát tar t ja szem 
előtt, de figyelmét kiterjeszti ugy az elemi mint a felsőbb 
iskolákra. Katholikus intézeteink tanáraitól függ, hogy e 
lap fennálljon és imponáljon. Sok előfizetőt s a munkában 
kitartást kivánunk számára. 

= Megrendelési felhívás. — A hitélet már a nép kö-
zött is csökkenni kezdett. Hallván ugyanis a sok tudósnak 
látszó s igy előttök még tekintélylyel biró egyénnek hitet-
lenséget terjesztő vészes tanait ; olvasván a ponyva-iroda-
lom vallást kicsinylő, megvető és kigúnyoló gonosz elveit : 
szilárd hitében ingadozni kezd, sőt a vallástalan szájhősök 
kárhozotos nézeteit magáévá teszi és fenhangon terjeszti. — 
Erre mindenfelé elég szomorú példa van. 

E vészes áramlat ellensúlyozására, ugy a ponyvairo-
dalom kiszorítására igen hathatós eszközt nyújtanak egyhá-
zunknak szép szertartásai. Ezeket csak ismerni kell, hogy 
megkedvelje, s igy közvetve egyházához való hű ragaszko-
dásra ébresztessék. Czélszerűnek véltem ezért egyházunk 
szép szertartásainak egyes mozzanatait egy kis bevezető uta-
sítás mellett a néppel anyanyelvén megismertetni, hogy igy 
azt szeretni megtanulja. És hogy a czél annál könnyebben 
elérhető legyen, apró és olcsó füzetek kiadására vállalkoz-
tam. A nép általános tapasztalat szerint könyvet nem vá-
sárol, csak olcsó füzetkéket. Anyagi helyzete sem enged 
mást. Jelenleg /öpásztori jóváhagyás mellett „a nép s zámára" 
kiadtam. 

A „Gyertyaszentelést^-t. Ara fűzve 4 kr. Velinpapiron 
5 kr. Ezzel kapcsolatosan. 

A „Beavatási szertartás"-t (benedictio mulieris post 
partum). Fűzve 2 kr. Velinpapiron 3 kr. Kötve együtt vagy 
külön is kapható 10 kr. felülfizetés mellett. 

Még alulirtnál kapható: 
„Buzaszentelés". Fűzve 5 kr. 

„ Urnapi szent mise és körmenet." Fűzve 8 kr. „ Urnapi 
körmenet" külön 4 kr. Tömegesebb megrendelésnél bérmen-
tesen küldetnek meg. Iskolai jutalmul lehet alkalmazni. 

Gyula-Ferhérvár. (vár) (Erdély.) 
Szabó István s. k. 

gymn. paptanár. 

V E G Y E S E K . 
— A sz. Péter-templomának német gyóntatója panaszkodik 

a ,Germania'-ban, hogy hazájából töméntelen sok mesterle-
gény, évenkint körülbelül 1000, zarándokol Rómába, és pe-
dig testileg lelkileg nem a legszebb rendben. A németek 
számára tudvalevőleg 3 hospitium és szálló (herberg) léte-
zik Rómában. Mi semmi tekintetben sem panaszkodhatunk, 
de nem is dicsekedhetünk. Római zarándokaink, kivált vi-
lágiak részéről, ritkák mint a hollók ; sz. István alapította 
hospitiumunk pedig eltűnt, — talán mert nem kellett sen-
kinek. 

— Coremans, kath. képviselő a belga alsó kamrában, 
visszautasította Olin szabadelvű képviselő kihivását párbaj-
ra. Ez a jellem ! 

— 1882 arról is nevezetes lesz, ha a dolog megvalósul, 
hogy Rómában egyetemes szabadkőműves nagygyűlés fog 
tartatni. Az olasz szabadkőművesek mult őszi gyűlésében 
kelt a meghivó minden ritushoz. 

Felliivás előfizetésre. 
Istenbe vetett bizalommal szándékunk e lapot negy-

venegyedik évfolyamán át is vezetni. T. olvasóink és mun-
katársaink ezúttal a múltra nézve vegyék támogatásukért me-
leg köszönetünket, a jövőre nézve pedig fogadják testvéri üd-
vözletünket s további szives pártfogásukért kérelmünket. 
Nagy küzdelmek közepett élünk ; még nagyobbak előestéjén 
állunk. Korunkban a papságnak nem kisebb feladat jutott 
osztályrészül, mint egyfelől az általános elkereszténytelenedés 
továbbterjedésének út ját állni, másfelől mindeneket megú-
jítani Krisztusban, restaurare omnia in Christo. Ennek a fel-
adatnak szolgálatában állunk. Elvi, nem liirlap vagyunk. 
Az idők viszontagságai, az emberi vélekedések hullámzásai 
közepett, az eszményt tar t juk szem előtt, mely erősebb a mu-
landó életnél, és nem oly gyarló mint a mai vagy holnapi 
nap szeszélye, — hanem örök. Az apró mindennapiságok 
közt csak a nagy dolgok érdekelnek. A kérdések annál érde-
kesebbek, minél nehezebbek, az álláspontok annál becsesebbek, 
minél magasabbak. Ez illik lapunk nevéhez. T. olvasóink 
meg lehetnek győződve, hogy a lap érdekében mindent meg-
teszünk. Olvasó közönségünk fokozatos szaporodása folytonos 
buzdítás. Excelsior ! Gyors megrendelés időt kiméi szá-
munkra. 

Előfizethetni 

félévre à írttal, egész évre 10 írttal, minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stáczió-utcza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest, Muzeum-körnt, 10. sz 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, január 7. 2 I. Félév, 1882. 

TARTALOM. Zarándoklás az örökkévalóság felé. — Erasmus Rotterodamus jellemzése. — Egyházi tudósítások: Buda-
pest. Azok a mgyar katholikus főpapok ! — Abauj-Enyiczkc. A népnevelés köréből. — Roma. A quitói katholikusok fel-
irata X I I I . Leó pápához. — Németalföld. Protestáns gyengédség. — Nápoly. Szeraphicus sz. Ferencz szobra. — Vegyesek. 

Zarándoklás az örökkévalóság felé.*) 
„Mert zarándokok vagyunk előtted s jö-

vevények, mint atyáink mindnyájan. Nap-
jaink mint az árnyék a földön, ós semmi 
maradás nincsen itt." Krónikás 1. k. 29. lf>. 

Soha senki az időt oly híven nem ecsetelte, 
m in t az Isten lelkétől sugal lmazot t Dávid k i rá ly 
midőn mondá • „Napja ink min t az á rnyék a földön 
és semmi maradás nincsen i t t ." Esz, szív, élet 
ugyanez t bizonyít ja . Ev, hónap, óra ellebben, min t 
az á rny , e l tűnik , min t a habsodor észrevét lenül , 
nyomta lanu l , m e r t semminek sincs maradása I t t a 
földön. — Ennek t anú i vagytok ti is kk ! Ma 
egy éve, hogy ugyanezen esti ó rában összesereglet-
t i ink ezen sz. csarnokokban Is tennek há lá t rebegni 
egy l e tűn t év á ldása iér t , jó té teménye ié r t . S ime 
most ugyanezen czélból j ö t t ü n k ide há la te l t szívvel. 
S ha v isszapi l lan tunk ezen leáldozó évre, örömeire 
s f á jda lmai ra , vá l jon mi m a r a d t be lő le? Az öröm 
édes perczei még gyo r sabban leperegtek min t a 
szenvedések keserű órái ; de azért lealkonyodot t az 
év fe l t a r tóz ta tha t l anu l , v i sszahozhata t lanul ! 

Miért van ez igy kk ! m ié r t r ö p ü l el oly gyor-
san az idő, legfölebb egy k ihamvadt r emény t , egy 
mé labús emlékezetet , egy keserű k i áb rándu l á s t egy 
u j csalódás f u l á n k j á t h a g y v á n vissza sz ivünkben ? 
E r r e is megfelel Dávid : „Mert zarándokok v a g y u n k 
előt ted U r a m ! és jövevények min t a tyá ink mind 
nyá jan . " A zarándok nem marad egy helyen, ha-
nem zarándoklásának czélja felé siet. A jövevény 
nem érzi m a g á t jó l az idegen földön m i g csak d rága 
szülőföldjére , édes övéihez, kedves o t t honká j ába visz-
sza nem kerül . Hasonlóképen, mi kk ! kik zarándo-

*) Mondotta Silvester estéjén a győri székesegyházban 
dr. Surányi János. 

kok v a g y u n k i t t a vi lágon, meg nem á l l apodha tunk 
félúton ; mi kik jövevények v a g y u n k nem érezhet-
j ü k m a g u n k a t jó l idegen földön, mig tu l a jdonképen i 
hazánkba vissza nem ke rü lünk . E zarándoklás , ez a 
nagy é le t törvény, ez a lu l kivétel nincs. E lő t t ünk 
zarándokol tak a tyá ink m i n d n y á j a n , u t á n u n k fognak 
zarándokoln i u n o k á i n k m i n d n y á j a n . 

Du hová? Ez a kérdések ké rdése ! Az ész fel-
vet i s megoldását követeli ; a sziv sej t i s a k inyi la t -
kozta tás megfe j t i , minden lap ján ezt válaszolván : 
Az ö rökkéva lóságba! Ez az ókori h i t regék örökszép 
költészete, az ó szövetségi a tyák vigasztel jes hite, a 
keresztények boldog reménye, J é z u s végrendele te 
s i ránkozó t an í tványa ihoz : „ A t y á m házáná l sok lak-
hely van. A hová én megyek , t i mos t nem jöhet tek, 
hanem jönn i fogtok későbben, azér t jó hogy e lmen-
jek nektek lakást készíteni.*' „Nincs i t t m a r a d a n d é 
városunk, hanem a jövendőbe l i t k e r e s s ü k i g y szól a 
nemzetek apostola, ki a ha rmadik égig r agad ta to t t 
s o t t t i tkos igéket hal lot t . Sz. J á n o s evangél is ta o o 
pedig a szeretet s t i tkos lá tások t an i tványa , ezen égi 
város fönséges r a j zá t adja . — Ennyi lényeges bizony-
ságnak ö rvend j t ehá t ker . lélek, hogy az ö rökké-
valóság felé zarándokolsz , hogy az égi J e r u z s á l e m 
tu la jdonképen i hazád, melyen k ivü l nincsen szá-
modra hely. Kell t ehá t kk ! hogy m ú l j é k az idő. Ez 
vesz fel suhogó szárnyai ra és visz bennünke t a ha-
lál k a p u j á n keresz tü l oda, hol m á r nincs vál tozás , 
n incs m u l a n d ó s á g hanem ha lha ta t l anság , örökké-
vá lóság. 

l in e zarándoklás az örökkévalóság felé, ez a je-
len élet czélja, ebben rej lik az időnek minden je lentő 
sége és becse. Isten adománya ez, melyet a tyai szere-
t e tbő l a j ándékozo t t nekünk a véget t , hogy az időben 
az örökkévalóságba zarándokol junk . E r r e in t sz. 
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P á l : „Azt mondom nektek, atyámfiai ! az idő rövid, 
kell tehát hogy kik élnek e világgal, mintha nem 
élnének, mer t elmúlik a világ alakja ." Ezt tapasz-
ta l juk mi is kk ! ezen lealkonyodó évvel. Isten jó-
voltából minden kiil s belellenségtöl menten, bé 
kességben, nyugalomban élvezhettük azt. Hason-
lóan a virágkehelyhez önkényt nyíl jék meg tehát 
szivünk kk ! s áldozzunk ez év utolsó perczeiben a há-
ladatosság sz. énekének kellemes i l la t jával . De ez csak 
azon esetben fog a felhőkön á t törve Isten t rónjához 
ju tn i , s innét az áldás s kegyelem üde ha rma t j a csak 
akkor fog leszállni reánk, ha as időt mint Isten aján-
dokát megbecsüljük, az által, hogy vele a boldog örökkéva-
lóságba zarándoklunk. Ez sz. beszédem tá rgya . 

Idők s örökkévalóság Ura Istene ! hálát rebe-
gek neked, földi zarándok, hogy egyedül nem hagy-
tál e sötét zordon magányomban, hanem a hit vi-
lágosságával megvi lágí tád sikamlós ösvényemet, a 
remény és szeretet szárnyain pedig felviszesz ama 
verőfényes hegyre hol az élet terheitől megsza-
badul t lelkem az örökkévalóság ölén nyugodni 
száll ! . . . 

I. 

Az időt meg kell becsülnünk, mivel azt Isten 
a jándékozta nekünk, hogy a boldog örökkévaló-
ságba zarándokoljunk. 

Éff és föld Isten kezeinek müve, tehát az idő s o ' 

a tér is, melyben azok léteznek, Isten adományai. 
Azért zengi a kir. dalnok : „Tied uram a nap, t ied 
az éj, te alkottad a ha jna l t és a napot." Zengjünk te-
hát mi is háladal t ez esti órában az idők Urának, 
hogy ezen lealkonyodó évet megélni engedte. De 
vál jon közelebb ju to t tunk-e azon czélhoz, melyet 
Isten az idők végének kitűzött , a boldog örökké-
valósághoz ? Bizony meredek ösvény ez, göröngyös 
is sikamlós ú t ez, melyen oly könnyen el lehet esni, de 
felkelni va jmi nehéz. Ám azért mégis előre kell ha-
ladni a ker. tökéletesség u t ján , mer t a ki nem ha-
lad az há t ramarad s hűt len lesz Jézushoz, ki mondja : 
„A ki u tánam akar jönni, vegye fel kereszt jét s 
kövessen engem." Kr. követése ez az idő legjobb 
használata , melyre mindnyá junka t fe lhí : „Legye-
tek tökéletesek amint mennyei atyátok tökéletes." 

Pi l lantsatok tehát vissza kk ! ezen le tűnt évre, 
hogyan töl tö t tük be ez t? Tel jesí tet tük-e mindnyá-
j an kötelességünket? Első mindenki t kötelező tör-
vény a munka. Ádám ősatyánkban a föld minden 
fiának mondato t t : „Arczod verej tékében fogod ke-
resni kenyeredet ." A munka erkölcsi törvény, a 

biinesés jelen ál lapotában nehéz fáradságos teher, 
a bünte tés jellegével bir, azért türelemmel telje-
sítvén vele megengesztel jük a megbántot t Istent. A 
munka óvszer a restség ellen, mely minden rosznak 
kezdete. A munka első társadalmi törvény egy-
szersmind. Nélküle egy perczig sem ál lhatna fön a 
társadalom. Mindnyájunkat s egyenkint kötelez az 
sz. Pál szer int : „A ki nem akar dolgozni, az ne is 
egyék." Miként a madár röpülésre, a hal úszásra, 
ugy az ember munkára van teremtve. Példányké-
pünk maga Isten, ki 6 nap alat t fejezé be a terem-
tés munká já t , 7-ik napon pedig megnyugovék minden 
munkájá tó l . íme tehát mily fönséges dolog a mun-
ka: vele Istennel közreműködünk, Istennek munka-
társai vagyunk, midőn e földi j avaka t e lőteremtjük, 
azokat életszükségleteinknek megfelelőleg átido-
mí t juk , anyagi jólét te l szellemi erkölcsi fejlődésün-
ket is előmozdítjuk. 

Ámde munkánk csak azon esetben lesz gyü-
mölcshozó, ha azt az égi áldások ha rmat j a termé-
kenyíti. Mert sem a ki ül tet , valami, sem a ki ön-
töz, hanem aki növekedést ád, az Isten. Kell tehát, 
hogy valamint Isten minden müvei jók, czéljuknak 
megfelelnek s dicsőségét hirdetik : ugy a munka is, 
melyet mi végzünk, jó, erényes legyen és lelkünk 
üdvösségére szolgáljon. Ezen szándékkal végzett 
munka imádság, mivel vele Is tent dicsőítjük, ki ál-
dását tőle meg nem tagadja . — Isten továbbá csupa 
szeretetből teremtet te a világot, hogy vele, különö-
sen velünk jóságát közölje s boldogokká tegyen. 
Ezt kell tenni minekünk is, kk! . A földi javakat sze-
retetb ől meg kell osztani szűkölködő felebarátunk-
kal. A szegénység egyik gyászos következménye az 
az eredendő bűnnek, mely mia t t a föld meg lön át-
kozva kezünk munká jában , tövist és bo j to r j án t hoz. 
vagyis verej tékes munka árán épen csak annyi te-
rein, hogy takarékosan megélhessen az emberiség. 
Az elkerülhetetlen elemi csapások, vizáradások, tűz-
vészek a szorgalom és takarékosság gyümölcseit 
tönkreteszik. Betegség, öregség munkaképte lenné 
teszik az embert, ugy hogy keresete u t án m á r nem 
képes megélni, mihez pedig természetes joga van. 
A félebaráti szeretet vigasztaló angyalként segítsé-
gére siet, az éhezőt táplá l ja , a meztelent ruházza, a 
beteget ápolj äj tXZ e lhunyta t e l takar í t ja . E czélból 
vannak a földi javak, s ha mindenki fölöslegét a 
helyett , hogy hiábavaló fényűzésre költi, a szegé 
nyekkel megosztaná, csakhamar enyhítve lenne a 
köznyomor, kiegyenlí tve lenne a szegények s gaz-
dagok közti éles ellentét, megszűnnék köztük az 

o " o 
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i r igység s a gyűlölet, mely örökös válsággal fenye-
geti a mai társadalmat . Cl 

Váljon felhasználtuk-e kk ! ezen lealkonyodó 
évet a szeretet s könyörületesség müveire ? Hány 
siránkozónak tö rü l tük fel könyeit, hány á rvá t s öz-
vegyet v igaszta l tunk a lamizsnánkkal? Ha igen, 
boldogok mi ; neveink fel vannak irva az élet köny-
vében. Ha nem : akkor fogadjuk most ez ünnepélyes 
perczben, hogy a jó tékonyságot akar juk gyakorolni 
az u j évben. Erre int az idő, mely oly rövid s oly 
gyorsan elröpül. 

(^Folytatjuk.) 

E r a s m u s R o t t e r o d a m u s j e l l e m z é s e . 
Janssen J. után 

Erasmus Rotterodamus, a legszerencsétlenebb körül-
mények közt születve2), kora ifjúságában árvaságra jutva, 
lelkiismeretlen gyámok által örökségében megrövidítve, az 
ágostonrendi szabályozott kanonokok Gouda melletti steini 
kolostorában minden benső hivatás nélkül szerzetes fogadal-
makat tett s ez idő óta a szerzetes intézmény iránt egész 
életén át mély gyűlölettel viseltetett. 1191-ben elhagyta ko-
lostorát3) s évtizedeken keresztül nyugtalanul és elégedetlenül 
jár ta be a világot, majd Angolországban akarván állandóan 
megtelepedni, majd Francziaországban, majd Olaszország-
ban, majd Németalföldön, majd Burgundban ; sőt Lengyel-
és Spanyolországot is említi, mint oly tartományokat, a hol 
életét befejezni kivánja. 

Már 1512 körül hangzik a panasz, hogy ,az oly tudós 
Erasmus, ámbár pap, alig mond néha misét ; hallgatni is 
csak ritkán hal lga t ; a breviárium-mondást nevetségesnek 
találja és az egyház bőjtparancsán, mint valami elviselhe-
tetlen igán, nyilvánosan és tartózkodás nélkül túlteszi ma-
gát. ' Ez által ,annál nagyobb botrányt okoz, minél tudo-
mányosan képzettebb ő maga és minél nagyobb befolyása az 
ifjúságra, s mert példája által mintegy elv gyanánt hirdeti, 
hogy a tudósokra nézve az egyház parancsai fölöslegesek 
vagy épen megvetésre méltók'4). Midőn egy izben priorja 
sürgősen felhítta, hogy vándoréletével felhagyva, a kolos-
torba térjen vissza, Erasmus majdnem gúnyolódva felelte, 
hogy ,ő sem testileg sem lelkileg nem alkalmas a kolostor-
életre ; a kolostorok hajdan üdvére voltak a világnak, most 
azonban fennállásuk oka és eredete az uralkodó romlottság-
nak ; a kereszténység és jámborság nincs lekötve sem bizo-

' ) Geschichte des deutschen Volkes. II. köt. 5—22 11. 
'') X. Leó pápának egy 1517 jan. 2(j-ról kelt irata azt mondja Eras-

musról : ,ex illicite, et, ut timet, incestuosodamnatoque coitu genitus' ; a 
miből nem következik, hogy atyja, mint, némelyek ailitják, pap volt, ha-
nem csupán, hogy hazasságilag egybe nem kötött szülei egymással til-
tott fokban rokonok voltak. Családi nevén — anyja után — valószinüleg 
Kogernek vagy Rogersnek hittak. 

3) Később szerzetesruhajat is levetette, a miért excommunicatióba 
esett, mely alol X. Leó megbizásából Amnionitis András angolorszagi 
pápai követ oldozta fel. ,Dominum Erasmum Koterodamum — irja Am-
monius 1517. ápr. 9-én — humiliter a nobis petentem a sententia excom-
municationis ceterisque censuris ecclesiasticis, quas incurrit propter di-
missionem habitus professiones suae apostasiain incurrendo in habitu 
saeculari aliquot annos incedens, absolvimus in forma Ecclesiae consueta. 
Egyúttal engedélyt nyert, hogy ezentnl mint világi pap élhessen és ru-
házkodjék. 

*) Lucubrationes theologicae. Komae 1528. p. 18. 

nyos rendhez, sem bizonyos életmódhoz. Krisztus tanítása 
szerint az egész világot egy családnak, mintegy egy kolos-
tornak kell tartani. Solon, Pythagoras és Plato vándoruta-
zásait mindenki dicséri, s az apostolok is, különösen Pál , 
keresztiil-kasul jár ták a világot ; őt, Erasmust, minden or-
szágban szivesen látják, minden országba vendégszeretőleg 
hivják. ' Erkölcsi magaviselete felől nagyon kedvező nézete-
ket táplált. ,A bölcs férfiakkal való bizalmas társalkodás, 
irta a priornak, jobbá tette ; a pénzvágyat nem ismeri ; a 
dicsvágyból csak egy szikrácska sem lakozik benne ; testi 
bűnökkel ha olykor be is mocskolta magát, de azoknak soha 
sem szolgált ; az iszákosság és dőzsölés ellenkeznek termé-
szetével'5). 

Az utóbbi bűnök elkövetésében, lia különben is nem 
került volna kiilső életében minden durvaságot, már csak 
kicsiny, finom alkotású, gyenge és beteges teste is akadá-
lyozta ; de hogy szigorú asketa lett volna, arról magaszta-
lóinak egyike sem dicséri, ellenkezőleg többen ugy vélték, 
hogy gyakori kő-fájdalmainak oka az általa kedvelt erős 
borok használatában keresendő. A mi a ,pénz megvetését' 
illeti, melylyel oly gyakran dicsekedett (strenuus pecunia-
rum contemptornak nevezi magát), igaz, hogy a pénzt nem 
kereste magáért a pénzért, mindazonáltal szilárdul ragasz-
kodott amaz elvhez, hogy az okos és körültekintő embernek 
annyit kell szereznie és felretennie, hogy a szerencse bár-
mely változását és mostohaságát könnyen elviselhesse. A 
pénzszerzésre meglehetősen kényelmes módot választott. A 
kolduló szerzetesek kéregetését ,szabad emberhez méltatlan-
nak' tartotta, valamely hivatal elvállalását pedig, mely 
számára meghatározott kötelességekkel együtt megszabott 
ellátást is biztosított volna, mint függetlenségével össze 
nem férőt' magától elutasította ; de a főpapoktól, herczegek-
től, grófoktól és uraktól, gyakran a legalacsonyabb hízelgé-
sek között, évi járadékokat és pénzadományokat koldulni 
s a gazdagoknak pengő pénzben viszonzandó köszönetét i ra-
tainak dicséretekben áradozó ajánlgatásaival kiérdemelni — 
ezt nem tartotta méltóságán aluli dolognak. A kemény 
rendreutasitások, melyekben ,undorító koldulgatásai' miatt 
részesült, korántsem hűtötték le szerzésre irányult buzgal-
mát6). Utoljára vagyoni viszonyai oly kedvezően állottak, 
hogy évenkint hatszáz aranyat, az akkori pénzérték szerint 
rendkívüli összeget, adhatott ki s egy arany és ezüst serle-
gekből s egyéb értékes tárgyakból álló ,majdnem királyi 
kincsen' kivül, nem kevesebb mint hétezer aranyat hagyott 
hátra. ,Szekrényeim', örvendezék, ,telve vannak ajándékok-
kal, szépen dolgozott serlegekkel, palaczkokkal, kanalakkal, 
órákkal, ezek közül néhány tiszta vert aranyból ; a gyűrű-
ket alig lehet megszámlálni'. Kolduló levelei közül különö-
sen jellemző az, melylyel Weere marquisnőt, ki már évi já -
radékot fizetett neki, befonni igyekezett. Valamely egyházi 
javadalom kieszközlését és azt kérte tőle, hogy a ,valódi 
theologiának' általa szándékolt helyreállításában pénzado-
mányokkal támogassa. ,Igyekezzél a marquisnőnek kimu-
tatni', inti egyik barát já t , ,mennyivel nagyobb dicsőséget 
szereznek neki az én irataim, mintáz általa segélyezett többi 
theologusokéi együtt véve ; mert ezek prédikácziói köznapi 
termékek, de én az örökkévalóság számára irok ; ezek ta -

») Epist. dd. 8. Jul . 1514. 
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nulatlan beszédeit csak egyesek hallgatják, inig az én ira-
taimat latinok és görögök és a föld minden népei fogják ol-
vasni; ilyenfajtaembereket bárhol is megszámlálhatatlan soka-
ságban lehet találni, de egy Erasmust csak századok szülnek'. 

Az irodalmi farkcsóválást, a legjelentéktelenebb ira-
toknak magas pártfogókhoz intézett undorítóan liizelgő 
ajánlgatását — persze csak azért, hogy kegyben és adomá-
nyokban részesüljenek — Erasmus honositotta meg a huma-
nisták ifjabb nemzedékénél, aminthogy tőle örökölték azt a 
minden mértéket meghaladó hiúságot és önteltséget is, mely 
Erasmusnál már kora ifjúságában jelentkezik és öregkoráig 
kísérője marad. Ezt a hiúságot még inkább fokozták a foly-
tonos magasztalások, melyekben szintén már kora ifjúságá-
ban részesült s melyek annyira megvakították, hogy Ítéletét 
minden dologban mértékadónak tekintette s gyakran nevet-
séges ingerültséggel és érzékenykedéssel pattant fel, ha azt 
valamiképen megtámadták vagy ha iratai épen megrovásra 
és czáfolatra találtak. A mily kitűnő volt tehetsége a tisz-
telői és pártfogói iránt tanusitott szemenszedett hizelkedés-
ben7), époly nagy volt szenvedélyes rosszakarata megtáma-
dói irányában, kivált élete utolsó évtizedeiben. Ezek ellen 
vádakat vádakra halmozott ; [az ellene irányult támadásokat 
nemcsak teljes tudatlanságuknak, hanem az igazság elleni 
szándékos megrögzöttségöknek tulajdonította, általán min-
den fegyvert felhasznált, hogy őket mint irókat és embere-
ket tönkre tegye. Még az elleniratok nyomdászai is ki vol-
tak téve üldözéseinek. Igy egy izben Schott strassburgi 
nyomdászt, kinek nyomdájából egy irat jelent meg ellene, 
dühös sárkánynak és a legnagyobb gonosztevőnek nevezte, 
kinek bűnténye nagyobb a rablásnál, gyilkosságnál és liá-
zasságtörésnél. A ki föllépett ellene, az már gonosztevő volt 
előtte, a ki ellen a hatóság kar já t sem átallotta segítségül 
hivni. Az olasz humanisták közt a gyalázkodás régóta di-
vattá lett ; Erasmus eljárása sokat tett arra, hogy ez irány 
Németországban is lábrakapott és magától érthető, tisztes-
séges dolognak tekintetett. Valla Lőrincz mondását követ-
ték : ,hogy csúf dolog ugyan a czivakodás, de még csúfabb 
az ellenfél előtt való meghátrálás' . Csak egy pontban multa 
felül Erasmus olasz mestereit. Ezek szitkozódtak, piszkolód-
tak, de nem használták azokat az ajtatoskodó szólamokat, a 
melyekbe Erasmus, miután tőrt döfött ellenfelének szivébe, 
magát beburkolni szerette. 

Erasmus nagyszerű hatást gyakorolt korára.8) Ismere-
teinek bősége a korabeli tudományosságnak majdnem összes 
ágaiban, páratlan ; alkotásának fáradhatatlansága és sokol-
dalúsága bámulatra r agad ; a latin nyelv mesteri kezelésé-
ben, Írásmódjának elevensége - és termékenységében csak 
kevesen érték utói. Egyetemes látkörü és találó kifejezésű 
férfiú volt. Tulajdonképeni jelentősége ép abban rejlik, hogy 
az irodalom legkülönbözőbb irányait magában mint gyújtó-
pontban egyesítette. Latin és görög classikusok, a szentirás 
és szentatyák kiadásain, fordításain és értelmezésein kivül, 

") 1513-ban maga írja egyik levelében : Ab N. satis audacter petii, 
at ille impudenter rogautem impudentius repulit. 

r) Egyik legizetlenebb e faj ta levele X. Leó pápához van intézve, ki-
ről a többi közt ezt mondja: Qui quanto ceteri mortales pecudibus ante-
cellunt, tanto ipse mortales universos majestate superat. 

8J E hatást csak azzal lehet párhuzamba állítani, melyet Voltaire 
gyakorolt a tizennyolczadik században. Azért nevezik Erasmust a renais-
sance Voltairejének. Utóbbinak árnyoldalai persze sokkal sötétebbek. 

mindenféle bölcseleti, theologiai, uevelészeti és satyrikus 
tar talmú munkákat irt. Mélyreható szelleme azonban nem 
volt ; alapos kutatásokra ritkán adta magát, inkább rohanó 
sietéssel haladt keresztül tárgyán s maga megvallotta gyak-
ran. lioo-y gondolatait inkább kiönti mint kidolgozza, s hogy 
könnyebben esik egy könyvet megírnia, mint azt, a mit i r t , 
átnéznie és ra j ta javítgatnia. Innen gyakori ellenmondásai 
és a számos pontatlanság és elhamarkodás, miket ellenei 
joggal szemére vetnek. Legügyesebben kezelte a guny, az 
irónia és a maró satyra fegyvereit, miben ,első kedvencz 
Íróját', Luciánt vette példányképül. Férfias jellemerő, kedé-
délvmelegség, áldozatkészség, hazaszeretet műveiben ép' oly 
kevéssé lépnek előtérbe, mint életében. Hideg egoista volt. 
Személve halhatatlan jelentőségének tudatában nvugovék 
egész lényének és működésének súlypontja.9) .Erasmus', 
mondja találóan egy az időbeli satyrikus irat, ,ép oly ki-
csiny, sőt sokkal kisebb volt kedélyére, mint személye- és 
testére'. 

Mint valódi szobatudós a népet nem értette s számos 
utazásai közben, miket Angol-, Olasz-, Francziaországban s 
egvebütt tett, sohasem tanulmányozta a nép-életet közvet-
len közelből. Még a rá élénken ható környezet önkénytelen 
befolyását is igyekezett magától, a menyire lehetett, távol 
tartani. Nevetséges hiúsággal dicsekszik, hogy az olasz 
nvelvből ép olv keveset ért mint az indiaiból, s hogy a né-
met, franczia és angol nyelvben is járatlan. Hogy jó latin-
sága tisztaságát és elegantiáját el ne veszítse s hogy egész 
gondolkodását latinizálja, minden élő nyelvet mint ártal-
mast, vagy mint nagyonis köznapit, magától elvetett. Ebben 
is előképe lett az i f jabb német humanistáknak, kik, a régibb 
iskolával ellentétben, auyanyelvöket mint ó-frankot, barbárt 
megvetették és kigúnyolták, a németirodalommal nem tö-
rődtek, s ezért a néppel mint különálló, elszigetelt kaszt 
állottak szemben. 

Daczára azonban, hogy igy Erasmus öntetszelgő és 
nagyratartot t szobatudósságában egész életével, érzületével 
és gondolkozásával teljesen távol állott a néptől, épen nem 
irtózott attól, hogy a nép jámbor áhitatát szeretetlen és 
nemtelen módon kigúnyolja, legyalázza és eltoríztsa. A 
kételkedő és frivol érzülete előtt teljesen érthetetlen nép-
ajtatosságot babonának hirdette, melyen a .szabadon gon-
dolkodó szellem' felülemelkedik. Maga pedig oly babonás 
volt, hogy astrologiai ábrándképekből akarta kifürkészni a 
korában duló számos viszálkodások okait.10 (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Hii(lapost. Január 4. Azok a magyar katholikus főpa-

pok ! — Néhány év előtt történt, akkor t. i. midőn a lapok-
ban és azután az országgyűlésen is a nemzeti szinház inten-
dánsa heves megtámadtatásoknak volt kitéve, alaposan-e 
vagy sem, nem tudjuk, elég az, hogv ugyan azon alkalom-

') Arczképe, melyet Holbein János fostett s mely jelenleg a bázeli 
múzeumban látható, kitűnt jellemzéssel tünteti fel a kritikust, sceptikust 
ós satyrikust. Számító. a?gódó, óvatosan félénk lénye mesterileg van 
ecsetelve. Bátorságnak, tűznek, határozottságnak nyoma sincs e jelen-
ségben. V. ö. Voltmann, Hans Holbein I. 273. 1. — Annak, a mit Eras-
mus Colethez irt levelében magáról mond, hogy 5 t. i. „simples, apertus. 
simulandi ac dissimulandi juxta ignarus.' (Opp. III. 40 ap. 41), körülbelül 
épen az ellenkezője igaz. 

10) Egy 1527. máj. 29-iki levelében boldognak mondja az asztro-
logusokat, ,qui ex astris norunt sibi dies et boras forfcunatus eligere'. 
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inal egyik miniszter, valamely privát beszélgetés közt, ugy 
nyilatkozott, hogy Magyarországon a minisztereknek, a kat-
holikus főpapoknak és a nemzeti szinház intendásának van 
a legnehezebb helyzete, mert ha ezek vagy tesznek vagy 
nem tesznek valamit, folyton kifogások és támadásoknak 
vannak kitéve. A jelen esetben mi csak a kath. főpapokra 
leszünk tekintettel, és elismerjük, hogy nagyobb igazságot 
miniszter még nem mondott, mint a mely a fennebbi nyilat-
kozatban a kath. főpapokra vonatkozólag foglaltatik, mert ha 
ők nem tesznek valamely bármiféle scriblernek nyakatekert 
gondolata szerint, ha ők bátorkodnak saját belátásuk szerint 
eljárni, már akkor j a j és ismét j a j nekik, a mennyiben az új-
ságokban azonnal elmondják, hogy ime ilyenek ezek a kath. 
főpapok. 

A ,Pesti Napló' főmunkatársának is eszébe jutott , 
hogy neki is lesz egy eszméje és ez az eszme nem lesz más, 
mint hogy sz. István magyar királynak szobor emeltessék, 
még pedig adakozás utján. Es mi ezt az eszmét szépnek, he-
lyesnek találjuk, mert ha valaki, ugy sz. István király az, 
ki a szobrot megérdemli, ki a nemzetnek nem csak alkot-
mányt adott, hanem a keresztény kath. egyház kebelébe is 
bevezette és igy biztositotta fennmaradását az európai ke-
resztény népcsaládok közt. A nemzet bizonyára önmagát 
tiszteli meg, ha a sz. királyhoz méltó szobrot emel nevének. 
Ha valaki e czélt elérni törekszik, törekvését mi becsüljük ; 
ha e czélból buzditó czikkeket közöl, nincsen kifogásunk 
ellene ; és ennyiben a ,Pesti Napló' főmunkatársának törek-
vése ellen sincsen kifogásunk ; de már az ellen jogos kifogá-
sunk van, hogy czélját nem épen azon eszközökkel akarja 
elérni, melyek méltók lennének a czélhoz, hogy ő bizonyos 
terrorismust is akar érvényesíteni és nyiltan mintegy rossza-
lását fejezi ki a magyarországi kath. főpapok iránt, kikre, 
mint azt a fővárosi gyűlésen mondá czéljának elérésében 
számított, de bennök csalatkozott, ami annyi takar mondani, 
hogy ti kath. főpapok, lia nem adtok ezreket az általam fel-
vetett eszme létesitésére, akkor roszabb valami is követke-
zik, mert — én újságíró vagyok. 

íme itt vagyunk: a száz és száz eset közül ismét itt 
van egy, mely a kath. főpapokra vonatkozó miniszteri nyi-
latkozatot ismét igazolja. A ,Pesti Napló' főmunkatársa és 
az ő magyar ( ? ) ősei bizonyára elévülhetetlen érdemeket 
szereztek a magyar nemzet körül, hogy ily módon beszél a 
magyar kath. főpapokról ; de ha még oly elévülhetlenek 
volnának is ezek az érdemek,, melyekről különben a magyar 
történelem mit sem tud, még akkor sem ismerjük el a ,Napló' 
főmunkatársának jogát , hogy ő főpapjaink ellen felszólaljon, 
hiszen az a körülmény, hogy ő, számításában a főpapok 
zsebjére, csalatkozott, az nem elegendő ok a főpapok vádo-
lására, mert az nem azt bizonyítja, hogy főpapjaitik a terv 
ellen vannak, hanem legfellebb azt bizonyitja, hogy főpap-
jaink tisztában akarnak lenni a felől, hogy az, ami tervezte-
tik, mikép terveztetik. A ,Pesti Napló' főmunkatársa végre 
is csak egy újság főmunkatársa. Csak azért mert ő, mondd: ő 
tervez valamit, ez még nem elegendő ok arra, hogy főpap-
jaink rögtön megnyissák zsebeiket. Pedig épen az, ami 
e kerdésben fő, mind ez ideig teljesen mellőztetett. Tudjuk 
azt, hogy napjainkban a kath. egyház szentjeit épen a szent-
ség fénykörétől akarják megfosztani, mely őket a szó szoros 

értelmében nagyokká tet te ; sőt tudjuk, hogy, mint azt a 
,Napló' jelenleg ismét közli, Munkácsy az Üdvözítőt is csak 
mint embert és nem mint Istent is tünteti fel; már pedig sz. Ist-
ván nem csak király volt, hanem szent is. A,Napló ' főmunka-
társa semmit sem árult el bizonyára vallási álláspontjából, 
hogy ő mikép akarja abban a szoborban feltüntetni a ma-
gyarok első királyát? Mikép várhat ja tehát, hogy a kath. 
főpapok, csak azért, mert ő azt a bizonyos ismeretlen szob-
rot felállíttatni akarja, rögtön siessenek az ő akarat já t telje-
síteni ? Azt a jogot pedig csak senki sem fogja még a kath. fő-
papoktól sem megtagadni, hogy tisztába jöhessenek elébb a 
czél felől, melynek előmozdítására pénzöket valaki igénybe 
akarja venni ? Azért bizony, hisszük, hogy semmi-féle józan 
eszű ember nem fogja főpapjainkat elitélni, mert a ,Napló' 
főmunkatársa bennök csalatkozott. 

Elhissziik mi azt, hogy ez a csalatkozás nagy baj, de 
baj csak a ,Napló' főmunkatársára, nem az azonban a kath. 
főpapokra, mert ezeket, tekintve a nemzet körül szerzett 
érdemeiket, melyek a történelem lapjain eltörőlhetetlen be-
tűkkel vannak bevésve, a ,Napló' főmunkatársának, bárminő 
elégedetlenségi kifejezése sem érintheti; hazafiságuk sokkal 
fényesebben bebizonyított tény, hogysem ahhoz a gyanú-
nak csak legkisebb árnyéka is férne. Vagy mit bizonyít a 
nemzet civilisatiója? Talán valami liberális társulatnak és nem 
inkább a magyar papság hazafiúi érdemeinek kell azt be-
tudni ? Mit bizonyítanak tudományos intézeteink, mint a 
magyar főpapság hagyományos hazafiúi szeretetét ? Vagy a 
számtalan jótékonysági intézetek kiknek köszönhetik léte-
zésüket ? Hány és hány gyermek, hány és hány if jú, hány és 
hány család veszett volna el a nemzetre nézve, ha ezen intéze-
ket a főpajjság nem alapította, ha évről évre folyó segélyei-
vel nem istápolta volna ? Vagy mit bizonyít azon legújab-
ban felemlített esemény, melynek Esztergom volt színhelye 
a primatialis palotában, hol a b. esztergomi érsek 50 évesju-
bilaeuma alkalmával a nemzet jogainak érvényesítése érde-
kében történt hatalmas tüntetés ? Ismételjük, hogy az bi-
zony nem baj a kath. főpapságra, hogy csak a ,Napló' fő-
munkatársa csalatkozott, midőn másrészt bizonyos, hogy a 
nemzet nemcsak nem csalatkozott e főpapságban, hanem re-
ményei első sorban úgy a múltban ő bennök teljesedett, mint 
teljesedik a jelenben és teljesedni fog a jövőben. 

Tekintve a méltatlan támadásokat, melyeknek fő-
papjaink, időközönkint, majd egy, majd más oldalról ki 
vannak téve, nem csodálkozunk, ha végre is magokra hagy-
nák a nagyhangú szóvivőket, hogy lássák mire képesek ők 
minden lármájok daczára a kath. főpapok nélkül menni: 
ekkor tűnnék ki, hogy tulajdonképen a főpapok azok, kiknek 
hozzájárulásával minden nagy alkotás létesül hazánkban. A 
,Napló' eddigi sikerei különben ezt már elég hangosan ta-
núsítják, mert minden dicsőítése mellett is alig tudott egy 
fél év alatt néhány forintot összegyűjteni. De nem, főpap-
jaink sokkal emelkedettebb szelleműek, hogy valaha elmu-
lasszák azt tenni, a mit ők a nemzetre üdvösnek fognak itélni: 
és azért tudjuk, hogy daczára a ,Napló' főmunkatársa elé-
gedetlenségi kifejezésének, ott mindenhol jelen lesznek, hol 
a nemzet érdeke megköveteli. Igen, ilyen az a magyar kath. 
főpapság: szerette a nemzetet, mielőtt bizonyos urak létez-
tek volna, szeretni fogja midőn bizonyos urrak majd ott-
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hagyják, szereti akkor is, midőn gyanusitják. E gyanúsítás 
különben is csak egy ember, de nem a nemzet érzelme. A nem-
zet érzelme nem a gyanúsítottakat, hanem a gyanusítót 
itéli el. Q 

Abaii j-Enyiczke. A népnevelés köréből. — Sajátságos 
tünemény napjainkban, hogy a szabadelvű, s lia tetszik, a 
szabadelvűbb és legszabadabbelvű tábor is meg-megereszti 
hangzatos szólamainak áradatát az iskola — és népnevelési 
— ügy körül, a napi kérdéseknek a nép boldogitását (!?) czélzó, 
gyakran az elkeseredésig fokozódó megvitatásában. Krisztus 
anyaszentegyháza, mely minden álokoskodások ellenére is a 
legszilárdabb alapon van épitve s fönségében ragyog, szintén 
szól, hasonlóképen hallatja erővel teljes szavát; zajos lármát 
ugyan nem iit, — csendben és szerényen való működésben 
helyezvén a népnevelés fontos kérdésének bölcs megoldását. 
Az egyház édes testvéreként tekinti az iskolaügyet s épen e 
szoros összeköttetésnél fogva áldozatot hoz az iskolák érde-
kében; korunk veszedelmes, mert a hitet kiirtani, az erköl-
csi érzetet megbénitani törekvő áramlatával szemben gond-
viselésszerű tények igen ékesszólóan bizonyítják, hogy az 
egyház legtöbbet tesz az édes haza boldogitásának előmoz-
dításában s iskolájának vezérelvei, a legszigorúbb birálat ki-
állása után is, a szellemi tökéletesítés és anyagi gyarapodás 
zsinórmértékéül fognak szolgálni. 

Eredményt felmutató hasznos tett, józanabb gondol-
kodás, a hamisan ,közvéleménynek' nevezett, határt nem is-
merő kísérletek és jogtalan beavatkozások szülte szomorú 
haladás utjának vágása lehetne napjainkban ama mentő szer, 
mely a hiterkölcsi nevelést^ § így a haza üdvét ig veszélyez-
tető minotaurust megtörné a nézetek különféleségének, a 
jobbra termett erők haszontalan elfbrgácsolásának veszedel-
mes útvesztőjében. A ki el nem fogúit s keble még ép érzek-
kel bir az igázság befogadása iránt, el nem vitathatja, hogy 
az egyház, iegfönségesb hivatásához hiven, annyira komoly 
ügyben, mint a népnevelés, mindig első sorban barátja, se-
gítője, tetterős munkása a józan haladásnak. Hogy az egy-
ház egyszersmind, mint az igazság őre, a nagyhangú szólamuk 
vaditásait a maguk hitványságában mutat ja fel, s hogy a 
katholicismustól fázó bús hazafiak vérmes reményekkel pá-
rosult Ítéletét a kellő értékre szállítja a l á : ez ismét az igaz-
ság védelme körül szerzett két ezredéves bő tapasztalásának 
kifolyása. Csak igaz marad itt mindég : „Fama manet facti, 
posito velamine currunt, — E t memorem famam, qui bene 
gessit, habet." (Ovid. 2. Just .) 

Mégis, ha figyelembe vesszük, hogy abban a tömérdek 
lapban, melyeknek kizárólagosan a tanítással, a nevelés ügyé-
vel kellene foglalkozni saját körében, megválasztva a leg-
helyesebb módszert, — mily nagy mérveket ölt ellenünk 
száz oldalról a roszakarat és álfelvilágosultság mérges sza-
va, lehetetlen be nem vallanunk, hogy ama lapok (mert hi-
szen édes hazánk szellemi előhaladásának dicséretére le-
gyen mondva, a nevelésügyi „Közlönyök, Lapok, Szemlék 
es a Tanügyek" száma elég tekintélyes !) összhangzatosan 
czélzatos támadására, bár megfelelő arányban, hangoztatni 
az igazság érczszavát, annyi, mint száz közöl kilenczvenki-
lencz esetben meddő vitát folytatni ; mivel a felfuvalkodott 
lélek, egy, a ker. társadalomtól magát függetlenitő titkos 
szövetkezet a legszentebb igazság előtt is jégkebellel marad 

állva ; az igazság fénye jobb irányba nem vezeti előítéletes 
gondolkozását. I t t az isteni kegyelemnek működésére, az 
események váratlan fordulatára van utoljára is szükség. De 
azért ölhetett kezekkel nézzük-e az iskolák elkereszténytele-
nitését? A közösdit játszszuk e birkatürelmű megadással, 
hogy jóhangzásu nevet szerezzünk azon körben, a melybe» 
holnap oly szépen a kapu-félfánál hagynak, — mint ma lel-
kesen (!) a tenyerükön hordoznak bennünket ? — A bátor 
szólás tovább is legszebb feladata marad a kath. sajtónak, 
melyet némely hazaboldogitó urak ugyan elég udvariasak 
figyelembe nem venni, a hamis ,közvéleménytől', vagyis job-
ban mondva, az igazság keresésétől való féltökben ; de azok-
nak aztán tettel, a gyakorlati téren való sikeres eredmények-
ben mutassuk fel, hogy hát azok a kath. iskolák korántsem 
a szellemi sötétség helyei, nem a hazafiatlanság istápolói : 
hanem igenis, mindenkor oly intézetek, melyek a nép szük-
ségleteinek a legigazabban megfelelnek, legtöbb jót eredmé-
nyeznek. 

Igy aztán szemben ama tüneménynyel, hogy napjaink-
ban a szabadelvű, s ha tetszik, a szabadabb elvű és legsza-
badabb elvű tábor is ajkán hordja a népnevelés igéit, koránt 
sem fogunk ijedezni ; mert a tett fölötte áll a sok beszédnek ! 
Istennek hála, hogy a társadalmat megmenteni igyekvő tet-
tek sora az egyházban sohasem hiányzott és nem hiányzik 
hogy a józan gondolkodás csakis itt található fel legszentebb 
érteményében, — s boldogitó küldetése egyszersmind a ha-
mis, ,közvélemény' leendő kiábrándításában leledzik. Lépés-
ről lépésre kell haladnunk, az igaz ; de a czél elérése bekö-
vetkezik, ha nem egy, akkor két emberöltő után, ha mái-
maga kárán tanult a társadalom s borult egén fel-feltünik a 
hit vezérfénye leghívebb kalauzként. (Vége köv.) 

Kóma. A quitói katholikusok felirata XIII. Leó pápá-
hoz. —- Beatissime Pater . Acerbas inter aerumnas, quibusf 

nostris hisce temporibus, Ecclesiae Catholicae, Deo permit-
tente, contingit proprii Capitis aerumnas in se renovatas 
exprimere, ut per ignitos quodammodo perpessionum fulgo-
res clariore luce splendescens, impiorum oculis Divinam 
suam ostentet originem, brachiique potentiam, quod eius 
fundamenta solidavit ; horrendum crimen dolores doloribus 
addit, luctuque communi, Matris simul et filiorum corda 
proscindit. Qui, in tantis licet moeroribns constituti, ut I l -
lám tarnen in Parente quoque moestissimo solentur, ad Te 
convertuntur, Beatissime Pater , pia commiseratione Tuos 
angores levaturi, quorum magnitudine pressum, jure nimis 
exclamantem exaudiunt : „Attendite, filii, et videte, si est-
dolor sicut dolor meus." 

Romae, hoc est, intra Urbis moenia, quae Orbis catho-
lici caput existit, et in saeculo isto, quod de humano suo 
civilique cultu superba iactatione gloriatur, mortuorum rel-
ligio conculcata est a sacrilega turba, sanctique Pontificis 
veneranda maiestas in eius cineribus violata ; quin tarnen 
hesterni domiaatores, qui, Romanorum Pontificum légitima 
potestate deturbata, se intruserunt, nefarios impietatis aus us 
compescere curassent. E t hoc Romae ! E t hoc in Tui con-
spectu augustissimo ! E t hoc adversus cineres immortalis 
Pontificis P i i I X . decoris insignis temporu n nostrorum ! 
Si universo humano generi frons una esset, quae pudore 
posset et verecundia rubescere ; frons ilia, Beatissime Pater,-



15 

iure merito obtegenda foret, ne earn coeli tarn infami labs 
deturpatam aspicerent, ex quo nefastae noctis horribiles 
umbrae fovere crimen illud, quod Tecum deploramus, et 
cum toto fidelium coetu posterorum execrationi devovemeu. 
Flagitia ejusmodi, eorumque patratores opprobrium révéra 
sunt humani generis. 

Principes Sacerdotum et Seniores populi Judaici post-
quam concilium coëgerunt, turbasque concitarunt ut Dei 
Filium cruci figerent, Eum inter cruciatus mortis atrocissi-
mae iamiam fatiscentem maledictis, et blasphemiis exaspe-
rabant : ast ubi Sancta Victima efflavit animam, ante cruen-
tum cadaver obmutuerunt maledicae linguae; quin etiam vel 
ipsi interfectores in verba poenitentiae, pectora tundentes, 
eruperunt ; nec constat Josephum ab Arimathaea et Nicode-
mum, cum pollincti cadaveris carum onus efferrent, exa-
gitatos fuisse, cut in sacras í-elíquias a túrba parriaida in-
sultatum esse ; quod sane Pilatus non permisisset ; Pilatus, 
inquam, qui scriptum semel crucis titulum scriptum reli-
quit, quique discipulorum pietati Jesu Corpus sepeliendum 
tradidit. Ast hodie spolia mortalia illustris Poutificis con-
vitiis publice iactata sunt; Pius IX . qui cruci fixus si-
tiensque iustitiam, iniquitatis feile labia retulit perfusa, 
postquam sacrificium consummavit, iure illo com muni pri-
vatus est, quod natura pariter ac Religio in mortuorum ob-
sequium consecrarunt ; maledicae linguae in Mortuum exa-
cuere sese, piique viri, qui cineres efferebant, a vesano im-
piorum grege male multati sunt ; nec adfuit vel Pilatus 
aliquis, qui de tanto facinore poenas sumeret, aut illud sal-
tern cobiberet. Nimirum, qui civilem ditionem Tuam, Bea-
tissime Pater sacrilege praeripuere, iacturam fecerunt vel 
qualiscumque illius honestatis, quam Iudaeae Moderator in 
sua licet praevaricatione adhuc servaverat : et ecce totam 
familiam catholicam innocuo spoliatam iure Parentem se-
peliendi ! Id vero nobis reliquum sit levaminis nos sic im-
pietatis voeiferationibus magnas illustrari virtutes, quemad-
modum solet smyride aurea iustitiae corona perpoliri. 

Sed enim sacrilegum scelus non modo praeclarum Pon-
tificem proxime defunetum contumelia affecit, verum etiam 
Beatitudinem Tuam ; in exsequendo namque supremo regi-
mine unus exsistis cum Ipso ; contumelia affecit L Y I I supra 
CC Pontifices, qui a Beato Petro Apostolorum principe in 
gubernatione Dominici gregis Te praecesserunt ; immo con-
tumelia affecit Filium Dei vivi, a quo Vicariam Potestatem 
aeeipiunt, quotquot Romanorum Pontificuum solium con-
scendunt. Praeclari sane fruetus hodierni progressus in sce-
lera desinentis, effrenisque illius licentiae, quae, falso liber-
tatis nomine, ut praesens malorum omnium remedium, ven-
ditatur ! 

Quod deploramus, facinus, magnitudinem utique ré-
vélât acerrimi odii, quo adversus Dei Filium eiusque Spon-
sam Ecclesiam feruntur sectae tenebricosae, quae, licet va-
riis nominibus distinetae, unam tarnen impietatem profiten-
tur ; at simul in aperto constituit munus, quod Catholicis 
omnibus ineumbit, eisdem strenue resistendi ut victoriam 
impediant in bello, quod adversus Ecclesiam prosequntur. 

Quod munus ut impleamus intra conditionem in qua 
Divina Voluntas nos esse decrevit, qui subscribimus patres-
familias Urbis Quiti, Reipublicae Aequatorialis Capitis, 

toties benedictione ditatae Iusignis Pastoris, cuius memoria 
convitiis expetita nos movit ut ad Beatetudinem Tuam acer-
bissimos doloris nostri sensus attolleremus, Tua quoque in-
digemus, Beatissime Pater, Tua videlicet aeque sancta, 
aeque vivifica et aeque exoptata. Illam igitur nobis imper-
tiri dignator Sanctissime Pater ; illam etenim proni implo-
ramus tum pro nobis, tum pro nostris familiis, tum denique 
pro Republica universa, quae inconcussa sua fidelitate glo-
riatur in Apostolicam Sedem, neenon reverenti observantia 
erga Sanctitatem Tuam. Si beati Apostoli Petrus et Paulus, 
a tyranno imperante in vincula coniecti, ex hominibus 
Ethnicis Atliletas magnanimos novae fidei efficiebant, fieri 
etiamnum non poterit quin Tua Benedictio, utpote Patris 
ab inimicis Cliristiani nominis in servitutem redacti, Na-
tionem hanc nostram in sua fide confirmet, viresque addat 
ut earn semper incorruptam conservet : arbitramur enim be-
nedictionem Patris ob defensionem Divinorum iurium vexati 
et oppressi, Supernae benedictionis certissimum nobis pi-
gnus extituram. 

Quiti, 29. Octobris 1881. 
Sanctitatis Tuae 

humilliimi et amantissimi filii. 
Németalföld. Protestáns gyengédség. — Németalföld-

nek van 3 tudomány-egyeteme 1100 tanulóval. E három fő-
tanoda költségeihez a kis Hollandia 1.114,370 frt tal járul . 
Altalános a meggyőződés, hogy egyetlen ily felsőbb iskola is 
bőven kielégíthetné az igényeket. Többen az országgyűlés 
előtt is határozottan ez irányban nyilatkoztak. Amsterdam 
városa azonban nem osztozik e véleményben, mert épen most 
alapítja meg a 4-ik egyetemet és minden áron azon van, 
hogy az ő egyeteme a többi hármat felülmúlja. Ezt bizo-
nyítja a városi tanács indítványa egy uj tudomány-kar fel-
állítása iránt. Szerintök theologiai kar Neerlandban elkerül-
hetetlenül szükséges a tudomány-egyetemhez. Minthogy sem 
a kormány se a református zsinat semmivel sem akar az em-
lített karban felállítandó két uj tanszék költségeinek fedezé-
séhez járulni ; minthogy továbbá a magán vállalkozás, t . i. 
adományok gyűjtése (theologiai karra, mai világban, igen 
természetesen) csütörtököt mondott, a kérdés ott lyukadt ki, 
hogy a szükséges pénzt a város pénztára fogja szolgáltatni. 
Hittudományi kar felállítása magában véve igen szép dolog, 
sőt a X I X . század vége felé nagyszerű . . . világiak részéről. 
És nekünk katholikusoknak nemcsak kifogásunk nem 
volna ez ellen, sőt csak örvendeni 'tudnánk felette; ha egy 
bökkenője nem volna a nemes igyekezetnek. Amsterdamnak 
van 70,000 katholikus lakosa. Vájjon hol van az a jogosság 
és méltányosság örök codexében megirva, hogy katholiku-
sok kötelezvék protestáns hittudományi kar költségeinek 
fedezéséhez városi adóval járulni ? 

Nápoly. Szeraphicus sz. Ferencz szobra Nápolyban, 
a rendalapitó szent férfiú hétszázadik születése napjának 
emlékére, már készülőben van Lista Szaniszló lovag híres 
szobrász mesterkeze alatt és szeptember havára 1882-ben 
teljesen elkészül. Május 18-án 1881. hozták a 140 mázsa ne-
héz márványdarabot Carraraból. Tizenkét teherhordó állat 
szállította a vasúti állomástól a művész műtermébe a 
nép nagy ujjongása közt, mely örömében azt kiáltotta : 
„Ez sz. Ferencznek márványa !" Május 30-án Lista mester-
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elment az emlék tulajdonképi megteremtőjéhez, P . Lajos 
franeziskánushoz. Ez minden más mondókát mellőzve egye-
nesen igy szólt hozzá : „Még mielőtt munkához fog látni, én 
önt a harmadik rendbe veszem fel." Egy oratóriumban 
mondott mise után P. Lajos Lista lovagot csakugyan 
föl is vette a tertiariusok közé, rá adta a skapuláret és övet 
s eközben ily beszédet tartott hozzá: „Szent Ferencz tertia-
riusának lenni annyi, mint tökéletes, jó kereszténynek lenni. 
Nagyobb teher szabály szerint nem jár vele. . . . A keresz-
tény tökélyesülésre kell törekednünk, hogy mennyekbe jus-
sunk ; különben a tisztitóhelyen kell lakolnunk hibáinkért. 
Tehát élő hittel fogjon e dologhoz ! Hisz Istennek művét, 
sz. Ferencz diadalát, a kereszténység dicsőségét lesz az hi-
vatva hirdetni. Ha annyi emléket állítanak a világon, miért 
ne állítsunk mi is egy keresztény emléket, szent Ferencznek és 
oldalán a három nagy világi tertiariusnak, Dantenak, Giotto-
nak meg Columbusnak. Ez Italiának nagy keresztény emléke 
lesz, valódi büszkesége hazánknak ! Istentől jő, mint minden jó 
ajándék, a művészet lelkesedése és sikere. Mielőtt munkájához 
kezd, elmélkedjék naponként néhány perczig és sz. Ferencz 
meg fogja világosítani. Mily szép és remek emlék fog ez majd 
lenni! Önnek oly művet kell teremtenie, mely szent elragadás-
sal vonz! A nagy művészek, mielőtt munkához fogtak, mindig 
imádkoztak." — Ezen ünnepély után a műterembe mentek 
megáldani a márványt is. Az egész vállalatot, melynek költ-
ségeit önkéntes adományokból födözték, pápa ő szentsége 
X I I I . Leó is kegyesen megdicsérte és megáldotta. Jöj-
jön tehát létre mielőbb Isten tiszteletére és sz. Ferencz 
dicsőségére! 

V E G Y E S E K . 
— A római Rituale u j kiadása épen most hagyta el a 

sajtót Rómában. Van benne formula a távirdák megáldá-
sára is. Franczia lapok szerint e formula kezdődik Zakariás 
énekével, ezt követi egy régi Anthiphona, Istent dicsőitve, 
„ki a felhőkön száll és a szelek szárnyain jár, ki akaratának 
végrehajtására az angyalok szolgálatát használja és szol-
gáiba tevékenységet önt a tűz rohamosságával." Követke-
zik a 103 zíoltár és rövid ima a B. Szűzhöz. Végül jön a 
zárima következő tartalommal : „Ur Isten, ki felhőkön jársz 
és egyedül teszesz csodákat, azon erő által, melyet ezen 
érez vezet s mely a villámtól van kölcsönözve s a gondola-
tot messze vagy közel szállítja : tedd meg, hogy ez újonnan 
nyert és kegyelmed által segélyzett sebességhez hasonlóan 
könnyebben és gyorsabban eljuthassunk hozzád, Urunk Jé-
zus Krisztus által. Amen." 

— Löwenben in. é. decz. 7-én a katholikus egyetem, 
élén a tanári karral, körmenetben végezte a jubileumi bú-
csú elnyerésére előirt templomlátogatást. A szakadó eső 
daczára úgyszólván az egész egyetem részt vett benne, va-
lamint más nap a közös áldozásnál is a szent Mihály tem-
plomban. Soha Löwen ily egyértelmű hitvallásnak tanuja 
nem volt. Valójában nagyszerű volt és a szent irás szavait 
ju t ta t ta eszünkbe : Spectaculum facti sunt hominibus et 
mundo et angelis. „A ki látta, úgymond egy belga lap, a 
hosszú menetet, mely áhitatteljesen a kereszt után jött, és 
hallotta az ezerötszáz i f jút tanáraikkal a szent atya javára, 
és a hazáért meg az uralkodó házért imádkozni, a kinek meg-
volt e szerencséje, az reménynyel telve néz a jövőbe". Es 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

csakugyan, olyan országnak, mely ily lélekemelő látnivalót 
tud nyújtani, nem kell, ha még annyi is ott a szabadkőmű-
ves düh, mert nincs oka kétségbe esni! Mily szomoritó azon-
ban más felső iskolák állapota! 

— A santanderi püspök három liberális lapot, melyek 
a polgári házasság mellett agitáltak, kiközösítés terhe alatt 
megtiltott híveinek oh'asni. Nagy lárma keletkezett e miatt 
az egész vallástalan és hithideg táborban. Erővel el akarták 
hitetni a világgal, hogy az erélyes püspök eljárását a szent 
szék nem helyesli ; sőt, hogy a madridi nuntius azonnal fel-
szólította őt. hogy kérje más püspöki székre áthelyeztetését. 
Azt is híresztelték, hogy a kiközösítéssel sújtott három lap 
e miatt nemcsak semmi kárt nem szenvedett, sőt előfizetőik 
száma még inkább szaporodott. — Természetesen, egy szó 
sem igaz az egészből. A santanderi püspök igen jól érzi 
magát : de a három lap ugyancsak megsínyli a provocatiót. 
Egyikök már megbukott; a másiknak felmondták a szállást; 
a harmadik olvasóinak száma 1

 10-re zsugorodott össze. 
— Akár ki tette, messze távozott az igazságtól és nagy 

ügyetlenséget követett el, a ki Bécsből a bonni Reichszei-
tungnak azt újságolta, hogy a nm. és ft. Bonnaz Sándor 
csanádi püspök ur által Temesvárott, Verseczen, Oraviczán, 
Lippán, Lúgoson és Szegeden, relata referimus, nagylelkűen 
alapított intézetekben a német nyelvet ,különös gonddal' 
ápolják. Ezt a hírt, most már a nápolyi ,La Scienza e la 
Fede- is átvette. Igy terjed a czélzatos koholmány. Nem ár-
tana, ha németül tudó papjaink hű tudósításokkal világo-
sítanák fel a külföldi kath. közönséget egyházi állapo-
tainkról és főpásztoraink fejedelmi alapitványairól. 

Felln vás előfizetésre. 
Istenbe vetett bizalommal szándékunk e lapot negy-

venegyedik évfolyamán át is vezetni. T. olvasóink és mun-
katársaink ezúttal a múltra nézve vegyék támogatásukért me-
leg köszönetünket, a jövőre nézve pedig fogadják testvéri üd-
vözletünket s további szives pártfogásukért kérelmünket. 
Nagy küzdelmek közepett élünk ; még nagyobbak előestéjén 
állunk. Korunkban a papságnak nem kisebb feladat jutott 
osztályrészül, mint egyfelől az általános el keresztény telenedés 
továbbterjedésének útját állni, másfelől mindeneket megú-
jítani Krisztusban, restaurare omnia in Christo. Ennek a fel-
adatnak szolgálatában állunk. Elvi, nem hírlap vagyunk. 
Az idők viszontagságai, az emberi vélekedések hullámzásai 
közepett, az eszményt tar t juk szem előtt, melyerősebba mu-
landó életnél, és nem oly gyarló mint a mai vagy holnapi 
nap szeszélye, — hanem örök. Az apró mindennapiságok 
közt csak a nagy dolgok érdekelnek. A kérdések annál érde-
kesebbek, minél nehezebbek, az álláspontok annál becsesebbek, 
minél magasabbak. Ez illik lapunk nevéhez. T. olvasóink 
meg lehetnek győződve, hogy a lap érdekében mindent meg-
teszünk. Olvasó közönségünk fokozatos szaporodása folytonos 
buzdítás. Excelsior ! Gyors megrendelés időt kiméi szá-
munkra. 

Előfizethetni 

félévre 5 írttal, egész évre 10 írttal, minden kir. posta-kivat.alnàl, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stáezió-uteza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest, Muzeum-körut, 10. sz 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Zarándoklás az örökkévalóság felé. — Erasmus Rotterodamus jellemzése. -— Egyházi tudósítások: Buda-
pest. A magyarországi katholikus szerzetes-rendek főnökeinek memoranduma. — Alauj-Enyiczke. A népnevelés köréből. 

— Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. — A szerkesztő postája. 

Zarándoklás az örökkévalóság felé. 
II. 

Mily rövid az idö, mi ly gyorsan múl ik nap, 
hét , év egymás u t á n ! Egy rövid p i l l ana tnak látszik 
a most lefolyt esztendő is, mióta tavai ugyanez 
órában i t t együ t t valánk há lá t rebegni az idők 
Urának . Téged kérdelek 70, 80 éves agastyán, 
vá l jon hosszúnak látszik e ezen lefolyt é le tkorod? 
„Oh nem válaszod, inkább u g y lá tom, csak rövid 
ideig éltem, e löregedtem észrevét lenül . Ha vissza-
pi l lantok életemre, á lomkin t t űn ik az fel elii t tem." 
Igy van ez kk ! m i n d n y á j u n k k a l , csak lia előre te-
k i n t ü n k t űn ik fel hosszúnak az idö, de ha egyszer 
elmúlt , hónapok s esztendők egy perczczé zsugo-
rodnak. Mily igaza van a hosszantürö J ó b n a k mond-
v á n : ,,Az asszonytó l szüle te t t ember rövid ideig él-
vén sok nyomorúságga l tel ik el, m in t a v i rág ki-
nyí l ik s e l t ipor ta t ík , e l fu t m in t az á rnyék és soha-
sem marad ugyanazon á l l apo tban ." 

Mily rövid az idö összehasonlí tva az örökké 
valósággal , mely telé m i n d n y á j a n za rándok lunk ! 
Avagy mi az ö rökkéva ló ság? Ez t mi az idö s t é rben 
é lő lények nem is vagyunk képesek felfogni. Gyűrű-
höz hason l í t juk , melynek sem kezdete sem vége, a 
pusz ták homokszemeihez, a tengerek vizcseppjeihez. 
Bármi ly hosszú tehá t é le tkorunk , az örökkévalóság-
hoz képest anny i min t semmi. S mégis e t től f ü g g 
egy boldog vagy boldogtalan örökkévalóság. Mily 
végtelen becse van t ehá t e rövid időnek. Azér t m á r 
a természetes okosság is azt tanácsol ja , hogy e hiu, 
m u l a n d ó élet vétkes örömei u t á n ne kapkod junk , mer t 
ezek örök kárhozat örvényébe sodornak. El lenben az 
é le t tő l e lvá lasz tha ta t lan ba joka t , betegségeket , kínos 
f á j d a l m a k a t v ise l jük ker. önodaadással , hisz nem 

méltók a jelen idö szenvedései a jövendő dicsőségre, 
mely bennünk ki fog je lente tni . 

Kk ! P i l l an t sa tok vissza e l e tűn t év zarán-
dok ú t j á r a , vál jon közelebb ju to t t a tok e zarándok-
iástok czéljához, a boldog örökkéva lósághoz? E r r e 
egy vigasztel jes igennel fog felelni le lk i ismeretünk, 
ha a családi tűzhely ez évben is oly szentély vala, 
melyben az imádság szülök s gyermekek a jka i ró l 
kellemes i l l a tkén t felszált. az egekbe; ha Isten igé-ö ' o 
jét ha l lga t tá tok s azt híven követ té tek; lia a sz. mi-
sébe!} t i sz ta szívvel az angya lok eledelével táp lá l -
koztatok; ha az apostol szava i t : „Sem a részegesek, 
sem az átkozódók, sem a paráznák , sem a házasság-
török nem fogják b í rn i Is ten országát , ' ' szemmel 
t a r t v a azt mondha t j á tok : Há la I s t en ! kegyelmed-
nek köszönöm, hogy e förtelmes bűnökkel ez évben 
sem tes temet sem lelkemet be nem szennyeztem, 
vagy ha el is estem, a gyónásban ismét fölkel tem s 
fo ly ta tom zarándoklásomat az örökkévalóság felé. 
Ezen az úton kövesd Üdvözí tődet a lázatosságban sze-
l ídségben, mér tékle tességben, t i sz taságban, jó tékony-
ságban, önfelá ldozásban, hogy be fogad jon ha j léka iba , 
s örökzölddel koszorúzza homlokodat . — Is tennek 
ily hü követő je vala Morus Tamás Angolhon kan-
czel lár ja , kit, zsarnok k i rá lya VIII. Henr ik h i thüsége 
mia t t bö r tönbe vet te te t t . Egyszer csak o t t t e r m e t t 
az ab lakrácsozatná l s i ránkozó felesége gyermekei -
vel. Mindenre kér te , hogy mentse meg életét . S ime 
Morus imegyen v igasz ta lá zokogó h i tvesé t : „Leg-
fólebb még 20 év ig e lhetnék veletek, hogy az-
tán hi tszegésem mia t t tőletek örökre elszakitas 
sam, holot t most 20 évig tőletek e lszakí t ta tom, 
hogy az tán örökre e g y ü t t lehessünk." E h i t -
ben hős lélekkel szenvede vér tanúságo t , s most 
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pálmaággal kezében követi a bá rány t a hova csak 
inegyen. 

Mi ebből az üdvös t anúság? Bizonyára nem 
más, mint, ha a kisértö felénk közéig, hogy Isten s 
törvénye ellen fa j ta lanságra , csalásra, lopásra, ká-
romkodásra csábítson, csak azt kérdezzük: En za-
rándok! meddig fogok még haladni zarándoklásom-
ban mig az örökkévalóság kapujához érkezem? A 
halálra való emlékezés ez lesz azon erős védpaizs, 
melylyel a csábítónak minden incselkedéseit vissza-
verheted. Vértezzük fel tehát magunka t a hi t sisak-
jával , hisz szünet nélkül a sötétség fejedelme a 
világ és sa já t tes tünk ellen kell harczolni. Eletem 
rövid, sőt semmi az örökkévalósághoz képest. Ho-
gyan volna tehát lehetséges, hogy a becsületesség, a 
bűnbánat , az imádság, a test sanyargatása s az önmeg-
tagadás tövises ösvényétől visszaijedjek s Kr. követé-
sének ú t j á ró l le tér jek ? Hisz tövisek közt fakadnak 
a rózsák, s a kereszt az élet fája, mely a boldog hal-
ha ta t lanság gyümölcseit termi. 

Szívleljük meg tehát kk ! e leáldozó év vég-
perczeiben a komoly igazságot, hogy rövid, mulé 
kony az idő: ez vissza fog tar tani , hogy k isér te tbene 
essünk, hanem kerülve a rosszat, cselekedve a jót, 
közelegjünk az örökkévalóság felé, és pedig annál-
inkább, mivel az elmulasztot t idő soha többé visz-
sza nem tér . 

III. 

Az időnek legsajátságosabb jellege, hogy ha 
egyszer elmúlt , az többé soha vissza nem tér. A vi-
lágon minden elvesztett dolgot helyre lehet hozni, 
pl. az egészséget vagy az elvesztett jószágot. Csak 
az elvesztett idő az, mi t a vi lág minden kincseért 
nem lehet többé visszahozni. Jogga l mondá VIII. 
Kelemen pápa azoknak, kik elvesztett javaik miat t 
szerfölött búsong tak : ,3Ne sirassatok meg oly dolgo-
kat, melyek ismét megszerezhetők, hanem sirassá-
tok meg inkább az elvesztett időt, mely egyedül 
visszahozhatatlan." Igaz ugyan, hogy ez életben a 
mulasz to t t jó t kettőzött szorgalommal ismét pótol-
ha t juk , de magá t az időt, melyet niint szokás mon-
dani semmitevésben agyonütö t tünk , vissza nem 
hozhat juk többé az mindig üres lapot, pótolhatlan 
hiányt fog képezni életünk könyvébén, miről mint 
hiába elfecsérelt drága kincsről Isten számon fog 
kérni. 

Földi zarándoklásunk végén mindnyá jan az 
örökkévalóság kapujához érkezünk. Ez a halál. Bi-
zonyosan eljön a perez, ta lán m á r holnap vagy hol-

« : 
napután , hogy az egyik vagy a másikról azt mond-
j á k : Húzzák a lé lekharangot! S ime mit lá tnak sze-
meim? A haldokló nehéz lélekzettel és fuldokolva 
hánykolódik az ágyban. Ivönyáztatott felesége á j u l -
tan reáborul , árva gyermeksereg siránkozással ki-
hallatszik az utczára. Haja , szakálla izzó verej ték-
ben fürdik, kiaszott arczára rávet i a halál sötét 
á rnyát , félig nyi to t t a jkaival levegő u tán kapkod, 
szeme fátyolozott s megtört . Most mindazoktól, kik 
szivéhez elválaszthatat lanul hozzánőttek, kedves fele-
ségtől, édes gyermekektől, jó barátoktól , el kell sza-
kadni, és pedig mint szokás mondani örökre ! Bizo-
nyára szívszaggató perczek ezek: e keserű kelyhet 
előbb u tóbb nekünk is ki kell inni. Boldog a ki-
nek lelkiismerete azt suga l l ja : Jó l felhasználtam az 
időt, az élet nehéz megpróbál ta tása i t t ü re l emmel 
viseltem, tehetségemhez képest jót tet tem a szegé-
nyekkel. Boldog a ki m o n d h a t j a : . .Zarándokpályá-
mat megfutot tam, hitemet megtar to t tam, el té tetet t 
nékem az igazság koronája, melyet megad nekem 
ama napon az Ur, az igaz bíró, de nemcsak nekem, 
hanem mindazoknak, kik szeretik az ö el jövetelét ." 
Boldog az, ki Istenével kiengesztelve a hit szent-
ségeiben, szemeit bizalommal a feszületre függeszt-
ve, ama vigasztaló szavakkal vehet búcsút édes 
övéitől : A viszontlátásig az örökkévalóságban! o o 

Ám nem igy a rest és hűt len szolga, ki Istennek 
legbecsesb a jándokát a drága időt semmitevésben, 
ledérségben, bu jaságban, könnyelműen elpazarolta; 
ki blint bűnre halmozván, mitsein törődött az örök-
kévalósággal, mintha ez nem ís léteznék; ki csak él-
vezni vágyott , minden rosz szenvedélyeit kielégí-
teni törekedet t , e vi lág fiaival imigyen szólván: 
„Rövid s unalmas a mi életünk ideje, jer tek tehát 
é l jünk a jelenvaló jókkal s élvezzük gyorsan a mi 
te remte te t t még az i f júkorban ; d rága borra l és ke-
netekkel töltözziink, és ne múl jék el tő lünk az idő 
virága, koszorúzzuk meg magunka t rózsákkal, mi-
előtt elhervadnak, egy mező se legyen, melyet el ne 
j á r jon bu ja ságunk . " A balgatagok ! Ezek sohasem 
gondolnak a halálra, de annál gyorsabban fog ez 
bekövetkezni, s akkor mivel fognak mentegetőzni, 
ha Isten ennyi mulasztásért , ennyi igazságtalansá-
gért , ennyi botrányér t számon fogja ké rn i? Mit 
fognak felelni, midőn a szegény özvegyek s árvák 
könyei vádolni fogják mindazon elnyomások, csa-
lások s uzsoráskodások miatt , melylyekkel azokat 
tönkre tet ték ? Mit fognak érezni, midőn megtör t 

o ' ö 

szemük előtt elvonul ama szende női alak árnya, kit 
élte virágában elcsábítottak, a nyomor, a kétség-
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beesés u tán az öngyilkosság fer tőjébe taszítottak ? 
Minő lelki furclalásaik lesznek, kik vagyonukat iszá-
kosságban, j á t ékban elpazarolták, ugy, hogy a bú-
songó feleségnek s az árva seregnek egyebet sem 
hagynak, min t a koldustar isznyát ? Mit fognak azok 
tenni, kik égési: életen át istenkáromlással , egetverő 
szitkokkal kihívták az igazságos Kirónak boszuló 
k a r j á t ? Most egyszerre meg kell válniok ez élettől 
s á rván az örökkévalóság kapujához érkeznek, me-
lyen e fel írást olvassák : Hagyja tok fel, t i kik i t t 
bementek, minden reménynyel . Reményvesztet ten 
Isten Ítélőszéke elé költözni! Oh mily ret tenetes a 
gonosz nemzetség vége, mily boldogtalan halála ! 
Vessük le tehát a régi bűnös embert még ez ó év-
ben egy töredelmes fohászszal, s öltözzünk u j em-
berré, ki Isten szerint teremtete t t igazságban és 

' O © 
szentségben ! 

•!í* *!!* 

E czélból használ já tok fel kk ! a még hátralevő 
zarandoklás idejét üdvösen. E r re int az idö, ama 
drága kincs, melylyel egy boldog örökkévalóságot 
szerezhetünk. Avagy mi t használ az embernek, ha 
az egész vi lágot megnyeri , lelkének pedig ká rá t 
va l l j a? ! Használ já tok fel az időt, mert rövid s gyor-
san elmúlik. Bizonyára többen, kik ma it t vannak, 
tán egy év u tán nem lesznek többé az élők sorá-
ban. Azért kiki vessen számot magáva l , hogy 
midőn eljő az Ur s kihívja őt ez árnyékvi lágból , 
mint az evangeliumi hü szolga, számot adhasson a 
reábízott kincsről, az el töl töt t időről. Használ játok 
fel az időt, mer t az visszahozhatatlan. Ha ezt a le-
tűn t évben hiábavalóságokban elfecséreltük, kettőz-
zük az újévben buzgalmunkat , hogy Kr. követésében, 
a ker. tökéletesség u t j án mindjobban előrehalad-
hassunk. 

íme kk ! földi zarándokla tunkban egy eszten-
dővel ismét közelebb j u to t t unk az örökkévalóság-
hoz. Ad junk tehát hálá t az idők Urának minden 
testi lelki áldások, kegyelmek s jó té teményekér t , 
miket ezen alkonyodó évben atyai kézéből ve t tünk . 
Mert i rgalmasságának nincsen határa, kegyelmei-
nek kincstára kifogyhatat lan. Ajándékozzuk neki 
szivünket, mely úgyis nyug ta lan mindaddig, mig 
az örök szeretet kebelén meg nem nyugszik. Ily 
módon, de csak is ily módon boldog ú j évünk leszen 
mindnyájunknak , boldog nemcsak a jelen időre, ha-
nem boldog az örökkévalóságra nézve is. I ly kettő-
sen boldog újévet kivánok én szivem mélyéből 
mindnyája toknak. 

Add, U r Isten ! ez újévben, 
Hogy hit és szív egy legyen 
S áldomásig dús kelyhében 
Mindegyikünk részt vegyen. 
Add : a jó-, szép- és nemesben 
Hogy haladván nemzetünk, 
Legyen itt és fön az égben 
Boldog egykor életünk! 

E r a s m u s R o t t e r o d a m u s j e l l e m z é s e . 
(Vége.) 

Erasmus összes munkálkodásának tulajdonképeni czél-
ja, vallomása szerint, az volt : hogy a classikai képzettség, a 
széptudományok művelését minden erejével elősegítse, s ezek-
nek a theologiai tanulmányokkal való egybekapcsolásuk által 
keresztény külsőt kölcsönözzön; hogy ,Krisztus bölcseletének' 
terjesztése, az ,igazi theologiának' visszaállítása érdekében 
fáradozzék s e czélra segédeszközül a humanistikus tudo-
mányokat értékesítse. Más szavakkal : azon volt, hogy ,má-
sodik kedvencz írója', Valla Lörincz példája nyomán a liu-
manismus által a theologiai tudományt reformálja, a nyelv-
tani és rhetorikai tudományok által a theologia átalakítá-
sát eszközölje. De épen ebben rejlett irányának veszedelmes 
és kártékony volta. A theologiának általa czélba vett átala-
kítását nemcsak a nyelv és előadás külalakjára, hanem 
amannak szellemére és tar talmára is ki akarta terjeszteni ; 
azt akarta, hogy a speculativ kutatások helyét humanisti-
kus rhetorika, a szorosan meghatározott dogmatikai tanrend-
szer helyét egy tágitható és sokjelentésű foglalja el. ,IIa a 
békét és egyetértést, vallásunk ez összegét, úgymond, el 
akarjuk érni, úgy lehetőleg kevés dogmatikus tételt kell 
felállítanunk és sok dologban kinek-kinek saját szabad Íté-
letére kell hagyatkoznunk' 

Hogy ez általa eszményként dicsőített tágítható és 
sokjelentésű theologiát elősegítse, irataiban és leveleiben 
oly határozatlan, különböző időkben különböző, czélzatai és 
szükségletei szerint mindenféle szinbe játszó nyelvezetet 
használt, hogy bizonyos nyilatkozataira a legellentétesebb 
szellemek, katholikusok, eretnekek és rationalisták egyaránt 
hivatkozhattak. Teljes joggal mondotta felőle Luther : „mi-
kor azt hiszszük, hogy sokat mondott, tulajdonképen sem-
mit sem mondott ; mert összes iratait úgy lehet csűrni-
csavarni, a mint akar juk" 2). Theologiai kérdésekkel inkább 
saját, mint az igazság, vallás és egyház érdekében foglalko-
zott. Tudománya első sorban csupán önmagával eltelt szel-
lemének volt magánügye, mely a dicsőséget ós földi becsül-
tetést mindennek eléje helyezte. A mint szilárd elvei nem 
voltak, ugy nem volt bátorsága sem. ,Én, úgymond, a ma-
gam nyugalmáról gondoskodom, s a mennyire lehet, semle-
gesen viselem magamat. ' Bevallotta, hogy ,illemből és vi-
tatkozás végett ' olykor ,szinlelt és költött modorban' is 
szokott beszélni, s ugy hitte, ,hogy a vegyes és tapasztalat-

'J Vállalatát e szavakkal dicsőíti : ,Theolo£iam uimium ad sophi-
sticas argutias delápsam, ad fontes ac priscam simplicitatem revocare 
conatus síim' . . . ,ad puriorem Christianismum orbem cereinoniis pene 
Judaicis indormientem expergefeci'. Opp. III, 1727. App. ep 345. 

'*) Le. (mi et le non, le pour et le contre se heurtent dans ses 
écrits •— jegyzi meg igen helyesen egy franezia iró, Durand de Laur, 
Erasme 'précurseur et initiateur de l 'espr i t moderne. Paris 1872. II. köt. 
546. 1. 
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lau néptömeg csak ugy tartható meg kötelessége korlátai 
között, ha néha jámbor csalással elámittatik ! '3) 

Váltig erősítette, hogy a kath. egyháztól sohasem 
akar elszakadni s magát határozatainak aláveti, de az egy-
házat ugy fogta fel mint valamely emberi intézményt, mely 
változó meggyőződések s a kor szükségletei szerint állit-
hat ja fel és változtathatja meg tantételeit, mely még egy 
Arius és Pelagius eretnekségeit is szentesíthette volna ! O 
maga nem csupán az egyház hierarchiai szervezetét, a pri-
mátus isteni eredetét vonta kétségbe, hanem magukat a ke-
reszténység alapdogmáit is : a Szentháromságról szóló taut, 
a Fiúnak az Atyával való egylénvegűségét, a Szentlélek 
istenségét, az eredendő bűnről szóló tant stb.4) ,A ki irataid 
szellemébe behatol, — irá neki Albertus Pius carpii herczeg 
— a nélkül, hogy magát a szép Írásmód és szóbőség által 
elvakíttatni engedné (mert vannak emberek, kik a csinos 
kéreg mellett a magról megfeledkeznek), az boszankodik, 
midőn gyakran látni kénytelen, mint vonsz kétségbe rég 
eldöntött tantételeket, mint fosztod meg tekintélyűktől a 
szentségeket, mint sértegeted a római szék becsületét ; mi-
dőn látja, mily kevés tisztelettel szólsz a szent szertartások-
ról, mennyire üldözöd a szerzeteseket és gúnyolod rendjei-
keit'. ,Te hangosan kimondtad, hogy régi időkben a pápai 
hatalmat sem el nem ismerték, sem nem gyakorolták : hogy 
a püspököknek nem volt magasabb rangjok mint egyél) pa-
poknak ; hogy a házasság nem számíttatott a tulajdonképeni 
szentségek közé. Mily meggondolatlanságot követtél el, mi-
dőn a házas állapotot a coelibatus rovására magasztaltad, 
az egyházi l i turgiát és ajtatossági gyakorlatokat kifogásol-
tad, egész megvetéssel emberi intézményekről beszéltél stb. 
Nem költötted-e fel ez által gyenge és könnyelmű emberek-
ben azt a gondolatot, hogy mind ezen dolgok értéknélküliek 
és semmi erejök sincsen ? Nem tanulták-e meg az efféle 
könnyelmű nyilatkozatok által mind ezt megvetni ?' 

Erasmus egész komolyan indítványozta az egyház által 
már eldöntött tantételek revízióját s különösen a krisztus-
iam időszak tárgyalásaiban, vitáiban és tanhatározataiban 
akarta felismerni az egyház ,mindig mélyebb sülyedéséhez' 
vezető első lépést. Az egyház, ugy vélte, azóta elveszítette 
,régi evaugeliumi egyszerűségét' ; a theologia egy körmön-
font philosophiától lett függővé s ez később a seholastikai 
tudománynyá fajzott el, mely aztán a keresztény tan és 
keresztény élet tulajdonképeni romlását előidézte. Egész 
irodalmi működése alatt páratlan elkeseredéssel szállt síkra 
a Scholastika, a hittani kérdések speculativ tárgyalása ellen, 
s ez irány képviselőit guny és megvetés tárgyaivá tette. A 
Scholastika uralma óta, úgymond, egész nyugatra bizonyos 
judaismus és pharisaeismus nehezedett, mely az ,igazi ke-
reszténységet és igazi theologiát' elnyomta s szeuteskedéssé 
és üres szertartáskodássá torzította. 

Az a vád is, hogy a közép-kor a ,sötétség és szellemi 
szolgaság' korszaka, mely tudományos téren csupán ,sophis-

3) Quaedam inter se fatentur Theologi, quae vulgo non expediat 
efferri . . . Non hic adducam, quod Plato perspexisje videtur, multitudi-
nem promiscuam et imperitam non posse contineri in officio, uisi 11011-
nunquam fuco doloque bono fallatur. Opp. III , 596 ep. 547. ,Non omnes 
ad martyrium satis habent roboris, vereor auteui, ne si quid incident 
tumultus, Potrum sim imitaturus'. 1521 jul. 5-én. Opp. III, 651 ep. 583. 

4) Lásd: Stichart, Erasmus von Rotterdam. Seine Stellung zu der 
Kirche und zu den kirchlichen Bewegungen seiner Zeit. Leipzig 1370. 
2 3 i - 267 11. 

tikát' , az életben csak .külső szenteskedést' tud felmutatni 
— ez a vád is Erasmustól és iskolájától veszi eredetét s in-
nen ment át a későbbi úgynevezett reformátorokra. 

Tudományos tekintélyével sokáig elfödte mind azon 
guuybeszédeket és rágalmakat, miket a középkori művelt-
ség, az egyház befolyása és a keresztény iskolák traditiója 
ellen szórt. Legmélyebben hatott e tekintetben .A bolondság 
dicsérete'5) czimű munkája, mely először 1509-ben jelent 
meg s néhány hónap alatt hét kiadást ért. A személyesített 
balgatagságot beszélteti benne, mely fennen dicsekszik az 
emberiség körül szerzett érdemeivel és sorba vévén az egyes 
társadalmi osztályokat, mindeniknél épen azt dicséri, a mi 
rajtok megrovandó. Ha a carpii herczeg szemére lobbantotta 
Erasmusnak, hogy az ezen satirában elszórt ártalmas mag-
vakból a legkártékonyabb gyümölcsök fejlődtek, ugy e 
szemrehányás nem az egyházi téren szerzetes- és világi pap-
ság közt létezett visszás állapotokra : az egyházi javadal-
mak halmozására, a főpapok hadakozásaira, az ajtatos gya-
korlatok némely babonás kinövéseire vonatkozott, hanem 
arra. hogv Erasmus maga a visszaélések által eléktelenített 
dolog ellen szállott síkra. E mellett nyelvezete nem lehel 
őszinte fájdalmat, mint például Hrant Sebestyéné vagy 
kaisersbergi Geileré, hanem gyalázatot és gúnyt ; a szentnek 
az aljassal való könnyelmű egybekeverése által frivolitásba» 
sőt káromlásba esik. A .bolondság dicsérete' mintegy prolog 
a tizenhatodik század nagy theologiai szomorujátékához. 

A nép ajtatosság ugy van e könyvben feltüntetve, 
mint a mely alapjában megromlott, az összes szerzetes élet 
mint a kereszténység elzüllése, a Scholastika mint a szent-
írási theologiának elfajulása ; a pápaság ellen oly heves 
kifakadásokat szórt Erasmus, hogy a későbbi ellenségek 
alig hozhattak fel többé valami ujat ellene6). Egv régibb 
író sem ásta alá német földön 'oly mélyen a szentszék iránti 
tiszteletet, mint Erasmus ; egy sem űzött oly gúnyt a szent-
Írásból s nyilatkozott oly, minden keresztény érzületet sértő 
módon az ó- és újszövetségi szent könyvek szerzőiről, mint 
ő. Káromlólag még az Üdvözítő egy imádságát is felhasz-
nálta gúnyolódására. 

Mindazonáltal azt állította, hogy a biblia, mint ,a 
keresztény hit forrása' iránt .legmélyebb tisztelettel' visel-
tetik s hogy a theologiának, ha ki akar gyógyulni, ,ismét a 
szent irásra kell visszavezettetnie'. A szentírást a nép kezébe 
kell adni. ,Kívánom, úgymond az újszövetség 1516-ki ki-
adásához irt intő-iratában, hogv az evangéliumokat és Pá l 

' o. o 
leveleit valamennyi asszony olvassa, hogy azok minden 
nyelvre lefordíttassanak s skótok és irek, törökök és saracé-
iiek által olvastassanak, hogy a parasztok az eke, a takácsok 

i ) Moriae Encomium, id est Stultitiae Laus, müvei leideni ki-
adásának negyedik kötetében. Jó kézikiadása Lipcse 1829. 

6) A többi közt például igy szól a pápákról : ,A mi tennivalójuk 
van, azt szent Péterre és Pálra bízzák ; a tekintélyt azonban és állásuk 
hasznait maguknak tartják. Azt vélik, teljesen eleget tettek Krisztusnak, 
ha ínystikus, majdnem szinészies diszöltözetökkel, ceremóniáikkal, szent-
séges czimökkel és áldásaikkal meg átkozódásaikkal magukat valódi püs-
pököknek bizonyították. Csodát művelni, elavult dolog és kiment a di-
vatból, de nem is illenék a mostani időkhöz ; a népet oktatni, fáradságos; 
a szentírást magyarázni, iskolás szőrszálhasogatás. Imádkozni ? — igen, 
ha egyéb dolog nem volna'. A pápáknak nincs egyéb teendőjök mint az a 
bitorolt hatalom, hogy kiközösítsenek, szitkozódjanak s az átok ama ret-
tenetes villámait szórják, .melyekkel a halandók lelkeit egyetlen intésre a 
pokolnál is alább tudják sülyeszteni'. Moriae Encomium, a lipcsei kézi-
kiadásban 3 7 8 - 3 7 9 í. 
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a szövőszék mellett énekeljenek belőlük, a vándorok utjok 
hosszadalmasságát bibliai elbeszélésekkel kurtí tsák meg.' A O Ö 
szentirás olvasása első lépcső annak megértéséhez, s ,ha fel 
is teszszük, hogy sokan nevetni fognak raj ta , néhányan mégis 
csak megnyeretnek'. Méltánytalan dolog ,a hittanokat csu-
pán azokra bizni, kiket a nagy tömeg most theologusoknak 
és szerzeteseknek nevez, de a kik között, noha a keresztény 
népnek csak igen kis részét teszik, nagyon sokan nem érdem-
lik meg e nevet'. A szentirás szabad kutatása, a mint azt a 
,cseh testvérek' az egyházi tekintély elvetésével gyakorol-
ták, már 1511-ben megnyerte tetszését. Midőn a testvérek 
különféle, a szentirás u j értelmezésére alapított hitvallásaik 
egyikét neki átnyújtották, üdvözölte őket, hogy az igazsá-
got oly alaposan ismerik. A mit ,könyvökben olvasott, irá 
nekik, azt teljesen helyesli ; a többire nézve sejti, hogy azok 
is ép oly helyesek.' Nyilvános helyeslő bizonyítványt mind-
azonáltal, a mint azt a testvérek kivánták, nem akart kiál-
lítani. ,Mert ellenségeik előtt úgysem használna nekik sem-
mit, az ő iratait pedig aztán eretnekekül nyilvánítanák s a 
tisztított vallás lcárára pápai hatalommal az emberek kezei-
ből kiragadnák. Azért jobb, ha ő nem állit ki bizonyítványt 
s erejét és tekintélyét a közjó érdekében sértetlenül fen-
tar t ja ' . 

Saját szentirás-értelmezése teljesen rationalistikus 
volt. A bibliai értesítések szellemi, vagy, mint magát kife-
jezte, allegorikus felfogását sürgette. De ez allegória egé-
szen más volt mint az, melyet a szentatyák gyakran elősze-
retettel használtak s mely a szó egyszerű értelmét minden-
kor isteninek és szentnek ismerte el ; ez a szentírást nem 
szószerinti értelemben, hanem az elbeszélések mögött rejlő 
igazságok és eszmék szerint akarta értelmezni, tehát oly-
formán, mint a mythologiai mondákat. ,Ha te, igy ir ,Krisz-
tus harczosának kézikönyve' czimű iratában, allegória nél-
kül olvasnád, hogy Ádám képe agyagból készült s beléje 
lélek leheltetett , hogy Éva az ő oldalcsontjából véte-
tett, hogy az almafáról nem volt szabad enniök, továbbá 
hogy a kigyó volt elcsábitójok, hogy Isten sétálni ment, 
hogy a bűn tudatában levők magukat elrejtették, hogy egy 
angyal tüzes karddal állíttatott a paradicsom bejáratához, 
hogy a kiüzöttek vissza ne térhessenek : ha, mondom, mind 
ezt csak felületesen tekintenéd, ugy nem látom be, mit tet-
tél többet, mint ha Prometheus földből gyúrt képét énekel-
néd meg, mint ragadt az égből tüzet, adta azt képének s kel-
tette ez által életre a port. Sőt talán nagyobb haszonnal jár , 
a pogányok költői meséit allegóriával olvasni, mint a szent-
irás elbeszéléseit, ha csupán a külsőnél állapodol meg. Mi 
különbség van a királyok és birák könyvei és Livius törté-
nelme között, ha az allegóriára nem vagy tekintettel ? Mert 
Liviusban sok oly dolog találtatik, mi az erkölcsöket ja -
vítja, amazokban több botránkoztató, mint Dávid fondorla-
tai, házasságtörése, orgyilkossága, Sámson szerelmeteske-
dése s több effélék'. Az ó-szövetségnek majdnem összes 
könyvei, mondá, gyakran botránkoztatok, ,vagy látszólag 
képtelen történetök' vagy ,talányszerű homályosságuk' 
miatt . Az újszövetségben is sok homályos hely találkozik. 
,Ott, hol Jézus Jeruzsálem pusztulását, a világ végét és az 
apostolok üldöztetéseit jövendöli, annyira össze-visszakeveri 
beszédét, hogy azt vélem, nem csak az apostolok előtt, de 

előttünk is homályos akart maradni. Némely helyek nézetem 
szerint megmagyarázhatatlanok, például a soha meg nem bo-
csátható Szeutlélek elleni bűnről'. Másokat képletileg lehet 
megfejteni. A tűz alatt , melyről a szentii'ásban szó vagyon, 
, Isten haragja és büntetése értendő'. ,Nincs más tűz, mely-
ben az evangeliumi dúsgazdag gyötörtetik, sem egyéb po-
koli büntetések, melyekről a költők oly sokat irtak, mint a 
lélek örök szorongása, mely a vétek szokását kiséri'. Az új -
szövetséghez irt jegyzeteiben elég vakmerő volt, mint Eck 
János joggal mondja, .a Szentlelket, az apostolok tanító-
mesterét, rendreutasítani'. ,Azt mondod, irá neki Eck, hogy 
az evangélisták tévedtek. Nincs keresztény, a ki ezt meg-
engedje. Távol legyen ilyesmit csak gyanítani is a Szentlé-
leknek és Jézusnak a mi Megváltónknak tanítványairól, 
hitünk oszlopairól, férfiakról, kiket nem emberi bölcseség 
oktatott. H a itt a szentirás tekintélye megingattatik, ugyan 
melyik egyéb rész fog a tévelv gyanúja nélkül megállani ?'7) 

Hogy a szent könyvek szerzői általában ,Isten lelkétől 
ösztönöztettek és isteni sugallat után indultak', azt Erasmus 
nem tagadta, de az inspiratio bizonyos nemét ama jeles po-
gányokra is kiterjesztette,, kik bölcs tanokat hirdettek s 
épen ezért nézete szerint méltók arra, hogy a keresztény 
egyház szentjei mellé helyeztessenek. ,A szentírást ugyan, 
mondja ,Bizalmas beszélgetéseiben', első hely illeti meg ; 
mind a mellett a pogány szerzőknél, még költőknél is, gyak-
ran találok nyilatkozatokra, melyek oly tiszták, szentek és 
isteniek, hogy meg vagyok győződve, miszerint ez embere-
ket isteni szellem ihlette írásuk közben. Cicero könyveit az 
öregkorról, a barátságról, a kötelességekről és Tusculanáit 
nem olvashatom a nélkül, hogy közben-közben meg ne csó-
koljam s azt a jámbor szivet ne tiszteljem, mely az isten-
ségtől volt áthatva. Ha ezekkel az ujabb idők erkölcsi ira-
tait egybevetem, mily hideg itt minden'. .Alig tar tóztatha-
tom meg magamat, hogy ne mondjam : Szent Socrates, kö-
nyörögj érettünk' ! ,Sokszor ugy vélem, hogy Vergil és 
Horácz lelkei szentek'8). 

De ha már a pogányok boldogok és szentek lehettek, 
mirevaló akkor az oly szigorú keresztény askesis, mirevaló 
az evangeliumi tanácsok követése, az egyház szerzetes-in-
tézménye, mirevalók a böjtök, búcsújárások és egyéb aj ta-
tossági gyakorlatok ? Krisztus, a legtökéletesebb erkölcs-
tanító és legmagasztosabb bölcs, ki az erényt egész tiszta-
ságában állította elénk, vélekedék Erasmus, a böjtöt nem 
parancsolta, sőt inkább magát ezen és más czeremoniákon 
teljesen túltette ; a bőjtölés emberi találmány, sőt zsarnok-
ság. ,Ne mondd nekem, hogy keresztény szeretet a templo-
mokat gyakran látogatni, a szentek képei előtt térdrebo-
rulni, viaszgyertyákat gyújtani és énekeket zengedezni.' 
,Sem az ételben, sem a ruházatban, sem bármely más czere-
moniában nem áll a jámborság.' 

A »Krisztus philosophiája,' melynek terjesztésén mun-

7) ,Audi, mi Erasme, arbitrarisue Christianum patienter laturum, 
Evangelistas in Evangeliis lapsos ? si hic vacillat sacrae Scripturae auc-
toritas. quae pars alia sine suspicione erroris er i t ' ? 1518 febr. 2-ről kel-
tezett levele, Erasmus műveinek 3-ik kötetéb. 296—297. 1. 

8) ,Multi sunt in consortio sanctorum, qui non sunt apud nos in 
catalogo . . . Proinde cum huiusmodi quaedam lego de talibus viris, vix 
mihi tempero, quin dicam : sancte Socrates, ora pro nobis. At ipse mihi 
saepenumero non tempero, quin bene ominer sanctae aiiimae Maronis 
et Flacci'. [Collopiia familiaria ; a lipcsei kézikiad. szerint 122. 12S. 11. 



kálkodott, lényegében csak egy tisztességes, a világ előtt 
lehetőleg kifogástalan embernek volt philosophiája. Erkölcs-
tana seholsem támaszkodik az egyházi tan isteni titkaira, 
hanem mindenekelőtt szakismeretre s bizonyos józan világ-
nézletre. Igy állit fel például ,Enchiridion militis christiani' 
czimű könyvében, melylyel irodalmi pályáját megkezdte, 
keresztény hangzású, gyakran édeskés szólamok alatt egy, 
még csak mélyre sem ható, tisztán természeti erkölcstan-
rendszert, egyetlen tulajdonképeni keresztény alapgondolat 
nélkül. Ép ugy hiányzanak ez alapgondolatok ,Bizalmas be-
szélgetéseiből', miket még későbbi korában is ismételve 
csiszolgatott s a ,keresztény nevelés' terén főmunkául tekin-
tett. E nevelés lényegileg finom értelmi képzettség elsajátí-
tására, a józan emberi ész tanácsainak követésére, az emberi 
okosság eszközeinek felhasználására megyen ki. Erasmus az 
ő ,Beszélgetéseiben', úgymond Luther, idegen költött nevek 
és személyek alatt sok istentelen dolgot mond és tanít . . . 
,Erasmus, mondja ugyancsak Luther egy másik helyen, 
igazi Momus, a ki mindenből gúnyt űz, az egész vallásból 
és Krisztusból is.' Az ifjúság, melynek számára a ,Beszél-
getések' Írattak, széltében olvashatta azokban a szerzetesekre 
O ' 

és kolostori életre, a böjtre, bucsujúrásokra s más effélékre 
szórt mérgesnél mérgesebb gúnyolódásokat, sőt fa j ta lan 
dolgok leírását is. Mert e fa j ta czélzásokat a humanisták 
által ,a jó izlés példányképeül és orákulumául1 dicsőitett 
Erasmus még a szentíráshoz irt némely észrevételeiben sem 
tudott elhallgatni. 

Az ő nézete szerint az emberi okosság szabályozza a/, 
életet s a halálnak, mert ki nem kerülheti, philosophikus 
resignatióval néz eléje. Egyik értekezésében, melynek czime: 
,A halál megvetéséről' s a melyben egy atyát igyekszik vi-
gasztalni busz éves fiának elvesztése fölött, pogány költők 
különféle helyeit hozza fel az élet múlandósága és nyomo-
rúsága felől, ezek közt amaz ismeretes mondást is : ,Leg-
jobb, nem születni, ha pedig születtünk, legjobb ez életből 
minél hamarább eltűnni.' ,Ki az, teszi hozzá, ki e mondást 
teljes joggal ne helyeselné' ? ,A bölcsnek mindent bátran 
kell elviselnie ; a szomorúság a holtnak mit sem használ, 
az élőnek pedig árt ' . Csak az értekezés végéhez függeszt 
egy állítólagos keresztény elmélkedést a halálról, melyet a 
következő szavakkal vezet be: ,Miután eddigelé azokkal az 
eszközökkel éltem, melyeket minden pogánynál alkalmaz-
hattam volna, most röviden azt akarom kifejteni, a mit tő-
lünk a jámborság, a keresztény hit kiván'. Keresztény és jám-
bor tételek volnának aztán a következők : ,IIa a halál még-
oly szörnyű volna is, mégis meg kellene rajta nyugodnunk, 
mert semmi uton ki nem térhetünk előle'. ,Ha az embert 
teljesen megsemmisítené is, mégis egykedvűen kellene elvi-
selnünk, mert az élet fáradalmainak véget vet!1 ,Ha a/, 
aétheri eredettel biró lelket a test durva fegy- és dologhá-
zából kiszabadítja, csak szerencséseknek mondhatjuk azokat, 
kik az életből eltávoztak és ama boldog szabadi-ágba visz-
szatértek.' Krisztusról, az örök élet adójáról és a rá alapí-
tott reménységről, az értekezésben szó színesen8). 

V. ö. Sticliart, id. in. 264—2(56 1. Másutt is nem mint keresz-
tény, de mint a pogány bölcselet tanítványa beszél. Egyik levelében (üpp. 
111. 784—7ö7 ep. 671) teljesen elferdíti a keresztény népnek a hirtelen és 
váratlan haláltól való teleimét. ,Verum dictu miri.m, quam vulgus exe-
cratur subitam mortem, adeo ut nihil f'requeutius, nihil vehementius 

Ilyen ,uj műveltséget,' ,keresztény philosophiát' és 
,igazi theologiai tudományt' terjesztett az az ember, ki hosz-
szú időn át Nyugat első szellemi nagyságának tartatott , 
az irodalmi Európának mintegy személyi középpontját ké-
pezte, kinek iratait példátlan enthusiasmussal vették 10) és 
a legbuzgóbban olvasták. Maga beszéli, hogy őt ,a tudo-
mány fejedelmeként', ,az igazi theologia győzelmes előliar-
csosaként', .Németország csillaga- és díszeként' üdvözölték. 7 - o o 
Midőn 1513 őszén Angolországból Németországba visszatért, 
megérkeztét mint nagy eseményt tekintették, mint a művel-
tek egyetemes ünnepét ünnepelték. Sok városban ugy fogad-
ták, ,mint valami királyt ' ; küldöttek jelentek meg, kik be-
szédeket tartottak s neki feliratokat és ajándékokat nyúj-
tottak át. Még a komoly Zasius Ulrik, Németország első 
jogtudósa is annyira el engedte magát Erasmus fényes te-
hetségei, sokoldalú képzettsége és ékes latinsága által ,bű-
völtetni', hogy őt elsőnek nyilvánította mind azon tudósok 
közt, kikkel Németország valaha bírt11). Szerencsésnek tar-
totta magát, hogy tőle levelet kaphatott. A levél, irá az 
ünnepeltnek, az egész freiburgi akadémia kezén keresztül 
ment ; mindnyájan magasztalták és csodálták Erasmust, 
mint az égből alászállott szellemet ; rá, Zasiusra, ujjal mu-
tattak : ez ama férfiú, kinek Erasmus, Németország Cicerója, 
oly barátságosan irt. Erasmustól dicsértetni oly jutalom, 
milyenben Homer Achillest, Vergil Augustusi részeltette. 

A classikai tanulmányok által fellelkesített összes if-
júság ,magán kívül volt elragadtatásában és Erasmust 
szentnek tekintette.' ,Te egymagad, mondá a humanista Ne-
sen Vilmos egyik hozzá irt levelében, osztogathatod a hal-
hatatlanságot' ; a mi őt magát illeti, erősíté más alkalom-
mal, ő oly mélyen áll a legalacsonyabbak alatt, a mennyire 
túlszárnyalja Erasmus a legmagasabban állókat. Egyes hu-
manisták, mint Eobanus Hessus, Justus Jonas, Schalbe Gás-
pár, zarándoklásokat rendeztek Erasmus lakóhelyére, mint 
az utóbbi jelenti, ,sok erdőn, sok ragályos betegségek által 
látogatott községen keresztül, hogy a földkerekség egyet-
len gyöngyét felkeressék'. Eoban fáradságos út ját , melynek 
egyedüli jutalma egy rövid beszélgetés vala, számos hexa-
meterben mint életének legfényesebb mozzanatát énekelte 
meg. Mutián, a humanista pártnak maga is ünnepelt feje, 
igy nyilatkozott: ,Erasmus felülhaladja az emberi erőket. 
Isteni, s vallásosan és jámborul tisztelendő, mint az is-
tenség12). 

A genius cultusa, melyet Erasmussal űztek, egészen 
u j jelenség volt Németországban, mely az i f jabb humanis-
apud Deum et divos deprecentur, quam mortem subitaneam ac improvi-
sam'. ,Da mihi, inquiunt, veram contritionem et puram confessionem 
ante mortem. Et hoc petunt nonnunquaui a diva Barbara aut Erasmo. 
Obsecro, quid alii isti petunt, quam, liceat mihi male vivere, et da tu 
bene mori'. 0 jobbnak tart ja a hirtelen halált (.quam paueos corrigit 
longa aegrotatio ? si tarnen ullos corrigit') és itt is ismétli azt a pogány 
mondást : .ab omni philosophia videtur alienus, qui miseri us ducit mori 
natum, quam nasci moriturum'. 

10) Egy párisi kiadó például egy izben a beszélgetésekből' nem 
kevesebb mint 24000 példányt nyomatott. 

n ) ,Hoc enim fateri et ex judicio possum — irta Erasmusnak 
1515-ben — sexcentis et aiuplius retro annis doctiorem te Germaniae vei 
omni nunquam contigisse'. Erasmi Opp. III. 1540. App. ep. 27. 

12) ,Erasmus surgit supra hominis vires. Divinusest, et venerandus 
religiose, pie, tamquam Nuinen'. (Ehhez hasonló, a mit Thurzó Szaniszló 
olmützi püspök irt hozzá 1522 ápr. 10-én : ,Jam dudum certe ego Eras-
mum quasi mimen qnoddam coelitus nobis missum colo, observo, admi-
r o r . ldézv. Wenzel: Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Eerencz, négy 
egykorú püspök. Bpest. 1878. 58. 1.) 
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ták kisebb szellemei közt természetszerűleg kölcsönös di-
csőítések valóságos betegségévé fajult . Erasmus ápolta e 
betegséget túlhajtott dicséretei által, miket különösen akkor 
szórt pazarul, ha a megdicsért egyént saját czéljaira be-
szélő csőül, vagy dicsérő trombitául akarta felhasználni. 

Közli : Philalethes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Január 7. A magyarországi katholikus szer-

zetes rendek főnökeinek memoranduma. — Előttünk van ér-
demdús szerzetes rendeink főnökeinek azon memoranduma, 
melyben elmondják észrevételeiket, óhajaikat, szóval kifo-
gásaikat a középtanodai törvényjavaslat iránt. E memoran-
dum nagyon szerényen ,észrevételek és óhajok' cziine alatt 
jelent meg, de annyi bizonyos hogy ennél momentosusabb, 
epochalisabb és jelentőségteljesebb nyilatkozat középisk. ok-
tatásügyünkről nem jelent meg, mióta alkotmányos életünk 
visszaállíttatott. Azok az észrevételek és óhajok, hozzáfű-
zött indokolásaikkal, megvilágítják nemcsak jelen oktatás-
ügyünk állapotát, hanem egyúttal meghatározzák az irányt 
is, mely szerint oktatásügyünknek intéztetni kell, ha azt 
akarjuk, hogy az a nemzetre üdvös legyen; és emeljük ki 
különösen is, hogy ez a nyilatkozat, nem valamelyik vallás-
felekezettől, hanem a magyarországi katholikus szerzetes 
rendek, tehát a kath. egyház köréből tétetett. 

E memorandum, eltekintve azon körülménytől, hogy 
az kath. szerzetesrendeink jogait is védelmezi, két fő pont-
ban vonja szükségképen magára mindenki figyelmét, t. i. 
egyházi és állami szempontból. Ujabb bizonyítéka ez annak, 
hogy a katholikusokkal az állam nagyon is megférhet, mert 
ezek, a mellett, hogy egyházuk iránti rendületlen hűségök-
és ragaszkodásukban megingathathanok, másrészt elismerik 
az állam jogait itt és mindazokban, mik az állami jogkörhöz 
tartoznak, készek lévén magokat az álla ni intézkedéseknek 
alávetni. E kettős szempont az, mely uralkodik e memorandu-
mon, mert minden pontjából kitűnik, hogy az oktatás-neve-
lés terén üdvös sikert csak akkor vár, ha egyház az állam-
mal ós ez az egyházzal karöltve jár. Ily nyilatkozatot a 
magyar állam más felekezetektől bizonyára hasztalan várna; a 
tapasztalat ellenkezőleg bebizonyította, hogy a többi feleke-
zetek az állammal a jó viszonyt, a barátságot, csak azon pont-
ig ismerik el, a hol arról van szó, hogy az állam részökre zseh-
jét megnyissa, de tiltakoznak az ellen, ha az állam követeli 
hogy jogkörében hozott törvényeinek magokat alávessék. 

Világosítsuk meg, mit mondtunk, mennyire megérdemli 
még állami szempontból is, hogy e memorandumban tett 
észrevételek és óhajok pontról pontra figyelembe vétessenek. 
Tudni való dolog, hogy egy középtanodai törvény alkotását 
nem a katholikusok, hanem a protestánsok tették lehetetlen-
né, folyton azon állítólagos kifogással élvén, hogy az az ő 
autonomiájokat sérti; ezen autonomiára hivatkozva, köve-
vetelték, hogy az ő kiváltságaik fenntartassanak : szóval ők 
nem voltak hajlandók elfogadni az állam által alkotandó 
valamely középtanodai, törvényjavaslatot. Evvel az állás-
ponttal szemben a kath. szerzetesrendek főnökei kijelentik, 
hogy ők a törvényt szükségesnek, és ha helyes alapokon 
építtetik, az országra nézve áldásnak tekintik, mert belát-
ják, hogy csak ily törvény által hozható be az országos tan-

intézetekbe egyöntetűség, a nevelés és oktatásba helyes 
rendszer, és érhető el az óhajtott eredmény. Tudjuk továbbá 
azt is, hogy protestáns tanárok mindezideig nem vetették 
alá magokat az állam által szervezett bizottságoknak meg-
vizsgálás végett, és ezt tenni ma sem hajlandók, miért is a 
törvéayben ily felmentő § fel is vétetett. — És mit mondanak a 
szerzetes-rendek főnökei ? „A tanitó-szerzetes-rendek főnökei 
— mondják — mindenekelőtt ünnepélyes vallomást tesznek 
arról, hogy a tanárképesítő vizsgálattól nem irtóznak ; mert 
érzik, hogy a kormánynak úgy mint a nemzetnek garan,-
tiát tartoznak adni arra nézve, hogy a gondjaikra bizott 
intézetekben kellően kiképezett tanerőket alkalmaznak." 
Ki ne látná itt a különbséget, mely a katholicismus és a 
Protestantismus álláspontja közt letezik szemben az állam-
mal ? Valóban, a nemzeti művelődés előmozdításának nagy 
munkájában megbízhatóbb szövetséges társat az állam nem 
találhat, mint a katholicismust ; de épen ebből foly önmagá-
tól érthetőleg a következtetés is, hogy az állam törvénye 
részéről ne akadályozza az oktatás- nevelés terén azon irány 
érvényesítését, mely tanitó rendeinknek feladatát képezi, 
mely nem más, mint a vallásos irány. 

Szerzetes rendeink főnökei, meg levén győződve, hogy 
a vallástalan nevelés a nemzetnek csak kárára lehet, csak-
ugyan, elismerve az állam jogait, hangsúlyozzák a vallásos 
oktatas-nevelés szükségességét. Mi ezt az ő részükről oly ter-
mészetesnek ta lá l juk , hogy máskép gondolkozni soha 
eszünkbe sem jutott volna ; és mégis, mondhatjuk, hogy lel-
künk alig élvezett egyhamarjában olyan magasztos örömet, 
mint midőn a nyilatkozat többszörösen idevonatkozó részeit 
olvastuk. Szerzetes tanitó-rendeinknek már csak létezése is 
egy memento a vallásos oktatás szükségessége mellett. Tud-
ják ezt azok is, kik az ily oktatás ellen küzdenek ; és mi mégis 
örvendünk, mondjuk, hogy a folytonos memento mellett oly 
hangosan, oly férfias erős meggyőződéssel, oly félreérthetet-
len módon nyilatkoztak a vallásos oktatás-nevelés mellett 
mert a kifogásokra oly kész korunkban többé nem lehet 
egy oldalról sem felemlíteni, hogy az intéző körök nem vol-
tak figyelmeztetve oktatás és nevelés ügyünk egyik fő hi-
bájára, nem lehet mondani, hogy nem voltak figyelmeztetve 
arra, mi szükséges, hogy oktatásügyünk a nemzetre üdvös 
legyen. A számos, ide vonatkozó figyelmeztetés közül, mi 
csak egy pontra hivatkozunk mely a többi mellett lelkün-
ket egészen megragadta, és ez az a pont, hol a memorandum 
a vallás-oktatás részére, minden osztályban, legalább lieti 
két órát követel. Álljanak itt az indokolás szavai : 

„A czélbalövés és fegyverben való gyakorlatok helyett 
— úgymond a memorandum — a tanácskozó rendfőnökök a 
hit- és erkölcstan nagyobb mérvű tárgyaltatását hangsúlyoz-
zák, és forrón óhajtják, hogy a hittan tanítására a gymna-
sium minden osztályában legalább két-két óra fordíttassák. 
Ezt az egybegyűlt rendfőnökök annál inkább szükségesnek 
látják, mert, mint sajnosan tapasztalható, a családokban 
már ritka gyermek nyer vallásos házi nevelést, az elemi kö-
zös, vagy állami iskolák pedig e tekintetben naponkint több 
kívánni valót tüntetnek fel. Megbocsáthatatlan bűn — a jövő 
nemzedék erkölcsi alapjának aláásására elkövetve — hogy 
épen azon életkorban, midőn a serdülő ifiuság a világgal 
inkább-inkább érintkezésbe lép — és hogy ez mennyire csá-



bitó, rontó, naponkint látjuk — midőn szenvedélyei mind-
inkább fejlődnek, erősödnek, megkevesbittetik azon tényező 
üdvös hatású befolyása, melyből egyedül merítheti az erőt 
a növekvő szenvedélyek leküzdésére." Mennyi bölcsesség 
rejlik e néhány sorban, de egyúttal mily szeretetteljes gon-
doskodás a magyar nemzet jövő nemzedéke iránt? Yajjon 
nem kell-e mindenkinek elragadni lelkét, látva, hogy van-
nak az orszagban, és ezek kath. tanférfiak, kik a nemzet 
ifjúsága legnagyobb részének oktatását és nevelését vezetik, 
— kik ily nemes irányú gondo.-kodást fejtenek ki a magyar 
nemzet jövő nemzedéke iránt? Nem kell mindenkinek elra-
gadtatásában felkiáltani, igen ugy legyen, mint azt a katho-
likus szerzetes-rendek főnökei óhajtják ? ! Vajha valóban 
meohalJo-attatnának, mert a nemzet léte csak az esetben O O 7 

lesz biztosítva.; Q 

A bauj-Enyiczke. A népnevelés köréből. — Miként a 
hogy patakja lassan csörgedezve halad czélja felé s a part-
jain elterülő élettel teljes fákat dús növekedésnek indít ja; 
de ha szabad folyását egy-egy lezuhant kődarab vagy egy 
megredvesedett fa dereka keresztben akadályozza, szelid 
csörgedezése erősebbé lesz s messze js hallatszik a völgyben: 
ugy az ápoló s dajkáló ker. szeretet is, mely zajtalanul, ész-
revétlenül csendben működék, •— ha egyszer gyakorlatának 
biztos utain akadályra talál, melegebben, hangosb szavak-
ban ad irányt nemes tetteinek, melyek a haza üdvét, erős-
bülését czélozzák. Igy jönnek aztán létre ama gondviselés-
szerű tények, a melyeket a hitélet ébredését szorgosan figyelő 
nem hagyhat emlitetleniil a népnevelés annyi szempontból 
fontos terén. Korunk iránya veszedelmes ugyan ; hanem a, 
tettben nyilatkozó ker. szeretetnek épen e veszedelem idején 
liáladatos pálya nyílik, hogy s népnevelés sz. ügyeért áldo-
zatot hozzon. A szeretet és egy házias érzület tettei nem is 
hiányzanak. Eokozott örömmel olvassuk, hogy mennyi üd-
vös dolog történik minden püspöki megyében a népnevelés 
előmozdítása körül . . . Találkoznak buzgó plébánosok, kik 
megtakarított filléreiket az oktatás és nevelés oltárára teszik, 
ellensúlyozva azon áramlatot, mely ragadni kész a lelkeket 
oly iskolákba, hol erkölcsös életről álmodoznak a káté kikü-
szöbölése, az Istenben való szilárd hit száműzése mellett ! -— 
E nyáron Ungvárt, melyhez tanuló éveim kedves emlékei 
fűződnek, utamba ejtvén, egy ily megragadó példájától hal-
lottam a tanügy iránt való lelkesedésnek s aldozathozatal-
nak. Az ungvári ft. plébános, Bugyis András, ungi főesperes 
és a p á t u r ő nga, egészen saját költségén pompás leányiskolát 
építtetett s azt apáczák vezetése alá bocsátá, miután a szük-
séges alapról gondoskodott. Íme, az Isten szive szerint való 
ember tette, mely hivatva van meggyőzni a világot, hogy 
az egyház tud és akar is helyes nevelést adni gyermekeinek! 

— azon gvermekeknek, kiknek nevelését oly fontosnak tar-O»/ 7 J 
totta a lánglelkii Doupanloup az állam boldogsága előmoz-
dításának nagy munkájánál. De messze kellene mennem, lia 
példákkal akarnék előhozakodni. Kitűzött ezélom, hogy a 
kassaié, in.egy igénytelen községének ujabban létesített isko-
lájáról szóljak, mely homlokzatán e sza vakat viseli : „Gr. 
Zichy-Féchy Jakobma a nőnevelésnek." Hogy voltak és van-
nak egyházmegyénkben fenkölt szellemű egyháziak, hogy 
mit tett az áldott emlékű Berger J. püspök s mint segíti elő 
folyvást tettel a népnevelés ügyét nmélt. püspökünk, Schus-
ter K., — a lelkes kaptalan, — köztudomású dolog : de jól esik 
más részről tudnunk, hogy találkozik a kath. világiak kózt 
is, kik őseik példáján buzdulva, rangjok s magas műveltsé-
güknek megtelelőleg a kath. érzületet ápolni, nemes lelkük 
sugalatának jeles es hasznos tettekben kifejezést adni, leg-
szentebb es leghazafiasb kötelességükül ismerik el. 

(Vége köv.) 
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V E G Y E S E K . 
— Megtérés. Payntner, ezredes a 96-ik angol gyalog-ez-

redben, visszatért a kath. egyházba. Atyja jelenleg egyike 
az oxfordi egyetem fő dignitáriusainak, előbb pedig Vic-
toria királynő magán tanácsának elnöke volt. 

— Négyszázados ünnepet ültek m. é. decz. 22 én Frei-
burg és Solothurn kantonok. Négyszáz év előtt áltak be a 
svajczi szövetségbe. Ez alkalommal Freiburg kanton ismét 
megmutatta rendületlen katholikus szellemét és jellemét. 
Genoud -Repond a nagytanács elnöke, következő táviratot in-
tézett a szent atyához: Freiburg kanton népe és hatóságai. 
Isten oltárai előtt térdre borulva, megyénk főpásztorával 
egyesülten, hogy boldog von der Flüe Miklós közbenjárásá-
val hálákat adjunk azért, hogy Svajcz hazánknak tagjai va-
gyunk s a római hitet szeplőtelenül megőriztük, Jézus Krisz-
tus helytartójának különös áldását kérjük a kantonra és az 
egész szövetségre. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
Papp András herincsei gk. lelkész a szent atyának . . . 1 f tot 

A SZERKESZTŐ POSTÁJA. 
Kómába. Ai ,Onképzö-kör'-nek. Köszönet a jó kivánatokért. Ez-

után is járni fog. Nem sokára felkeresi magán levelem. 
Messzevidék. A budavári udvari plébánia mikénti újjászervezése 

tisztán egyházkormányzasi ügy. Ebbe lapnak beavatkozni nem szabad. 
Többfelé. Szokásunk a lapot minden újévben folytatva küldeni 

mindenkinek, a ki az előbbi évre megrendelte. Kihagyni csak azt szoktuk, 
aki előre értesit, hogy a folytatást az uj évben nem óhajtja. 

Figyelmeztetjük t. olvasóinkat, hogy minden reclamáczió a lap 
valamely kimaradt számáért, vagy a lakóhely nevének megváltoztatása-
ért, mint a lap czimén olvasható, egyenesen az expeditio helyiségébe, 
vagyis Kocsi Sándor nyomdai irodájába, Muzeum-körut. 10. sz. a. inté-
zendő. 

Felhivás előfizetésre. 
Istenbe vetett bizalommal szándékunk e lapot negy-

veneyyedik évfolyamán át is vezetni. T. olvasóink és mun-
katársaink ezúttal a múltra nézve vegyék támogatásukért me-
leg köszönetünket, a jövőre nézve pedig fogadják testvéri üd-
vözletünket s további szives pártfogásukért, kérelmünket. 
Nagy küzdelmek közepett élünk; még nagyobbak előestéjén 
állunk. Korunkban a papságnak nem kisebb feladat jutott 
osztályrészül, mint egyfelől az általános elkereszténytelenedés 
továbbterjedésének út ját állni, másfelől mindeneket megú-
jítani Krisztusban, restaurare omnia in Christo. Ennek a fel-
adatnak szolgálatában állunk. Elvi, nem hirlap vagyunk. 
Az idők viszontagságai, az emberi vélekedések hullámzásai 
közepett, az eszményt tar t juk szem előtt, mely erősebb a mu-
landó életnél, és nem oly gyarló mint a mai vagy holnapi 
nap szeszélye, — hanem örök. Az apró mindennapiságok 
közt csak a nagy dolgok érdekelnek. A kérdések annál érde-
kesebbek, minél nehezebbek, az álláspontok annál becsesebbek, 
minél magasabbak. Ez illik lapunk nevéhez. T. olvasóink 
meg lehetnek győződve, hogy a lap érdekében mindent meg-
teszünk. Olvasó közönségünk fokozatos szaporodása folytonos 
buzdítás. Excelsior ! Gyors megrendelés időt kiméi szá-
munkra. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal, minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stáczió-uteza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest, Muzeum-körut, 10. sz 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Megjelenik e lap heten- í 

ként kétszer: 
szerdán és szombaton. í 

Előfizetési dij : < 
félévre helyben s posta- \ 

küldéssel 5 frt . 
Szerkesztői lakás: Buda- : 
pest, VIII.,Stáczió-utcza í 
55 . , hova a lap szellemi .' 
réízét illető minden kűl-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

.1. i 
; Előfizethetni minden kir. í 
j postahivatalnál ; 
' Budapesten a szerkesztő- \ 

nél, és Kocsi Sándor 
/ ' 
? nyomdai irodájában, Mu- ; 
\ zeum-körm 10. sz. alatt, ' 
> hova a netaláni réclama- • ' í 
^ tiok is, bermentes nyitott ; 
\ levélben, intezenclök. 

I 

Budapesten, január 14. 4 I. Félév, 1882. 

TARTALOM. Sursum corda ! — A magyarországi tanító szerzetesrendek főnökeinek észrevételei és óhajai a középtanodai 
törvényjavaslat azon szakaszait illetőleg, melyek őket közelebbről érintik. — Egyházi tudósítások : Budapest. A magyar-
országi katholikus szerzetes-rendek főnökeinek emlékirata. — Äbauj-Enyiczke. A népnevelés köréből. — Irodalom. — 

Hivatalos. — Vegyesek. 

S u r s i l m c o r (1 a ! 

II. 

Az oly gondolkodásra felhívó válponton, mi-
lyen egy hosszú mu l t tanúságos hagyományaival 
terhel t ó-év és egy messze időkre kinyúló remé-
nyekben és aggodalmakban gazdag ú jév találkozása, 
ha valaki még egyszer íoltenné a kérdést , hogy mit 
kiván ez az öreg kathol ikus lap Magyarországon a 
katholicismusnak, a felelet másodszor is az, és har-
madszor is az lenne, vajha . . . mindennapi imáink 
s törekvéseink t á rgyáu l az egységes és egyetemes ac 
tiót s ikerülne ki tűznünk, melyet sem ri tus , sem nem-
zetiségi különbség, sem magán érdek ne korlátozzon, 
ne zsibbasszon meg. „Egyetér tés és összetartás te-
gyen erősekké bennünket , mondá az erdélyi megye 
agastyán, de i f ju le lkü püspöke az 1873 iki kath. 
s ta tusgyülés t megnyi tó beszédében.1) Egyetér tés 
megadná kath. egységünknek a megfelelő intensiót, 
összetartás pedig el lenál lhatat lanná tenné az ország 
kath. többségére ráerőszakolt önvédelem teljes ex-
tensióját. 

Egyetér tésre és összetartásra, vagyis egységesen 
és egyetemesen szervezett tevékenységre hogy mily 
nagy szüksége van a katholicismusnak Magyaror-
szágon, menten minden szertartási vagy nemzeti-
ségi separat ismust és az önérdeknek minden kiki 
maga felé való szerte kalandozásától, arról meggyőz-
het mindenki t egy fu tó pi l lantás akár a) ellenfeleink-
re, akár b) minmagunkra. 

* 

a) Immár több mint háromszázados ellenfele a 
katholicismusnak hazánkban a protestantismus. Tak-

i) Religio, 1873. I. f. 41. sz. 

tica tekintetében, kivál t u j a b b időben, ügyesebb 
ellenfelet képzelni is alig lehet. Hajdan erőszakkal, 
és ha máskép nem ment, vérontással is ter jesztvén 
az ő sajá tszerű ,lelkiismereti szabadságát ' , a l<j-ik 
században, mindenki t u d j a , csakhamar annyira el-
hatalmasodott , hogy lia a 17-ik század elején Páz-
mány lángesze az u. n. el lenreformatiót vagyis aka t -
holicismus intensiv és extensiv megizmosítását nem 
létesiti, Magyarország már akkor, és ta lán végleg na-
gyon messze esett volna azon eszménytől, melyet sz. 
István akkor contemplált vala, midőn sz. koronát és 
apostoli ha ta lmakat Rómából kapott. Toldy Ferencz 
a jkain koránsem lehet phrasis, ha2) Pázmányt a „római 
egyház második Statorá^-nak nagy nevével diszíti 
fe l ; mer t Pázmány egyházallapító érdeme csakugyan 
Magyarország tör ténetének egyik sarkköve, mely-
ről ugyanazon Toldy Ferencz, i rodalmi ku l t ú r t ö r -
téne lmünk út törője , az egész nemzet i f júságának 
táplálékát tevő idézett müvében következőleg em-
lékezett meg : „Magyarországon, úgymond, Pázmány 
Péter esztergomi érsek és Esterházy Miklós nádor 
sikeres tér i tő munkásságuk ál ta l nagy számát a 
főuraknak ismét a római egyház részére nyervén 
meg, a katholicismus elég gyorsan felébe került a 
protes tant i smusnak. 4 ' 3 ) 

Ebből a Pázmány-alapí tot ta katholikus fölény-
ből váj jon mi van meg napja inkban egyéb a szám-
beli többségnél és néhány fényes foszlánynál és 
annál, a mi nem a mi érdemünk, a dynast ia katho-
l ikus hithiiségénél. — igen mi van meg e katholi-
kus fölényből egyéb ? Tekintsünk szét az országban: 

2) A magyar nemzeti irodalom története. 2. kiad. 1868. 
I . k. 58. 1. 

8) Id. mű, 55. 1. 
4 
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hol van a katholikus fö lény; nem. nem a fölény, — 
erről a „tökéletes egyenlőség és viszonosság" kimon-
dása u tán szó sem lehet, — de csak a szellemi befolyás 
egyenlőségének aránya is hol van ? Fent lent, jobbra 
balra, köröskörül, hol van a katholikus többség ér-
vényesülésének aránya ? Vájjon lehetne e igazán s a 
valóságnak megfelelően, és váj jon szabad volna-e 
nekünk katholikusoknak a nélkül, hogy a protes-
tánsoktól a hatalom kizsákmányolásáról ne vádol-
ta tnánk, igen, lehetne-e és szabad volna e nekünk 
katholikusoknak ugy szólni, mint szólt a mul t őszi 
református zsinaton annak egyik lelke, midőn a 
jelenlegi miniszter elnök országos hatalmát a pro-
testant ismus érdekében való latbavetés foganato-
sítása i ránt apostrophál ta s az egész zsinat ál-
tal megéljenezve igy szólt : „Mindezeken tu l vagyunk 
s most hála Istennek o d a j u t o t t u n k , hogy a zsinat, 
melyre Tisza K. a domesztika létesítését utal ta , 
együt t ül, maga pedig, mint miniszterelnök, a hata-
lom legmagasabb polczán sokat tehet a szent ügy-
nek elébbvitelére, s én hiszem, mert bízom protes-
táns lelkületében és buzgóságában — el jöt t a nap 
a hol szavai beteljesednek. Várom is, hogy nagy be-
folyású állását, vagyoni nyomatékát , mindazt latba 
fogja vetni, hogy ez az intézmény, necsak létrejöj-
jön, hanem virágozzék. Ezt várom és remélem, hogy 
nem hiába várom. (Éljenzés.)4) Nem sokat, csak 
egyet kérdünk, — az t : váj jon mi katholikusok Ma-
gyarországban mondhat tunk-e valaha a valóságnak 
megfelelően ily szavakat kathol ikus világi magas 
á l lású és nagy befolyású férfiainkról, milyeneket a 
protes táns táborból imént hallánk ? Mondhattuk 
volna e mi p. az autonómiai congressus idején nagy 
szerepet já tszot t katholikus Ghiczy Kálmánról , hogy 
bizhatunk az ö katholikus „ le lkületében", a ki in-
terpellat ionalis országgyűlési hirhedt beszédében, 
— bizonyára sem kathol ikus lelkülettel, sem kat-
holikus inspiratiöból, levén ö akkor még a Tisza-
pá r t bűvkörében, — határozottan kimondta, hogy 
szerinte, illetőleg szerintök, csak akkor mondhat le 
az ál lam a magyarországi kath. egyház világivonat-
kozásu ügyeire gyakorol t befolyásáról és csakis 
azon feltétel alatt engedheti meg önkormányzati 
szervezkedését, ha egyházunk az ál lamtól áll í tólag 
nyer t anyagi előnyeitől, t. i. ingó és ingat lan va-
gyonától megfosztatik és lia elszakad az ország ha-
tárain kiviil létező és így a magyar ál lamtól függet len 
fejétől, — a római pápától? Vájjon katholikus lelkület 
szólt-e itt, szólhat e így? Es tovább menve: vaj-

*) Prot . egyh. és isk. Lap, 1882, 1580.1. 

jon megfelelt volna-e a valóságnak, ha mi magyar-
országi katholikusok a katholikus Deák Ferenczröl, 
a kinek pedig ugyancsak nagy volt állása is befo-
lyása is, vagy a katholikus Andrásy Gyula grófról, 
kinek állása és befolyása egy cseppet sem volt ki-
sebb Tiszáénál, vagy a szintén kathol ikus Eötvös 
József báróról, azt mondtuk volna valamely katho-
likus országos zsinaton, hogy mi bízunk katholikus 

. . buzgóságllkba ( ! ) s Tárjuk is, hogy nagy be-
folyású állásukat ( ! ) Stb., mindazt latba fogják 
vetni, hogy a kath. önkormányzás necsak létrejöj-
jön lianem virágozzék is; mi ezt vá r juk , és remél-
jük, hogy nem hiába várjuk? Az ily beszéd a ma-
gyarországi katholikusok ajkain, mond juk ki ma-
gyarán, hazugság, vagy önámitás vagy legfölebb 
p ium desiderium lett volna, melynek azonban még 
ily szelid a lakban koczkáztatását is protestáns 
atyánkfiai merényletnek vették volna a „töké-
letes egyenlőség" ellen ; mert hogy katholikus 
férf iúnak hivatalos állását a katholicismus érde-
kében la tba vetnie szabad legyen, azt bizonyára , 
nem engedik meg protestáns atyánkfiai ; de hogv 
ők protestáns jeleseiktől állami magas polczuk 
latba vetését vá rn i nemcsak szabadnak t a r t j ák , ha-
nem meg is vannak győződve, hzgy azt, nem hiába 
vár ják , — azt, ők az „egyenlőség és viszonosság" 
daczára nem csak megengedettnek, söt ál talán igen 
természetesnek is t a r t ják . Mi pedig katholisok birka 
türelemmel bámul juk ezt a protestáns fur fangos 
észjárás t ! 

Valóban furcsa egy ál lapotra változott át a 
katholicismusnak Pázmány lángesze ál tal kivívott 
szellemi fölénye ! Nem többség, nem is magasabb 
szellemi művel tség , 5 ) hanem csakis ellenfeleink 
taktikája, melynek egyik sarkalatos főfogása a kat-
holikusok összetartásának megakadályozása és tes-
pedésének tovább ápolása, igen, e takt ika egymaga 
annyira vitte, hogy most már nem vétene a valóság 
ellen, a ki azt mondaná, a m i t a ,Rel igio ' már két ' év 
előtt jelezett, t. i.6) hogy nekünk katholikusoknak Ma-

5) Világos, hogy több öntetszelgés mint igazság vau 
b. Prónay azon mondásában, melyet mint az evangelikus 
ágostai felekezet üdvözlő küldöttségének szónoka a mult 
őszi reform, zsinat előtt Debreczenben koczkáztatott, azzal 
zárván be beszédét, hogy „a protestáns egyház előmenetele 
és hazánk culturája egy és ugyanazonos." Nagy tévedés 
ez, az bizonyos, de tagadhatatlan, hogy hathatósabb emel-
tyűt a prot. actió fejlesztésére képzelni sem lehet. 

6) ,,Ne ámitsuk magunkat, ne szépítsük a megtörtén-
teket. A katholicismust Magyarországban a protestantismus, 
szövetkezve szülöttjével, a liberalismussal, háttérbe szorí-
totta mind azon a téren, hol az emberi szellem uralkodik." 
Bcligio, 1880, I I . f, 48. sz. 384.1. 
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gyarországban emancipatióra van szükségünk. Nyom-
ról nyomra há t rá lva annyira há t té rbe szorul tunk mi 
katholikusok és lépésről lépésre haladva annyira 
előtérbe kerültek a protestánsok, hogy az 1790/1 -ki 
országgyűlés XXVI. t. cz. 12. <§-át, mely kimondta, 
hogy ..Status possessionis, actualis, utrinque, pro cyno-
sura ea ratione adsumatur, u t Fundat iones Catho-
l icorum pro Catholicis, Evangelicorum autem pro 
Evangelicis deinceps convertantur*', abrogatio nél-
kül, önkényes elhatározással feladta az országgyű-
lés alsó háza akkor, midőn feledve, hogy nincs esz 
telenebb dolog, mint az ész köréből észszel kimenni 
akar,7) a katholicismus fennál lásának 19 ik, és Ma 
gyarország fennállásának 10-ik századában, protes-
táns aspiratióknak hizelegve, elhatározta megtudni , 
hogy katholikus e az, a mi katholikus. Valóban 
midőn az országgyűlés alsó háza erre rá adta a 
fejét , nem tet t egyebet, mint constatálta, hogy 
felfogása s egész gondolkodása a katholikus alapok-
ról a protestáns észjárás rabigá jába van fogva, 
mely protestáns észjárásnak éle, a többi közt, az 
egyenlőség és viszonyosságról, szóló 48-iki törvény-
be belemagyarározotc értelem alapján, egyenesen az 
1790/1-iki XXVI. tcz 12. §-a ellen van intézve. 
Hányszor voltak figyelmeztetve az atyafiak, hogy 
szűnjenek meg végre a közös haza békéjét kisebbségre 
nézve hallat lan aspirat iókkal zavarni; hányszor volt 
figyelmeztetve a magya r ál lam maga is, hogy le-
gyen részrehaj la t lan és igyekezzék hajójá t a protes-
táns áramba való bebefutamodásoktól visszatartani . 
..Hacsak örökös küzködés mezejévé nem akar juk 
tenni e hazát, — igy szólt egy igen komoly hang a 
forradalom előestéjén, —- annak mintegy pactum 

'taciturn gyanánt kell tekintetni , hogy egyik vallásos 
felekezet a másiknak s tatus quo j á t meg ne tá-
madja. '"8) Mind hasztalan ! 

Már csak az az egy tény, hogy annyi bizott-
sági t á rgya lás és annyi véleményes je lentés u tán a 
katholikus alapok biztonságának ügye egyetlen egy 
lépéssel sem haladhatot t előbbre, sőt egyedül a vallás-
alap csak három alatt , a protestánsok érdekében in-
scenirozott huza-vona következtében, másfél milliót 
veszített az alaptőkéből, eléggé muta t j a , mi marad t 
abból a szellemi fölényből, melyre Pázmány lángesze 
a katholicismust emelte s mivé izmosodott az a 
protestantisinus, melyet Pázmány hatalmas ereje 
egyidőre há t té rbe szorított. Míg a protes tant ismus 

'•) Quid inagis contra rationell! est, quam ratione ratio-
nemconari trauscendere ? ! Bernard, ep. ad Innoc. papam. 

8) Religio a ,Világ" cz. lapból, 1847. II . félév, 358. 1. 

napja inkban konventeket és zsinatot t a r t és i t t kü-
lönösen három irányban, u. m. az egyházi közigaz-
gatás egyöntetű e l járásának megállapí tása, az isko-
laügy autonómiájának fentar tása 9) és a protestáns 
közalap megteremtése ál tal 10), saját szavai szerint, 
„korszakot alkotó nagy te t tek" mezején halad: ad 
dig a katholicismus, daczára, hogy az ország lakói-
nak többsége hozzá tartozik, daczára hogy legfőbb 
védnöke maga az ország leghatalmasabb embere, a O D D ' 

koronás király, daczára, hogy tökéletes egyenlőség és 
viszonosság van számára a legnépszerűbb,az 1848-ki 
törvényhozás ál ta l biztosítva, — mégis mindekko-
ráig sehogysem t u d t a magá t szabadságának és ala-
pítványi ön kormán gza tának élvezetébe felküzdeni. Es 
vájjon m i é r t ? Igen, mi ennek a sisyphusi ered-
ménytelen erőlködésnek, ennek az előre nemmoz-
dulhatásnak az oka? Jól , jól, de jól jegyezzük meg. 
Egyik oka az, wert így tartja a protestantismus érdeke. 
Kimondta ezt a magyar protes tant ismus a század-
beli theologusainak egyik legnagyobbika, Révész 
Imre, midőn az autonomikus kath. congressus al-

' o 
kalmából a protes tant ismus vészharangját meg-
húzta, így szólván : „Miként, Erancziaországban és 
másut t voltak és vannak, úgy ná lunk is lesznek 
arra példák, és pedig nem csekély számmal, hogy a 
clérus a tudomány és irodalom egyik vagy másik 
ágát , továbbá egynémely tudóst , művészt és orszá-
gos tudományos intézetet, például akadémiát (!) 
stb., ha tá lmába keríti, a lkalmas helyeken ingyenes 
vagyis tandí j nélkül i népiskolákat nyi t stb. Mi lesz 
ezeknek következése a szegény protestáns felekeze-
tekre, a protes tant ismusra nézve, nem nehéz kita-
lálni." " ) 

lm i t t van egész meztelen valóságában az egyik 
akadály, — a protestáns érdek s holmi, p. akadémiát-

9) „Ha az oktatás ügyét, inondá b. Vay Miklós zsinati 
zárbeszédében, minden irányban felkaroltuk, tettük azt 
alaptörvényeinkben gyökerező jogainknál és önfentartási 
ösztönünknél fogva, az egész ország előtt nyíltan beváltván, 
hogy iskoláink mindenestül egyházunk testéhez tartoznak, hí-
vek maradván ösevnk ezen hitéhez." Prot , egy h. és isk. Lap, 
1881. 48. sz. 

1(l) „Hátra van, a miről mindenekelőtt kell vala szóla-
nom, úgymond ugyanaz ugyanott, a magyar református egy-
ház közalapja, melyet a zsinat létrehozott . . . Szabad le-
gyen hinnem, mélt. és f't. zsinat, hogy, ha csak ez egyet vé-
geztük volna is, ezen egyetlen eredmény is -—• emberül 
szólva — örök időkre biztosítja országos összegyűlésünk 
emlékét . . . E korszakot alkotó nagy tett hóditó hatása 
alatt engedje meg a mélyen tisztelt országos zsinat, hogy 
azon boldogító hittel hagyjam el elnöki székemet, hogy a 
magyarországi ref. egyház nemcsak volt hanem lesz is!-' 
(Hosszan tartó lelkes éljenzés). 

a ) A „Magy . prot. egyh. és isk. Figyelöu, 1871. 
márcz. sz. 1. czikkében. 
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féltő agyrém, — ugyvan, i t t az egyik akadály, me-
lyen a magyarországi katholikusok minden igye-
kezete autonom iskolavezetés és alapkezelés elér-
hetése i ránt ekkoráig hajótörés t szenvedett. Ne 
mondja senki, hogy nem fölény az, mely 8 millió 
ember jogát fe l tar toztatni képes ! 

(Vége köv ) 

A magyarországi 

t a n í t ó s z e r z e t e s r e n d e k f ő n ö k e i n e k 

észrevételei és óhajai 
a középtanodai törvényjavaslat azon szakaszait illetőleg, 

melyek őket közelebbről érintik. 
A magyarországi tanitó-reudek főnökei a nmit. magy. 

kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur által legújabban 
összeállított és a képviselőház asztalára letett törvényjavas-
latot figyelemmel olvasván, örömmel tapasztalak, hogy ab-
ban a mult évi tvjavaslat rájok vonatkozó legsérelmesebb 
pontja (24. §.) be nem vétetett, amiért is a nmlt. miniszter 
urnák őszinte hálát szavaznak ; mindamellett kénytelenek 
megvallani, hogy a legújabb tvjavaslatban is akadtak oly 
kifejezések-, elvek- és intézkedésekre, melyeket a tanitó-
rendek főnökei ily alakban részint elfogadhatóknak nem tar-
tanak, részint észrevétel nélkül nem hagyhatnak, úgymint 
melyeket egyrészről a helyes nevelés és oktatás elveivel, 
másrészről akár a kath. hitfelekezet, akár a tauító szerze-
tesrendek külön jogaival és életföltételeivel kiegyeztetni 
nem birnak. 

Ezeket, a rájok vonatkozó javaslatok- s ohajokkal 
együtt , egyszerű szavakba foglalva, a t. képviselőház köz-
oktatási bizottságának és az országos törvényhozó testü-
letnek figyelmébe ajánlani, hazafiúi kötelességökuek tar-
tották. 

E mellett kijelentik, hogy a középtanodai tvjavaslatot* 
vagy helyesebben szólva, magát a törvényt szükségesnek, és 
ha helyes alapokon építtetik, az országra nézve áldásnak 
tekintik ; mert belátják, hogy csak ily törvény által hozható 
be az országos tanintézetekbe egyöntetűség, a nevelés- és 
oktatásba helyes rendszer és érhető el az ohajtott eredmény 
A tanácskozó rendfőnökök végre azt hiszik, hogy nem 
fognak helytelenül cselekedni, ha jelen nyilatkozatukat 
„Módosítások" és „Indokolások" alakjába öltöztetik, mi ál-
tal észrevételeiket szorosabban fűzhetik a törvényjavaslat 
szakaszaihoz. 

A törvényjavaslat czime. 

A tvjavaslat czimét egyoldalúnak tar t juk, vajha ezen 
egyoldalúság ne jellemezné magát a tvjavaslatot is ! 

A czim ugyanis csak az „oktatást" jelzi, a nevelést 
nem említi, s a tvjavaslat e tekintetben meg is felel czimé-
nek, pedig mi azt hiszszük, hogy a középtanodákban egye-
dül csak a közoktatásról szólni és intézkedni, egyoldalú 
eljárás ; mert alig vonható kétségbe, hogy leginkább a kö-
zéptanodák azon intézetek, melyek a jellemképzésre a leg-
hathatósabb befolyást gyakorolják, úgymint melyekben a 
hazai ifjúság a testi és lelki fejlődés éveit tölti, elsajátítván 
nem csak a neki nyújtott tudományos tápanyagot, hanem a 

hit és erkölcsiség elveit is, melyek magával a tananyaggal 
a legbensőbb viszonyban állanak. A törvényjavaslat e két 
különböző és mégis mélyen összeforrt elemet nem méltatja 
egyenlő figyelemre, hanem, midőn az oktatással talán kel-
leténél nagyobb töprenkedéssel vesződik, a nevelést alig 
hogy megemlíti. 

Ezen egyoldalúság annál komolyabb figyelemre méltó, 
mert maga a törvényjavaslat is a „közös" iskolák alapján 
épült. 

A tanácskozó rendfőnökök e helyt nem terjeszkedhet-
nek ki a „közös iskolák" természetére és általán senkit ki nem 
elégítő eredményére, annál szorosb kötelességöknek tar t ják 
a nagytekintetü bizottság figyelmét a fönebb jelzett egyol-
dalúságra irányítani, mert bizonyos, hogy a hazai if júság 
erkölcsös, következetes elveken alapuló neveltetését a közös 
iskoláknak ép oly kevéssé szabad elhanyagolniok, mint a 
legszigorúbb értelemben vett hitfelekezeti tan- és nevelő 
intézeteknek. 

Ezen igazságot hirdesse a törvényjavaslat czíme, mely 
tehát igy módosíttatnék : 

Módosítás : Törvényjavaslat a gymnasiumi és reáliskolai 
oktatás- és nevelésről. 
A tvjavaslat 2-ik §-ábau először találkozunk a szerze-

tesrendek által ellátott iskolákkal, de oly alakban és szöve-
gezésben, amely a tanácskozó rendfőnököket méltán ag-
gasztja, amennyiben e szövegből ki nem vehető, mily jelle-
gűeknek ta r t ja és hirdeti a tvjavaslat a szerzetesek által 
ellátott iskolákat, és azon alapokat, melyek a zárdák és is-
kolák föntartására szolgálnak ; azért az eredeti szöveg he-
lyett a következőt ajánlják : 

Módosítás: 2. §. Mindazon középiskolák, melyek jelenleg 
a tauitó szerzetesrendek által láttatnak el, katholikus 
jellegök f'öntartásával, ezentúl is a vallás- és közokta 
tásügyi miniszter közvetlen vezetése alatt állanak, és a 
jelen törvény I I . I I I . IV. V. fejezetében foglalt hatá-
rozatok, (amennyiben a törvényben kivétel nem tétetik), 
rájok nézve is érvényesek. 

Ugyanez áll más középtanodákról is. melyek eddig a 
vallás- és közoktatásügvi minister közvetlen vezetése 
alatt állottak. 

Indokolás : 
E módosítást szükségesnek lát juk a szerzetesek által 

ellátott gymnasiumok katholikus jellegének biztosítására 
annál inkább, mert ez alkalommal először tétetik országos 
törvényben emlékezés a szerzetesek által ellátott iskolákról, 
mióta az alapok természete körül a nyugtalanító vita kelet-
kezett. 

A szerzetes testületek kezében létező tanintézetek és 
vagyonnak katholikus jellege körül azonban kétség nem 
foroghat fönn. 

A tanitó szerzetesrendek maguk vxar' t£,oxí)v~ katho-
likusok ; ugyanezt áll í thatjuk az alapítványokról is, melyek 
eltartásukra szolgálnak. 

Ezekről a jelen tvjavaslat azt mondja, hogy királyi 
adományok, melyek fejében a tanintézeteket ellátni tar-
tozunk. 

Ezen állítás nem egészen helyes, amennyiben a szerze-
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tesrendek alapitványai eredetileg nem is mind királyi ado-
mányokból keletkeztek, s kezdetben csakis a kath. vallás és 
egyház terjesztésére és a kath. cultus föntartására adomá-
nyoztattak. 

Ezen jellegöket az alapítványok nem veszthették el 
József császár föloszlató pátense folytán, mely Magyaror-
szágon törvény erejével soha sem bírt ; még kevésbbé veszt-
hették el azt I . Ferencz király igazságosb eljárása által, ki 
az eltörölt szerzeteket ismét visszaállította és régi jogszerű 
birtokaikat is visszaadta, és pedig azért l-ször, hogy egy-
házaikban az istenitiszteletet föntartsák s a katholikus nép-
nek vallás-erkölcsi szükségeit kielégítsék; azonfelül 2-or 
néhány gymnasiumot ellássanak, ezt pedig a visszaállitó 
oklevélben igy indokolja : „Quia religiosae iuventutis edu-
cationi providere volumus." 

Minthogy tehát a szerzetesek által fontartott gymna-
siumok katholikus jellege körül kétség nem foroghat fönn, 
az itt javasolt szöveg jogosultabb, mint a tvjavaslaté, mely 
nem csak a szerzetes családokra, hanem általán minden hű 
kath. kebelre nyugtalanítólag hat. 

Előttünk a tanulmányi alap természete sem kétséges; 
ha mégis kétségbe vonatott, joggal kérdezhet jük: mikép 
történhetett az, hogy«a napnál világosabb igazságot is két-
ségbe vonhatják ? E kérdésre alig adhatunk más feleletet, 
mint azt, hogy a katholikus alapok jellege egyedül azért 
homályosult el, mert azoknak kezelése a politikai kormány 
kezében maradt. Ekkor kapták a „közalapítványok" nem 
jogosult nevezetét, s vonták magukra a nemkatholikus honpol-
gárok szemét ; mi soha sem történhetett volna meg akkor, 
lia a vallási villongások után, a kiegyezkedés óráján, az 
„uti possidetis" szavak értelmében nem csak a protestáns, 
hanem a katholikus fél is a maga örökségét közvetlen keze-
lése alá veszi. 

De a katholikus egyház Magyarországban az apostoli 
király legfőbb kegyurasága alatt állott, s a katholikus ala-
pítványok a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek, mint a legfőbb kegyúr különösen megbizott közegének 
kezében maradtak. 

Akkor az állam katholikus államnak vallotta magát, 
és a kath. vallást uralkodó vallásnak nevezték, az alapok 
kezelésébe az „egyházi bizottság" (commissio ecclesiastica) 
befolyt, ennek feje Magyarország herczeg-primása vala, tag-
jai közt 2 püspök ült : ennyi óvintézkedés mellett mégis föl-
támadhatott a köd, és az alapok jellege kétségbe vonatott ; 
mennyivel inkább történhetik az ma, midőn az állam letevé 
katholikus jellegét, és a magyar kir. vallás- és közoktatási 
miniszter ur is interconfessionalisnak vallja magát? 

Ily viszonyok között a veszély csak növekszik ! 
E veszélyt bővebben festeni és részletezni nem ide tar-

tozik ; elég nekünk a boldogemlékü primások, Pázmány és 
Szelepcsényi által kath. egyházi czélokra tett alapítványok-
nak sorsára gondolunk ! 

Módosítás : A 3. §. utolsó kikezdéséhez ezen szavak csato-
landók : 

kivétetnek e szabály alól azon magán-természetű 
intézetek, melyek p. növendékpapok számára szervez-
tetnek, ezek bármely osztálylyal kezdhetők meg. 

Indokolás : 
Egyik-másik j>aj>növeldében vagy zárdában, mint pél-

dául Pannonhalmán is fönnáll, és pedig a rend visszaállítása 
óta a két felső gymnasiumi osztály, mely a hajdani bölcsé-
szeti 2 osztályból keletkezett. 

Ezen osztályok magán-természetűek ; bennök képesí-
tett tanárok működnek ugyan, kik érvényes évi bizonyítvá-
nyokat állitanak ki, de érettségi vizsgálatokat nem tar t -^ > O o 
hatnak. 

Ezen osztályok fölállítását és föutartását a szerzet 
szükségesnek látta, midőn a gymnasiumi oktatásra vállal-
kozott, mert gyorsan meggyőződött, hogy a tanári pályára 
kiválasztott i f jaka t nem lehet elég korán határozott irány-
ban vezetni ; azért még akkor is föntartotta* magán-intéze-
tét, midőn a bölcsészet-hallgató növendékek Győrött voltak 
és a nyilvános in tézetbejárhat tak volna; annál inkább fön-
ta r t ja azt ma, midőn az összes növendékek Pannonhalmára 
szállíttattak. 

Az Összpontosítás lehetségessé tette a tanárképezdének 
életbe léptetését, mert a theologiai tanfolyammal párhuza-
mosan haladhat, és pedig a gymnasiumra képesített szakta-
nárok vezetése mellett, a képezdei tanfolyam is, a tanár je-
löltek a gymnasialis osztályokban a rendes tanár ellenőrzése 
mellett előadásokat tarthatnak, és igy magukat gyakorlat i-
lag is tökéletesíthetik. 

Végre az összpontosítást előnyösnek kell jelezni azon 
szempontból is, hogy a tanárképző testületben az összes 
gymnasialis és theologiai szakok képviselve levén, az intézet 
a maga nemében bizonyos kerekdedséget kap, melyet azon 
körülmény csak fokoz, hogy a tanárok és tanítványok egy 
tető alatt laknak, és minden időveszteség nélkül érintkez-
hetnek. 

Mindez előnyök oly nyomatékosak, hogy az intézetet, 
ugy amint jelenleg áll, ha még nem állana, miat tuk föl kel-
lene állítani. 

Módosítás : A 4. §-ban p. alatt a szépirás is, mint rendes 
tantárgy említtetik. Ennek törlése inditványoztatik. 

Indokolás : 
Az elemi iskolák jelenlegi berendezése és tar tama mel-

lett joggal feltehetjük, hogy a gymnasiumba fölvett i f jak 
szépen irnak ; ha egyik-másik e tekintetben elmaradt volna* 
tanuljon rendkívüli órákban i rni ; ezek miatt az egész osz-
tályt irás-tanulásra szorítani, nem mondható indokolt intéz-
kedésnek. 

Módosítás : A I I . §-t ekképen ohajtanók módosítani : „A 
hit- és erkölcstan tanítása iránt külön, minden feleke-
zethez tartozó tanulókat illetőleg, az illető egyházi ha-
tóság intézkedik. 

A tanítás a miniszternek bejelentett egyén által az 
állami intézetekben az intézet helyiségében, a felekze-
tiekben csak azon esetre itt, ha az intézet föntartói 
megengedik, különben az illető egyház helyben levő 
valamely nyilvános tanintézetében eszközöltessék, csak 
rendkívüli esetekben és a miniszter engedélyével tör-
ténhetik máshol." 

Indokolás : 
A hittan tanítása mindenesetre kényes természetű do-

log, s nem tehető föl, hogy valaki bizonyos, például katho-
likus jellegű tanintézetet alapítson és mellette megengedje, 



30 

hogy abhan nem-katholikus elvek és állítások terjesztesse-
nek ! Szóval föltehető, hogy az ellentétes tanok hirdetése az 
alapító szándékával, tehát a föntartónak jogával és köteles-
ségével ellenkezik, azért nem kényszeríthető, hogy intézetét 
más hitfelekezetü hittanárok számára is megnyissa. 

Quod uni aequum, alteri iustum ! 
Továbbá nem látszik az igazsággal kiegyeztethetőnek, 

hogy a (interconfessionalis) hitfelekezetnélküli miniszter ur 
a különben törvényileg elismert hitfelekezet egyházi ható-
sága által fölállított tantervnek birájául ismertessék el. A 
hittanárnak helybenhagyatása is legfölebb politikai szem-
pontból és azon intézetekben helyeselhető, hol a hittanárt az 
állam fizeti. - (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Január 11. A magyarországi katholikus szer-

zetes rendek főnökeinek emlékirata. — II. Feltüntetvén leg-
közelebb levelünkben a memorandum két pontját, melyek 
egyike az egyház és állam közti viszonyra vonatkozik az 
oktatás terén, másika pedig feltárja az irányt, mely mellett 
kész az egyház az állammal karöltve járni a nemzeti mű-
velődés előmozdítása czéljából, melyek együttvéve a memo-
randum örvendetes pontjainak is nevezhetők, ha azokat az 
állam, kész elfogadni és ugy érvényesíteni, mint ama ponto-
kat a memorandum szerzői is értették, mondjuk, ezeket fel-
tüntetvén, most már áttérhetünk a memorandum sötétebb 
pontjaira, melyeknek azonban nem a memorandum szerzői 
az okai, hanem igenis oka oktatásügyi politikánk, a memo-
randum szerzői pedig hervathatlan érdemeket szereztek 
magoknak, hogy e sötét pontokat férfias bátorsággal fel-
fedték és azok kiküszöbölését követelik. 

Hogy helyesen járjunk el, vegyük sorba e ,sötét pon-
tokat' ugy amint azokat ,az észrevételek és óhajok' elősorol-
ják. Első sorban azonnal ott találjuk a kormány által be-
terjesztett tvjavaslat czimének kifogásolását. B czimre mél-
tán ráillik a ,sötét pont' elnevezés és igy joggal kifogásolta-
tik a szerzetrs rendek főnökei által. Semmi közünk ahhoz, 
hogy ki készítette a kormány által benyújtott tvjavaslatot, 
de hogy az nem tudja, hogy mi a középtanodák fela-
data, az világos. Vagy ki látta azt, hogy tvjavaslat készít-
tessék, mely a középtanodai folyamot 8 évre határozza meg 
és az alatt a 8 év alatt nem akar semmi egyebet, mint 
egyedül csak oktatást és ismét oktatást. Az ifjú mintegy 
10—11 éves korában kerül a gymnasiuinba, ott van 18—19 
éves koráig, tehát épen azon időközben, midőn szilárd alap-
ját kell letenni jövő jellemfejlődésének, midőn meg kell neki 
adni az irányt, melyben tovább fejlődve a hazának egykor 
becsületes, jellemes polgára lehessen, — ós a tvjavaslat erről 
mit sem akar tudni. Ha az ifjú nevezett éveiben 8 éven 
keresztül, midőn idejének jó nagy részét az iskola falai közt 
tölti, csak oktattatik és nem neveltetik is egyúttal, nem nevel-
tetik akkor, mikor a szülék jó nagy sőt a legnagyobb része 
a napi kenyérkeresettel van elfoglalva, vagy egyáltalában a 
nevelésre képtelen, ugy minő nemzedék lesz az, mely ily 
törvéuy mellett agymnasiumokból kikerül?! Az élet külön-
féle csábjai és ingerei mellett, még a legjobb nevelés mellett 
is elfajulhat az ifjú, midőn fensőbb tanodába kerül: mi lesz 
abból az ifjúból, aki csak oktatással, minden nevelés nélkül 

kerül ki a gymnasiutnból ? ! IIa akarjuk, hogy jellemes, be-
csületes ifjak kerüljenek ki gymnasiumainkból, ugy e sötét 
pontnak, egyoldalúságnak a törvényből el kell tűnnie: e 
mellett csak a liberalismus mákvirágai nőnek fel. 

Hogy az egyoldalú és igy veszedelmes felfogást mi 
okozhatta a középtanodai tvjavaslat készítésénél, arra is 
rámutatnak az ,észrevételek és óhajok', mint második sötét 
pontra és ez nem más, mint a ,közös iskolák'. Az észrevé-
telek és óhajok egyenesen kimondják, hogy „ez az egyol-
dalúság annál komolyabb figyelemre méltó, mert maga 
a tvjavaslat is a ,közös iskolák' alapján épült", a takács 
kozó rendfőnökök ugyan, mint mondják, „nem terjesz-
kedhetnek ki e helyt a közös iskolák természetére és általán 
senkit ki nem elégítő eredményeire", hanem azt hisszük, 
hogy e ,ki nem terjeszkedés' által is eléggé érthetőleg tud-
tukra adják azoknak a kiket illet, hogy ők minő vélemény-
ben vannak a közös iskolákról, és midőn ők igy nyilatkoz-
nak, annak más értelme nem lehet, mint hogy el a közös isko-
lákkal, vagyis az oktatásügy terén rendszerváltoztatást kell 
életbe léptetni, mert közös iskolás felfogás mellett berende-
zett gymnasiumokból jellemes ifjak, kiktől a nemzet jövő 
becsülete függ, nem kerülhetnek ki. E sötét pont, mely okta-
tásügyünkben tagadhatatlannl dominálja a helvzetef, hogy 
hova vitt eddig, már saját szemeinkkel láthatjuk; hogy 
hová fog vinni ezután, az eddigiekből következtethetjük, 
mert napról-napra szaporodik azok száma, kik a közös isko-
lákból kerülnek ki. Rendszerváltoztatás tehát, hogy e sötét 
pont következményeivel együtt eltűnjék a magyar haza 
láthatáráról ! 

De a szerzetes rendfőnökök tudnak még egy harmadik 
sötét pontról is, mely annál elszomorítóbb és leverőbb, mert 
az épen a főtanodáink körében található fel. Ki hitte 
volna, hogy szerzetes, papi, egyáltalán katholikus tanárje-
löltjeink vallásos érzülete és meggyőződése még a tanári-
vizsgálatokon sem részesül azon figyelemben, melyet jogo-
san megvárhatnak, hanem inkább durván megsértetik. Pe-
dig hogy ez igy van, az kitűnik a szóban forgó emlékirat-
ból. Ország és világ előtt ezt a vádat emeli az emlék-
irat a tanárvizsgáló bizottság ellen, — és ha emeli, az bizo-
nyosan ugy is van, mert oly oly férfiak, minők azt az emlék-
iratot aláir ták, csak kétségbevonhatlan adatok alapján 
szoktak ily határozottsággal és a nyilvánosság előtt szólani. 
„Kötelességünknek tartjuk, mondják a szerzetes főnökök, a 
vizsgáló bizottságokra nézve azon mélyen átérzett óhajnak 
kifejezést adni, vajha ezeknek alakításánál a szerzetes, papi 
és általán szólva katholikus tanárjelölt vallásos érzülete 
és meggyőződése gyengéd figyelemben részesittetnének és ne 
köteleztetnék oly vizsgáló előtt megjelenni, kinek nézetei és 
tudományos állításai netaláni vallásos meggyőződésükkel 
homlokegyenest ellenkeznének, ugy, hogy a tanárjelöltek 
azon veszélynek tétethetnének ki, miszerint vagy a vizsgáló 
bizottsági tagnak nemtetszését és igy rosz jegyet provokál-
nának, vagy saját álláspontjokat, illetőleg vallásos érzel-
müket és meggyőződésüket megtagadni kényszerülnének." 

Mennyi vád foglaltatik e néhány sorban ! És ha még 
mindé vád utczai suhanczok, vagy sokszor a műveltségnek 
legalsó fokán is alul álló ujságirók ellen emeltetnék, de 
nem, e vád nem ilyenek, hanem tudós müveiteknek nevezett 
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emberek ellen emeltetik, kiktől ilynemű sértésnek, egyedül 
csak közönséges társadalmi tisztesség szempontjából is tá-
vol kellene állani. Hogy kik légyenek ezek a ,müveit' urak, 
azt a memorandum nem mondja ; de hogy ilyenek vannak, 
azt felszólalása kétségtelenné teszi. Hogy mily jogos ennek 
következtében a memorandum azon kérelme, hogy a katho-
likus tanárjelöltek részére addig is külön bizottság neveztes-
sék ki, mig e tekintetben a katholikusok nem intézkednek, 
azt csak az fogja tagadni, aki óhajtja, hogy a katholicismus, 
a nemzet fenntartó ereje, tönkre menjen. Mi megvalljuk, hogy 
a tapasztalatok után indulva, épen semmi reményt nem táp-
lálunk az iránt, hogy a memorandum óhajának e pontban 
elég tétik és a visszaélések e legsötétebb pontja eltörörőlte-
tik. Hogy miért ? Ugy hisszük erre még csak választ sem 
kell adni, mert ez a ,miért' úgyis eléggé ismeretes mindnyá-
junk előtt. Azért ugy véljük, hogy a mit a memorandum 
felemlít, a törvény adta joggal, amint az szentesíttetik, ne-
nekünk élni és pedig gyorsan élni kell. Nem ismeretlenek 
ugyan előttünk a valóban nagy nehézségek, melyeket le 
kell küzdenünk, tudjuk, hogy mily végtelen áldozatba fog 
kerülni, lia a törvény követelményeinek megfelelelni aka-
runk; de, lia a magyar clerus ezreket tudott áldozni a ma-
gyar tudományos akadémiára, hol a protestánsok! do-
minálnak kath. pénzből, úgy azon tántoríthatatlan ragasz-
kodásnál fogva, melylyel hite, egyháza és évvel kapcsolato-
san nemzetének vallásos neveltetése iránt is viseltetik, fog 
módot találni, hogv e bizottságot felállíthassa. Mi e re-1 Ö J o 
ményben élünk, és hisszük, hogy reményünk teljesedni fog. 

• 
Abauj-Enyiczke. A népnevelés köréből. (Yége.) 
Abauj-Enyiczkén ezelőtt három évvel épült és nyilt 

meg azon iskola, mely gróf Zichy Rudolfné. született Péchy 
Jakobina grófnő nemeslelküségének köszöni létét. Ezen kis-
dedóvóval összekötött leányiskola a sz. keresztről nevezett nő-
vérek vezetésére lett bizva, s ugyancsak ezek vezetik most is 
teljes odaadással s lankadhatatlan ügyekezettel, a törvény 
betűi szerint. Háromévi működés, az ugyananyi idő alatt 
feltűnő szép tettek sora elég arra, hogy az eredmény szem-
beötlővé váljék egy csöndes tótajku községben. Ugy is lett. 
Mind a világi, mind az egyházmegyei főtanfelügyelő, az 
iskolákon oly nagy szeretettel csüggő Danilovtis 31. kano-
nok ő nga, elismerését fejezte ki a helybeli ügybuzgó plé-
bánosnak a tapasztalt eredmóny és jó rend felett, melynek 
megtartása annyi örömet szerez a jó szülőknek, oly sok 
gondtól megszabadítja a kisdedeikért aggódó édes anyákat. 
— A kisdedóvó oly községekben, hol a nép apraja-nagyja 
tigész tavaszon és nyáron át jobbára mezei munkával van 
elfoglalva, nagy áldás ! Azonkivül, hogy annyi bajtól őrzi 
meg a kisdedeket, rendhez és tisztasághoz, illedelemhez és o O J 
bátorsághoz szoktatja a kisdednevelő intézet azon gyerme-
keket, kik otthon legtöbb esetben nélkülözik a jó nevelést. 
Ha pedig figyelembe veszsziik a népiskoláknak mint ujabb 
időben a magyarosításra irányzott törekvések tényezőjének 
feladatát, bátran állithatjuk, hogy egy tótajkú községben 
legelső lépcső ama törekvéseknél a kisdedóvó. I t t a gyerme-
kek játszva, kedélyes múlatás közben, a gyermek élete kö-
rébe eső tárgyak szemléltetése által sajátítják el a nyel-
vet azon ideig, mig a népiskolába nem kell lépniök. A há-

romévi gyakorlat A.-Enyiczkén mindenkit meggyőzhet ayg 
tótajkú község kisdedóvójának nagy fontosságáról. 

A kisdedóvóval egy födél alatt levő leányiskolának is 
háromévi fennállása tesz tanúságot életrevalóságáról. Az © o 
egyedül hivatásuknak élő apáczák működése, mely ugyan 
dicséretre nem tart igényt, oly eredményt mutatott fel, hogy 
a szülők nyugodt lélekkel adják azon iskolába gyermeköket. 
A nevelés, a kötelezett tantárgyak- és kézimunkában való 
oktatás példányszerű. A gyermekektől tandíjat nem fizet-
nek. Van eddig tizenkét benlakó leánykára is hely, a kikért 
egyenkint száz forint fizetendő s ez összegért teljes ellátás-
és oktatásban, a szükséges nevelésben részesülnek. — Pro-
testáns és izraelita szülők is örömmel küldik ezen iskolába 
leányaikat ; mert az elfogulatlan birálat elé került tettnek 
fénye messzeoszlatja az elfogultság azon homályát, mintha 
a szigorúan kath. iskolák meg nem adnák mindazt, a mit a 
kor szüksége követel. Igen-igen, megadják azt ; sőt még 
többet adnak, valamint meg is toldják, az igaz ; de hát 
épen a mai nemzedéknek álutakra való terelése, az abból 
származó, szomorú állapotok hosszú sora, — nem a kor sítük-
ségévé teszi-e az erkölcsi nevelést is a mellett, hogy csak a 
főt igyekeznek megtömni világi tudománynyal, a mennyei 
tudomány alapján pedig a szívnek nemesítését czélba venni 
késlekednek?! De lassan-lassan, bár sok csalódás után, ki is 
kell ábrándulniok a nevelés és tanítás mestereinek, hogy 
az iskola falairól nem hiányozhatik a kereszt, melynek dicső 
fényénél kellemesb a tanítás, biztosabb a siker, biztatóbb a 
remény, hogy a gondjainkra bizott gyermekek hasznos tag-
jai lesznek egykor a társadalomnak. Per crucem ad lucem ! 

Még van valami, mit e szerény helyen működő leány-
iskolánál említetlenül hagyni nem szabad. A népoktatásra 
vonatkozó törvényből kitűnik, hogy az ismétlő iskola köte-
lező a leányokra is. Az ismétlő iskola nagyon fontos, és tenni 
valója több irányú lehet, a mint azt a helyi viszonyok kö-
vetelik. Azon kivül, hogy czélja a tanulók szerzett ismere-
teit szilárdítani és kibővíteni, — elmaradhatatlan feladata 
a serdülő tanulók erkölcsi, jeliemi fejlődésére jótékony hatá-
sát érvényesítenie. Azon néposztályon nézve lehet ez külö-
nösen áldásos, melynek tagjai korán arra vannak utalva, 
hogy munkájok által, elvégezvén a népiskolát, már a család 
anyagi fentartásához részben járuljanak. Ha ily nép közt a 
tovább képzés, a jó szó, a nemesítő olvasmány, hasznos fog-
lalkozás, épületes példaadás kevésbe vétetik : mindkét nem-
beli ifjúság viseletén bizonyos szilajság fog áthúzódni s ke-
vés a remény, hogy az egykor a gondviselés kijelölte köré-
ben öntudatosan, ker. okossággal fogja végezni kötelességét. 
— Ily gondolatok vezérelhették tehát a helybeli apáczákat, 
hogy hetenkint az ismétlő iskolába gyűjtsék a felnőtt leá-
nyokat, kiknek a serdülő korban egész életökre nézve vezér-
csillagul szolgáló irányt venni oly jó alkalmok nyilt. Hogy 
milyen nehéz ily ismétlő iskola szervezése, régen beismert 
dolog ; mert akár egy, akár több férfitanító működjék is 
valamely községben, mindig sok nehézséggel kell megküz-
deni ; ellenben sokkal könnyebb a feladat megoldása ott, 
hol hivatott tanítónők, mint ez esetben a sz. keresztről neve-
zett irgalmas nővérek, — vállalkoznak az ismétlő leány-
iskola vezetésére. E szerint ama zajtalanul működő iskolá-
ban egy jeles paedagogus azon óhaja is valósul, hogy „min-



den nagyobb falu — vagy kisebb városban legyen legalább 
egy külön ismétlő iskola leányok számára." (M. P. Szemle 
I I . é. 333. 1.) Igy keletkezik az országban számos iskola, 
mely a mellett, bogy a törvény betűit leghelyesebben ma-
gyarázza, hogy a ezél elérésére a leghathatósb eszközöket 
választja, az államnak többnyire semmi pénzébe sem kerül. 
Mégis mennyit beszélnek a kath. népiskolák nyilt ellenségei, 
mennyit terveznek, a művelődés mily fokának néznek eléje 
iskolájok rendszerének ingó talaján ! Es tettek, meggyőző 
eredmény szerzik-e meg számukra a pálmát? Felelet helyett 
csak a divatos iskolák kis óriásaira tekintsünk . . . Hanem 
annyi bizonyos, hogy a kath. egyház elveinek esküdt ellen-
ségei egyet elérnek : feldúlják a nemzeti izmosulásra sziv-
ből óhajtott közbékét ; a tanitók és nép között vetegetik a 
bizalmatlanság magvát ; a pályavégzett tanítóban, kinek a 
legüdvösebbnek bizonyult elvek szerint kellene megkezdenie 
szorgalommal működését, — oly magas igényeket támasz-
tanak s őt oly eszmék körébe vezetik, a melyek sem a haza 
boldogságát közvetve, sem a nevelés és tanítás sikerét köz-Ö C ' 

vetlenül, nem mozdítják elő, midőn a legfőbb tekintély 
elvét igen kevésbe, vagy semmibe sem venni, a mindennapi 
dolgok közé tartozik. Pedig : „Qui est imperanti liaud obse-
quens, se non regit." (M. Z. Boxhorn.) Figyelemre méltó ez 
a haza érdekében ; mert : „Tellure - quid sit paterna ca-
rius ?" (Euripid. Aeg.) 

Mégis édes tanügyi lapjaink egyike, superis et iuferis 
notum ! nem esik gondolkodóba, midőn a népnevelés szóvi-
vőjeként tolja fel magát ; hanem az aug. hóban tartott olasz 
tanitói congressusról szóltában, a hol „sok üdvös (1) dologról 
folyt a tanácskozás!" —i ly épületes szavakat hallat : „arról 
is, (t. i. folyt a tanácskozás,) liogy az erkölcsi nevelés vallásos 
alapon a tanitó dolga legyen, kinek (itt jön aztán a java !) a 
vallási dogmákat és a felekezeti kátétanitást, mint a vallá-
sos érzületet elölő gépiességet, szóbeszédet, értelemnélküli 
gagyogást, mellőznie kell. —" Gyönyörűséges feltétel: még 
remekebb következtetés ! Ugy van az, ki az igazság kútfejé-
től elfordul, folyton-folyvást oly nagyokat mond, hogy 
minduntalan szaván fogható. — Hanem legszebb az egész-
nek ama corollariuma, betetőzése, hogy, mint amaz olasz 
miniszter et Comp., épen „ugy gondolkozik a magyar taní-
tók java (!) is." Kötve hisszük. Mentse Isten ily állapottól 
a magyar hazát ! Eosz jel az, hogy az a „káté, az a dogma" 
ugy bántja a modern urak zúzáját ! Épen kapóra jött a 
a „Természettan népiskoláinkban" c. értekezésben egy oly 
kifejezést, oly tanférfiu ajakáról hangoztatva és lenyomtatva 
olvasnom, ki tudvalevőleg nem nagy barátja a dogmáknak ; 
(expap !) ime szavai: „ . . . hogy miért nem tartanak a már 
szétdarabolt test részecskéi többé össze, s mi tartotta azokat 
előbb együtt ? E kérdésre természetesen a tanító csakis dog-
matikus feleletet adhat, stb." Tessék ! maga sem tudja az em-
ber : mire jó a dogma. No, de ide sok szó férne. (Felv. Tan-
ügy. II . é. 57. 1.) Elég az hozzá, hogy az uj nemzedéket 
előkészítő népiskolának önkénytelenül is ama sz. jelhez kell 
közelednie, melynek megdicsőitője igy szólt: „Ego sum via, 
Veritas et vita." — A protestantismus a katholicismus állás-

pontját fogja választani legczélravezetőbb eszközül ; ezt bi-
zonyítják az ifjúság nevelése módosítására megindított lap-
jának e szavai is : „Immer breitere Strassen wandelt der 
Materialismus, immer eifriger wird der Tanz um das gol-
dene Kalb . . . " s jeligéül hangoztatja, mit Vilmos császár 
mondott („Post." 1879.11 sept.) a papsághoz : „Ja meine 
Herren, auf Religion und Schule beruht die ganze / Zukunft 
unserer Nation." (Erziehungs-Schule. I. é. 1. sz.) Ér t jük — 
e szavakat. 

Legyenek azért országszerte melegen üdvözölve, kik 
szóval és lettel igyekeznek előmoznítani a kath. egyház szel-
lemében a népnevelés fontos és szent ügyét ! Az egyház él-
tető kebelén nőtt, erősödött e hon ; szent örökség gyanánt 
vette e nemzedék őseinek hitét : e hit fénye kalauzolja őt 
tetteiben ; e hit ereje aczélozza meg akaratát, hogy átkos 
áron fel ne adja jobb meggyőződését, hanem a tények és 
eredmények sorának minősége választassa meg vele minden-
hol a jobb részt. Isten velünk ! Paszlavszky Sándor. 

IRODAIM. 
Jézus szeut szívének Hírnöke. Szerkeszti és kiadja 

Molnár János, esztergom-vizivárosi plébános s az ,Isten 
Igéje' szerkesztője. Tizenhatodik (1882.) évfolyam. Januá-
riusi füzet. — E szép alakban édes lelki élvezetet nyújtó 
kedves kis füzetnek tartalma következő: Felhívás előfize-
tésre. (Előf. lehet egy évre 2 frttal.) Paray-le Monial (Köl-
temény.) S szent sziv dicsősége. (Urge Ignácz chinai hitté-
rítő leve.) A szent szív kincsei. (Krisztus Urunknak b. Ala-
coque Margithoz intézett Ígéretei, a sz. sziv tisztelőit illető-
leg.) Hogyan kell szervezni a sz. Szív-társulatot s az Ima-
apostolságot? A januári általános imaszándék. Melléklet: A 
„Jézus sz. Szivének diadala korunkban" czimű munka 7-ik ive. 

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

terjesztésére, a nagyváradi latin szertartású székes-káptalan 
nál üresedésben levő utolsó literarius kanonoki állomásra : dr. 
Steiner Lülöp, győri egyházmegyei áldozár, udvari káplán 
és a sz. Ágostonról czimzett bécsi felsőbb papképző-intézeti 
tanulmányi igazgatót nevezem ki. Kelt Bécsben, 1882. évi 
január hó 4-én. 

FKKENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Kalocsán a nagyérdemű Jézus-társaságiak vezetése 

alatt levő nevelő intézetben fényes karácsonyi játékot ren-
dezett a senki által felül nem mult fáradhatatlan ügybuz-
góság. Emelte az ünnepély fényét az a körülmény, hogy 
azon főm. és főt. dr. Haynald Lajos bibornok-érsek elnökölt. 
Az ünnepély három részből ált. Első rész: A hethlehemi ki-
rályfiú, karácsonyi játék előszóval, 13 változatban. Részt 
vett benne 39 személy. Második rész : Zene-sorozat 8 darab-
bal. Harmadik rész: Élőkép: A bethlehemi királyfiú dia-
dala. — Nagyszabású nevelés nagy embereket terem a ha-
zának. Adja Isten, hogy mennél előbb érezzük hatását! 

Bert Pál franczia vallásügyi miniszter felszólí-
totta a püspököket, rendeljék el, hogy minden pap minden 
vasárnap mondja el a Domine salvam fac Rempublicam kez-
detű imát. — Ezek a hitetlen államászok azt hiszik, hogy 
ily fogások által megerősítik uralmukat a köztársaság fe-
lett . . . Az ima sorsa Isten kezében vau. Hatha O épen azt 
tar t ja a köztársaság javára szükségesnek, hogy az ily vivi-
sector materialista urak mennél előbb bukjanak! Valóban ha 
tudnák e balgák, hogy a Domine salvam fac Rempublicam 
nak Isten előtt ez az értelme: bizonyára nem erőszakolnák 
az imát ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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\ nél, és Kocsi Sándor ', 
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í zeum-körnt. 10. sz. alatt, í 
íhova a netaláni réclama-
\ tiók is, bérmentes nyitott \ 
> levélben, intezendők. \ 

I. Félév, 1882. 

TARTALOM. Sursum corda ! — A magyarországi tanító szerzetesrendek főnökeinek észrevételei és óhajai a középtanodai 
törvényjavaslat azon szakaszait illetőleg, melyek őket közelebbről érintik. — Egyházi tudósítások : Budapest. A katholi-
cismus diadala. — Angolorsság. A katholicismus mult évi haladásáról. — Irodalom. Vita S. Stephani regis et Emerici 

(lacis. — Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. 

S u r s u m c o r d a ! 
(Vége.) 

II. 

b) Egy p i l lan tás a p ro tes tan t i zmusnak tá rsada l -
m u n k minden terén észlelhető folytonos e lőnyomulá-
sára, m i n t ezt je len czikkiink első részében j e l ez tük , 
lehetetlen, hogy e lőbb u tóbb minden ka tho l ikus t sz. 
I s tván b i roda lmában önvédelmi tevékenységre ne 
serkentsen, lehetetlen, hogy előbb u tóbb minden kat-
hol ikus t , r i t u s és nemzet iségi kü lönbség nelKul egy-
séges és egyetemes actióha ne tömör i t sen össze. Az egy-
séges közreműködés erőtel jes élet jele, m ig az egye-
net lenség, huzavona és kapkodás gyengeséget j e len t 
és bukás r a vezet. Ezt mindenki be lá t ja . Á m d e a be-
látástól a t e t t ig m á r csak egy lépés van. Ezt a lé-
pést az egységes és egyetemes actio szükségének 
be lá tásá tó l annak megind í tásá ig kell nekünk katho-
l ikusoknak Magyarországban je lenleg m e g t e n n ü n k . 
E r r e kell i r ányoznunk minden imáinka t Istenhez, 
minden törekvéseinket a magán és közéletben. Ez az 
unuin necessarium. E nélkül , min t sz. Ágos ton mondá, 
egyes emberek, m é g ha csodákat müveinek is, nem 
segíthetnek r a j t u n k . P r a e t e r enim uni ta tem et qui 
facit in i racula nihi l est. Mindenesetre nagy dolog, 
korszakot a lkotó esemény, az egyetemes tevékeny-
ség te ré re lépni. A l egnagyobb f igyelmet és gondot 
érdemli meg. 

Á m d e m hogyan, m i k é p ? I t t re j l ik a bölcseség 
t i tka . Sz. A m b r u s kezünkbe ad ja hozzá a kulcsot . 
X u n q u a m ibi proficit cura, úgymond , ubi morbus 
est ipsa medicina.1) Mily egyszerű igazság ! Bizony 
sose g y ó g y u l ki a beteg, ha mind ig csak m a g á t a 

Lib. 10. epist. 84. ad Demetriad. 

betegséget haszná l ja gyógyszerül . Mi is, ka thol iku 
sok Magyarországban, solia sem fogunk a scopa dis-
soluta á l lapotából k ivergődni , m ig csak a scopa 
dissolutaból való menekülés p róbá lga tása iban is 
scopa dissoluta m ó d j á r a fogunk el járni . A mi ba-
j u n k nem az, hogy nem tudnánk vagy nem akar-
nánk, vagy nem volnánk képesek m a g u n k o n segí-
teni ; hanem az, hogy a mi t t u d u n k , a mi t aka runk 
s a mi re képesek is volnánk, t. i. m a g u n k o n segíteni, 
most még nem lehetséges. Nem lehetséges pedig nem 
azért mer t lehetet len, hanem azért, mer t mi ugy 
a k a r j u k a hogy az lehetetlen. Mert nem csak az le-
hete t lenség a mi lehetet len, hanem igen sokszor a 
lehető is lehete t lenné válik, va lahányszor t. i. czélra 
nem vezezetö eszközöket haszná lunk , vagy a czélra ve-
zető eszközöket nem haszná l juk . Mit aka runk mi ma-
gya ro r szág i kathol ikusok ? A k a r j u k a kathol ic ismus-
nak Magyarországban jogos egyetemes szabad tevé-
kenységét minden i r ány ban. U g y a n ki merné azt mon-
dani, hogy ez lehete t lenség ? Es mégis jelenleg, mos-
tani á l l apo ta inkban ,mos tan i szé t fo rgácso l t erőinkkel , 
szóval ugy , a hogy most aka r juk , ki t a r t a n á azt elér-
he tőnek? Senki. És vá j jon m i é r t ? Egyszerűen azért; 
me r t bá r körülbelü l , kik ka thol ikusok v a g y u n k és 
az egyházunk szolgai helyzetéből k i fe j lődöt t zsib-
badást i smer jük , mindannyian a l ap i tványa ink és isko-
l á inkban ot thon ó h a j t j u k m a g u n k a t tudni , ámde kö-
zös óha ja inka t mégsem izmosí t juk össze együttes egye-
temes katholikus akarattá, mely kezébe vévén a j u s t i -
f ia f u n d a m e n t u m est r egno rum zászla já t , b izonyára 
e l lená l lha ta t lan lenne fent és lent, és minden i rány-
ban. Sa já tságos , hogy korunk anny i ra fé l re i smer i 
az akarat becsét és erejét . Csaknem egészen az észre 
támaszkodik . Ezt művel i , tömi, istenít i . Ped ig min t 
Ozanam mondá : „La volonté c'est la p lus g rande 
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moitié du génie." 2) T u d j u k azt is, hogy az akarat 
erejének csak akaraterő imponál. És mi katholiku-
sok, i t t Magyarországban, ezt a gazdag bányát 
értékesíteni nem tud juk , vagy röstelkedünk. Való-
ban, ha szivünkre tesszük kezünket, nem mondhat 
j u k magunka t az akara tban rejlő erő elhanyagolá-
sától s parlagon hevertetésétöl egészen menteknek. 
„Ismerünk, rnondá valaki 1848 ban, igen sok jó 
akaratot : de tenni nehéz, mert mindenki egyedül 
á l l . " 3 ) Azaz: elszigetelt jó akarat van milliószám-
r a ; eggüttvéve azonban ez a sok millió jó akarat 
sehol sem észlelhető, est ens rationis, valóságban 
semmi ; sőt roszabb a semminél, mert a semmire 
senki sem számit, mi pedig katholikusok egyedül a~ 
tömöriilésbe vet jük reményünket és mégis hagy juk 
a sok zérust kóvályogni számot tevő positio nélkül, 
holott mindnyá jan tud juk , hogyan kell millió zé-
rusból milliókat alkotni. Az egyetemesen egyesített 
akaraterő ná lunk magyarországi katholikusoknál 
ignota quanti tas, azaz helyesebben mondva, ismer-
jük ugyan mindnyá jan becsét és sulyjá t , csakhogy 
nem ad rá senki semmit, mer t ö sem ad magára 
még csak annyi t sem, hogy erejének egész teljével 
és méltóságával valóságnak bizonyítsa magát . 

Furcsa emberek vagyunk mi magyarországi ka t -
holikusok. Ellenfeleinkkel szemben állva, igen helye-
sen, mindig érintkezési pontokat keresünk, melyeken 
a közbéke s polgári nyugodt együt t lé t érdekében ta-
lálkozhatunk. Ellenben magunk közt, sokszor, és épen 
a döntő pi l lanatokban, az ellenkező e l járás t követ jük. 
Volt-e valaha alkalmasabb, s a múl tban egyszersmind 
dön tőbb pil lanat , egységes és egyetemes katholikus 
actio megindítására, min t a katholikus congressus 
ide je? Soha . . . Es váj jon hogyan használtuk fel az 
erők egyetemes egyesítésének e gondviseléses ide 
j é t ? Mit t e t tünk scopà dissolutának nevezett ba junk 
gyökeres orvoslására? Megfelel rá a congressus 
tör ténete sz. Ambrus idézett szavaival : morbum 
adh ibu imus medicinám. Oly eszközöket használ-
tunk , melyek a ba j t még acutabbá tet ték. Nyolcz 
millió akarat tömöri tésére a visszavonást és egye-
net lenséget használ tuk. Egyenetlenséggel s vissza-
vonással akar tunk létrehozni imposans egyetemes 
egységet. Morbum adhibuismus medicinám. Igy tör-
t én t azután, hogy egyetértés és összetartás helyett 
a congressus végén három egymással részint meg-
lehetős élesen szakító részint legalább egymástól 
meglehetősen távol álló pár t vált ki, kiki magafelé : 

2) Oeuvres choisies, ed. 1877. p. 
3) Religio, 1848, I. f. 333. 1. 

219. 

a gör. szert, katholikusoknak egy része, az u. n. 
kisebbség és az u. n. többség. Azóta 10 év mul t el. O o 
Bizonyára elég idö arra, hogy az ábrándokat szét-
oszlottaknak s a felzaklatott szenvedélyeket lecsen-
desedetteknek tekintsük. Ámde elég idö egyszers-
mind arra is, hogy a nyer t tanúságokat immár ér-
tékesíteni megkezdjük s a mit a kath. congressus 
csak megkezdett de be nem végzett, t. i. a mag} rar-
országi kath. egyház egységes és egyetemes, uj , fris 
sebb, önnállóbb s erőteljesebb életének föltételeit, 
a szintén 10 évi mély hallgatásból azóta feltá 
madt római kérdéshez hasonlóan, ú jbó l szellőztes-
sük, annál is inkább, mert ez az igaz ügynek, ha he-
lyesen történik, csak előnyére válhatik. Semper enim, 
mondja Cassianus, Veritas venti lata plus ruti lât .4) 

A tapasztalás a legjobb életmesterek egyike. 
Ennek ú tmuta tása mellet t ha valamikor ismét ex 
professo oly nagy mérvű autonomicus mozgalom 
keletkeznék, mint 10 év előtt, már fogjuk tudni , 
mitől kell tar tózkodnunk, nehogy annyi nemes tö-
rekvés ismét zsákutczába szoruljon. Mindenek előtt 
ennek a mozgalomnak nemcsak második, hanem egy-
szersmind javított k iadásúnak fog kelleni lenni. 

Először is görög katholikus testvéreink az egy-
séges és egyetemes actio törvényei szerint egészen 
más e l járás t kötelesek inaugurálni , mint a minőt 
10 év előtt követtek. Ne tévesszék szem elöl, hogy 
ők nem aschismára vezető nemzeti par t icular ismus 
hanem az unió a lapján b í r j ák lé t jogukat a katholika 
egyházban. Midőn tehát a kath. egyházat Magyar-
országban megillető vagyoni és iskolai autonómiá-
nak kivívásáról van általában szó, netaláni particularis 
érdekeiket nem szabad előtérbe, az általános és közös 
czél elébe feltolni s e l járásuk főszabályát az aláren-
delt czélból meríteni. Gör. kath. testvéreinket a 
par t icular ismus előtérbe tolása két végzetesen hi 
bás ál láspontra terelte autonómiai cengressusunk 
idején : egy részök távolmaradására s ebből folyó-
lag más részöknek a kidolgozott s elfogadott auto 
nomiai szervezet elleni nyil t t i l takozásra. Ha gör. 
kath. testvéreink még nem ju to t t ak volna el annak 
belátására, hogy specialis érdekeik s intézményeik 
bizonyára rokonibb figyelemre számithatnak egy 
katholikus autonómiai szervezetben levő hitrokonok 
mint egy hitval lástalan állam részéről, igen sajná-
landók lennének. E tekintetben tehát nem lehet 
eléggé nem ajánlani gör. kath. testvéreinknek meg-
szivlelésiil a katholikus autonómiai congressus több-
sége ál tal elfogadott szervezethez toldott határoza-

o ö 
4) De incarn, 1. 1. c. 1. 
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tok másodikában kimondott következő votumot : A 
kath. congressus . . . sa jnála t ta l veszi, hogy (a g. 
sz. kathol ikusok) egy része magát az eddigi tanács-
kozásoktól távol t a r t j a ; reményl i és óhaj t ja , hogy 
azok is, ha tapasztalni fogják, hogy jogaik sértetle-
nül hagyatnak, sajá t érdekükben is egyetemes és test-
véries közreműködésüket nem fogják megvonni ." 5) 
Jegyezzék meg g. kath. testvéreink jól: ha iskolai 
alapitványkezelési autonómiánkat kivivnunk nem 
lehetend, s iskoláink s vagyonunk, mitől Isten óv-
jon, a hi tet len és deficites ál lam Moloch-karjaiba 
kerülnek, ennek egyik oka gör. kath. testvéreink 
tú lha j to t t par t icular ismusa lesz, mely a kath. auto-
nómiai mozgalom idején a közös munká tó l való tá-
volmaradásban és a nélkiilök végzett munka ered-
ménye elé vetett t i l takozásban, azelőtt pedig s azóta 
is á l ta lában a köztünk levő Unió szálainak korán-
sem sokasitásában, hanem inkább a múl tból örök-
lötteknek is mindinkább lanyhuló felhasználásában 
nyi lvánul t . Az egységes erő annnál erősebb minél 
egységesebb. Vajha ne adjanak gör. kath. testvé-
reink többé közös ellenünknek okot zi lál tságunk 
fölött örvendeni s nekik alkalmat szolgáltatni a di-
vide et impera a lapján u ra lmunknak jogaink felet t 
továbbfoly ta tására ! Communis salus suprema lex 
esto ! 

Ennyi t az egységes és egyetemes katholikus 
actiót távolmaradás és t i l takozás ál ta l megbéní tó o 
gör. katholikus tetvéreinknek. 

Ámde az autonomicus actióban való részvevés-
re nézve is örökké emlékezetes, századok számára 
kimagasló, feledhetetlen tanúságokkal szolgál a 10 
év előtt szerzett tapasztalás. A katholikus autonó-
miai mozgalomnak egész lefolyása arra tan i to t t 
meg mindenki t a ki szemét nyi tva tar tot ta , hogy : ; 

ha Isten ismét kedvező időket hozna iskolai és ala-
pitványkezélési autonómiánk épületének tovább 
építésére, az az i rán t megindulandó actióban való 
részvevésnek okvetlenül, ú jbó l zsákutczába szoru-
lás büntetésének terhe alatt , /aw'íoíímásdik kiadásban 
kell történnie. S vájjon miben áll jon az autonómiai 
actio e második kiadásának javítottsága ? Mi legyen e 
javí tásnak czélja, szabálya, eszköze, a lap ja? . . . A 
10 év előtt tör téntekből folyó tanúság szerint elő-
ször is, másodszor is, harmadszor is — az egység, — 
az egyetértés és összetartás. Ez legyen minden 
törekvéseinknek alapja, czélja, szabálya, eszköze, 
midene. Megszégyenítő reánk kathol ikusokra nézve, 
hogy egyetértésben és összetartásban katholikus 

») Religio, 1871. I. f. 310. 1. 

autonómiai congressusunkat messze tú l szárnyal ta a 
mul t őszi re formátus zsinat. Gondoljuk csak meg 
j ó l : mit mond ez a je lenség! Mi katholikusok, kik 
egyházunk első megkülönböztető jelének (nota Ec-
clesiae) az egységet vagyis az ugyanazon hitelvekben 
való egyetér tést és a közös fők vezérlete alat t tel je-
sített katholikus actióban való összetartást t a r t juk , 6 ) 
— mi, midőn iskolai és alapitványkezelési ügyünk 
egységes és egyetemes autonom szervezésére össze-
gyül tünk , nem vol tunk képesek megőrizni az egyet-
ér tés t és összetartást . El lenben re formátus atyánk-
fiai, kiknek főelve s életeleme a ,quot capita tot sen-
sus,' bámulandó ügyességgel s valóságosan aggá-
lyos gondda l 7 ) oly összetartást hoztak létre, hogy 
még ágostai h i tval lású feleiket is zsinatuk körébe 
vonták bele s igazán egységes és egyetemes protestáns 

actiót indítot tak meg. A contrast reánk nézve le-tt 
sújtó, leverő, megszégyenítő. Oly i rányzatnak, oly 
szellemmel, oly aspiratiókkal, oly kifakadásokkal a 
Krisztus ál ta l alapított hierarchia ellen milyenek az 
u. n. congressusi kisebbség részéről valának hall-
hatók és észlelhetők, többé katholikus gyűlésben 
még csak muta tkozni sem szabad. Xecnovninetur in-
ter nos. Mul tunkra nézve tehát e kisebbség fenyítés, 
jövőre nézve örökös emlékeztetés legyen: emlékez-
tetés különösen arra nézve, meddig szabad a helyes 
czél veszélyeztetésének kikerülése végett alkalmaz-
kodni oly irányzatokhoz, melyek a czélon minden 
áron tú l lőni akarnak. 

Azzal a nyí l tsággal , melyre sz. A m b r u s idé-
zett szavai : „Nihil in sacerdote tam periculosum 
apud Deum, tam tu rpe apud humines , quam, 
quod sent ia t , non enun t i a re" , bá tor í tanak fe l , 
százszoros meggondolás után, kénytelenek vagyunk 
kijelenteni, hogy mi, magában a többség á l ta l 
elfogadott autonómiai szervezetben is ta lá lunk je-
lenségeket, melyek antonomiai törekvéseinknek ed-
digi meddőségét okozták. Hogy egyebeket mel-
lőzzünk, ott van a II. fej. 7. § a, mely így szól : ,,A 
magyarországi katholikus egyházat á l ta lában ér-
deklő ügyekre nézve legfőbb önkormánzat i katóság az 
országos katholikus congressus," melynek a 8. §. a) 

6) Unitas (ecclesiae) externe et formaliter, idest, cum 
principio, ex quo enascitur, ex duobus constituitur, ex pro-
fessione eiusdem fidei et ex omnium membrorum, quibus 
ecclesia coalescit, communione ; princípium autem, ex quo 
et unitas eiusdem fidei et unitas communionis oriuntur, est 
auctoritas eaque externa. Perrone, Praelect. Ed. 27. Ratisb. 
1856. vol. 1. p. 123. 

7) „Gondosan mellőztetett a zsinaton minden elvi vita." • 
Magyar prot. egyh. és isk. Figyelő. Szerk. Czelder Márton, 
Nagybányán, 1881. I. f. 4. 1. 
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pont ja szerint az érsekek, megyés püspökök csak 
tagjai. Akárhogy csűrje csavarja valaki e szó értel-
mét, a tag magában csak tagot jelent, nem pedig 
fe je t ; már pedig főpásztoraink Magyarországban 
nem egyszerűen tagjai hanem fejei a kath. egyház-
nak, akár szétszórtan tekintessék az, akár autonó-
miai congressusban legyen összegyülekezve. Ma-
gyarországban legfőbb önkormányzat i hatóság a 
pápa vezérfőnöksége és az apostoli király apostoli 
szellemű fővédnöksége alat t a főtisztelendő főpász-
tori kar, quos Spiri tus Sanctus posuit regere eccle-
siam Dei. Ezen az alapon, de csakis ezen és nem 
máson, ha Isten is ugy akar ja , ismét megindulhat a 
kath. autonómiai mozgalom. Addig is azonban, mig O O ' o 

ez a kánoni jog szellemében ismét megindulhat , tö-
rekvéseinket és imáinkat , melyektől semmiféle ál-
lami hatalom el nem t i l that , két eszme köré kell 
fokozott érdeklődéssel csoportosí tanunk. Törekvé-
seinkkel támogatni , fejleszteni, izmosítani kell azon 
tényezőket és actiókat, melyek iskolai és alapít-
ványkezelési autonómiánk s hitéleti önállóságunk 
kivivására ki indulási pontul s biztosítására alapul 
szolgálhatnak. Ilyen tényező alapí tványaink auto 
nom kezelésére nézve az ellenőrző kath. b izot tság; 
iskolai ügyünkre vonatkozólsg tanitó rendeink fő-
nökeinek nyilatkozata, mely valóságos nagy ese-
mény ; és végre a hi té le tünkre nézve veszélyes 
velleitásokra vonatkozólag a mul t évben megindul t 
t i l takozásokban nyi lvánuló önvédelemnek végig 
küzdése. Törekvéseinknek egyelőre ezek körü l kell 
csoportosúlniok. Ellenőrző kath. b izot tságunknak 
több, legalább annyi befolyást kell követelnünk s 
kivívnunk, a mennyiszükséges, hogy alapí tványaink 
el ne kezeltessenek. Tanitó rendeink főnökeinek nyi-
la tkozatamögé az egész magyarországi kath. egyházat 
kell odaál l í tanunk. Végre t i l takozásainknak fel egész 
a törvényhozásig s egész a t rón zsámolyáig érvényt 
kell szereznünk. Imáinknak mindennapi t á rgya 
azonban a kánonjogban alapuló országos katholi-
kus zsinat legyen és maradjon, mig csak Isten meg 
nem áld vele. Sursum corda ! Imádkozzunk egy or-
szágos kath. zsinatért , mely letörölje rólunk azt az 
árnyfol tot , melyet reputat iónkon a congressusi ki-
sebbség e j t e t t ; országos kath. zsinatért , mely szo-
rosabbra fűzze az érdekegységet és katholicitást , 
melyet némely gör. kath. testvéreink meglazítani 
törekedtek ; országos kath. zsinatért, melyben egyr-
házunk fejei az emberileg tervezett congressusi 
tagságból az istenileg megál lapí to t t egyházfői ha-
talom ál láspont jára kiemelkedve Ítéljenek, hatá-

rozzanak, döntsenek, gyógyítsanak, alkossanak, quod 
Spir i tu i Sancto et ipsis videbitur , Isten dicsőségére, 
egyházunk javára , és hazánk boldogítására. 

A magyarországi 

t a n i t ó s z e r z e t e s r e n d e k f ő n ö k e i n e k 

észrevételei és óhajai 
a középtanodai törvényjavaslat azon szakaszait illetőleg, 

melyele őket közelebbről érintik. 

Módosítás : A 4-ik és 22-ik §§-okban ellenmondás látszik, 
mely kijavítandó. 
Á 4. §-ban a rajzolás a rendes tantárgyak közt sorol-

tatik fel még a gymnasiumban is, — a 22. §-ban pedig a 
rajztanár a gymnasiumi rendes tanárok közt nem említ-
tet ik. 

Pedig a logika azt kívánja, liogy lia a tantárgy ren-
desnek ismertetik el, annak tanára is szabály szerint rendes-
nek fogadtassák el, föltéve, hogy különben a rendes tanárok 
számára fölállított föltéteknek pontosan megfelelt. 

Módosítás: A 25. §-bau a második „csak" szócska helyett 
tétessék „kiváló tekintettel." 

Indokolás : 
A „csak" szócska túlságos megszorítást tartalmaz, 

melyből azt következtethetni, hogy a „csak" saját szakmá-
jára kinevezett tanár más tantárgyat nem is taníthat ; pedig 
előre látható, hogy előáll a szükség, midőn más saját sza-
kával nem is rokon tantárgy előadásával is megbizandó 
lesz, mi bizonyos körülmények közt megengedhető, mert a 
törvény maga is fölteszi (1. 62. 63. §§.) és a tanárképesítő 
vizsgálat tervezete szerint meg is kivánja, hogy a gymna-
siumi tanár oly általános képzettséggel birjon, miszerint 
legtöbb gymnasialis tantárgyban legalább oly mértékben 
tájékozott legyen, aminőt a gymnasiumok czélja követel. 

Módosítás: Ugyanezen §. 3-ik kikezdésében e szó: rendes, 
tollhibának látszik ; mindenesetre fölösleges és hibába 
ejthet. E helyt ugyanis a törvényjavaslat vizsgálat alól 
fölmentést szavaz azon tanárok számára, kik a törvény 
hatályba lépte előtt 5 évig képesítő oklevél nélkül ta-
nítottak ; ezeket szabály szerint legalább nem minde-
nütt nevezik és tar t ják rendes tanároknak ; nehogy 
tehát a „rendes" szó a törvénynek kedvező intézkedését 
túlságos korlátok közé szorítsa, hagyassák ki, annál 
inkább, mert a következő szavak úgyis megszorítólag 
hatnak, t. i., ha elüljáróságuk bizonyítása szerint hiva-
tásuknak a képzettség tekintetében is kellően megfe-
leltek. 

A 26. §. 2-ik kikezdéséhez következő szöveg csatolta-
tása kéretik : 

Módosítás: „A szerzetesrendeknek kivételesen megenged-
tetik, hogy növendékeiknek gyakorlati kiképeztetése 
végett az 58. §. értelmében a 4 alsó osztályban nem-
okleveles, de theologiát végzett rendtagokat is alkal-
mazhassanak." 
Az indokolás az 58 §-hoz csatolt adatokban foglal-

tatik. 
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Módosítás : A 28. §. szövegét ilyformán ohajtauók módo-
síttatni : 

„A tanórák heti száma a tanulókra nézve a kötelezett 
tantárgyakból a testgyakorlattal együtt az alsó négy 
osztályban legfölebb 26, a felső négy osztályban legfo-
lebb 38 lehet." 

A 29. §-t pedig igy : A testgyakorlat minden intézet-
ben akkép szervezendő, hogy mindegyik növendék he-
tenként 2-szer legalább egy óráig részesüljön korához 
és testi erejéhez mért gyakorlatban. 

Az V. osztálytól kezdve különös gond fordítandó a 
katonai gyalogsági gyakorlatokra. 

E testgyakorlat alól csak az erre testileg nem alkal-
mas tanulók mentetnek föl orvosi vélemény alapján. 

Indokolás a 28. és 29. §§-ra nézve : 

A heti tanórák számát az alső osztályokban akkép 
véljük korlátozandónak, hogy a szünidőn tul fönmaradt 
négy egész nap mindegyikére 5 óránál, a fél napokra az al-
sóbb osztályokban 3—3 óránál több ne essék. 

A felsőbb osztályokban e fél napokra 4 óra is róható. 
Ezen óraszámot túlhaladni semmi szín alatt sem taná-

csos ; mert a gyengébb korban, a fejlődés éveiben a hosszú 
ülés ép oly ártalmasan hat a testre, mint a figyelem túlságos 
feszítése és fárasztása a lélekre. 

De a paedagogiai elv azonfelül megkívánja, hogy az 
iskolai tanítást a házi tanulás egészítse ki. A házi tanulás 
czélja az emlékezet segélyzése és fejlesztése, az iskolai elő-
adás után fönmaradt hézagok pótlása s az önálló munkához 
való szoktatás. Az emlékezet fejlesztése nem utolsó köteles-
ség; ennek pedig határozott szabályok szerint kell történnie, 
melyek közt az emlézés nem utolsó helyet foglal el. Hibás 
elv, nézetünk szerint az, melynek értelmében a fiúnak az 
előadás alatt kellene mindent elsajátítani ! Erre talán egyik-
másik tanítvány képes, de általán és nagyobb részben nem. 
Az ifjak legnagyobb része a tankönyvre szorul, és a tan-
könyv valóban azért van ! Ebben mindig föltalálja a tanuló 
az elsajátított dolgot és pedig ugyanazon szavakba öltöz-
tetve, ugyanazon laphoz és képhez tűzve, és mindez a visz-
szaemlékezést könnyíti, erősiti, biztosítja. De ha áll, hogy a 
házi utó-munkát és előkészülést nélkülözni nem lehet, akkor 
időről is kell gondoskodni, melyben e munka végrehajtható 
legyen. Azaz : a házi munkára legalább is annyi szabad időt 
kell engedni a tanulóknak, amennyit az iskolában töltenek. 

E mellett nem lehet szem elől téveszteni, hogy a tanuló 
ifjak a családi körben és az élet egyéb jogosult körülményei 
közt oly teendőkkel találkoznak, melyek sokszor jelentékeny 
idő-áldozattal járnak, s mégis elkerülhetlenek. Mindez kö-
veteli, hogy az iskolai idő túlságos óraszámra ne terjedjen. 

A testgyakorlatok, bármily hasznosaknak látszanak is, 
nincsenek minden veszély nélkül, azért méltányosnak láttuk 
at órák számát korlátozni, mi különösen a téli testgyakor-
latokra vonatkozik, amelyek zárt helyiségben s nem a leg-
tisztább légkörben történnek s azért kevésbbé egészségesek, 
főkép a zord időjárás alkalmával, mikor az erőltetett moz-
gás után a szabadba kerülő i f jú sereg könnyen meghűlhet. 

A fegyverrel való gyakorlatot, s czélbalövést határo-
zottan roszaljuk ! 

Majd megkéri a haza e tekintetben is az áldozatot 
azoktól, a kiket a sors ér ! 

De tudjuk, hogy erre minden felnőtt i f jú sem alkal-
mas ; annál kevésbbé a gymnasialis if júság, mely Ítéletünk 
szerint általán véve nem szorítható oly dolgokra, melyek 
jelen hivatásával semmi összefüggésben sincsenek. 

A czélba-lövés nem is oly valami lényeges dolog, 
amelyet a katona-ujoncznak azonnal tudnia kellene ; nem is 
oly nehéz föladat, amelyet annak idején gyorsan meg nem 
tanulhatna. 

A mily kevés a fegyverben való gyakorlásnak prakti • 
kus haszna a gymnasialis i f júságra nézve, ép oly sok és nagy 
a kár, amely abból keletkezik, minthogy az iskolai ifjúságot 
valóban eltérő körbe vonja, s idegen erőkre bizza, melyek 
sokszor a legroszabb befolyással vannak az i f jak erkölcsi 
állapotára. 

A szerzetes-tanái'ok e téren a tanítványokat nem ve-
zethetnék ; idegen tanítókra pedig bizni annál kevésbbé 
akarhatják, minél bővebb tapasztalással birnak arra nézve, 
hogy a testgyakorlatokra és egyéb szakokra meghívott 
egyének az ifjúsággal szemközt nem őrzik meg mindig azon 
határt , melyet az iskolai fegyelem és az ifjú sziv irányában 
köteles tisztelet és illem parancsolnak ! 

A czélba-lövés és fegyverben való gyakorlatok helyett 
a tanácskozó rendfőnökök a hit- és erkölcstan nagyobb-
mérvű tárgyaltatását hangsúlyozzák, és forrón óhajt ják, 
hogy a hittan tanítására a gymnasium minden osztályában 
legalább két-két óra fordíttassék. 

Ezt az egybegyűlt rendfőnökök annál inkább szüksé-
gesnek látják ; mert mint sajnosan tapasztalható, a csalá-
dokban már ri tka gyermek nyer vallásos házi nevelést, az 
elemi közös vagy állami iskolák pedig e tekintetben napon-
kint több kivánni valót tüntetnek föl. Megbocsáthatlan bün 
— a jövő nemzedék erkölcsi alapjának aláásására elkövetve 
— hogy épen azon életkorban, midőn a serdülő if júság a vi-
lággal inkább-inkább érintkezésbe lép (és hogy ez mennyire 
csábító, rontó, naponkint látjuk), midőn szenvedélyei mind-
inkább fejlődnek, erősödnek ; megkevesbíttetik azon tényező 
üdvös-hatású befolyása, melyből egyedül merítheti az erőt 
a növekvő szenvedélyek leküzdésére. 

Módosítás : A 3D. §-hoz módosításként ajánltat ik : 
„A gymnasium vagy reáliskola egy-egy osztályában 60 

tanulónál több rendszerint nem lehet. 
Ahol a tanulók létszáma három egymásután következő 

évben jóval meghaladja a hatvanat, ott a miniszter pár-
huzamos osztályok fölállítása-, és a tanerőknek a 24. és 
27. §§-oknak megfelelő szaporításáról fog gondoskodni. 
A szerzetesrendek, miután alapítványaik, vagy szerző-
déseik értelmében csak bizonyos, meghatározott számú 
tanerők alkalmazása iránt vállaltak és vállalhattak 
magukra kötelezettséget, ily párhuzamos osztályok föl-
állítására nem kötelezhetők ott, hol erre ujjabb alapít-
ványok nem tétetnek. 

Indokolás : 
A tanító rendek főnökei meg vannak győződze, hogy a 

60 szám egy osztályban nem valami túlságos, úgyis, kivált 
az első osztályban, számosan szoktak vagyr visszalépni, vagy 
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visszautasíttatni ; s lia csak ötvenen vétetnének föl az első 
osztályba, ezeknek száma, mire a gymnasiumi tanfolyamon 
végig jutnak, nagyon is összezsugorodnék. 

A párhuzamos osztályok tagadhatatlanul nagy előny-
nyel birnak azon esetben, midőn a tanulók száma túlságosan 
felszaporodik ; de ezen eszköz költséges, és nem minden vi-
szonyok közt alkalmazható. 

A vallás- és közoktatási miniszter ur bizonyára nagy 
jövedelmi források fölött rendelkezik; de inindénré még sem 
képes ; mert ha képes volna, akkor könnyen gondoskodhat-
nék ő maga országszerte a szükséges párhuzamos osztályról, 
vagy elégséges számú gymnasiumokról. 

De a miniszter ur nagyon jól érzi, hogy valamint a 
tanulmányi alap, ugy az országos alapok sem kimeríthetle-
nek s hogy bizonyos pontnál beáll a lehetetlenség, mely 
előtt a legjobb akarat meghajolni kénytelen! 

A miniszter ur tvjavaslata mégis egyszerűen azt kö-
veteli, hogy „a szerzetesrendek által fóntartott intézetekben 
az illető rend köteles — a párhuzamos osztályokról — gon-
doskodni". 

E szó „gondoskodni" nem fejezi ki elég világosan a 
kötelesség természetét: mert annyit is jelenthet, hogy az 
illető rend a miniszter urnák bejelenti, miszerint N. gymna-
siumnál beállott a szükség a parallel osztályok felállítá-
sára, és ezekre nézve vele további egyezkedésbe bocsátkozik; 
de annyit is jelenthet, hogy a párhuzamos osztályokat maga 
a rend tartozik fölállítani és eltartani. 

Már ha a jelen tvjavaslat ez utóbbi értelemben szól és 
intézkedik, túllő az alapítványok és kétoldalú szerződések 
czélján, és azon meggyőződést látszik osztani, mintha a 
szerzetesrendek törzsvagyonából minden kikerülhetne, s a 
rájuk rótt országos teher végnélkül s egyoldalulag szaporít-
tathatnék, és a rendek kötelességében állana, a terheket 
ellenmondás nélkül elvállalni. 

Ily meggyőződés azonban minden pontjában alaptalan 
s azért intézkedéseiben sem lehet jogosult és igazságos. 

A szerzetesrendek Magyarországban számos gymnasiu-
mot látnak el. Ezeknek száma és terjedelme azon birtokhoz 
vagy alapítványhoz szabatott, mely az illető szerzeteknek 
átadatott. E tekintetben itt-ott majdnem az apróságig ter-
jeszkedik a jövedelem és az esetleges kiadások összeegyezte-
tése és határozottan kimondatik, hogy e „czímin az illető 
szerzetre több terhet róni nem szabad !" 

De ez csakugyan és pedig nem csekély mértékben 
megtörténnék, ha a párhuzamos osztályok elve a tanító szer-
zetesrendek irányában is kötelező törvénynyé emeltetnék, 
mert hiszen ha a népesebb gymnasiumoknál csak két osz-
tályra nézve merülne fel ezen törvény alkalmazásának szük-
sége, az összes gymnasiumokban könnyen kikerülne a 8 vagy 
16 osztály; mely egy, vagy két u j intézettel egyenértékű; 
már pedig ha áll, hogy az egyes szerzeteket a régi alapít-
ványok föntartása mellett u j tanintézetekkel terhelni nem 
szabad, önkényt következik, hogy a párhuzamos osztályok 
felállítására sem kötelezhetők, annál kevésbbé, mert e pont 
nem is egyedül a pénzkérdéssel érintkezik. Igaz, hogy a 
pénz a nervus rerum gerendarum és a párhuzamos osztályok 
nem csekély kiadásokat okoznának, mert legtöbb esetben a 
gymnasiumokat és székházakat ki kellene bőviteni, és annyi-

val több rendtag eltartásáról gondoskodni ; de a főbaj épen 
azon körülményben van, hogy a párhuzamos osztályok elve 
a szerzetesrendekre időszerint hullámzó s változó terhet 
róna, melyet előre meghatározni majdnem lehetetlenség. 
„Ahol a tanulók létszáma három egymásután következő 
évben meghaladja az ötvenet, párhuzamos osztályok állítan-
dók föl", mondja a törvényjavaslat. De az csak világos, 
hogy 3 év folyama alatt annyi u j rendtagot elővarázsolni 
nem lehet ; mert az illető testületek a fönálló szükségek 
értelmében és alapítvány ereje szerint egészítik ki a rend-
tagok számát. Egy-egy rendtag kiképeztetése 5 esetleg 7 
évre terjed. — De tekintsük a dolgot megfordítva, föltéve 
ugyanis, hogy a párhuzamos osztályok szükségeinek megfe-
lelő rendtagokat egyik vagy másik szerzetesrend mégis elő-
állította, de az alatt az if júság hullámzása például a reál-
vagy más iskolák felé fordult, a gymnasiumnál pedig a pár-
huzamos iskolák szüksége eltűnt, akkor a rendtagok fölös 
száma mint nem csekély hátrány mutatkozik szellemi és 
anyagi szempontból az összes rendre nézve, mely épen azért 
a parallel osztályok elve mellett a belzavart ki nem ke-
rülheti. 

Mindebből világos, hogy esetleges rendetlenségeket a 
szerzetesrendek szervezetével ép oly kevéssé lehet kiegyez-
tetni, mint bizonyos határozott korlátok közt fölállított ala-
pítványokat korlátlan kötelességek teljesítésére kötelezni. 

Ilyesmire egy szerzetesrend sem vállalkozhatik, és ha 
vállalkoznék is, a vállalatnak meg nem felelhetne. 

A tanító-rendek főnökei rendtársaikkal együtt nagyra 
becsülik az apostoli király ő felségének és a magyar nem-
zetnek bizalmát, melyet irányukban tanúsítottak akkor, 
midőn a hazai szép reményű ifjúság oly nagy részét nevelői 
és oktatói ügyességök- és hűségökre bízni méltóztattak, és 
épen ezért örömmel foglalnának több tért u j tanintézetek 
alapítása és tisztán meghatározott kötelességek mellett; 
de a párhuzamos osztályok elvét elfogadni nem képesek, 
és ezt őszintén megvallani annál szorosabb kötelességnek 
ismerik, minél nagyobb tisztelettel viseltetnek a magyar 
nemzet, annak koronás királya, a magyar kormány és a 
nagyérdemű törvényhozó testület iránt, melyhez bizalommal 
folyamodnak, hogy a fönnebbi szövegmódosítást a középta-
nodai tvjavaslat számára elfogadni méltóztassék. 

(Vége köv ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . Január 14. A katholicismus diadala. — A 

német birodalmi gyűlésen világhírű és kihatásában meg-
mérhetetlen fontosságú esemény történt. A kath. centrum 
indítványa, a májusi törvények eltörlésére nézve, nagy szó-
többséggel elfogadtatott. Azt hisszük, hogy ez eseményt, 
méltán neveztük világhírűnek, ha visszagondolunk mind 
azokra, a mik a katholicismussal és a katholicismust védel-
mező centrumpárttal csak néhány évvel ezelőtt is történtek. 
Tudjuk, hogy csak néhány évvel ezelőtt a katholikusok leg-
főbb hivatalos helyről, a birodalom ellenségeinek kiáll tat-
tak ki és a nyilatkozat hatása alatt, bármily jogos indít-
ványnyal lépett is fel a centrumpárt, sorsa vereség és vere-
ség volt : és ma, ez a párt a birodalmi gyűlés szóvivője, ma 
ez a párt elérte, hogy a birodalmi gyűlés nagy szótöbbség-
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gel elfogadja indítványát, melynek czélja az egyház és 
állam közt létező harcz beszüntetése, az egyházi béke és 
nyugalom helyreállítása és igy a birodalom megerősödése. 

Hogy a birodalmi gyűlés szavazatával szemben a kor-
mány mily állást fog elfoglalni, iudittatva fogja-e magát 
érezni e szavazásnak megfelelőleg törvényt nyújtani be a má-
jusi törvények eltörlésére, az ma még kétséges; de ettől el-
tekintve is lehetetlen fel nem ismerni az óriási változást, 
mely néhány év alatt a birodalmi gyűlésben végbement és 
igy lehetetlen fel nem tenni, hogy a kormány is elébb-utóbb 
kényszerítve lesz a katholikusok követelményeit kielégíteni. 
Midőn mi, a katholicismus által, a protestantismus classicus 
földjén már eddig is elért diadal felett örvendünk, midőn ör-
vendünk, látva, hogy mindenféle vallásfelekezetű és pártál-
lasu tagok közreműködnek, hogy az oly jogtalanul üldözött 
katholicismusnak igazság szolgáltassák, midőn diadalnak 
nevezzük, hogy azok is kik eddig leghevesebb üldözői voltak 
a katholicismusnak most az inditványlioz hozzá csatlakoztak: 
mégis távol vagyunk attól, hogy illusiókban éljünk. Nem, 
mi illusiókban nem élünk, mert jól tudjuk, hogy valamint a 
birodalmi kanczellárt nem a katholicismus iránti szeretet ve-
zette oda, hogy Kómával tárgyalásokba bocsátkozva az egy-
ház iránt engedékenységet tanúsítson, hanem igenis oda ve-
zette a kulturharez következtében beállott forradalmi álla_ 
pot és igy az állami lét veszélyeztetése : ugy a birodalmi 
gyűlés liberális, seccessionista, stb. tagjait, kivéve a cen-
trumust, sem vezette az egyház iránti szeretet, hanem politi-
kai indokok, hogy a centrumpárt által előterjesztett indít-
ványra szavazzanak. 

De mi épen ebben keressük és találjuk a katholicismus 
diadalát a jelen esetben. IIa valaha, ugy a jelen esetben a 
legfényesebben kitűnt, hogy a ki a katholicismust aláásta, 
hogy a ki a katholicismust nem engedni szabadon terjesz-
tani az államban, lia valaki harezot izen a katholicismus 
elveinek és tanainak, az magának az államnak alapját ásta 
alá. A legfényesebben kitűnt továbbá, hogy a már meginga-
tott állami rend és biztonság helyreállítására csak egyetlen 
egy mód van, a katholicismusnak megadni szabadságát, hogy 
elveit minden akadály nélkül hirdethesse. Vagy, ha a benső 
összefüggés a katholicismus elvei és az állami rend közt nem 
léteznék, ha ezt a benső összefüggést a birodalmi gyűlés tag-
jai fel nem ismerték volnak saját tapasztalatuk után, ugyan 
feltehető lenne-e, hogy a legszélső radicalis gondolkozásuak, 
hogy hitetlenek rászavaztak volna a centrum indítványára ? 
Hogy e szavazás ugy ütött ki, amint kiütött, az, ha nem is 
bevallott, de félre nem ismerhető hallgatólagos beismerése 
annak, hogy az összefüggés létezik, hogy a katholicismus elvei 
mélyreható befolyással vannak az államirendre, miszerint 
azt mellőzni az állami kormányzásban lehetetlen. 

Midőn mi itt a katholicismus diadaláról és azon össze-
függésről szólunk, mely a katholicismus elvei és az állami 
rend közt létezik, nem tehetjük, hogy egy igen-igen fontos 
momentumra is rá ne mutassunk. Napjainkban kinevetik 
azokat, kik elvről beszélnek, kik elvek szerint járnakel. A li-
beralismus szédelgése már annyira vitte, hogy elhitette a vi-
lággal, miszerint a katholicismusnak itt-ott bizonyos liberá-
lis engedményeket tenni, és az állami rend ez által már biz-
tosítva van. Mily tévedés! A katholicismus elvei alkut nem 

tűrnek, — nem tűrik meg, hogy azt mi az ővé, az állam bi-
torolja és csak látszatát birja annak, ami őt megilleti. Ily 
helyzetben az egyház nem képes missióját az állami rend 
érdekében teJjesen érvényesíteni, az ő elveit csak ö képes 
érvényre emelni, és csak 'akkor, ha részére teljes szabadság 
biztosittatik. A kath. centrumpárt ezt kezdettől fogva be-
látta és belátását a tények igazolták. Az egyház elveiben 
volt megtámadva, valamint a kulturhareznak nevezett üldö-
zés is elvi harcz volt, azért a centrumpárt folyton azt köve-
telte, hogy a harcz elvi alapja sziintettessék meg. E követe-
lést kezdetben nem értették meg azok, kiknek hatalmában 
állott volna a követelés teljesítése, ők ,discretiónalis' hatal-
mat követtek, azt vélve, hogy itt-ott egyes engedmények az 
óhajtott rendet vissza fogják állítani. Adiscretionalis hatalmat 
megnyerték, de a mit ettől vártak, az nem következett be, a 
béke angyala sehogy sem akart leszállani, illetőleg vissza-
térni, mert az állam a katholicismus elvét fogva tartotta. 
Az állam ime alkudott, megkisérlette, hogy mi lesz eredmé-
nye a gyakorlati életben, és a gyakorlati élet az alkut siker-
telennek bizonyította, vagyis kimutatta, hogy a katholicis-
mus elvei alkut nem ismernek, kimutatta, hogy diadallal 
kell beültetni őket királyi székökbe és akkor meg fogja 
látni a világ, hogy mire képesek. Alkudozással a centrum-
párt tagjai sem mentek volna semmire sem, de mert jellemes 
elveikhez hű férfiak voltak, azért győzelmet arattak és a 
német birodalom is consolidatióját egykor azok férfiaknak 
fogja köszöntetni, kik csak nem rég a birodalom ellenségei-
nek hirébe hozattak. 

Az említett tény a számos közül csak egyetlen egy 
diadalát jelzi a katholicismusnak, de mi meg vagyunk győ-
ződve, hogy hasonló diadallal fog végződni a harcz az egy-
házra nézve mindenütt. A létező bajnak forrása mindenütt 
egy és ugyanaz : a baj megszüntetését is csak egy és ugyan-
azon gyógyszer fogja előidézni, t. i. a katholicismus elvei-
nek alkalmazása, ami egyértelmű a katholicismus diadalával. 
Szerencséseknek mondhatók az oly államok, hol e diadal a 
különben kimaradhatlan catastropha előtt bekövetkezik, 
mert ez megakadályozza annak kitörését ; ott azonban, hol 
bármily oknál fogva e diadal megakadályoztatik, csak romok 
fogják jelezni a katholicismus elveinek megvetését, és mégis, 
majd a kiállott súlyos csapás után nem lesz más mit tenni, 
mint csak a katholicismus állammentő és fentartó elveihez 
folyamodni. Vajha diadalra lássukjutni ez elveket mindenütt, 
hogy ne kelljen látnunk a romokat! 

Angolország. A katholicismus mult évi haladásáról 
— a ,Catholic Times' ezévi 1. számában következő vezér-
czikket közlött : 

A katholikus Írónak, különválva a nagy tömegtől, 
mely közönséges és mindennapi szempontból itél az elmúlt 
felett avagy következtet a jövőre nézve, kötelessége vissza-
pillantani a katholikus állapotokra, hogy mily különbség 
észlelhető a lezajlott tizenkét hónap után, és mi követ-
keztethető ebből a jövőre nézve. Nagy jelentőségű ugyanis, 
tisztában lenni haladásunkról, vájjon lassú vagy gyors-e, 
kielégítő avagy leverő-e ? Felesleges bizonyítanunk, misze-
rint az egyház nap-nap mellett hódít kebelén kivül. A meg-
térések szakadatlan sora észlelhető ugyanis. Ha olykor vesz-
teszteséget szenvedünk is, bizonyosak lehetünk, hogy azok, 
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kik sorainkból kiválnak, a közönyösség ölébe dobják magu-
kat, és csak névleg voltak mieink. Oly katholikusok, kik e 
nevet meg is érdemlik és őszinte vágyuk van a nyájhoz tar-
tozni, vajmi ritkán esnek ama megtéjthetlen hibába, hogy 
oly felekezethez avagy társulathoz pártoljanak át, melyek a 
katholikus igazságnak hijával vannak. Másrészt pedig, a 
megtértek valóságos nyereséget képeznek reánk nézve. Oly 
életképes és erőteljes tagokat nyerünk bennök, kik legna-
gyobb buzgalommal terjesztik a megismert igazságot. 

A kezünknél levő katholikus directioriumok (kimuta-
tások) számokkal bizonyitják a fönebb mondottak igazságát. 
Nagy-Britanniában volt ugyanis egy évvel ezelőtt 1962 
áldozópap : most van 2036 — tehát növekedés : 74. 

Ugyanily növekedést látunk a templomok, kápolnák s 
egyéb szent helyekre nézve, melyek 1175-ről 1900-ra sza-
porodtak, ötvennel van tehát több, az egyes egyházmegyékre 
tizenötnél valamivel több esik. A legnagyobb haladást New-
port és Menevia mutatja, hol kilencz templom és kápolna 
nyittatott ; Plymouth és Leeds, három-hárommal szaporo-
dott. A papságot tekintve, meg lehetünk elégedve az ered-
ménynyel, ha meggondoljuk, miszerint nem épen könnyű do-
log volt mostanáig, a kellő számú papnövendékek szerzése, 
a hiányok födözése és a folyton növekedő szükséglet ki-
elégítése. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
= Históriáé hungaricae fontes domestici. Pars I. Scrip-

tores. Vita Saiicti Stephani regis et Emerici ducis. Ad 
fidem Codicum saeculi XII, XIII , et XV - i recensuit, non-
nulla eiusdem aetatis monumenta, disquisitionesque criticas 
adiecit. M. Florianus.. Quinque-Ecclesiis 1881. 236 1. 

Ha igaz az, hogy minden nemzet jövőjének kulcsa 
múltjában rejlik : akkor a hazai történelem művelése fontos 
conservativ tényező. Hazai történelmünk érdekében tehát nem 
lehet kétszeresen nem üdvözölnünk azt a válalatot, mely a 
fent czimzett művel megindult, melyben egyházunk és ha-
zánk nagy alapitójának és szent erkölcsű fiának életére vo-
natkozólag van összehordva mindaz, mit a régi kor a 15 
századig, krónika-iróink koráig, reájok nézve felmutat. 
Örömmel ajánljuk e kötetet a kath. papság figyelmébe, 
ugy is mint épületes olvasmányt ugy is mint a történeti ta-
nulmány becses kutforrását. A mű kiállitása igen csinos. 

-t- Ábrahám Ibn Ezra . (Abenezra) mint grammatikus. 
Adalék a héber nyelvtudomány történetéhez. I r ta dr. Bacher 
Vilmos, az országos rabbi-képző-intézet tanára. Budapest. 
1881. Nyom. a magyar kir. egyetemi könyvnyomdában. 
Nagy 8 ad rétű 184 lap. 

E mű tagadhatatlanul becses adalék a héber philolo-
gia történetéhez. Három részből áll : bevezetésből (1—28 1.), 
mely megismerteti Ibn Ezrát és azon műveit, melyekből 
szerző merített ; az értekezés derekától, hol szerző Ibn Ezrá 
nyelvtudományi nézeteit lehetőleg a mai nyelvtani rovatok 
alá foglalva tüzetesen kifejti (29—160); végül mellékletek-
ből és pótlékokból tartalomjegyzékkel együtt (141—184. 
1.) Pótlékok czíme alatt az ibn Ezrá által idézett nyelvtu-
dományi tekintélyeket ismerteti szerző. 

A rabbi-képző-intézetről, melynek ez a mű tavali 
programm-értekezéseül jelent meg, szerző figyelemre méltó 
jelt adott. Azon öntudattal tekinthet könyvére, hogy ma-
gyarul kiadott értekezésével nemes kötelességet teljesített 

és jó munkát végzett. Jellemző, a mit e műről körülbelül 
egy hó előtt olvastunk. Akkor egy ismertetője azt mondta 
róla, hogy Magyarországon figyelemre se méltatják és csakis 
egy megrendelője akadt, és ez is egy falusi kath. pap. 

— Előfizetési felhívás Bougaud Emil orleans-i püspöki 
helynök „A kereszténység és korunk" czimű művének I I . 
kötetére. Az elismerés, melyben e mű I. kötetét a magyar 
közönség és sajtó részesítette ösztönzésül szolgált fordítók-
nak munkájok folytatására. Teljes bizalommal hívják föl 
tehát a figyelmet e II . kötetre, melynek czíme Jézus Krisz-
tus. Szerzőnél e fenséges tárgy is — emberileg szólva — 
méltó tollra talált. E második, az elsőnél még vaskosabb kö-
tet a jövő hóban hagyja el a sajtót. Ara 1 frt 50 kr : papnö-
vendékeknek, a kötet megjelenéseig : l f r t 2 0 k r ; gyűjtők-
nek minden 10 példány után tiszteletpéldánynyal szolgál-
nak. Az előfizetéseket és megrendeléseket Spett Gyula 
szentszéki jegyzőhöz N.-Váradra kérik küldeni. — Akikegy 
példányt rendelnek, szíveskedjenek 15 krajczár többletet 
küldeni s akkor keresztkötés alatt bérmentve kaphatják. Az 
első kötet (8° 538 lap) 1 f r t 50 krjával még kapható. A kö-
tetek bekötéséhez Ízléssel kiállított táblák 70 krjával ren-
delhetők Gyagyovszky Károly könyvkötőnél N.-Váradon. 
N.-Várad, 1882. jan. 4. 

Dobos Lajos és Spett Gyula, 
1. sz. n-várad-megyei áldozárok. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya Nina L. bibornokot a S. Congregatio 

Concilii praefectusává nevezte ki. Ö eminentiája a palazzo 
Altieri-be tette át lakását. 

— Conestabíle Károly gróf. a .Journal de Rome' minap 
elhunyt szerkesztője ritka szellemi műveltségű férfiú volt. 
Született Perugiaban. Nevelést Francziaországban Dupan-
loup vezetése alatt nyert. 

— Neiv-Yorkba mult deczember hóban 23,963 emi-
gráns érkezett, 7970-nel több mint 1880-ban. Mult évben 
összesen 456,000 ember unta meg az európai nyomorúságot 
s kevesett jobb hazát a tengeren tul. 

— Berlinben 478 lap és folyóirat lát napvilagot. Le-
számítva a kevés leszámitandót, vájjon van-e a Spree-parti 
Athenben annyi szószék az evangélium hirdetésére, mint a 
hány lap hirdeti btnne nap nap után százezreknek a hitet-
lenséget, materialismust és a modern erkölcsöket?! 

— Galicziában kezdi már gyümölcseit megtermeni az 
egykedvüleg vett russophilismus. Huiliczki község hivata-
losan értesítette az állami hatóságot, hogy a róm. kath. egy-
ház uniójából kilép és áttér a schismára. A lembergi g. e. 
consistorium vizsgáló bizottságot küldött ki a hely szinére. 
A nevezett hitközség legújabb hívek szerint, szándékától 
elált. 

— Vízkereszt napján Szatmár örvendetes ünnepnek 
volt tanuja. A 8 tagból álló Davidovics család felvette a 
szent keresztséget. A szertartás Páskuj L. apát kanonok ur 
végezte. 

— Ft. Galgóczy Ferencz cz. kanonok és perkátai plé-
bános ur ő nga a székesfehérvár-egyházmegyei elaggot pa-
pok nyugdijalapjára 10,000 frtnyi alapitványt tett. Monu-
mentum aere perennius. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A n. váradi 1. sz. egyházmegyéből 

l i az afrikai missiók javára . . . . . 55 f r t — kr. 
2) az amerikai „ 42 f r t 50 kr. 
3) a keleti keresztények segélyére . . . . 4 3 f r t — kr. 
4) a szentsír őreinek 24 fr t 62 kr 

Összesen 165 f r t 12 kr-

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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j tiók is, bérmentes nyitott ' > í í levélben, intezendök. i 

Budapesten, január 21. 6 I. Félév, 1882. 

TARTALOM. Az első keresztény templomok keletkezése. — A magyarországi tanító szerzetesrendek főnökeinek észrevé-
telei és óhajai a középtanodai törvényjavaslat azon szakaszait illetőleg, melyek őket közelebbről érintik. — Egyházi tu-
dósítások : Budapest. Et factum est silentium magnum.— Szeqed. Ujmise. — Angolország. A katholicismus mult évi 

haladásáról. — Irodalom. A társadalmi kérdésről. — Vegyesek. 

Az első keresztény templomok keletkezése. 
Ismeretes dolog, miszer in t a keresz tény hívek 

m á r az apostolok idejében isteni szo lgá la tuk , külö-
nösen a sz. miseáldozat meg ta r t á sá ra , h i tsorsosaik 
úgyneveze t t „felső szobáithasználták. Üdvözí tőnk 
vígasztel jes jövendölése f o l y t á n : „ É n veletek va-
gyok mindennap a v i lág végezetéig (sz. Máté, 28, 
20.), szüksége vol t az á l ta la a lapí to t t egyháznak 
kezdet től fogva egy szent helyre, hogy o t t a legfen-
ségesebb Ol tá r i szentségben örökké je len legyen. ') 
— Theophi lus , Antiochia legelső polgára, ' á tengedte 
pa lo t á j á t sz. Pé ternek, az első keresztények gyülhe-
lyei i l ; s midőn ezen sz. apostol Rómába jö t t , Pu -
dens tanácsnok házába vé te te t t fel, s e ház vol t a 
keresztények első is tent isztelet i helye. Troasban 
sz. P á l apostol egy ház megvi lág í to t t felső termé-
ben misézet t , és R ó m á b a n Aqui la és Pr isc i l la házá-
ban g ) ü j t é m a g a köré a keresz tény községet. J u s -
t in v é r t a n ú ide jében (meghal t 167-ben) Mar t inus 
T imot inus a j án lo t t a fel házát az is teni t isztelet he-
lyéül, s I. P i u s pápa á l ta l beszentel teté. Ugyanez t 
tevé házával sz. Ciicilia, melye t U r b á n pápa szen-
tel t be. Sa tu rn inus á ldozár beval lá a b í rák előtt , 
hogy ő vasá rnapon misézett , s a keresztény Emer i -
tus , hogy házát ezen is tent isztelet he lyéül á ten-
gedte. 

Azonban a hivők nem elégedtek meg avval , 
hogy isteni t isz te le tüket házakban ünnepel jék . Bé-
ke idején különös összejöveteli helyeket , templo-
mokat építet tek. Igy sz. Pé te r és Pá l nyughe lye fölé 
röviddel ha lá luk u t á n t emplom épí t te te t t , mely 
Hel iogabal császár a la t t pusz t í t t a to t t el. Sz. Mária 

1) Ivreuser: „Der christliche Kirchenbau." Amberger : 
„Pastoralthologie." Weickum : „das hl. Meszopfer." Ott : 
Eucharistie-Buch. 

t emploma Tras teverében , Rómában , azon helyen áll, 
hol m á r a ha rmad ik században templom ál lot t . Mi-
levi sz. O p t a t u s negyven templomot említ , melyek 
Rómában a diocletiai üldözések előt t fennál lo t tak , 
ezek azonban Diocletián császár vad dühe fo ly tán 
e lpusz t í t t a t t ak . 

Ezen üldözés ide jében tö r t én t , m in t azt a lexan-
dr ia i sz. Dionysius i r ja . hogy a mező, a pusztaság , 
a hajó, az istálló, mi több, a tömlöcz is t e m p l o m u l 
szolgált . Er rő l t anúskod ik sz. Luczián á ldozár vér-
t anusága is. 

Sz. Luczián születet t Samosateban Syr iában . Szü-
lei ha lá la u t á n összes vagyoná t elosztá a szegények 
között , hogy szakí tva a földiekkel, anná l tökélete-
sebben szolgálhasson Is tennek. — A szent í rás ol-
vasása, v izsgálása , s annak tanu lmanyozása vol t 
fö foglala tossága. A szent könyvek ú j k iadására 
is vál lalkozott , és k i jav í to t ta mind ama h ibákat , 
melyek idö fo ly t án azokba belopóztak. Midőn Dio-
cletian császár 803 ban első iildöztetési parancso-
latai t kiadta, Luczián Nikomediában élt s azok kö-
zött volt, kik hi tök mia t t tömlöczbe vet te t tek . Sor-
sát számtalan keresz tény osztá, kik vonakodtak a 
bá lványoknak tömjénezni . Kilencz esztendőt tö l tö t t 
tömlöczben, és ime i t t tö r tén t , hogy fogolytársa i , 
sz in túgy m i n t a több i hivők, kik az üldözés elől 
megmenekedtek s a szent h i tva l lóka t a tömlöczök-
ben meglá toga t ták , az Ol tá r i szentség u t án i vágy-
tól ösztönöztetve, a r ra kér ték Lucziánt , hogy miséz-
zék a bör tönben. Kenyér , bor s a kehely t i tokban 
e lőhozat tak , de o l tá r h iányzot t . Ekkor Luczián 
szent ihle tésben h á t á r a feküdt , a kenyere t s a kely-
het a bor ra l mel lére helyezé, megkezdte s befejezte 
i ly módon a sz. misét , mia la t t , mond ja Phi los te r -
g ius tör ténet í ró , a keresztények körü lá í lo t t ák , ne-
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hogy az istentelenek (pogányok) láthassák, mi tör-
ténik. Erre először maga áldozott s az Oltári-szent-
séget kiosztotta a jelenlevők között. 

Ily módon erősítet te meg magát a szent vér-
tanú és hitsorsosait a véres harczra, melyet végtére 
hosszú kintel jes fogság u tán még haláluk előtt át 
kellett kiizdeniök. Maximián, Diocletián császár 
kormánytársa s a keresztények ép oly ellensége, 
szent Lucziánt törvényszék elé vezetteté. Kérdésére, 
váj jon ki ő, honnan jön, mi a foglalatossága, Lu-
czián csak azt felelte: „Keresztény vagyok." E miat t 
haragra gyuladva, a császár a legborzasztóbb kín-
zással fenyegeté; Luczián azonban ismétlé : „Ke-
resztény vagyok." Ekkor a császár kiadta a paran-
csolatot, hogy az Isten szolgája kínpadra hurczol-
tassék. Erre a bakók szétmarczangolták testét, he-
gyes cserepekre fektet ték és 14 napig szorgos őri-
zet mellet t r a j t a fekve hagyták. Miután mindezek 
daczára is Luczián magát ál lhatatosan keresztény-
nek vallotta, egy asztal ,hússal megrakva, hozatott elő, 
mely először a bálványoknak áldoztatott fel, azután 
Lucziánnak megparancsolták, hogy egyék, s hogy evés-
re kényszerítsék, mindennemű más étel megtagad-
ta tot t tőle. Azonban Krisztus hü követője in-
kább kívánt éhen meghalni , mintsem hogy a hús-
ból evett volna. A legborzasztóbb kinzás elteltével, 
kérdezteté a császár, vájjon él-e még Luczián? A 
szent férfiú azonban válaszolá : „Mondjátok meg a 
császárnak: „Keresztény vagyok." E szavak u tán 
kiadta lelkét 312. J a n u á r 7., mely napon az egyház 
emléknapjá t üli. 

Miután a hivők, miként az sz. Luczián életé-
ből ki tűnik, üldözés idején a házakban sem gyü-
lekezhettek össze életveszély nélkül , a sz. misét 
többé nem hal lgathat ták, s a legfenségesebb Oltá-
ri-szentséget magukhoz nem vehették, földalat t i 
temetőkbe menekültek, melyek s í rkamrái t kápolnák-
ul s a vér tanuk s í r ja i t o l tárokul használták, hogy 
azokon a sz. mise áldozatot bemutassák s ugyanot t 
az élet kenyerében részesüljenek. Végre befejezésé-
hez közeledett a véres harcz, melyet a keresztény-
ségnek 300 századon át a pogánysággal kellet t vív-
nia. Még ugyanazon évben, midőn sz. Luczián vérta-
núi halál lal mu l t ki, Konstantin császár, kinek 
anyja Ilona keresztény nő volt, s ki maga szin-
tén ha j lammal viseltetett a keresztények iránt , a sz. 
kereszt ótalma alat t fényes győzelmet ara to t t el-
lenségei felett. Ep a mint seregének élén csatára 
indul t , t iszta derül t időben az égen egy tündöklő 
keresztet vett észre eme fe l i ra t ta l : „E jelben győ-

zesz." Következő éjjel á lmában Jézus Krisztus je-
lent meg neki ugyanazon jellel s azt parancsol-
ta, hogy ezen mintaképre zászlót csináltasson s 
pajzs gyanán t vitesse serege előtt. Mindjár t a 
következő reggel követte a császár ezen parancsot. 
Elkészít tet te a zászlót, a kereszt jelével s Krisztus 
nevével ékesítvén azt. Miután e szent jel a la t t győ-
zelmet aratot t , nyilvánosan a kereszténység tiszte-
lője és pár t fogójául hirdet te magát . 

A keresztények most sötét üregekből vilá-
gosságra jöt tek elő. Most már félelem nélkül, aka-
dá ly ta lanul val lhat ták be és gyakorolhat ták sz. hi-
töket, s az első a mit tet tek az volt, hogy azon há-
zakat hol azelőtt isteni t iszteletre összegyülekezé-
nek s azon sz. helyeket, hol a sz. apostolok és vér-
tanuk sír jai felett a sz. áldozatot ünnepelték, s 
melyek összeomolva voltak, pompás templomokká 
alakítot ták által, s ú j ra felépítették. 

Azon időben a keresztények a katakombák 
s í rkamrái és kápolnái m in t á j á r a építet ték templo-
maikat. A négyszegletű kicsi kápolnák, nagy, vilá-
gos négyszöggé fejlődtek, két oszlopsorral. A ká-
polnák falai magas falzatokká a lakul tak ; a szivag 
ból készült kis bol tha j tás nagyszerű, a falzatok 
fölé feszített tetőzetté, vagy hatalmas, t e r jed t tetöive-
zetté változott. A siroltár feletti arcosolium ive 
diadal ívvé és chorussá lett. A püspöki karszék s a fal 
mellet t elhúzódó áldozári padok helyéből presbyte-
r ium, a kis síroltárból, márvány, gyakran ezüst és 
arany ol tárasztal lett, mely a la t t valamely vér-
tanú teste vagy csontjai nyugodtak. Es miként 
a ka takombákban férfiak és nők elkülönitve vol-
tak jelen a legszentebb áldozaton, úgy az első ke-
resztények templomaiban férfiak és nők külön fog 
laltak helyet az oldalhajókban. Konstant in császár 
ú j templomok építését minden ha ta lmában levő 
eszközzel elösegíté. O maga épí t tet te a l a t e rán i tem-
plomot, sz. Péter , sz. Pál , sz. Ágnes stb. templo 
mait . Jeruzsá lemben a coenaculum felett az apostoli 
templom, Haga Sión névvel, ugyanekkor épült. Sz. Ilo 
na a sz. sír, a kereszt és fe l támadás templomait épít 
teté. A templomokbas i l ikáknak, „k i rá ly iházaknak" 
neveztettek. Rendesen magasan fekvő helyen épül-
tek. Az ú j templomok alakja a kereszt volt. Már a 
katakombák kápolnái is keresztalakot muta t tak . A 
chorus néhány lépcsövei magasabban épült , benne 
ál lot t az oltár. Az ol tár meget t az úgynevezett ab 
sis azaz chorus-iiregben volt a püspök széke és az 
áldozároké. A chorus az oltár miat t a templom 
legszentebb helye vol t ; ugyanazér t a községtől rá-
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csoza t á l t a l v o l t e l k i i l ö n i t v e és csak a p ü s p ö k és az 
á l d o z á r o k l é p h e t t e k a b b a be. M á r a k a t a k o m b á k -
b a n v o l t a k az egy l é p c s ő v e l m a g a s a b b a n levő o l t á r 
e l ő t t k ő b ő l k é s z ü l t i l y r á c s o z a t o k . A h i v ő k s z á m á r a 
f e n n t a r t o t t t é r h a j ó n a k n e v e z t e t e t t és n e v e z t e t i k 
m o s t is. Az e g y h á z a t t u d n i i l l i k , m i n t a h i v ő k n e k a 
l á t h a t ó fő, a p á p a és a n e k i a l á r e n d e l t p ü s p ö k ö k 
a l a t t e g y e s ü l t l á t h a t ó községe t , a sz. a t y á k sz. P é t e r 
h a j ó c s k á j á v a l h a s o n l í t j á k össze, m e l y b e n f e l t a l á l -
h a t ó az igaz h i t s m e l y l y e l a h i v ő k ezen é l e t 
t e n g e r é n á t az ö r ö k é l e t , t u l a j d o n k é p e n i h a z á j o k 
fe lé v i t o r l á z n a k . A t e m p l o m n a k r e n d e s e n h á r o m 
h a j ó j a v o l t : egy közép- és k é t o l d a l b a j ó j a . A k ö z é p -
h a j ó az a l só p a p s á g , az é n e k e s e k stb. , az é j s z a k fe lé 
levő o l d a l h a j ó a f é r f i aké , a dé l i a n ő k é vo l t , i n n e n f é r -
és n ő - h a j ó . A h a j ó k b a h á r o m a j t ó n k e r e s z t ü l lehe-
t e t t j u t n i ; ezen a j t ó k e l ő t t v o l t az e l ő c s a r n o k , m á s -
k é p é d e n ( p a r a d i c s o m ) , ho l a s z e n t e l t v í z t a r t ó k á l -
l o t t a k . I l y e n e l ő c s a r n o k o k v a g y e l ö u d v a r o k — te r -
m é s z e t e s e n s o k k a l k i s e b b e k — a k a t a k o m b á k b a n is 
v o l t a k . I t t azon h i v ő k t a r t ó z k o d t a k , k ik k é s ő n j ö t -
t ek , a b ű n b á n ó k , k i k n e k n e m v o l t j o g u k a t e m p l o m b a 
b e m e n n i , és a h i t u j o n c z o k , k i k n e k n e m vo l t s z a b a d 
j e l e n l e n n i a sz. á l d o z a t ü n n e p l é s é n . A t e m p l o m 
i r á n y a m i n d i g n a p k e l t e fe lé vo l t , J é z u s n a k , a m a -
g a s s á g b e l i igaz k i k e l e t n e k , az i g a z s á g o s s á g n a p j á -
n a k e m l é k e z e t é r e , k i az e l v e s z t e t t p a r a d i c s o m o t ne 
k ü n k i s m é t v i s s z a s z e r e z t e és m i n t b i r ó és az igaz-

o 
s á g k i r á l y a k e l e t f e lő l v á r a t i k . 2 ) Dr. Ott Ádám. 

A magyarországi 

t a n í t ó s z e r z e t e s r e n d e k f ő n ö k e i n e k 

észrevételei és óhajai 
a középtanodai törvényjavaslat azon szakaszait illetőleg, 

melyek őket közelebbről érintik. 

(Vége.) 

A 31. §-ban a tanintézeti helyiségek meghatározott 
kellékeit csak helyeselni tudjuk ; de a tanító rendek főnökei 
nem hagyhatják itt említetlenül azon körülményt,, hogy a 
törvény ezen §-ából nem tűnik ki, kit terhel az átépítési, 
idomítási, vagy újjáépítési kötelesség. 

A tanító rendek épületeiket jobbára a tanulmányi 
alaptól vették át és pedig tulajdon czímmel, és föntartási 
kötelezettséggel, vagy, mint a kegyesrendiek, házaik és 
gymnasiumaik nagy részét egyes főpapok, uri családok, 
városok, nagylelkű alapítása- és adományából. Mindez szer-
ződés folytán történt ; ezen szerződés értelmében ők nem kö-
telezhetők arra, hogy a régi épületeket az u j tantervhez 
idomítsák, vagy épen u j épületeket emeljenek és ezt a tör-

2) Jakob : „Die Kunst im Dienste der Kirche." 

vénybe bele kellene illeszteni, nehogy a hallgatag törvény 
szövegéből az ellenkezőt olvassák azok, akiknek érdekökben 
fekszik. 

Kívánatos, hogy ezen szempontból e §. következő sza-
vakkal megtoldassék : 

Módosítás: „Erről gondoskodni azoknak kötelessége, ki-
ket az alapító oklevelek vagy szerződések köteleznek." 

A 36. §-ból e szavak .,s ugyancsak a miniszter által 
kijelelt még legalább egy vizsgáló biztos közreműkö-
dése mellett" törlése ajáltatik 

Indokolás : 

A második és talán harmadik biztos megjelenése a 
főigazgató mellett nem helyeselhető, mert legalább is a fő-
igazgató iránti bizalmatlanságnak tanúja. A miniszter ur-
nák hatalmában áll a főigazgatót megválasztani ; válaszszon 
oly férfiút, kiben joggal megbizhatik, nehogy, midőn elle-
nében uj kormánybiztost állít, nemcsak a főigazgatónak, 
hanem önmagának is tekintélyét veszélyeztesse. 

Az 58. 2. kikezdése azt kivánja, hogy aki a közép-
tanodai tanárságra képesíttetni akar, igazolni tartozik : 

„hogy a tanodai tanfolyam elvégzése után egyetemen, 
vagy műegyetemen, vagy a jelen törvénynek megfelelő 
tanárképző tanfolyamon négy éven keresztül tanulta 
a saját szakjához tartozó tárgyakat. 

Módosítás : Ezen intézkedés a tanító szerzetesrendek irá-
nyában tulszigoru és méltánytalan, a mennyiben a szer-
zetes papnövendékek oktatás- és nevelési rendszerét 
teljesen ignorálja vagy semmibe veszi; azért e §-t a ta-
nitó szerzetesrendek érdekében kiegészíttetni kérjük. 

Indokolás : 
A tanító szerzetesrendek főnökei mindenekelőtt ünne-

pélyes vallomást tesznek arról, hogy a tauárképesítő vizs-
gálattól nem irtóznak ; mert érzik, hogy a kormánynak ugy 
mint a nemzetnek garantiát tartoznak adni arra nézve, hogy 
a gondjaikra bizott tanintézetekben kellően kiképzett tan-
erőket alkalmaznak. 

Épen ezért a tanítórendek tagjai eddig is törekedtek a 
képesítő vizsgálatot kiállani és ha nem is mindnyájan, de 
bizonyosan számosan dicséretes eredménynyel meg is felel-
tek a várakozásnak. 

Azonban a vizsgálattól különálló kérdés az, mely a 
készülésre vonatkozik. Erre nézve a rendfőnökök azt hiszik, 
hogy kár oly szűkre szabni az ösvényt, melyen a tanárjelöl-
tek czéljokhoz el juthatnak. 

A jelen tvjavaslat egyetemet, műegyetemet, vagy saját 
szabályai szerint szervezett tanárképezdét említ ; mi mellett 
a tanító-rendek beléletét, tanulmányi szervezetét és növen-
dékeinek képeztetését teljesen kifelejti. Pedig a tanítóren-
dek tagjai egyúttal kath. áldozárok, kik a szerzetesi és papi 
pályára való készülésben a gymnasiumi tanfolyamon kivül 
rendesen még öt egész évet töltenek, vagy, ha, mint a ke-
gyesrendnél kevesebbet is, de már a szerzetesi prébaévtől 
kezdve szakképzett tanárok által a neveléstanban, valamint 
a tanítás módszerében elméletileg s gyakorlatilag folyton 
képeztetnek, s minthogy a tanári pályára való készülés az 
előbbivel együtt kezdődik, világos, hogy a szerzetes növen-

(j* 
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dékek czélszerii vezetés mellett, az anyagi gondoktól men-
ten, minden szükséges eszközzel ellátva, jó tehetség és aka-
rat mellett a tanárképző ösvényen öt év alatt elég messze 
eljuthatnak, és a jelen törvényjavaslat mégis teljesen igno-
rálja e tényt, holott azon if júnak, ki ak ivánt tárgyakat más 
főiskolában (?) egy évig hallgatta, ezen egy évet is betudja, 
amiért csak három éves egyetemi tanulásra kötelezi. Mért 
nem tudatik tehát be a szerzetes tanárjelölteknek is az a 4 
év, melyet a theologiai tanfolyam mellett saját tanszakuk-
ban való készülésre fordítottak, ha azonfelül szakszerű ta-
nulmányaikat önálló dolgozatokkal is igazolták? 

Ez volt idáig a gyakorlat, mely mellett számos rend-
tag nyerte el a tanári oklevelet, és a tanító-rendek főnökei 
igen óhajtanák, hogy tartassék fönn e gyakorlat, mig a kath. 
hitfelekezet saját tanárképezdéről nem gondoskodik. 

A négy évig tartó egyetemi tanfolyam azon szerzete-
sekre nézve, kik a theologiai tanfolyam mellett saját szak-
májokban is készültek, 

1-ör méltánytalan, mert a szerzetes áldozárt oda állítja 
az érettségi vizsgálat alól épen kikerült gymnasista mellé, 
és a szerzetes tanárjelölteket tényleg 9—10 évig tartó készü-
lésre kárhoztatja, holott a kiképeztetésének sokkal kevesebb 
eszközeivel és garantiával biró világi i f jú 4—5 év alatt 
czélt érhet! 

2-or fölösleges, mert való, hogy a szerzetes tanárjelölt 
nem ignorálható készültséget szerezhet készülődésének 4—5 O CT 
éve alatt. 

3-or ami fő, azon kötelesség, melyet a 4 évig tartó 
tanfolyam a tanító-rendekre szab, ezekre összezúzó teher-
ként nehezednék, melyet üsszeroskadás nélkül egy szerzet 
sem birna huzamosb ideig elviselni ; mert ha a tanitó-reudek 
növendékeit a theologiai tanfolyam után nem alkalmazhat-
ják a gyakorlati téren, hanem további kiképeztetés végett 
még 4 évig tartó egyetemi tanfolyamra küldeni köteleztet-
nek, akkor a testületben annyival több embert kell eltarta-
niok, amennyit a 4 évi theologiai tanfolyam magában foglal; 
ezen szám nem mindig egyenlő, de van eset, mikor igen je-
lentékeny, ugy, hogy az egyes rendeknél 20—50-ig emel-
kedhetik. Ennyit kellene az illető szerzetnek az egyetem 
székhelyén folyton tartani, ha ily törvénynek megfelelni 
akarna. Ennyi terhet pedig a jelen viszonyok között egyik 
sem bir el. 

4-er a budapesti igen költséges tanfolyam végeredmé-
nye a szerzetes-rendekre nézve igen kétséges ; mert elte • 
kiütve attól, hogy egyik, vagy másik rendtag egészsége a 
fővárosi légkörrel nem tud megbarátkozni, a fővárosi viszo-
nyok talán még károsabb befolyással vannak az i f jú embe-
rek vallás- erkölcsi és papi jellemére ! Kétséget nem szen-
ved, hogy a korszellem és a tudományok egyes ágai nem 
kedvező állást foglaltak el a szerzetesek intézménye és a 
katholikus hittanok és hitágazatok ellenében, és e nagy ha-
talommal nem minden lélek bir győzedelmesen megküzdeni. 

A tanító szerzetesrendek főnökei tehát komoly okokra 
támaszkodnak, midőn a 4 évig tartó, áltálán kötelező egye-
temi tanfolyam ellen szót emelnek. 

Ezzel azonbau nem akarják az egyetemeknek a rend-
tagok általi látogatását végképen kárhoztatni, vagy mellőz-
ni. Egyeseket, sőt a több tanintézettel biró rendek jelenté-

keny számban, eddig is elküldöttek az egyetemekre és kül-
deni fognak ezentúl is ; de ezekre nézve azon szabadságot 
kérik, hogy a tanulást az egyetemen ott folytathassák, ahol 
ez otthon számukra megszakadt, s hogy a képesítő vizsgá-
latra bocsáttassanak, mihelyt a házagot, vagy hiányt kipó-
tolták. 

A növendékek zöme otthon készülhessen szakavatott 
vezérek utmutatása mellett, mely intézkedés két irányban 
igen jótékony hatású, 1-ör ugyanis a szerzetes tanárjelölte-
ket biztosabb és természetesb ösvényen vezeti az ohajtott 
czéllioz, 2-or a vezéreknek alkalmat nyújt, hogy tanítva 
folyton tanuljanak és a tudományok terén tekiutélvesb állást 
vívhassanak ki. 

Vájjon árthat-e az a hazai tudományosságnak, ha több 
góczpont képződik a hazában, melyek egymásra buzditólag, 
irányitólag, vagy kiegészitőleg hatnak? 

Mi azt hiszszük, hogy ellenkezőleg a hatás csak jótékony 
és áldásos lehetne. Végre kötelességünknek tar t juk a vizs-
gáló bizottságokra nézve azon mélyen átérzett óhajnak ki-
fejezést adni, vajha ezeknek alakításánál a szerzetes, papi 
és általán szólva a katholikus tanárjelöltek vallásos érzülete 
és meggyőződése gyengéd figyelemben részesittetnék és ne 
köteleztetnének oly vizsgáló előtt megjelenni, kinek nézetei 
és tudományos állításai netalán vallásos meggyőződésökkel 
homlokegyenest éllenkeznének, ugy, hogy a tanárjelöltek 
azon veszélynek tétethetnének ki, miszerint vagy a vizsgáló 
bizottsági tagnak nem-tetszését és igy rosz jegyet provo-
kálnának, vagy saját álláspontjokat, illetőleg vallásos érzel-
müket és meggyőződésüket megtagadni kényszerülnének. 

Ezért nagyon kivánatos volna, hogy a katholikus ta-
nárjelöltek számára addig is, mig ez iránt a hitfelekezet 
törvény értelmében nem intézkedik, ha lehet, az ország her-
czegprimásának hozzájárulása mellett külön tanárvizsgáló 
bizottság állíttatnék föl. 

A második észrevétel a vizsgálat tárgyára vonatkozik. 
A tudomány bármely ága a végtelenig terjed, és ren-

desen belemerül a föltevések homályos ködébe ; világos te-
hát, hogy ha a tanárképesitő vizsgálat hátarai lehetőleg 
világosan ki nem jeleltetnek, a vizsgáló bizottság könnyen 
túlléphet azon határokon, melyek a gymnasiumot az egye-
temtől elválasztják, a tanárjelölt pedig nem birván magának 
számot adni az elért határokról, melyek kitűzve nincsenek, 
könnyen félénkké és bizalmatlanná válik önmaga iránt ; mi 
a vizsgálatra lélektani okoknál fogva sokszor igen ro3z be-
folyással szokott lenni ! 

Úgyis nagy baj, hogy a gymnasiumi tanárt az egye-
temi tanár itéli meg. 

Az egyetem czélja nem egy és ugyanaz a gymnasium 
czéljával ; s áll, hogy a tanár, ki az egyetemi föladatot hi-
ven és ügyesen oldja meg, annál távolabb áll a gymnasiumi 
tanártól, minél messzebb haladott saját ösvényén. Igy meg-
történhetik, hogy a gymnasiumi tanárjelöltet a maga állás-
pontjáról sokkal kisebbnek látja, mint a minő ; és elitéli 
azért, mert nem jutott el oda, ahová jutni sem hivatva, sem 
kötelezve nincs. 

E szerint óhajtandó, hogy a tanárjelöltek számára 
szorosabban kijeleltessék azon anyag, melyet el kell sajátít-
niok, hogy a birálatot kiállhassák. Ezt legczélszerűbbeu 



lehetne elérni oly könyvek szerkesztése által, melyek ugy az 
egyetemnél, mint azon kivül vezérfonalként alkalmazhatók 
volnának és minden szeszély vagy zaklató önkénynek útját 
állanak. 

Es ezen óhajjal a tanitó-rendek főnökei befejezik ész-
revételeiket, melyekről azt hiszik, hogy a szerzetesrendek 
életkérdéseivel bensőbb viszonyban állanak, sőt itt-ott a ka-
tholikus honpolgárok jogkörét is érintik. 

S valamint érzik, hogy ezen észrevételeknél nem szűk-
keblűség, hanem őszinte jó akarat és a magas kormány, nem 
különben a nagytekintetü közoktatási bizottság iránti tisz-
teletteljes bizalom által vezéreltettek : ugy bizalommal re-
ménylik, hogy jóakaratú nyilatkozataik ohajtott figyelem-
ben részesülnek és nagyon indokolt kérelmök nem marad 
teljesítetlenül. 

Budapest, 1881. deczember hó 17. 

Kruesz Krizosztom, Kaczvinszky Viktor, 
pannonhalmi főapát. jászóvári prépost. 

Simon Vincze, 
csornai prépost. 

Supka Jeromos, 
zirczi apát. 

Kalmár Endre, 
a kegyes-tanitóvend főnöke. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Január 18. Et factum est silentium mag-

num. — A katholikus sajtó, alig hogy a magyarországi kat-
holikus szerzetes rendek főnökeinek memorandumát a kö-
zéptanodai törvényjavaslattal szemben kiadta, azonnal el-
mondta felette és mellette nézeteit. Mi sem volt természete-
sebb, minthogy hasonló eljárást vártunk a liberális sajtó ré-
széről is : azaz vártuk, hogy e nagy fontosságú nyiltkozat 
felett, saját nézetét, legyen az akár kedvező, akár kedve-
zőtlen, elmondani fogja ; vártuk ezt annál is inkább, mint-
hogy tudvalevőleg az a sajtó, akár kell, akár nem, legyen 
az ügy fontos vagy nem, minden felett nyilvánítja nézetét, 
hogy így a világ meggyőződjék, miszerint a liberális sajtó-
irodákban a bölcsességet kanállal eszik.Azonban egy, és pedig 
igen-igen rövid szárnypróbálgatáson kivül, melyre nem ér-
demes reflectálni, mind ez ideig semmi sem történt. A kü-
lönben beszédre kész liberális lapok, szemben e memoran-
dummal, a hallgatás erényét gyakorolják. 

Nem azért említjük ezt fel, mint ha ezt a hallgatást ki-
fogásolni akarnók, sőt inkább hajlandók vagyunk azt, vajha 
ne csalatkozzunk, jóra magyarázni. A liberális sajtótól ugyan-
is már megszoktuk, hogy állást foglal mind a mellett, a 
ini protestánsok, zsidók, vagy bárkitől is származik, és ismét, 
hogy állást foglal mind az ellen, a mi a katholikusoktól 
származik, legyen az bármily igazságos, bármily jogos 
is. Ily körülmények közt magától érthetőleg nem várhattuk 
azt, hogy a liberális sajtó megtérve, helyeslőleg nyilatkoz-
zék a emlékirat mellett. Ezt várni annyit tenne, mint nem 
ismerni, vagy félreismerni a liberális nus álláspontját szem-
ben a katholicismussal; hiszen két ellentétesebb álláspont 
nem is képzelhető, mint a liberalismus és a katholicismus, 
két ellentétesebben gondolkozó és tetteibeu eljáró ember 
nem is gondolható, mint a liberális és a katholikns ember. 
De ha nem is nyilatkozott az emlékirat mellett, nem nyilat-
kozott ellene sem, és azért mi hallgatását ,egyelőre' az em-

lékiratban letett kivánságok jogosultsága elismerésének 
tekintjük. 

Evvel azonban távolról sincsen az mondva, hogy miu-
tán a katholikus sajtó megtette az emlékirat megjelenése 
után azonnal kötelességét, miután a liberális sajtó mélyen 
hallgat e nagyfontosságú okirat felett, hogy most már épen 
semmi teendő sincsen, hogy a kath. sajtó is nyugodtan lehet 
az emlékirat ügyében. Ellenkezőleg, mi úgy hisszük, hogy 
a katholikus sajtónak feladata az emlékiratot napirenden 
tartani és nem szabad engedni, hogy az a feledékenységnek 
átadassék. Mint sok más, úgy e tekintetben is, tanulnunk 
kell a liberális sajtótól, mely nem kíméli sem az időt, sem 
a fáradságot, ha arról van szó, hogy saját ügyét védelmezze, 
nem tar t attól, hogy unalmassá lesz olvasói előtt, ha ugyan-
azon egy dolgot hetenkint minden nap szóvá teszi hasáb-
jain. I t t pedig, sokkal fontosabb ügy forog szóban, mint a 
liberalismus összes ügyei, mert a memorandumban kifejtett 
kívánalmak és elvek teljesítésétől függ, hogy nemzeti i f jú -
ságunk keresztény szellemben neveltethessék, a mi felül-
múl minden bármily képzelhető érdeket és anyagi elő-
nyöket. 

Hallgatni tehát nekünk nem szabad, hanem, ha csak 
egyes időközökben is, fel kell emelnünk szavunkat, annál is 
inkább, minthogy az emlékirat nyújt elég okot a beszédre. 
Igy p. o. igen nevezetes és nem mellőzhető momentuma az 
emlékiratnak, hogy az, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium felekezetnélküli jellegére rámutatott és kifogásolja an-
nak intézkedéseit a ,felekezeti' tanodákban. Vonatkozik e 
kifogás különösen a hittanításra más vallásfelekezetűek 
tanodáiban. „A hittanítás — úgymond a memorandum — 
mindenesetre kényes természetű dolog, és nem tehető fel, 
hogy valaki bizonyos, például katholikus jellegű tanintéze-
tet alapítson és mellette megengedje, hogy abban nem kat-
holikus elvek és tanok terjesztessenek ! Szóval feltehető, 
hogy az ellentétes tanok hirdetése, az alapító szándékával, 
tehát a fenntartónak jogával és kötelességével ellenkezik ; 
azért nem kényszeríthető, hogy intézetét, más hitfelekezetű 
hittanárok számára is megnyissa. Quod uni aequum, alteri 
justum. Továbbá, nem látszik az igazsággal kiegveztethe-
tőnek, hogy az intereonfessionalis, hitfelekezetnélküli mi-
niszter ur, a különben törvényileg elismert hitfelekezet 
egyházi hatósága által fölállított tantervnek birájául ismer-
tessék el. A hittanárnak helybenhagyatása is legföllebb po-
litikai szempontból és azon intézetekben helyeselhető, hol a 
hittanárt az állam fizeti." 

Ha már a memorandum idézett szavait bárki is meg-
fontolja, kell látnia, hogy az ott kifejezett kivánság a lehető 
legjogosabb. Tudjuk ugyanis azt, hogy katholikus tanodá-
inkba is járnak más felekezetű tanulók, de nem volt rá eset, 
hogy p. o. protestáns szülő panaszkodott volna, hogy kath. 
tanár a protestáns vallást gúnytárgyává tette volna, el-
lenben az ellenkezőről nem egy példát lehetne felhozni: már 
most, ha ily kíméletlenül járnak el más felekezetű tanárok 
vegyes hallgatóik előtt, mit mindent beszélhetnek akkor, ha 
csak úgy négyszemközt, saját feleiket oktatják a vallásra? 
Kinek van tehát joga arra, hogy kötelezze a katholikusokat, 
saját tantermeiket átadni p. o. protestáns hitoktatás czéljá-
ból ? Hogy tűrhetnék azt meg a katholikusok, hogy sajá t 
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tantermeikben a katholicismus gúnynak, rágalomnak té-
tessék ki ? Hogy engedhetnék meg, hogy ott, hol egy órával 
azelőtt Jézus istensége hirdettetett, egy órával később oly 
előadás tartassék, melyben Jézus csak embernek hirdettetik? 
Vagy, hol a bold. Szűz s a szentek tiszteletéről szóló tan elő-
adatott, ugyanott, a Mária és a szentek imádásáról szóló is-
meretes rágalom terjesztessék? Ilyesmit csak semmiféle 
kormány, semmiféle miniszter sem parancsolhat rá a katho-
likusokra, hiszen ha ezt az iskolára nézve megtehetné, miért 
ne tehetné meg a templomra nézve is ? 

A sok közül ez ismét egy pont, melyet érvényesíte-
nünk kell; de hogy érvényesíthessük, nem szabad hallgat-
nunk, hanem hangosan kell jogainkat követelni: annál in-
kább kell pedig ezt tennünk, mert, mint azt az emlékirat 
hangsúlyozza, az állam ma már nem katholikus, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter is felekezetnélküli: már lia az ál-
lamnak és az ő különféle minisztériumainak tetszik a fele-
kezetnélkiiliség, úgy tessék az is, ha a katholikusok az ő 
természetadta jogaikat visszakövetelik és nem engedik, hogy 
az ő igaz tulajdonukban felekezetnélküli kormány gazdál-
kodjék. E követeléssel nem mi válunk el az államtól, hanem 
csak az állam által végrehajtott elválásnak következményeit 
vonjuk le, és hogy levonhassuk, a katholikus sajtónak nem sza-
bad engedni, hogy az emlékirat a napi rendről levétessék, ha 
nem annak elveit és követeléseit folyton kell hangoztatni. 

• 
Szeged. Főtisztelendő szerkesztő ur! — Örömmel ra-

gadok tollat, hogy becses lapját s annak olvasóit egy való-
ban lélekemelő ünnepélyről tudósitsam. Ugyanis megható 
ünnepélynek volt tanuja f. hó 8-án Szeged város — első 
sorban az alsóváros közönsége. Mint a helybeli lapokban 
jelezve volt előre, e hó 8-án a szeged-alsóvárosi templom-
ban tartá első szent miseáldozatát nagy fénynyel nt. ifj . 
Oltványi Pá l Szeged város szülötte. Már kora reggel szo-
katlanul nagyszámú népcsoportoknak az utczákon való le- s 
föl-hullámzása jelzé, hogy e napon nem közönséges esemény 
vau készülőben. Reggeli 9 órakor processio mellett felkeres-
tük az if jú áldozárt a szülői házban, és Oltványi Pál pré-
post, pápai kamarás, — ki őt első szent miseáldozatának 
bemutatásánál kalauzolta — fölszólítá, hogy el levén 
jegyezve az egyháznak, Urunk intelme szerént váljon 
el a szülői háztól, és siessen az egyházba jegyeséhez, de 
előbb megcsókolva szülőinek kezeit, adjon hálát azoknak 
eddigi jótéteményeikért, melyek oly sok küzdés, fáradság-
árán lőnnek megvásárolva. A prépost úrnak két unokahuga, 
kiket az oraviczai zárdából ezen alkalomra haza hozatott, 
mint koszorús szüzek felvirágozták az uj áldozárt, és igy 
kisértük a hívekkel már zsúfolásig megtelt templomba. 
Szeged város legnagyobb temploma annyira tömve volt, 
hogy a hivek egy része ajtókon kivül volt kénytelen a sz. mi-
sét hallgatni. Az assistensek az újmisés iskolatársai lettek 
volna, kik állomásaikról el is indultak, de a roppant sarak 
miatt — mint levelökben érinték — lehetetlen volt eljön-
niük ; azonban mindemelett is számos segédlettel volt körül-
véve az uj áldozár. Evangelium után Dr. Kreminger Antal 
prépost, városunk főpapja tartá a primiciáliális beszédet, 
felemlitvén az Oltványi családnak, különösen az elhunyt 
Oltványi István nagyprépost és élő Pál prépost urnák a vá-

rosi szegények, iskolai tanonczok javára tett nemeslelkű 
alapítványait felszólítá az uj áldozárt, hogy ezek nyomdo-
kait kövesse ő is. Fiatal tűzzel és erővel, lelkesedéssel és ke-
nettel beszélt az ősz szónok a fiatal áldozár s a nép szivé-
'hez ; beszélt hosszan — egy óráig — de senki sem vette 
észre, hogy soká tart a prédikáczio : beszélt a papi nehéz 
pályáról, annak méltóságáról s nagyságáról és igen szépen 
fejtegette azon veszedelmeket, melyek a mai hithideg kor-
ban a papság által legyőzendők. Valóban ritka szónok. 
Tartsa meg Isten soká ! 

Mise után, úgy vecsernye után is roppant nagy szám-
mal sereglettek a hívek áldását kérni az új áldozárnak, ki 
hétfőn az Oltványi Pál prépost ur által 1878-ban emelt te-
metői szép kápolnában misézett és ezen alkalommal püspöki 
engedély mellett beszentelé sz. Gergely, Rozália, Ferencz és 
Apollo, Bécsből hozatott gyönyörű olajfestésű, arany keretű 
képeit ; mert ezekkel elhunyt Öreg s édes szülői védszent-
jeinek képeivel diszíteni akarta a prépost ur eme szép ká-
polnát és erre a mai ünnepélyt választá. I t t is, úgy e hó 10-
én, midőn az új áldozár az ápáczák zárdájában misézett, is-
mét nagy számmal felkeresték őt a hivek, hogy újra áldásában 
részesüljenek; 11-én a belvárosi egyházban osztá azt ki, 
12-én pedig Tankotára segédlelkészi állomására távozott. 

Délben az ujmisés szülei házánál volt a diszebéd, me-
lyen városunk tiszti kara, papság, rokonság több mint 80 
tagban volt képviselve s természetesen szebbnél szebb po-
hárköszöntéseket volt szerencsénk hallani a diszes vendég-
koszorú tagjaitól. Az uj áldozár kezdé, s emelte poharát 
mindenekelőtt közös atyánk X I I I . Leo pápa ő szentségére, 
azután pedig felséges uralkodónkra és fölséges családjára és 
a többi jelenlevőkre. Ezután az uj áldozár nevelő nagybáty-
jától hallottuk az élezés köszöntőt, — Oltványi Pál pré-
postéi, — ki Kreminger prépost urnák szónoklata ellen ama 
kifogást tette, hogy azon állitása — miszerint 1846-ban 
Oltványi primicziáján megkezdett működését ma a második 
Oltványi Pálnál bevégezte, — szerződés-ellenes, mert mi-
dőn 1876-ban Oltványi Pá l csúthi prépost az ő aranymisé-
jén prédikált, megígértette vele, hogy gyémánt miséjén 
1886-ban ha ily szép prédikácziót mond, akkor ő 1896. 
évben az ő arany miséjén fog még szebben szónokolni, figyel-
meztette tehát őt emez ünnepélyes Ígéretére, mit a vendégek 
is őszinte kivánataikkal sürgettek. Igen szép, vallásos be-
szédje volt Dáni Ferencz ő mltsgának, ki az ifjú áldozárra 
s ennek szüleire emelte poharát. — Mindnyájan pedig sziv-
ből jövő azon üdvkivánattal távozánk a kedves ünnepélyről, 
hogy a kegyes Isten a nap hősét sokáig éltesse, hogy arany-
miséjét is ily ifjúi erőben ünnepelhesse ! Faxi t Deus ! 

K. J. A. 
Angolország. A katholicismus mult évi haladásáról.— 

(Vége.) Az egyes egyházmegyék papsága következő arány-
ban növekedett: — Clifton, 19; Hexham és Newcastle, 12 ; 
Westminster, 11 ; Birmingham, 9 ; Plymouth, 6 ; Newport és 
Menevia, 5 ; Liverpool, 5 ; Northampton, 3 ; Nottingham, 3 ; 
Leeds, 3 (daczára az u j templomok szokatlan növekedésé-
nek) ; Shrewsbury, 2 ; és Middlesborough, 1 ; nincs gyara-
podás Salfordban, Southwark pedig öt főnyi apadást mutat. 

Nézzük Skocziát, hol jelenleg 295 áldozópapot talá-
lunk a mult évi 297-tel szemben, és 286 templomot, tehát a 
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mult évvel megegyező számút. Az apadás nem jele a buz-
galom csökkenésének. Okozzák a nyugalomba vonult, helyi 
kötelékből kilépett avagy beteg papok, továbbá a halálozás, 
mi nem oly feltűnő a hitkűldérséggel is foglalkozó szerze-
teknél, és nem tekinthető irányadónak az összeségre nézve. 
De egy év nem is nyújthat alapot komoly összehasonlításra. 

Menjünk vissza, például 1858 ra. Nagy-Britanniában 
volt ekkor 740 templom és kápolna, most pedig van 1190: 
Skócziában pedig csak 177 volt, most van 286. Az 1872-ik 
évben — tehát tizennégy év múlva — a gyarapodás volt, és 
pedig Angliában és "Walesben 185, Skócziában 70. Kilencz 
év alatt tehát nevezetes gyarapodást tapasztalunk úgy a 
papok mint a templomok tekintetében, például "Westminster 
30 százalékot mutat fel papokban és 11-et templomokban; 
Beverley, (jelenleg két egyházmegye) 35% papokban és 
24-et templomokban; Birmingham, 20% papokban és 9-et 
templomokban; Clifton, közel 40% 'papokban és 10-et tem-
plomokban ; Liverpool, 30% papokban és közel 20-at tem-
plomokban , Newport és Menevia, 4 % papokban és 8-at 
templomokban ; Northampton, '5% papokban és ugyanany-
nyit templomokban ; Nottingham, 25"/° papokban, 10-et 
templomokban ; Plymouth, 50% papokban, 18-at templo-
mokban ; Schrewsbury, 8°/0 papokban és 2 % templomokban. 

Mindazáltal, e számokkal kimutatott gyarapodás nem 
elégséges bizonyíték. A tömörülésről is meg kell emlékez-
nünk, mely szakadatlanul halad. Fegyelem tapasztalható 
ugy az iskolában mint a templomban. Mert a mily mérvben 
haladnak hiveink a miveltségben, oly mérvben gyarapodnak 
erőben is. Lelkesült munkában eltöltött minden egyes év 
csak erősiti sánczainkat és öregbiti áldásos működésünket. 
Az alap oly szilárdan van lerakva, hogy az soha föl nem 
dúlható. Tekintsük csak például a szeretet-testvérek (Order 
of Charity) nagyszerű tanintézetét, melynek kihatása tagad-
hatatlan. 

A szerzetesek, miután az üldözés elviharzott, vissza-
térnek működésük régi színhelyére, és az őket jellemző ki-
tartás és béketűréssel látnak házaik fölépítéséhez, méltók 
szent hivatásukhoz és fáradhatatlan buzgalmukhoz. 

Montalambert nagyszerűen festi a közép-kor viszályait 
és a szerzetesek törhetetlen jellemét. Valamint akkor kitér-
tek a duló vihar elől, és fölegyenesedve állottak a bekövet-
kezett szélcsend alatt, ugyan ugy cselekesznek ők napjaink-
ban. Bizalommal tekinthetünk tehát a jövőbe. Az üldözés 
által megedzett jellem, a kedvező körülmények közepette, 
csak előre törhet és soha meg nem állapodhatik. Az igazság 
nálunk van, csak mi birunk egységgel, e kettős fegyver, 
kell hogy győzelemre segítsen. 

IRODALOM. 
= A társadalmi kérdésről. Ratzinger dr. G. Die 

Volksivir tschaft in ihren sittlichen Grundlagen. Ethisch-
sociale Studien über Cultur und Civilisation. Nagy 8-ad 
rétű X V I és 532 lap. Freiburg, Herder 1881. Ára 7 m. 

Már bölcs Salamon király mintegy panaszolva említé, 
hogy a könyvgyártásnak se vége se hossza. Faciendi plures 
libros nullus est finis. (Eccles. X I I . 12.) Mit mondana az 
ú-szövetség bölcse, ha napjainkban élne s a gőzerővel dol-

gozó irodalomnak csak egy év alatt felhalmozott termékeire 
esnék tekintete ? 1 Valóban kissé sok a jóból napjainknak ez 
a sok irása és nyomtatása. Fődolog ily körülmények közt 
megválasztani tudni a tömérdek selejtes könyv közül a va-
lódi becscsel bírót melynek megvétele nem haszontalan ki-
dobása a pénznek s olvasása nem idővesztegetés vagy szel-
lemi önmegmérgezés. o o 

Régi dolog a jó könyvnek kapóssága. Az ily könyvről 
mondja egy régi közmondás : lectorem unius libri timeo. 
Ilyen könyvet van szerencsénk a fentczímzetben t. olvasó-
inknak bemutatni. Szerzője már ismeretes a társadalmi kér-
dés terén. Most id. műve, a berlini,Germania' Ítélete szerint 
(1881. Nro 268.) „művelt közönség számára, a társadalmi 
kérdések elvi, történeti és praktikus mindenoldalú felfogá-
gásának eszközlésére a legkitűnőbb jelenség, melyet a német 
katholikus irodalom felmutathat". Magvas tartalmát egész O Ö 
kiterjedésében s minden egyes részleteiben itt megismertetni 
teljes lehetetlenség. Azért csakis főbb fejezeteinek megneve-
zésére és általános vonásokban rajzolt jellemzésére szorítko-
zunk, miből a t. olvasó aztán következtetést vonhat a mű 
becsére. 

Mint mondani szokás, modern emberre nézve is érdek-
feszítő modorban szerző annak feltüntetéséből indul ki, hogy 
a divatos darwinismus és a szintén divatos liberális közgaz-
dászati theoria közt a legszorosabb rokonság van. Mindket-o o 
tőnek alaptörvénye a Kampf um's Dasein, az önérdek. Evvel 
szemben szerző művében czélul tűzte ki történet-fejlődési 
alakban (in historisch-genetischer Form) Jézus Krisztus 
tanáknak és üdvintézményének jelentősségét valamint a szent 
atyának és általában az egyháznak a társadalmi életre gya-
korolt befolyását ugy feltűntetni, hogy ez alatt a nemzetgaz-
dászat és társas élet minden problémája nemcsak történelmi 
szemlélődés szempontjából, hanem egyúttal mindjárt korunk 
praktikus igényeire való tekintetből is teljes megvilágítást 
nyerjen s bebizonyuljon, hogy a társadalomnak nem a keres-
let ós kinálat elemi kényszerhelyzete s nem a hatalmasok 
önérdeke, hanem a ker. szeretet és munkaszabadság a főtör-
vénye. E végből művét hat fejezetre osztja fel, következő 
sorrendben : I . Szegénység és gazdagság. I I . Tulajdon és 
communismus. I I I . Munka és tőke. IV. Uzsora és kamat. V . 
Mult és jelen. VI. Műveltség és civilisatio. 

Olvasva e könyvet igazat kell adnunk a ,Germania' 
Ítéletének. Ratzinger e műve a társadalmi kérdésről párját 
ritkítja az egész világ irodalmában, sőt sajátszerű prakti-
kus irányadó utalásai és serkentései által, mondhatni, párat-
lanul áll, legalább a német irodalomban. Nemsokára, mi-
helyt terünk engedi, mutatványnyal is fogunk szolgálni be-
lőle. A t. olvasta közönségre nézve nem lesz pénzvesztéssel 
párosult experimentatio e könyvek megszerzése, mert az va-
lóságos szellemi kincstár. Megérdemlené azt is, hogy ma-
gyarra fordíttassák. 

Felhívás előfizetésre.*) Az a fölemelő látvány me-

*) Különös figyelmébe ajánljuk t. olvasóinknak e fel-
hívást és a művet, melyről szól. Kik az iskola porát már le-
rázták, ily művek segélyével emelkedhetnek a philosophiai 
műveltség azon fokára, melyet X I I I . Leo a kath. papság 
elé1 mennyei fénynyel megvilágított bölcseségében czélul 

kitűzött. 
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lyet a külföldi nemzetek tudományos irodalma főleg a 
nagy Aquinas szellemében megújítandó bölcseletterén elénk 
tár, egyrészt lelkesedéssel töltött el, másrészt azon elhatá-
rozásra birt hogy a nagytudományu pergai érseknek és bor-
deaux-i érsekhelyettesnek, Boullet de la Bouillerie Ferenci-
nek „Az ember, annak természete, lelke tehetségei és 
végczélja" czim alatt irt Anthropologiáját hazai irodal-
munkba átültessem. 

A művet, mely rövid idő alatt három kiadást ért, 
X I I I . Leo szentséges atyánk is dicsérő brevével tüntette ki, 
a mi nem kis jelentőségű a munka belbecsét illetőleg. 

Mig az a körülmény, hogy napjaink tudományos moz-
galmainak hullámzó árjában épen az emberről szóló tau 
körében merülnek fel a leggyászosabb tévedések, eléggé ki-
magyarázhatja, miért választottam épen oly munkának le-
fordítását, mely az angyali taniió elveinek szövétnekével a 
tévedések sötétségét szerte üzi ; másrészt azon édes remény-
nyel biztattam magamat, hogy a nálunk is okvetlenül len-
dületet veendő keresztény bölcselet irodalmának talán épen az 
embertan lehet némileg előkészitője. 

Epen e czélból szükségesnek láttam a fordítmányt oly 
Előszó-val is ellátni, mely midőn sz. Tamá3 egész bölcsele-
tének rendszerét nagy vonásokban mél ta t ja ; nem feledkezik 
meg arról sem, hogy a Scholastikának a modern bölcselettel 
szemben való jogosultságát kimutassa. 

A franczia eredetiben nagy 8-ad rétben husz ivre ter-
jedő műnek ára magyarban 2 o. é. fr t lesz. Gyűjtőknek 
minden tiz előfizető után egy ingyen példánynyal szolgálok. 
Világi és szerzetes növ. papoknak azonban kedvezményül 
egy-egy példány árát 1 fr t 50 krra szabom. 

Az előfizetési összeget alulirtnak nevére (Rom. kath. 
Lyceum) kérem küldeni. 

Kolozsvárott, 1882. jan. 12. 
Nagy Alajos. 

kegy. t. r. fögymn. r. tanár. 

— Előfizetési felhívás. Tekintélyes irodalmi férfiak 
megtisztelő felszólitása, buzditása és többszörös sürgetése 
következtében elhatároztam, hogy különféle lapokban meg-
jelent költeményeimet „Paly hde költeményei" czím alatt 
egy önálló kötetben kiadjam. Mély tisztelettel ajánlom a n. 
é. olvasó közönség szives figyelmébe és pártolasába ezen 
kiadványomat, mely körülbelül 12 nyomatott ivnyi tarta-
lommal, diszeseü kiállítva f. é. február hó közepén fog sajtó 
alól kikerülni s a m. t. megrendelőknek 1 o. é. fr tért bér-
mentve megküldetni. Tiz megrendelt példány után egy tisz-
telet-példánynyal szolgálok. Sárköz (Szatmármegye), 1882. 
jan. 1. 

Pál y Ede. 
plébános. 

Beküldcttek : 1) A pápa helyzete és utolsó szó a ró-
mai kérdésről. Szerző engedélyével francziából fordította 
és kiadja Csippélc Ferencz. Budapest 1881. 48 lap. Ara 80 
kr. Kapható a ,M. Korona' szerkesztőségében. 

Tar ta lma: I . A pápaság. Az ő függetlensége és mél-
tósága. I I . Róma és a papaság az ész és történelem előtt. 
I I I . A pápaság és a kiválasztott nemzet. Az olasz függet-

lenség és a pápa világi fejedelemsége. IV. A pápaság és a 
kath. világ. A valóságos népszavazat a pápaság mellett. V. 
Zárszó. 

2) Kalauz Rónia és Olaszországba utazók számára. 
Kiadja Vizkelety Imre. I. köt. 1. és 2. fűz. Ára egy-egy fűz. 
50 kr. 

Az 1. füz. van : az olasz műtörténelem rövid vázlata, 
Olaszország földrajzi ismertetése, és részletes tájékozások az 
utazásra. A 2. füz. folytatja ez utasításokat. 

3) Népnevelő. Kath. nevelés-oktatásügyi közlöny. Töb-
bek közreműködésével kiadja és szerk. Zelliger József igaz-
gatótanár. Nagyszombat 1882. jan. 15. 1. szám. 

Harmadik népnevelési közlönyünk. Üdvözöljük s 
hosszú életet kivánunk neki. Helyes, hogy az esztergomi fő-
megye is mozogjon a lap elé kitűzött téren, s Nagyszombat, 
a magyar kis Róma, jó központ. 

V E G Y E S E K . 
— A szentatya f. hó 13-án fogadta kihallgatáson de 

Boursetty Gyula grófot, ki átnyujtá ő szentségének mgr 
Ci rot de la Ville, a bordeauxi theologiai kar dékánjának 
Philosophie sacrée czímű művét, 45.000 frank péterfillér kí-
séretében, melyet mgr Cirot gyűjtött, a ki a bordeauxi fő-
megyében a péterfillér-gyüjtést rendszeresítette. 

— Jó jelnek vehető, hogy ez újévvel Rómában egy-
szerre több katholikus lap indult meg. Köztük figyelemre 
méltó a ,Correspondence de Rome', mely 1848-ban alapítta-
tott, de a forradalom alatt nem sokára megszűnt. I X . Pius 
pápa 1860-ban uj életre keltette s oly kitűntésben reszesité, 
melyben lap még nem részesült. Elrendelte, hogy a Reve-
renda Camera Apostolica nyomdájában nyomassék. 1870. 
szept. 20-án ezt a nyomdát a bitor kormány lefoglalta s e 
miatt a lap ismét megszűnt. Most tehát harmadszor indul 
meg. Kiadja ,A nemzetközi kiadó társulat.' 

— Érdekes körülmény az, hogy az angolországi kath, 
papság soraiban mily sűrűen fordulnak elő a convertiták. 
Igy a jezsuiták londoni Collegiumának uj rektora, Coleridge 
atya, Angolország első hivatalnokának testvére, egyik római 
útjában tért meg. Tartományi rendfőnöke, Purbrik atya, 
megtérése előtt anglikán prédikátor volt. Az oratoriánusok 
londoni rendházában 18 áldozár közt 12 convertita. A bor. sz. 
Károlyról nevezett oblatusok rendjéből, melyhez tartozik 
Manning bibornok is, Londonban tartózkodik 21 áldozár, 
kiknek nagyobb része convertita. Ne feledjük végre, hogy a 
három angol bibornok közt kettő anglikán lelkész volt. 

-J- Az erdélyi egyházmegye igen kedves papját veszítette 
el Ágoston Károly esperesben. T. laptársunk, a ,Közművelő-
dés', következő érzékeny szavakban búcsúzik el emlékétől. 
„Mélyen megilletődve és legőszintébb fájdalommal vettük 
a megdöbbentő gyászhirt, mely a kitűnően művelt társa-
dalmi férfiúnak, az utólérhetlenül kedves és nemeskeblü em-
berbarátnak, a páratlan buzgalmu és osztatlanul közszere-
tetben álló lelkipásztornak ft. Ágoston Károly cz. főesperes, 
gy.-sz.-miklósi latin szert, plébánosnak tüdőlob okozta vá-
ratlan és rövid szenvedés után nem remélt gyorsasággal be-
következett haláláról értesített. 0 azon keveseknek egyike 
vala, kikről a szó legteljesebb értelmében elmondhatók az 
isteni Mester ama szavai : „Hic est verus Izraelita, in quo 
dolus non est." — Gyászravatala fölött agg főpásztorával 
együtt az egész erdélymegyei papság hullatja a legőszintébb 
részvét forró könnyeit, s egy megszentelt közös fájóérzelem-
ben összeolvadó szívvel rebegi az oly kedves elhunyt felé r 
„Isten veled !" 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I. Félév, 1882. 

TARTALOM. A modern jótékonyság és a nő-egyletek. — Mire használták a pápák hatalmukat? — Egyházi tudósítások: 
Budapest. A pápa megnyugtatása. — Budapest. A Szent-Istváv-Társulat. -— Svédország. Egy protestáns lelkész megtéré-

sének indokolása. -—• Irodalom. — Vegyesek. 

A modern jótékonyság és «1 nö-egyletek. 
„A közvélemény ficzkándozó paripa, 

mely leveti azt, ki tőle fél; engedelmes 
annak, ki megülni elég bátor." 

Rochefoucauld. 

I. 

„Korunk egyik jel lemző vonása, hogy a szen 
vedö emberiség nyomorá t tőle. te lhetőleg enyhí teni 
igyekszik." Igy i r gróf Károlyi Gyu la a magyaro r -
szági vörös kereszt-egyesület elnöke a m u l t év vé-
gén v i lággá bocsátot t körlevelében» A gróf ú r ál l i 
tásához nagyon sok férhet. — Igaz, hogy ko runk 
— vagy helyesebben mondva a mai liberális világ a 
nyomorra l küzdök érdekében élénk és sokoldalú 
tevékenységet fe j t ki ; de az i smét más kérdés : váj-
jon a modern jótékonyság oly annyira üdvös-e, oly any-
nyira hatásos-e. mint azt a liberálisok hirdetik, s mint 
azt a többnyire tájékozatlan nagy közönség hiszi vagy 
legalább hinni szereti? Én habozás né lkül ki merem 
mondani , hogy a liberális jótékonyság csakis látszatá-
val bir a valódi, a keresztény jótékonyságnak. J ó l tu-
dom, hogy az úgynevezet t közvélemény ellenem 
szól ; de azér t nem re t tegek á l l í t ásommal a nyi lvá-
nosság elé lépni, söt jelen czikkernben egyenesen 
ostorozni szándékozom a modern jó tékonyságot . 

Magát a jó tékonyságo t vagyis a szenvedő em-
ber tá rsak bajai orvos lására i r ányu l t tö rekvéseke t 
józanul ki sem kárhozta t ja . En sem kárhozta tom ; 
de nem is lehetne kárhoz ta tnom, mei't kü lönben a 
keresztény nevet kellene megtagadnom. — Á m d e 
én kü lönbsége t teszek a valódi és az ál-jótékonyság 
közt. S e t ek in te tben minden igaz keresztény velem 
fog ta r tan i . — Valódi jó tékonyságnak csak is azt 
nevezem, melynek for rása a val lásos meggyőződéssel 
elteit szívben, a fe lebarát i szeretetet isteni parancs 

g y a n á n t tek in tő lé lekben rejlik. Minden — más 
for rásbó l fakadt jó tékonyságo t — bá rmi ly szem 
kápráz ta tónak t ű n j é k is az fel — nem tekin tem, s 
nem tekinthetem valódi vagyis ker. jó tékonyságnak. 
— Es t ovábbá azt mondom, hogy va lamin t c supán 
a valódi gyógyszer előírása és haszná la ta eredmé-
nyezhet igazi gyógy í t á s t ; e l lenben a kuruzs ló sze-
rek a b a j t még inkább elmérgesi t ik : úgy a nyomor 
ban szenvedő ember iség is egyedül a valódi, a ker . 
jó tékonyságból v á r h a t j a sokszoros nyomorának sike 
res enyhí tését és gyökeres orvoslását . 

Már most kérdem, minő for rásból ered az any-
nyiszor fe ldicsér t modern j ó t é k o n y s á g ? E jótékony-
ságnak for rásá t h iába keressük a val lásos meggyő-
ződéssel eltelt szivben, — h iába az isteni parancs ra 
tekintő lélekben. A divatos j ó t ékonyságnak m á s u t t 
van a forrása . — Mai nap m á r nem divat val lásos 
meggyőződéssel b í rni , nem modern dolog isteni pa-
rancsokat respectálni . — A korra l haladó vi lágfiakat 
ez idöszerint az úgyneveze t t humanismus s a rka l j a a 
jó tékonyságra . A h u m a n i s m u s a forrás , melyre nap 
j a inkban a va l lás t nem ismerő emberek jó tékony-
ságá t visszavezetnünk lehet. — H á t azu tán t u l a j -
donkép mi is az a h u m a n i s m u s ? Bajos lenne ezt 
megmagyarázn i . — De t a l án nem tévedek, midőn 
azt á l l í tom, hogy a h u m a n i s m u s min tegy sur roga-
t u m akarna lenni, melylyel a modern felfogás sze 
rint, feleslegessé vá l t k iny i la tkoz ta to t t val lás póto-
landó volnu. Még a h i te t len lelkek is érzik, hogy a 
kereszténység számos oly gyümölcsö t t e rmet t , mely-
nek eldobása a művel t ségnek megsemmisülésével 
j á rna . Tehát , bá r magá t a gyümölcshozó fát k ivágni 
szándékoznak : annak némely gyümölcse i t mégis 
fen ta r t an i óha j t j ák . Igy a többi közt a kétségtele-
nül keresztény eredetű jó tékonyságo t is megszívle 
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léndőnek tekintik éjs e czélból a kereszténység fú- Módot és tehetséget nyúj tok neki arra, hogy ő is öriil-
jának ezen egyik ágá t egy inás f a j t á j ú vad fába ol- hessenaz életnek, s hogy legalább mérsékel tebb mó 
tot ták. Ámde a megnemesiteni szándékolt vad fá don ö is élvezhesse azt mit mások bőven élveznek." 
nak , a val lástalan humanismusnak gyümölcsei csak — íme körülbelül ilyes eszmemenet, ilyes indokok 
külsőleghasonl í tnakakeresz ténység fá j ánakgyümöl - vezérlik a jótékonyság gyakor la tára a val lástalan 
cseihez. A humanismus fá ján te rmet t jótékonysági liberálisokat. — Mily földies eszmék ! Mily földies 
gyümölcsnek nincs meg az az eredeti ize, zamat ja s indokok! S még hagyján lenne, ha ez eszmék, ez 
táplá ló ereje. A ker: jó tékonyságot mennyei zamat indokok csak addig fűződnének, mint a meddig mi 
jelemzi. Ellenben a humanismus-szii l te jótékony- füztiik. De az eszme-menet tovább halad s e l ju t a 
ság minden izéhen földi eredetre vall, s bizonyos communismus s a socialismus határáig, s a ha tá r t át-
földhez tapadtságról tesz tanúságot . Hivő keresz- lépve a jótevőkből communis tákat és socialistákat 
tény azért szánja meg és segélyezi , a szenvedőt, : teremt. — Az egyszer alkalmazásba vett logica, — 
inert ezt testvérének tekinti , mer t hiszi hogy mind akár helyes, akár téves i rányt kövessen, —- a fél-
annyian az egy mennyei Atyának ' vagyunk gyer- uton meg nem állhat, hanem fel tar tóztathat lanul a 
mekei. A hivő keresztény jótevőkint szerepel, mer t végső pont felé halad. — Tehát teljes joggal lehet 
hiszi, hogy a gazdagok és szegények lelke iid- mondanunk, hogy a modern jótékonyság előbb utóbb, de 
véért egyaránt kiömlött a mennyből alászálott végső elméletben okvetlenül a communismusra és socia-
Megváltónak vére. A hivő keresztény midőn jó t tes;;, lismusra vezérel. — Müveit és gondolkozni tudó és 
nem csupán a földi, hanem a túlvi lági életre is tekint szerető egyének számára irván, fölöslegesnek ta r -
és ép azért nemcsak a testi, hanem a lelki nyomort tom álli tásom jogosul tságát bővebben boiznyít-
is enyhitni ó h a j t j a ; nemcsak hiányzó földi jólét gatni . 

e lömozdítátására, hanem a veszélybéri forgó örök íme az egyik sötét árny, mely a modern jótékony -
üdv megmentésére is gondol. ;— Nem ilyen a hu- ságra borul! line egy megczáfolhatlan érv, mely 
man i smus emberének jótékonysága. Az ,ö jótékony- a m e l l e t t bizonyít, hogy a liberálisok jótékonysága 
ságán nem érzesz semmi mennyeit . Igaz ugyan, hogy csak kis időre enyhítheti a szenvedő, emberiség nyomorát, 
a humanismus híve is testvérének nevezi szenvedő de időjárásával megmenthetleniil a legnagyobb veszély-
ember társá t , de korántsem ker. ér telemben. A hu- iiefa.a legnagyobb nyomornak teszi ki az összes társadal-
manismus által is elfogadott testvériség nem egyéb mat. — íme egy megdönthetlen érv a mellett, hogy a 
mint röpke szólam; nem egyéb mint a fraijczia for- vallástalan ember valódi jótékonyságot nem gyako-
radalmároktól kölcsönzött phrasis (égalité, f ráter- rolhat. , 
nité, l iberté), melyet kiki sajá t belátása szerint Attól, — hogy ta lán a ker. jó tékonyság is va-
magyarázhat . - A humanismus embere, midőn jó lami képtelenségre vezérelné az embert, legkevésb-
té teményt gyakorol, legkevésbbé sem gondol Is- bé sem lehet ta r tanunk. — A hivő keresztény 
fenre, avagy a túlvi lági életre ; ső t . ellenkezőleg a ugyanis, lia érzi, hogy minden igyekezete mellett 
l egdurvább földies érzelem indít ja őt a jótékony- sem képes a földi nyomort végkép megszünte tn i : 
ságra. Ö ugyanis azt hiszi, hogy az emberi lét csak megnyugvás t talál ama gondolatban, hogy ez élet 
is a földi életre szorítkozik. () tulyihígi életet nem után egy más élet következik, a melyben a gazda-
hisz, nem remél. Ep ezért ő csupán természetes in- gok és szegények, a bővelkedők és szűkölködők 
dókból szánja nyomorgó embertársát . A vallástalant közti különbség örökre elenyészik. E gondolat , e 
jól tevő ugnanis , midőn ember társá t segélyezni óhajt- hit tel jesen kielégítő módon megoldja ama nagy 
ja, ekként okoskodik : „ íme e földi tes tvérre nézve problémát : miér t van oly kevés gazdag és oly sok 
mily keserű, mily örömtelen az élet ! Mennyit kell szegény a világon. E gondolat, e hi t legbiztosabban 
szenvednie, mennyi t nélkülöznie ! Mások jólétben és megóvja a ker. jótékonyságot a végletek veszé-
örömben úsznak : ellenben e szegény ember folyton lyeitől. 
kínlódik. Ha magára hagyatik : átéli a rövid életet, De men jünk t o v á b b , s t együnk hasonlatot 
a nélkül, hogy annak örülhetet t volna. A halál még más tekintetben is a keresztény és a modern 
vagyis a teljes megsemmisülés csak is, jó té temény jó tékonyság közt. — A ker. jó tékonyságot minden-
leend rá nézve. Igen ám, de ki t ud ja meddig fog (lenkor őszinteség jellemzi. A ker. hivő mindenkor és 
még élni. Nincs r endén , hogy e szerencsétlen mindenüt t csupán a fentebb jelzet t indokok ál tal 
tes tvér továbbá is k ínlódjék.Tehát segélyére sietek, vezéreltetve tesz jót. Gonosz czélok elérésére soha 
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sëm folyamodik a jó tékonyság eszközéhez. — Nem 
ilyen a hitetlen liberálisok jótékonysága. A l iberá-
lisok gyakran csak azért szerepelnek, min t jótevők, 
hogy ez á l ta l gonosz czéljaikat elpalástolhassák. — 
Manap mindenki tud ja , hogy a szabadkőművesség 
nek tu la jdonképeni czélja nem más : mint megsem-
misíteni minden positiv val lást s felforgatni min-
den fejedelmi t rónt . — És miként igyekeznek a 
szabadkőművesek ezen irtózatos czél jukat el t i tkol-
ni ? Akként , hogy a vi lág ámi tására fel tűnő módon 
gyakorol ják a jótékonyságot . — Hogy az ily tisz-

' tá ta ian forrásból ereilt jó tékonyság sem Isten előtt 
kedves, sem a szenvedő emberiségre áldásos nem 
lehet, — mondani is felesleges. 

Egyébkint, is a liberálisok jótékonysága a ker. 
jó tékonysággal egybehasonli tva nagyon sivárnak, 
nagyon terméketlennek, —̂ s végső elméletben 
csaknem hatástalannak bizonyul. — A ker. jóté-
konyságot minden időben ritka tapintat, mindenre kiter-
jedő figyelem, önzetlenség és teljes megbízhatóság jelle-
mezte és jellemzi mai. nap is. S ép ebben rejl ik a ker. 
j ótékonyságnak termékenysége és áldásos volta. 
Ellenben a modern jótékonyság csaknem tel jesen 
nélkülözi az imént elősorolt tu la jdonoka t .— A ker. 
jó tékonyság már jó korán belátta, hogy az emberi-
ség különféle bajainak sikeres orvoslására legbiz-
tosabban a különleges czélú jótékony intézetek ve-
zérelnek, s hogy ez intézetek igazgatása legczélsze-
rübben oly egyénekre bizható, a kik egész életüket 
a szenvedő emberiség j avá ra szentelték, a kik fá ra 
dalmaikér t az örök üdvösségen kiviil úgy szólván 
semmi más ju t a lomra nein számítanak. E r i tka ta 
p in ta t teremté a kórházakat, a szegény ápoldákat, 
az örültek házait, a hajdani hospit iumokat, a va^ 
kok, s iketnémák intézeteit, a ker. jel legű záloghá-
zakat stb. E r i tka tap in ta t létesíté a betegápolással 
foglalkozó férfi és nő szerzeteseket. — A mindenre 
kiterjedő keresztény szeretetnek figyelme okozta, 
hogy a ker. jó tékonyság soha sem volt s nem is lesz 
egyoldalú. A ker. jó tékonyság mindenkor ügye-; 
lembe vette s veszi nemcsak a rendkívül i szeren-
csétlenséget, hanem a közönséges, a mindennapi ba-
jokat is. Nemcsak a házaló koldusnak ad alamizs-
nát, hanem felkeresi a szemérmes házi szegényeket 
is. Szárnyai alá veszi a lelencz gyermekeket, á rvá-
kat, a mesterlegényeket sőt legújabban még az 
Amerikába kivándorló embertársakat is. — Azután 
mint már fentebb említők a lélekről sem feledkezik 
meg. K iku t a t j a : minő a segélyzettnek lelkiállap'otja. 
Mérsékleti egyleteket alkot az iszákosság megszün-

tetésére. Szeretettel közeledik a bukot t nökhez s az 
erény ú t j á r a igyekszik őket visszahívni stb. — Bír e 
ennyi tapinta t ta l , t anús í t e ennyi figyelmet a mo-
dern jó tékonyság? Én fe j tö rés né lkü l azt félév-
iem, hogy nem. — Nekem legalább arról nincs tu-
domásom, hogy a l iberalismus valamely ú jnemü 
jótékony intézetet ta lá l t volna ki. A gondja i ra bí> 
zott i lyetén intézetek ugyanis mind ker. eredettel 
bírnak. A liberálisok ál ta l létesített s manap szél-
tében el ter jedt jótékony egyletek sem egyebek, ' 
mint'- a vallásos jel legű ker. egyesüléseknek u t á n 
zásai. — Tehát a liberális jótékonyságnak tap in ta ta 
csupán abban áll, hogy Utánozni t u d j a a ker. szere-
tet tapinta tosságát . — De igen is tapinta t lanságról 
tanúskodik a liberális jótékonyság, midőn a jóté-
konyságot világszerte a vallásosságtól elkülönít ni 
törekszik, midőn a közjótékonyság vezényletét az 
egyház kezéből kiragadva a kevésbbé illetékes á l -
lam kezeibe ad ja azt á t ; midőn a kórodákból kikér 
geti az apáczákat és pénzért szolgáló ápolónőket 
áll i t helyükbe. Tapinta t lanságot á ru l el á ' liberális- ' 
mü'Sj midőn a szükségben szenvedő ál lamnak pilla-
natnyi j avára az egyházi javakat , melyekből anny i 
sok szegény nyer t folytonos és bő alamizsnát, — 
elkobozza. Figyelmetlennek bizonyul a modern 
jótékonyság, midőn főleg csak a rendkívül i szeren-
csétlenségek alkalmával fej t ki élénk buzgalmat, de 
a mindennapi nyomor enyhítésére nem gondolva, 
megfeledkezik a szemérmes házi szegényekről, az ' 
adó ex,ecutio u t j án tönkre ju to t takró l stb. Figyel ; 
metlennek tűnik fel a modern jótékonyság, mely ! 
bá r törvényhozás u t j án a nyomor enyhítéséről gon- 1 

doskodik, de arról hallani sem akar. hogy a sze-
génységet előidéző magas adókat leszállítsa, a kép 
telenül költséges perlekedést olcsóbbá tegye, s ál-
talán véve az alat tvalókra elviselhetlen teherkint j 
nehezülő ál lami rendszert megváltoztassa. —r Meny-
nyi m ó d j a és a lkalma volna a l iberális törvényho -
zásnak a jó tékonyságra , a nép anyagi jólétének 
előmozdítására, — s e módokat, a lkalmakat igény-
be venni még sem akarja . 

Fönnebb említém, hogy a ker. jó tékonyság ön- . 
zetlen és teljesen megbízható. — Önzetlen, mert az, 
igazán vallásos keresztény az adot t a lamizsnáért , 
a gyakorol t jó té teményér t viszonzást nem igényel, ' 
földi j u t a lma t nem vár. Teljesesen megbízható a 
ker. jótékonyság, mer t lelkiismeretes lévén irtózik 
a gondolattól, hogy a szegények filléreit sa já t j a 
vára fordítsa, — Ámde hiába keresünk önzetlensé-
get a liberális jótékonyságban. — Vallástalan eiii 



- b e r , v a g y soha, v a g y i g e n igen r i t k á n l ehe t önze t -
len . U g y a n i s ö n z e t l e n n é c s u p á n csak a m a h i t t e h e t 
b e n n ü n k e t h o g y t . i. j ó t é t e m é n y e i n k n e k bő j u t a l -
m á t a m e n n y b e n f o g j u k e lvenn i . A h i t e t l e n e m b e r 
n e m hisz i a m e n y o r s z á g lé tezésé t , — t e h á t ő, h a j ó t 
tesz , e f ö l d ö n v á r és k i v á n é r t e j u t a l m a t . N e m cso 
d a t e h á t , ha a m o d e r n j o t é k o n y s á g r e n d s z e r i n t ha-
s z o n l e s ő n e k b i z o n y u l . N e m csoda, ha a m o d e r n j ó t é -
k o n y s á g r e n d s z e r i n t d i c s é r e t r e s z á m i t , s a z o n n a l 
d o b r a üt i , ú j s á g o k b a n k i k ü r t ö l t e t i s a j á t t e t t e i t . 
N e m csoda, h a e g y n é m e l y ke r . e r e d e t ű j ó t é k o n y i n 
t é z e t e t p. o. a z á l o g h á z a k a t az ü z é r k e d é s e g y i k á g á v á 
a l j a s í t o t t a . N e m csoda , ha a m o d e r n j ó t é k o n y s á g 
csak ú g y sze re t j ó t t e n n i , ha e n n e k r é v é n b á l o z h a t , 
s z í n h á z b a m e h e t , h a n g v e r s e n y t h a l l h a t . —- V é g r e 
m e g b í z h a t ó s á g o t sem v á r h a t u n k a m o d e r n j ó t é k o n y -
s á g t ó l . V a l l á s t a l a n s á g és l e l k i i s m e r e t e s s é g ké t te l -
jesen ö s s z e e g y e z t e t h e t l e n f o g a l o m . A l i b e r á l i s e m -
b e r soha s e m v o l t s n e m is lesz l e l k i i s m e r e t e s . T e -
h á t s e m m i g a r a n t i a sem lé tez ik a r r a nézve , h o g y a 
m o d e r n j ó t é k o n y e g y l e t e k m ű k ö d é s é t a m o d e r n 
a l a m i z s n a g y ű j t é s e k e t , s azok k i o s z t á s á t , m i n d e n k o r 
c o r r e c t n e k l e h e s s e n v é l e l m e z n ü n k . 

(Vége köv.) 

Mire haszná l ták a pápák az ő h a t a l m u k a t ? *) 

(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

A felvilágosultak érzelgését és badarságát, mely a 
pápai csalhatatlanság elleni kifogások között még a jobb 
érzelm üekre is oly mély benyomást tesz, —misem bizonyítja 
jobban mint e beszéd : ily hatalom nem embernek való. mert 
könnyen megtörténhetik, hogy a gyenge ember e teher alatt 
lerogyik, vagy annak nagyságától elvakítva azzal visszaél. 

Gondolkodó egyén hogy tekinthet ily beszédet alapul 
arra, hogy a pápa legfelsőbb tanitói hatalmát tagadja, nehe-
zen fogható fel, ámbár tény, hogy sokan ezen megnyu-
gosznak. Hi t dolgában nem érzelgás, hanem alapos okok 
kivántatnak. IIa azonban bizonyos. — és az ok ezen hitbizo-
nyossághoz az egyház határozatában rejlik, — hogy Krisztus 
az ő helyettesének az emiitett hatalmat átadta, akkor mily 
hallgatag, és felületes az ily beszéd ! Nem istenkáromló ön • 
hittség-e az egyház isteni alapitóját kérdőre vonni azért, 
hogy egy embernek több hatalmat adott, mint a mennyit az 
veszély nélkül elviselhetne? Nem annyi-e ez mint neki sze-
mére hányni, hogy ő ily előny által az embert kísértetbe 
dönti ? 

A helyett tehát, hogy megkérdenék, vájjon Krisztus 
e hatalmat csakugyan a pápára bizta-e, és minő okaink 
vannak igy hinni, beérik ezen vagy hasonló üres, de szépen, 
és szeliden hangzó szakkal. Es aztán vádolják az egyházat, 
hogy minden önálló gondolkodást megakadályoz! Mintha 

*) E terjedelmes tanulmányt egy falusi lelkész irta. Nevét a cziltk 
végén adj nk t. olvasóink tudtára. A római kérdés megujult vitatása kü-
lönös érdeket kölcsönöz ez egyháztörténelmi tanulmánynak. Sserk. 
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bizony oka volna azok gondatlanságának, kik nem akarnak 
vele tartani, midőn őket ép azon szellemi próbára báto-
rítja, mely nekik oly nehéznek látszik. Azonban napjaink 
csak ilyenek. 

De e beszédek egyszérsmind tudatlanságról is tanús-
kodnak, oly tudatlanságról, mely annál gyalázatosabb, 
minél hathatósabban vitat ják elleneink, hogy a szemrehányt 
kérdésben a történelem, és pedig egyedül ő dönthet. 
Azért a következő sorok futólagos vonásokkal jelzendik : 
hogyan gondolkodtak kezdettől fogva a pápák hatalmukról, 
és mire használták azt. E rövides vázlat kétségkívül elég-
séges leend arra nézve, hogy bebizonyítsuk, miszerint a vi-
lágnak inkább azt kell óhajtani, hogy a pápáknak még 
nagyobb befolyásuk legyen, mint minővel tényleg birnak. De 
szolgáljon ez egy kis adalékul is a keresztény cultura va-
lódi és biztos történetéhez ; azért a netán nehézkes, és tudo-
mányos sziuezetet, mit magán hord, t. olvasóim ne vegyék 
rosz néven. 

Kezdjük meg annak bebizonyításánál, hogy a római 
egyház ' igen régen lett felállitva. Ha valaha a kath. 
földgömb valamely egyházának oka lett volna Róma túl-
kapásai ellen kikelni, és amiatt féltékenynek lenni hogy az 
hatalmával vissza ne éljen : „ugy az antiochiai egyház volt 
az egyetlen egyház, mely eredetét és tekintélyét illetőleg 
a rómaival vetekedhetett volna."1) A hires püspök és vér-
tanú sz. Ignácz megmondhatja nekünk, mit féltett ő Rómá-
tól. „Féltem," kiált fel ő vértanúi halálvágyában, féltem sze-
reteteteket, az fájhatna nekem."2) „O ismeri a róm. egyhá-
zat ; ő tudja, hogy az ő szeretete nem egyedül Rómára szo-
ritkozik, hogy ő azt is, mi Rómán kivűl a hivők közt törté-
nik, egyenlő buzgó indulat- és gondoskodással karolja át, és 
ezen, az egész egyház általános jólétére irányzott szeretet az, 
mitől ő fél, s mit ezért ő levele elején a legerősebb kifeje-
zésekkel emelt ki."3) 

Ugyanazon levél végén ir ja ő : „Emlékezzetek meg 
imáitokban a syriai egyházról, melynek Isten helyettem 
pásztora. Azt a püspök helyett egyedül Jézus Krisztusnak és 
a ti szereteteteknek kell vezetni." — O megvigasztalódik 
ama gondolatnál, hogy nincs az egészen elhagyatva. Krisz-
tus sz. Ignácz szerint láthatlan vezetője a községeknek, az ő 
látható szerve a püspök. A püspök helyét a syriai egy-
háznál a római egyház szeretete pótolja, melyből kitűnik, 
hogy itt is a „szeretet" a római egyház kitűnő egyházi 
érzületéről értendő.4) 

Ily értelemben vette és gyakorolta Róma akkor hatal-
mát, mint a szeretetfrigy elnöke. Valóban, egy ily hata-
lom, melyet mindenki iránti szeretete és érdeklődése miatt 
félni kellett, a világ tetszését megérdemelte. 

Mi el vagyunk itt arra készülve, miszerint ama kifo-
gást halljuk, hogy e helyen nem a római püspökökről van 
szó. A felelet erre igen egyszerű. De mi tovább en-
gedjük beszélni a történelmet. 0 legjobban felvilágosit ben-
nünket, mi által nyilánitá a római egyház az ő féltékeny 
szeretetét. 

Van még Corinthi Dénesnek (170—180) egy az akkori, 
') Hagemann, Rom. Egyház 683 1. 
-) Ignácz. ep. ad. Rom. C. 1. 
3) Hagemann 690 lap. 
*) Hagemann ugyanott. 



Sotér pápához intézett levele. J ó lesz abból néhány helyet 
kiemelni, melyben Déne3 a mi legujabbi üldöztetésünkig 
megőrzött szokását a rómaiaknak magasztalja. O igy ir : 
„Kezdettől fogva szokás nálatok minden testvérekkel külön-
böző módon jól tenni és sok egyházaknak minden városban 
segélyt küldeni. Igy üdítitek ti a szenvedőket az ő szegény-
ségükben, és segítitek a bányákra itélt testvéreket, mint 
rómaiak hívek lévén az őseitektől átszármazó római erköl-
csökhöz. Es ezen szokást a ti tiszteletreméltó püspökötök So-
tér nem csak megtartá, hanem még azt felül is multa, a 
mennyiben, hogy a szenteknek segélyt küldhessen, magát 
mindenből kifosztá, és a távolból jövő testvérek szivéhez 
szól. mint egy anya gyermekeihez."5) Igy értesit az agg 
Özséb egyházi történetében. Hasonlókép őrzé ő meg a híres 
alexandriai Dénes püspök egv levelét, melyben ez István pá-
pának irja, hogy most m á r a béke és egység ismét helyreállt 
minden egyházakban. Ezen egyházak között, melyeket nagy 
számban névleg említ, „Syria és Arábia minden egyházait is ér-
ti" és ezekről mondja: „melyeknek te mindig segélyt küldesz." 

Igy gyakorolták akkor a római pápák az ő hatalmu-
kat. Az egyház fejévé rendeltetve, mindenre kötelezve hitték 
magokat, és miden szerencsétlen, lakott bár a civilisált világ 
végén, biztos volt szeretetükről. Azért ők az apostoli időktől 
fogva bizonyos napokat meghatároztak, melyeken a római lii-
veket a szegények és szorongatottak szüksége iránti önkény-
tes adakozásra hivták fel. — Valami sajátságos az a figyelem, 
melylyel Nagy Leó,— kitől több ily alkalommal tar tot t beszé-
deket birunk Rómájához, melyet igazságos büszkeség és önér-
zettel iparkodik eltölteni, mert sz. Péter széke által a föld-
gömb fejévé lett és az isteni religio által terjedelmesebb 
hatalmat gyakorol a földi uralomnál, — igy szól : Nektek 
meg kell mutatni, hogy az atyák tekintélye nálunk teljes 
erőben áll, és hogy az ő tanításuk engedelmességünk által 
fennmarad ; mert ily rendelet üdvös haszna nem csak a 
mult, de jelen korunknak is van szánva. Es ismételve bizto-
sit, hogy ép ezen berendezés nagy haszonnal volt a po-
gányság eltörlése, és a kereszténység gyarapodására, 

Hogyr ez által az egész kereszténységnek szeretete, és 
bizalma mennyire nőtt a római szék iránt, az világos. Bi-
zonyság erre sz. Vazul egy levele, melyben Damasus pá-
pát a legvégsőbb szükségben, melyet a keleti egyház az 
árián eretnekség által szenvedett, segélyre és az igaz hit meg-
őrzésére hivja fel. E levél hogy idézzük annál inkább meg-
érdemli, minthogy az egy részről ujabb bizonyíték arra, 
mennyire segitettek a pápák minden szükségben, a hol tehet-
ték, és másrészt igen nagy fontosságú a pápák legfőbb tanitói 
hatalmának tanára nézve. Sz. Vazul igy ir :6) „A régi sze-
retet törvényeit fel kell frissíteni és az atyák békéjét, ezen 
égi üdvöt hozó ajándékát Krisztusnak, melyr idővel elszá-
radt, virágzóvá kell tenni; ez ránk nézve szükséges, és hasz-
nos. Krisztusszerető szivednek ez ugy hiszem jót teend. 
Mert mi lehet örvendetesebb, mint az egymástól elválasztott 
emberiséget a szeretet köteléke által Krisztusban egyesítve 
látni ! Majdnem egész Kelet, tiszteletreméltó atya ! — Ke-
letnek nevezek pedig mindent Illyriáról Egyiptomig — he-
ves viharoktól van megrázkódtatva, minthogy az Arius 

5) Basil ep. 70. (Garmier II 165 sg.) 
6) Ugyanaz. 

által terjesztett tévtan . . . most felülkerekedett . . . E hely-
zetben mi mint egyedüli váltságot, látogatástokra várunk : 
a múltban mindig felüdített bámulandó szeretetetek, és nem 
rég is megerősödtünk azon örvendetetes hír által, hogy láto-
gatástokban részesülünk. De minthoív e remény meghiú-
sult és többé nem vagyunk képesek kitartani, kénytelenek 
vagyunk levélben titeket felhivni. szíveskedjetek mellettünk 
felállni és néhány hasonérzelmüeket küldeni, kik vagy az 
elszakadottakat ismét összefűzzék, és Isten országában ba-
rátságot alapítsanak, vagy pedig az elszakadás okozóit vele-
tek pontosan megismertessék, hogy jövőre lássátok nyíltan 
kivel legyetek közösségben. Hisz mi semmi uja t se kívá-
nunk, hanem csak azt mi a többi tisztes férfiaknál, a ti elő-
deiteknél, és nálatok szokásban van. Mert mi tudjuk ezt, és 
atyáink után jól emlékünkben van, kiket eziránt megkér-
deztünk, mikép fordult ama tiszteletreméltó Dénes püspök, 
ki változhatlan hite, és erényessége által közöttetek fény-
lett, levélben a caesariai egyházhoz, irata által atyáinkat 
bátorítva és követei által testvéreinket a fogságból kiváltva. 
Most azonban ügyünk nehezebb és komolyabb, nagyobb 
gondot kiván. Nem házaink elpusztitása, hanem az egyház-
tól való elszakitás miatt kesergünk ; nem a testet, hanem a 
lelket vagyunk kénytelenek látni az eretnekség előharczosai 
által szolgaságba hurczoltatni. H a azért most ti segítsé-
günkre nem lesztek, ugy nem fogtok többé senkit is találni, 
kivel kezet foghatnátok, mert mind eretnekségbe esnek." 

Az esemény, melynek folytán Dénes pápa a kappadó-
cziaikat azon nagyszerű támogatásban részesité, melyre 
Vazul itt utal, a thrákoknak betörése volt Kis-Ázsiába 
Gallienus idejében.7) Miként itt a thrákok vad száguldo-
zásai, ugy a vadnépek hasonló foglalási vándorlásaik alkal-
mat nyújtottak a pápáknak, hogy hatalmukat az emberiség 
jólétére fordítsák. Mily döntő pillanat volt az p., midőn Nagy 
Leó a hun királynak pusztitó útjában ellenállt és őt vissza-
térésre bírta ! „Ha Róma akkor a barbárok hatalmába kerül, 
s ezek elárasztják Olaszhont, ugy rövid idő alatt a földgömb 
uraivá lesznek és a kereszténységnek vége ! Mert Rómával 
elesik az egység központja, melyhez a mostani századok 
egyházi fejleményei csatolvák. S hol volna lelhető egy má-
sik? Afrika a vandál üldöztetés alatt nyög, Spanyol- ésFran-
cziaország árián góthokkal van megrakva, a keleti egyházak 
pedig eretnekségek, hatalommali visszaélés, egyes püspökök 
büszke törekvése által vannak szétszaggatva. A legborzasz-
tóbb válság percze volt az, midőn a jövendő századok sorsa, 
a történelem fejlődése egy nagy elhatározás, egy lelkesült 
tettől függött . Leó elszánta magát, és véghez vitte e ténvt. o o o J 

A szellemi hatalom fennállásáról volt itt szó. Bizva abban, 
ki azt alapitá, eltökélte elébe állni annak, ki előtt Európa 
népei reszkedtek, és a sz. várostól a veszedelmet elhárítani. 
Az legfenségesebb hivatás, és a kereszténység Ígéretei vezérel-
ték őt, s itt mint mindig bebizonyult a megbizás és ígéret, 
mely Péter utódjának adatott az által, hogy az ő beavatkozása 
által azon perczben midőn a kereszténység további fejlődése 
bensőleg és külsőleg megakadni látszott, a veszélyt elháritá 
és az egyházzal együtt a civilisátiót és az u j mivelődés 
lehetőségét megmenté."8) (Folytatjuk.) 

7) Sozom. h. e. 1. 2. c. 5 
s) Arendt. N. Leó 328. lap. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Január 21. A pápa megnyugtatása. — Min-

den józan eszű ember előtt, aki a pápaság és a vele kapcso-
latos keresztény Kóma történetét ismeri, világos volt, hogy 
a római kérdés, nem csak befejezve nem lett az által, hogy 
a piemonti rablóhad Rómát a pápától perfide elvette, ha-
nem hogy kezdetét tulajdonképen csak akkor vette. Ezen ál-
lítás ellenében csak a felületes lelkek hivatkozhatnak azon 
körülményre, hogy a római kérdés tiz éven keresztül pihent 
a nélkül, hogy a hatalmak bármelyike csak legkisebbet 
is lenditett volna rajta. A látszólagos csend mellett azon-
ban a római kérdés mindig létezett, és hogy létezett, mi 
sem bizonyítja inkább, mint az, hogy ez a kérdés egy-
szerre oly dimensiót vett, mint a milyennek azt a jelen 
pillanatban lenni látjuk. Vagy , lia csakugyan befejez-
tettek volua az acték a római kérdés felett Róma elrablása 
által, ha azóta épen semmi sem történt volna, feltehető 
volna-e, hogy e kérdés egyszerre oly hatalmasan, mint azt 
látjuk, előtérbe lépett volna? 

Az egyszerű józan ész azt mondja, hogy nem. A ró-
mai kérdés, Róma elfoglalása óta, egy perczig sem szűnt 
meg létezni, folyton élt az, mig végre, mint minden világ-
történelmi kérdés, nyiltan megoldatását követeli. Bizonyára 
inkább a pessimismus mint az optimusmusra vagyunk haj-
landók; a római kérdésre nézve azonban egy perczig sem en-
gedtünk a pessimismusnak, ellenkezőleg Kóma elfoglalása 
óta mindig azon meggyőződésben éltünk, hogy ez a kérdés 
előbb utóbb napirendre kerül és meggyőződésünket az ese-
mények igazolták, mert ma már a római kérdés nyilt fel-
tevése előtt állunk. Egy pár hónap előtt, midőn a kérdés 
felvettetett, a liberális lapok elbámultak és együgyüségök 
a történelemben, valamint a pápaság történelmében járat-
lanságuk, de egyszersmind annak következtében is, hogy a 
felmerült kérdést agyonüssék, tagadták a kérdés létezését, 
kihirdették urbi et orbi, hogy ilyesmiben maga a pápa sem 
hisz. Ma már más hangon beszélnek, ma már egész komo 
lyan bevallják, hogy a római kérdés létezik, csak azt nem 
tudják, hogy mit tegyenek vele; miként oltsák el a lángot, 
mely az általok emelt épületet enyészettel fenyegeti ? 

A liberálisok előtt e kérdésben csak egy pont áll tisz-
tán, az, hogy ők Ró nában akarnak maradni és a pápát on-
nan elbocsátani nem akarnák. Tehát Róma a szabadkőműves 
liberalismussal és a pápával. De hát mit jelent ez? Ez egy-
szerűen azt jelenti, hogy a liberálisok félnek, hogy a pápa 
Rómát elhagyni fogja, ami rájok egyértelmű a bukással. 
Ezt már nyiltan bevallják magok a liberális közlönyök is. 
Igy a ,Pester Lloyd- bevallja, hogy a pápa Róma nélkül, 
vagy épen, ugy mond, Rómán kivül, Olaszországra nézve 
megnyugtatás nem lenne. . . . Olaszországra nézve a nyu-
galom legfőbb foka az lenne a ,L1.' szerint, ha a páp,-} a ki-
rálylyal Rómában kiengesztelődnék . . . A pápanak tehát 
Kómában kell maradni, de hogyan, miután még Rómát 
sem akarják pleno jure a pápának adni ? A ,Lloyd' bölcse-
sége ebben a kérdésben oda lyukad ki, hogy a pápát meg kell 
nyugtatni. E bölcsességből azonban az az egyetlen egy pont 
hiányzik, hogy mikép, mi által ? 

Ha a ,L1.' által emlegetett, de hogy miben áll, azt 
nem jelzett, megnyugtatást figyelembe vesztik, ugy találjuk, 

hogy ő ez alatt a megnyugtatás alatt nem ért mást, mint, 
hogy a pápát biztatni, magyarán kimondva ámitgatní kell 
a liberalismusnak rendelkezésre álló hazug, tehát soha nem 
teljesítendő Ígéretekkel. Igen is, erre a gondolatra kell jönnünk, 
midőn nem csak még távolról sem jelzi a ,L1.', hogy mit 
ért ő azalatt a ,megnyugtatás' alatt, hanem beismeri, hogy 
a garantia-törvény tulajdonképen minden garantia nél-
küli, és mégsem követeli, hogy még ennek a garantia-tör-
vény megtartásának is biztosíték nyujtassék. Nem mond-
juk mi, hogy a pápát nem kell megnyugtatni ; de ez a meg-
nyugtatás olyan semmi esetre sem lehet mint a minőnek azt 
a liberalismus óhajtja, mert az ilyen megnyugtatás nem fog-
lalja magában a római kérdés megoldását a pápa érdekében, 
holott e kérdés megoldása nélkül a pápa semmiképen sem 
lesz megnyugtatva és e kérdés mindaddig ugy Olaszország 
mint Európára nézve sebet fog képezni, mig csak a pápa 
érdekében meg nem oldatik. 

A magas ( ? ) politikában jártas államférfiak bizonyá-
ra száz és száz módját tudnák annak feltalálni, hogy mikép 
lehetne a pápát úgy, mint azt állása, méltósága és befolyása 
követeli, megnyugtatni, a mely hatalmat és befolyást még a 
,L1.' is elismeri jelen czikkében és ma már a pápáról úgy 
beszél mint I. Napoleon, bevallva, hogy a pápa bizony mégiá 
csak hatalom, melylyel az államoknak számolni kell, ha 
csalatkozni nem akarnak. Mi, ámbár nem vagyunk jár-
tasak a magas politikában, mégis úgy találjuk, hogy nem 
épen szükséges Róma Olaszország fővárosának, ugy talál-
juk, hogy nem igaz az, mintha Olaszország Rómát — most 
csak erről beszélünk —- nem nélkülözhetné, mert akkor 
Olaszország Európára nézve folytonos fészke lenne a conspi-
ratiónok és e szempontból nem adhatná Olaszország Rómát 
a pápának még megnyugtatásul sem. Ezt mi a liberális 
okoskodás kificzamodottságának tudjuk be. A mi tudtunk-
kal vannak Európában t. i. semleges államok is, ezeknek 
semlegességét Európa bizlositotia, holott tagadni nem lehet, 
hogy azok nemzetiség tekintetéből egyik vagy másik ál-
lamhoz hozzá csatolhatók lennének ; de nem, Európa tűri 
ezen államok létét és semlegességüket védelmezi : nem tör-

o o 
ténhetnék-e tehát ugyanez a pápai állammal is ? A pápának 
visszaadandó területet nem nyilatkoztathatná-e ki Európa 
semleges területnek ? Nem vehetné-e ezen területet interna-
íionalis védelem alá ? Vagy Olaszország oly nagyhatalom 
volna Európában, hogy annak még az egész Európa sem 
lenne képes imponálni ? 

De más oldalról is tekintve e kérdést, tekintve t. i. 
azon oldalról, hogy a pápának Európa minden országában 
milliókra menő hivei vannak, kikre ő hatalmát, befolyását 
gyakarolja, ebben is elég indok fekszik, hogy az európai 
államok a római kérdés megoldását Olaszország ellenére is o o 
előmozdítsák. E pontnál is bátorkodunk egy kis analógiával 
élni. Európának vannak egyes államai, melyek érdekében 
már sok vér ontatott és pénz adatott ki, melyek hatalma és 
befolyása távolról sem hasonlítható össze a pápa hatalma és 
befolyásával. Ott látjuk azt a rongyos Montenegrót, ott van 
Oláhország és a híres Szerbia, mindezek fejedelmeinek tu-
dott Európa önállóságot, függetlenséget biztosítani, holott 
ezeket a pápasággal egy órában még említeni sem lehet, fel-
ruházta őket a függetlenség minden attribútumával és any-



nyit nem tehetne Európa a pápáért, a katholicismusért ? Ily 
módon megnyugtatást nem lenne képes nyújtani a pápának, 
midőn ennnek csak ily módú megnyugtatása mellett állanak 
biztosan a trónok és nyerik meg békéjöket és nyugalmukat 
az államok? Európa nyugalma és békéje talán csak érdemes 
ily áldozatra? Ha ugyan áldozatnak lehet nevezni, mit az 
államok saját érdekükben tesznek. 

Elfogadjuk mi igenis a pápa megnyugtatását : — de 
nem a hazug, se hideg se meleg liberális megnyugtatást ; oly 
módon t. i. a melyben a pápa is, a katholikus hivek is meg-
nyughatnak, vagyis a római kérdésnek a pápa függetlensé-
gét és szabadságát biztositó módon, hogy többé ne legyen 
kitéve hatalma korlátozásnak, ő maga pedig ne legyen 
alattvalója semmiféle állami hatalomnak. Ha ily módon fog 
megoldatni a római kérdés, akkor vissza fog térni Európa 
nyugalma is; ellenben ha akár a jelen helyzet tartatnék fenn, 
akár pedig csak expcrimántálnának a hatalmak és palliativ 
módón tennének valamit, a nyugalomra sohasem számithat-
nának; mert a katholikusok e kérdést folyton napirendre 
hozzák. 

Budapest. A Szent-István-Társulat f. hó 19-ikén 
tartott vál. ülése. — Elnökölt gróf Cziráky János ő exja és 
dr. Tarkányi Béla apátkanonok, társ. alelnök ő nga. 

A mult hó jegyzőkönyvének hitelesítése bejelentetvén, 
dr. Tarkányi Béla apátkanonok kezdé meg alelnöki előadá-
sát, melynek főtárgya méltó figyelmet ébresztett. 

Ama tartalomdús elnöki beszédben, melylyel nmélt. 
Ipolyi Arnold püspök ő exja a távollevő fővédnököt, bibor-
nok hg-primás ő eminentiáját helyettesítve, az 1880-ik évi 
közgyűlést megnyitotta, a Szent-István-Társulat föladatait 
fejtegetvén, figyelmessé tett a magyar egyháztörténetemre, 
hálásnak mondván e tért, mely azonban évek óta úgyszól-
ván parlagon hever. „Mi nem maradhatunk cl (igy szólt a 
lelkes főpap), kik századok óta e tért számos és nagy mun-
kával műveltük, s ezzel s e mellett magát az ország és nem-
zet történelmét megalkottuk. Igyekeznünk kell a jelenben is 
e tért nemcsak megtartan, de a tudomány mai állásának 
szinvonalára emelmünk, egyháztörténelmünk mélyebb és 
ujabb vizsgálataival, az anyagnak méltó, a mai tudományos 
irodalmi műkellékeknek megfelelő íődolgozásával. A mun-O O 
kálatok erre sehonnét se indulhatnának ki méltóbban, mint 
a társulat köréből, akár a társas munkálkodás, akár az 

egyes irók közti anyagfelosztás és megbízások, akár pá-
lyakérdések és jutalmak kitűzése által." 

Tarkányi Béla apátkanonok, kit a társulat bizalma a 
lángszellemű Ipolyi Arnold alelnöki székébe mintegy örö-
kébe választott utódjául, fölbuzdulva a lelkes fölhivásra, 
hogy a magyar egyháztörténelemre vonatkozó nagy eszme 
mielőbb valósuljon, sajátjából 100 darab es. aranyat tűzött 
ki a következő pályaműre : 

„Adassék elő művelt nagy közönségünk számára ujabb 
kútfői alapos vizsgálatok nyomán a kereszténység első kor-
szaka Magyarországban szent István király koronáztatásától 
szent László király haláláig." 

A kitűzött határidőre, mult 1881. decz. 31-ikére egy 
jjályamíi érkezett be ily jeligével: „Ilaec dicimus, quae didi-
cimus. S. Augustinus 

A pályamű szakszerű bírálatra kiadatott az eredmény 
az idei közo-yülésen fog kihirdetni. 

Az utolsó választmányi gyűlés óta 10 uj tag lépett a 
társulatba, név szerént : Polacsek Ernő szeredi plébános ; 

Laczkó János; Parcseties Fel ix ; báró Bark'tczy Sándor, val-
lás- és közoktatásügyi minizteri fogalmazó! Rapos József 
volt képezdei igazgató ; Róth József, Reiterics Antal köm-
lődi tanítók ; Nagy Kálmán apátfalvi káplány ; Turcsányi 
József nagy-apponyi ügyvéd ; div Chorényi József nyitrai 
papnöveldéi lelkiatya. 

Néhai Kántz Lázár czimz. püspök esztergomi kanonok 
10;) frtot, néliai Bartalos Béla volt abaujmegyei szolgabiró 50 
frtot, néhai Tarrody Mihály zákányi plébános 10 frtot, néhai 
Práff József egri főegyházmegyei áldozár kereszt, püspöki 
plébános 12 forint hagyományozott a Sz.-Istv.-Társulatnak. 

A kiküldött bizottság által bemutatott 1882. költség-
vetés felolvastatván, helyben hagyatott s végleges megerő-
sítés végett a közgyűlés elé fog terjesztetni. Előirányozta-
t ok 1882-re bevételül : 78,380 fr t .37 k r ; kiadásul: 77,307 
frt, A társulat alapitványi tőkéi 51,951 frtot tesznek, mely 
összeg államkötvényekben és földhit; lintézeti záloglevelek-
ben van elhelyezve. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerént a társulat 
mult évi bevétele: 85,150 fr t 43 k r ; kiadása: 73,733 f r t 94 
kr. Folyó évi január 1-től 19-ig bevétetett 7119 frt 5 kr ; 
kiadatott 5395 frt 74 kr ; pénztári maradék 1723 fr t 31 kr. 

Az ügynökségben 1881. 'deezemberben eladatott 
41,227 példány könyv, 5353 darab szent kép, 1318 darab 
egyes nyomtatvány, készpénzben bejött 7,318 frt 95 kr. A 
multévi összes forgalom volt : eladatott 494,466 példány 
könyv, 16,983 darab szent kép, 20,846 darab egyes nyom-
tatvány ; készpénzben bejött 64,698 fr t 73 kr. 

A varannói, a csütörtökhelyi, a gyékénesi és a gyöm-
rői r. kath. elemi iskolák szegény tanulói részére ingyen 
tankönyvek adományoztattak. 

Göndöcs Benedek apát-plebános, orsz. képviselő indít-
ványára a választmány határozatilag kimondá, hogy az évi 
könyvilletmények ezentúl legkésőbben octóber hónapban ki-
osztandók. 

Barta Béla kir. táblai tanácselnök indítványozta, hogy 
küldetnék ki bizottság, mely az igazgatósággal fogna jövő-
ben a kiadandó munkákra nézve közreműködni. Az indít-
vány elvben elfogadtatott s a bizottság mikénti közreműkö-
désének körvonalozása végetti javaslattétel kidolgozásával 
Tárkányi Béla alelnök ur ő nga elnöklete alatt Barta Béla, 
Bossánvi László, Göndöcs Benedek tagokból és a társulati 
igazgatóból álló szűkebb bizottság küldetett ki, oly utasí-
tással, hogy javaslatát a legközelebbi választmányi gyűlés-
nek mutassa be. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bossányi László és Gön-
döcs Benedek tagok kérettek föl. 

Svédország. Egy protestáns lelkész megtérésének indo-
kolása. — A stockholmi ,Dagblad' néhány nap előtt egy 
czikket közölt, mely általános, világegyházügyi érdekkel 
bír. Az idézett czikk szóról szóra igy következik : 

Lemondás prédikátori állásról. Hellgvist A. J . he-
lyettes lelkész a lundi (protestáns) székeskáptalanhoz inté-
zett levelében lemondott prédikátori állásáról, indokul kije-
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lentvén azon megingathatatlan meggyőződését, hogy az 
eredeti, apostoli kereszténység egyedül a katholicismus-
ban, és semmi esetre a svéd államegyházban található 
fel. H. ur azután igy folytatja : Mindenki, a ki az egy-
házi viszonyokat Svédországban ismeri, tudja, hogy azok 
a legfőbbb fokban szomorítók. Az államegyház prédikáto-
rai öt különböző vallási párthoz tartoznak, kik egymást el-
itélik. Az ó-orthodoxok azzal vádolják a waldenströmianu-
sokat, hogy ezek magát a kereszténység magvát is elvetik; 
Waldenstrom követői ellenben az ó-orthodoxok tanáról azt 
mondják, hogy az már kiment a divatból és semmi értelem-
mel sem bír többé. A pietisták azt vetik a schartauane-
reknek szemére, hogy ezeknél minden bensőség hiányzik ; 
ellenben a schartauanerek a pietistákat meg nem tértek-
nek nevezik, minthogy az ő megtérésök a kellő fokoza-
tok és álláspontokon nem ment keresztül. Az uj luthe-
ránusok e zavar iránti ellenszenvből és annak gyógyszeréül 
a protestantismusnak u. n. két (t. i. alaki és tartalmi) főel-
vét megváltoztatták, illetőleg elmagyarázták, miáltal fölöt-
tébb sikamlós térre léptek s az alapot magok alatt megin-
gatták. Es magában .a főt. székeskáptalanban is folytonos 
harcz vau az uj-lutheranismus, ó-orthodoxia és pietismus 
közt. Hogyan lehessek én ily körülmények között meggyő-
ződésem szerint az állam-egyház prédikátora és egyúttal 
becsületes ember, valóban nem vagyok képes belátni. Ma-
radjanak az államegyház prédikátorai azok, kiknek esze a 
tannal űzött visszaélés felismerésében az enyémnél cseké-
lyebb, vagy kik az őszinteséget nem veszik oly komolyan, 
mint én. Megvallom, én az egész u. n. reformatiót nem tar-
tom sikerültnek, és pedig azért, mert oly szellemektől 
indult k i , akik ugy okosság hiányában mint szivök 
romlottságában kitűntek. Különösen Lutherről vagyok 
reá nézve igen kedvezőtlen véleményben. Magán-iratai 
nak olvasása által fékezhetlen mérgességét és határta-
lan kevélységét ismertem meg. Utálom cynisinusát i s , 
melybe szakadatlanul esik s ellenszenvet keltenek ben-
nem hallucinatiói, melyek azt bizonyítják, hogy a mar • 
czangoló oroszlán lelkében beteg volt. En a mi hivatalos 
Luther-cultusunkat vagy nagy együgyűség vagy népámitó 
szemfényvesztés bizonyítékának tartom. A mit Luther kez-
dett, annak soha se lett volna sikere, ha politikai érdekek 
nem lépnek vala közbe s nem emelkednek túlsúlyra a val-
lásiak fölött. Hogy a kaiholika egyházba visszatérek, bizo-
nyára sokan rosszalni fogják, kivált az «zen dolgokban já-
ratlan és egészen téves hitben levő n^p körében. Az u. 11. 
műveltek valószinűleg meg fognak elégedni hazafiság hiá-
nyának előhozakodásával. Ámde én ugy vagyok meggyő-
ződve, hogy vallási ügyekben csak vallási indokok által 
szabad magát az embernek vezéreltetnie. If jabb korában talán 
ragaszkodhatik valaki valamely valláshoz azért, mert azt a 
legkényelmesebbnek, vagy az államra nézve legalkalma-
sabbnak tartja, vagy mert az a körülötte épen divatban 
van ; nem igy áll azonban a dolog, ha valakit lelki gondok 
nyomnak és az élet hiúsága iránt a legkomolyabb figyel-
meztetéseket kapta. En a halálos ágyak mellett azt tapasz-

taltam, mennyire nem képes a protestantismus vezetni és 
erősíteni ott, hol ez épen a legszükségesebb. Nem kötelessé-
gem-e lelkem üdvére használni ezen és más tapasztalatokat, 
hiven követni kötelmeimet, melyeket lelkiismeretem ró 
reám, és Isten előtt azzal a feddhetetlenséggel élnem, melyre 
képes és köteles vagyok, habár ideiglenes áldozatokat kö-
vetel is tőlem ? 

IRODALOM. 
= A veszprémi növ. papság. „Pázmány„-köre 

1881 2-ik évi 2-ik nyilvános ülésén elhatározta, hogy kiad-
ványainak árát — könnyebb megszerezhetés czéljából — 
tetemesen leszállítani fogja. A könyvek czime és ára a 
következő : 

1) Kath. erkölcstan. I r ta dr. Müller Ernő. A második 
kiadás után magyarítá a Pázmánykör. I . és II . köt. n. 8. r. 
X V I . 558 és X V I . 606 1. 1876/77. Ára a két kötetnek 
(5 frt helyett) . . . , . . 2 fr t 50 kr 

2) As ember benső életének befolyása társa-
dalmi helyzetére, dr. Marschal V. 1873. n. 8. r. 
284 1. Ára (1 f r t helyett) . . . . 60 kr 

3) A legszebb erény és a legundokabb vétek. 
dr. Zwerger János. 472 1. Ára (2 fr t h.) 80 kv 

4) A hit, mint isteni erény. dr. Zwerger J á -
nos. X I X ív, 385 1. Ára (2 f r t h.) . . 80 kr 

5) Hét beszély. Lady Fullerton Georgina. 
284 1. Ára (2 frt li.) . . . . . 80 kr 

6) Kobits egyháztörténelmének 2-ik köteté-
ből pár példánynyal rendelkezünk. Ajánljuk a 
csonka példányok birtokosainak figyelmébe. Ára 50 kr 

I t t rendelhető meg : 
Dr. Zánkay Gyula „Egyházi gyógybünte-

tések1' czimtí pályadíjnyertes műve. Gyóntató 
atyák számára becses segédkönyv. 1877. n. 8. r. 
354 1. Ára 1 frt, növ. papságnál . . . 80 kr 

E munkákat ajánljuk a lelkészkedő papság figyel-
mébe. A növ. paps. 

! Pázmány köre. 

V E G Y E S E K . 
— Simor János bib. hg-primás ő emja, ki alig két 

éve százezer forintot adományozott a megyebeli szegény ta-
nítók fölsegélésére, e napokban u j s fényes alapítványokat 
tett. A lévai apáczák iskolájára a már adományozott tizen-
négyezer négyszáz frton felül ujabban 10,400 frtot ; a buda-
pest-józsefvárosi apáczák iskolájára 28,200 frtot ; a siglis-
bergi apáczák iskolájára 17,700 frtot, a balassa-gyarmathi 
apáczák iskolájára 23,100 f r to t ; az érsekújvári apáczák is-
kolájára 8400 frtot ; a selmeczi apáczák iskolájára 4200 
fr tot ; a komáromi apáczák iskolájára a már eddig adott 
26,250 frton felül most 10,200 frtot, tehát a hazai közokta-
tás és nevelés czéljaira egyszerre 106,200 frtot meghaladó 
alapítványt tett. Megemlítendő ínég itt, hogy az ország bí-
boros főpapja ezenfelül évenkint 60—80 ezer forintot oszto-
gat szét különféle jótékony czélokra. 

— Száz Károly, vallás- és közoktatásügyi osztályta-
nácsos, a képviselőház közoktatásügyi bizottságának f. hó 
20-án tartott ülésében, azon inditványra, hogy a bizottság-
ban képviseltetésre az ország bíboros herczeg-primása is 
felkéressék, azt felelte, hogy ne, mert „a katholika egyház-
nak mint ilyennek nincsennek középiskolái." Ez oly korsza-
kot jelző nyilatkozat, melyhez foghatót egyhamar alig hal-
lottunk. Nem hittük, hogy ily eccletansan s ily hamar lesz 
Sur sum corda czimií czikkünk utólag is igazolva az iránt, 
mennyire szükséges az a katholikus emancipatio a protestáns 
észjárás hegemóniája alól. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A modern jótékonyság és a nő-egyletek. 
(Vége.) 

II. 
N a g y és ezerszerte va lónak b izonyu l t igazsá-

go t m o n d o t t Kr i sz tus U r u n k , midőn igy szó l t : „A 
ki nincs velem, el lenem vagyon, a ki nem velem 
g y ű j t : tékozol." (Máté XII . 30.). A tö r t éne l em és 
az élet b izonyí t ja , hogy a ki a keresz ténységtő l te -
h á t Krisz tusból e l szakad t : az a ker. e rények gya -
ko r l a t á r a nem képesül . I n n é t van, hogy a modern 
l iberalismiis, mely sz in tén lní ta t f o r d í t o t t Krisz-
tusnak, — m i n d e n erőlködése daczára sem gya-
koro lha t va lódi jó tékonyságot . A m o d e r n jó té -
konyság nem egyéb, m i n t a h i t ehagyo t t J u l i á n egy-
kori po l i t i ká j ának u tánzása . Még nem érkezet t el 
az időpont , m i d ő n a j ó t ékonyságo t aft'ectáló ü b e r a -
l ismus t u l a j d o n k é p e n i mes te rének pé ldá j á ra fe l -

k i á l t and : „Yicist i Nazar enc • I' de ezen időpont 
e lőbb u t ó b b be fog következni . Bár csak be lá t -
ná ezt a m é g tel jesen va l l á s ta lanná nem vá l t n a g y 
közönség ! Bár csak meggyőződnének a va l l ás t m é g 
mind ig becsülő keresztények, hogy a modern jó té -
konyság csak b i to ro l j a e neve t ! Bár csak megvon-
nák részvé tüke t a józan gondolkozók a modern jó-
t ékonyság tó l ! J o 

Fá jda lom, ez időszer int az e l lenkezőt kell ta-
pasz ta lnunk . - A divatos j ó t é k o n y s á g o t m é g a 
romla t l an lelkek egy része is bámul j a és u tánozza . 
Még a val lásosságáról i smer t nőnem is a d iva tos 
j ó t ékonyság e lőmozdí tó jává le t t . - A h a z á n k b a n 
is e l t e r j e d t u. n. jótékony-nöegyletek sem egyebek, 
mint a modern jótékonyságnak majmolásai. — Bár h a 
tán sokan nehezte lni fognak is r á m : én k imondom, 
hogy nekem a m o n d o t t nőegyletek nem tetszenek. 
Nem akarom ál l í tani , hogy a nőegyle tek á l t a l án 

véve károsak lennének , sőt e l lenkezőleg el ismerem, 
hogy ezen egyletek á l t a l án véve sok valódi j ó t é -
konyságot is gyakoro lnak . De m é g is annak vagyok 
mondója , hogy a nő-egyletek : 

1) nem állnak helyes alapon; 

2) a jótékonyság gyakorlatánál nem használnak 
k i fogást alan eszközöket. 

Miért nem ál lnak a nőegyle tek helyes a l a p o n ? 
Először is azért , mer t semmiféle vallásos színezettel 
nem bírnak. — „Már micsoda beszéd ez?" fogja 
mondan i egyik-másik olvasó. ..Mintha bizon nem 
lehe tne va l l á skü lönbség né lkü l jó t t e n n i ? T á n az 
ú rnak bo l t j ában min t meg annyi spec ia l i t ásként , 
kü lön csomagban á r u l j á k a ka thol ikus- , külön cso-
magban lu the ránus - s kü lön csomagban a kálvi -
n is ta j ó t ékonyságo t?" — Az ilyes s ehhez hasonló 
e l lenvetésekre ekkén t vá laszo lok : „En a j ó t ékonv -
ságot korántsem akarom a kü lön fé l e val lások sze-
r in t sort irozni . El i smerem, hogy val láski i lömbség 
né lkü l minden ember segélyezhet i szenvedő fele-
b a r á t a i t ; de azé r t mégis megmaradok azon á l l i t á -
som melle t t , hogy a vallási színezetet né lkü löző 
jó tékonyság nem czélirányos. En azt ó h a j t a n á m , 
hogy az á j t a tos nőnem val lásos ö n t u d a t t a l s ne 
d iva t szerü leg gyakoro l j a a jó tékonyságot . Azt sze-
re tném, ha nemeskeblü ú rhö lgye inknek j ó t ékony 
egyletei nem a XIX- ik századbeli hu inanismusnak 
hanem az ős régi keresz tény szeretetnek cz imeré t 
viselnék. Azt szeretném, ha nőegyletc ink o lya tén 
szervezettel b í rnának , mely első p i l l an tá s ra ny i lván-
valóvá teszi, miszer int az egyle tek t ag ja i k o r á n t s e m a 
bon ton követe lményeinek, a h u m a n i s m u s n a k keresz-
te l t f e lebará t i szeretet igényeinek hódolnak , — ha-
nem m i n t vallásos keblű honleányok, val lásos köte-

J / 
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l emkint let tek a jó tékonyság angyalaivá. Azt sze-
re tném, ha a magas rangú úrnőket ne a hiúság, ha-
nem a keresztény szeretet sarkalná a jó tékonyságra . 
Azt szeretném, ha úrnőink ne a r r a törekednének, 
hogy a lapokban nevüket , mint x-i nőegylet elnökét, 
alelnökét, választmányi tagját stb. olvashassák, — ha-
nem azon iparkodnának, hogy neveik, mint valódi 
jótevők nevei az élet könyvébe bejegyezve legye-
nek. — A divatszerüség, a bon ton i rán t i hódolat , a 
h iúság nagy, még pedig igen nagy mér tékben csök-
kentik a nőegyletek jó tékonyságának hatásos vol-
tá t . — A je lzet t gyengék mintegy természetszerű-
leg a val lást nem ismerő humanismus ta la já ra te-
relik a kü lönben vallásos nőket. Áll i tásomat bőveb-
ben i l lus t rá ln i tudnám, ha ezt egyél) t á rgyakka l is 
foglalkozó folyóira tban közölt czikkem szűkebb 
kere te nem t i l taná. 

Még egy más körü lmény is arra muta t , hogy 
a nőegyletek nem ál lnak helyes alapon. — A nő-
egyletek l é t re jö t t e és nagy száma ugyanis azt lá t -
szik bizonyítani , mintha talán a közjótékonyság vezeté-
sére a női nem is hivatással bírna. — Ámde nézetein 
szerint a nőnem ily hivatással nem bir. Azt 
ugyan megengedem, hogy a nők m á r csak gyeii-
gédebb érzelmeik s érzékenvebb szivüknél fogva is O •/ O 

nagy ha j landósággal b i rnak a jótékonyságra. I)e 
sőt azt ál l í tom, hogy a jó tékonyság egyes nemeinek 
gyakor la táná l a nő messze fe lülmúl ja a férfi t . Igy 
p. o. a betegek ápolására a nő mindenkor a lkalma-
sabb min t a férfi. Maga a sz . i rás is elismeréssel szól 
a nők jótékonyságáról . A példabeszédek könyvében 
fe lmagaszta l t erős asszonyról (mulier fort is) a többi 
közt ezeket olvassuk : „Manum suam aperui t inopi, 
et palmas suas ex tendi t ad pan perem." (XXXI. 20.) 
Még többet mond a nő jó tékonyságának hatásos 
vol táról Bölcs Sirák midőn igy szól : „Ubi non est 
mulier, ingemiscit egens;'* (XXVI . 27.) vagyis „A 
hol asszony nincs, sóhaj t a szűkölködő." — Az ir-
galmas nénék működéséről , melyet még a protes-
tánsok is bámulnak, nem is szólok. Azt sem em-
lí tem, mennyi jó t gyakorolnak az egyesncmeskeblü 
hölgyek, kik nem á ta l ják olykor-olykor megláto-
ga tn i a nyomor haj lékai t . Röviden csak annyi t 
mondok, hogy a nőnem már természeténél fogva 
is a valódi jó tékonyság angyalává lehet. Ámde eb-
ből még nem következik, hogy a közjótékonyság 
vezetésére, a köznyomor enyhí tésére a nőnem bir 
hivatással. A vitéz katona, min t csupán ilyen, had-
vezéri t a len tummal nem bir. A jó sziv, a nemes 
részvét sem képesítheti a nőnemet a közjótékony-

ság vezetésére. Ehhez sok tapinta t , nagy körül te-
kintés és emberismeret k ívántat ik . E tu la jdonok-
kal pedig a nők nem mindenkor dicsekesznek. Ta-
núságot tesznek erről a nőegyletek is, midőn rend-O ö«/ 
szerint valamely férfit kérnek fel a t i t ká r i vagy 
jegyzői teendők végzésére. Ezenkivül a közjóté-
konyság sok u tán já rás t is igényel. Már pedig a jó 
nő, a valódi családanya, sokat nem fu tkározha t . Öt a 
családi teendők a házhoz kötik. A nagynevű Du-
panloup mondásakin t .,ce n 'est pas gra tu i tement , 
qu 'on devient — — une mère de famille. On é ta i t 

l ibre auparavant : on ne l 'est plus désormais." (Le 

mar iage chrétien.) Ep azér t nekem már csak azon 

oknál fogva sem tetszenek a nőegyletek, mer t a 
gyakori gyiilésezések, kolduló házalások á l ta l el-
vonják a nőket a családi szentélytől . Sőt ta lán 
az egylet érdekében gyakorol t házalások a lkalmá-
val ra j tok is te l jesül sz. Pá lnak mondása : „hozzá 
szoknak a házakat hivalkodva körü l j á roga tn i ; nem 
csak hivalkodva pedig hanem csacsogva és szemfü-
leskedve is beszélgetvén olyanokat , a mik nem ille-
nek." (I. T imoth . V. 13.) 

A nőegyleteknek nem csak á l láspont juk , ha-
nem czéljaik elérésére használ t eszközeik sem áll-

j ák ki a k r i t iká t . — A nőegyletek, mint t u d j u k , 
pénztáraik javára gyakor i bálokat , tombola-esté-
lyeke t , jó tékony bazárokat stb. rendeznek. E n 
az ilyen mula tságoknak nem vagyok bará t j a . Az 
ily mulatságok nézetem szerint e lszoktat ják az 
embereket az önzetlen jó tékonyságtó l és megszen-
tesítik azon elvet, hogy csak is akkor és úgv csele-
ked jünk jót , lia a jó tékonyság czimén mi is valami 
jóban részesülünk. — De sőt többet mondok, mi-
tbin azt ál l í tom, hogy végső elméletben a tá rsada-
lomnak inkább ká rá ra min t hasznára vá lnak a 
mondot t mulatságok. Az élvezetvágy nap ja inkban 
úgy is túlságos ; a fényűzés amúgy is h a t á r t a l a n ; 
már pedig a nőegyletek bá l ja i csak fokozzák mind 
az é lvezetvágyat , mind ped ig a fényűzést . Az 
ti. n. jó tékony bálok ugyan több száz fo r in t t a l gaz-
dag í tha t j ák az egyletek pénz tá ra i t , de ezrekkel 
csökkentik a bálozok tá rczá já t . Nem r i tkán egyes 
bálozó család többet ad ki a báli ruhá ra mint a 
mennyi t iszta jövedelmet a bál fe lmuta t . Már 
most kérdem, helyes el járás-e az amúgy is gazdag 
kereskedőknek, a szükséget nem szenvedő nösza-
bóknak, vendéglősöknek és czigányoknak ezreket 
odadobni, hogy azután az a rány ta lanu l kevesebb 
belépt i d i jakból valamicske a szegényeknek is jus-
son ? \ alódi jó tékonyság-e ezrek elpazarlása és sa-



j á t magunk elszegényítésének előmozdítása mel le t t 
segélyezni akarni a szűkölködőket? 

A jó tékony czélú bálok bará ta i imént leir t 
okoskodásom megczáfolására ta lán azzal fognak o Ö 
előállni, hogy hisz a jelenlegi á l ta lánosan elfoga-
dot t gondolkodásmód mel le t t lehetet lenség a bá-o o 
lókat és nyilvános mula tságokat végkép megszűn-
tetni, s hogy a jótékonyezélú bálok e l törül tével ba-
jos avagy ép lehetet len volna azoknak ez idüsze-
r int i tiszta jövedelmeit, i l letőleg a bálozás á l ta l 
egybegyűl t segélyadományokat egyéb úton előte-
remteni. E két ellenvetésre röviden válaszolok : 

Tudom én, hogy mai nap a vi lág a bálokat és 
nyilvános mula t ságoka t szükséges roszaknak tar t ja , 
tehát nem is akarom én azoknak végleges e l tör lé-o o 
sét indítványozni , — hanem mivel másrészt arról is 
erősen meg vagyok győződve, liogy az idöszerint r:* G J 1 ö v 
oly gyakorivá let t családi békétlenségeknek, a csa-
ládapák á l ta l e lkövetet t t r u t sikkasztásoknak, szám-
talan öngyilkosságoknak oka legtöbb esetben a nők-
nek határt nem ismerő fényűzésében rejlik; minthogy 
pedig a fényűzés leginkább a nyilvános mulatsá-
gok a lka lmával jö gyakor l a tba : azér t sehogy sem 
tudom helyeselni a báloknak jó tékonyság czimén 
eszközölt szaporítását, - ezért kárhozta tom a nő-
egyletek ál ta l sűrűn rendezni szokott nyilvános 
mulatságokat . 

.V másik ellenvetésre, — illetőleg, ama kér -
désre : miként lennének az el törlendö vagy megke-
vesbítendő jótékony bálok jövedelmei pótolandók, 
— egyszerűen az a válaszom: inkább kevesebbet, 
de helyes utón vagyis sa já t anyagi és erkölcsi ká-
runk né lkü l — áldozzunk a szegényeknek, mint -
sem hogy bővebb segélyadomány mel le t t magun-
ka t az anyagi és erkölcsi tönk veszélyének ki te-
gyük. — Koszát, erkölcsileg nem helyeselhető dol-
got még akkor sem szabad tennünk, ha ta lán ebből 
valami jó szülemlenék is. — Valamin t a lopot t 
pénzből adot t alamizsna : ugy a kárhoza t ra mél tó 
pazarlással, rendkívül i fényűzés kifejtése közben 
egybegyűl t segélyadomány sem tetszhetik Isten-
nek, s nem lehet üdvös a megsegélyezettnek. ö O v 

Egyébkin t nézetem szerint a jó tékony bálok jöve-
delmeinek pót lása nem tar tozik a lehetetlenségek 
közé. Ha teszem azt valamely nőegylet k imon-
daná, hogy ezentúl az évenkint tar tani szokott 3 
vagy 4 bál he lye t t csak egyet vagy ke t tő t fog ren-
dezni ; az e lmaradt két bá l t pedig meg fogja vál-
tani, vagyis a bálozó közönséget fel fogja ké r -

ni : adjon össze annyi segélyadományt , a mennyi t 
kü lönben a bál i belépti j egyekér t t izetett volna? 
ily módon könnyű szerével pótolható volna az el-
m a r a d t jövedelem, de sőt nagyobb összeg pénz is 
egybegyűlhetne, min t a mennyi a valósággal meg-
ta r to t t bálból egybegyülendet t volna. Tehát nem j o j 
veszítenének a szegények, de nyernének a néhány 
bálról lemondot t családok. 

» 

Czikkemet befejezendő ama ké t kérdés t teszem 
fel : 1) mire figyelmeztet bennünket a modern jó-
t ékonyság? 2) mire u ta l a jó tékony nöegyleteknek 
kevésbbé helyes á l láspont ja és sok tekinte tben ki-
fogásolható eszközeik ? 

Az első kérdésre maga az olvasó is megadha t j a 
a választ, mer t czikkem első pon t j ának megszívle-
lése u t á n bizonyára ezt fogja magában gondolni : 
Az igaz keresztény, a józan kath. hivő okvetlenül 
kell, hogy távol t a r t sa magá t a modern jó tékony-
ságtól. — A valódi fe lebarát i szeretet tényei t gya-
korolni óhaj tó ker. ember nem pá r to lha t j a a vallásos 
jelleget nélkülöző jótékony egyleteket , hanem 
inkább vallásos je l legű jó tékony egyletek pénztá-
rába helyezendi szeretet-adományait . A vallásos 
meggyőződéssel bíró magyar ember csak is a sz. 
László-Társulat , az o l tár - és sz. Vincze-egyleteket 
t a lá lha t j a pár t fogásra mél tóknak s csak is ily egv-
letek terjesztése érdekében fog buzgólkodni . 

A másik kérdés megfej tése sem nehéz : Igye-
kezzenek főleg a városi kath. plébánosok és más te-
kintélyes kath. férfiak a j ta tos úrhölgyeinket felvi-
lágosítni a nöegyletek helytelen szervezetéről. Tö-
rekedjenek őket rábírni , hogy az egyház védnöksége 
alá helyezkedve s vallásos színezetet felvéve, czél-
irányosabb úton s k i fogásta lan szellemben folytas-
sák működésüket . — Igen-igen üdvös lenne a sz. 
^ incze egyletet az egyes plébániákon megalapí-
tani, s a hasonczélú sz. Erzsébet egyletet kül -
földről hazánkba á tp l án t á ln i , min t Budapesten 
már megtör tén t , s lassankint e ké t egyletbe a 
mostani nöegyleteket beolvasztani. A magyar ú r -
hölgyek bizonyára nem fogják ind í tványomat kár -
hoztatni , mer t hála az égnek ök még többnyire 
mindannyian vallásos meggyőződéssel bírnak, s 
nein is annyi ra makacsok, hogy a jóakara tú Útba-
igazí tást megvetnék! — En legalább ezt tapasztal-
tam a többi közt Váezon, hol a nőegylet eleintén 

a kath. szempontból gyanús .,Fröbel féle qyermek-
8 * 
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kert" f e n t a r t ó j a s z e r e p e l t , d e k é s ő b b a g y e r m e k -
k e r t e t kisdedóvodává v á l t o z t a t t a á t : a n n a k v e z e t é s é t 
sz. V i n c z e l e á n y a i n a k kezél )e a d t a á t . — Ezze l a 
vácz i n ő e g y l e t k a t h . j e l l ege t v e t t m a g á r a , —• a 
m i t m e g b á n n i a e d d i g e l é l e g k i s e b b o k a s e m v o l t , — ö o o 
m e r t a k i s d e d ó v o d a , m i ó t a a b b a n a p á c z a m ű k ö d i k , 
h á r o m s z o r t a o l y n é p e s lön , m i n t e l ő b b v a l a . E n 
e rősen m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y h a z á n k b a n a 
n ő e g y l e t e k n e k v a l l á s o s i n t é z m é n y e k k e l v a l ó á t a l a -
k í t á s a n e m j á r n a n a g y n e h é z s é g g e l . - A n ő e g y l e -
t e k n e k n e m k a t h . t a g j a i a k a t h . j e l l e g f e l v é t e l e u t á n 
is az e g y l e t t a g j a i m a r a d h a t n á n a k , v a g y , lia n e k i k 
ú g y t e t s z e n é k , k ü l ö n f e l e k e z e t i e g y l e t e t a l k o t h a t -
n á n a k ; s e m az e g y i k sein a m á s i k e s e t b e n n e m 
h á r a m l a n é k e b b ő l h á t r á n y a j ó t é k o n y s á g ü g y é r e . 

V a j h a m e g s z í v l e l n é a n a g y k ö z ö n s é g a c z i k -
k e m b e n k i f e j t e t t e s z m é k e t ' . —• V a j h a a k a t h . s a j t ó 
f e l k a r o l n á és e g y é b b s z e m p o n t o k b ó l is b ő v e b b e n 
t á r g y a l á s a l á v e n n é s z e r é n y i n d í t v á n y o m a t , m e l y -
n e k f o g a n a t o s í t á s a , m i n t e r ő s e n h i s zem, n e m csak a 
köz j ó t é k o n y s á g ü g y é n e k , h a n e m a h a z a i v a l l á s e r -
k ö l c s i s é g n e k is n a g y h a s z n á r a v á l n é k . O o » ' 

Kazaly Imre. 

Mire haszná l ták a pápák az ő h a t a l m u k a t ? * ) 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Hasonló szolgálatot tett Leó másodízben a világnak, 
midőn a vandal Genserichnek Kóma kapujáig eléje ment, 
és kérése által a vad barbárnál legalább annyit elért, hogy a 
város pusztításával megelégedett, és szándékától, hogy azt 
a földszínéről tűz és kard által eltörülje, elállt. Hasonló 
szolgálatot még többször tettek a pápák az emberiségnek. 
Igy Zachariás midőn a longobárd Luitprandot megakadá-
lyozta, hogy országát és népének erkölcseit egész Olaszhonra 
kiterjeszsze. Igy I I . Orbán és utódja, midőn II . Sylvester 
és I I I . Gergely eszméjét érvényesiték és a kereszteshadak 
által egyrészt az izlám fenyegető előnyomulását visszaszo-
rították, másrészt a keresztény buzgalomnak a kor vad-
sága fölött nagyszerű diadalmat szereztek és a civilisatió 
kiszámithatlan haladásának lendületet adtak. Igy I V . 
Incze, midőn egy ujabbi pusztitás veszélyekor, mely a mon-
gol vándorlás által Európát fenyegette, a döméseket és 
ferenczieket megbízta, hogy ezen vad hordák keresztény ie-
sitését és erkölcsiesitését próbálják meg. Mily erőfeszítéseket 
tettek a pápák V. Mólosig, hogy a keresztény Nyugatot 
Konstantinápoly megmentésére az előrenyomuló törökök 
ellen felébreszszék, erőfeszítéseket, melyek, fájdalom, a lati-
noknak a tanaticus görögök iránti lehangoltsága miatt ered-
ménytelenek maradtak. S miután a koczka már eldőlt, 
mégis iparkodtak a keresztény név ellensége további elő-
nyomulásának gátat vetni. „Hogy legalább valami történt 
a törökök fenntartóztatására, az egyedül I I I . Callixt pápa 
műve volt és a nagy mentő ütközet Belgrádnál (1456) mely 

az ő követei és keresztesei által dőlt el, egyedül az ő rová-
sára történt."1) „Azon hitben, hogy ha ő, mint a keresztény 
ség tanitója és atyja, hajlott kora daczára, jó példával 
menne elől, a többi fejedelmek is követendik, I I . Pius maga 
állt serege élére a törökök ellen, és ez által siettette halá-
lát."2) A velenczeieket. kik helyzetüknél fogva leginkább 
kényszerítve voltak a törökök ellen harczolni, X . Incze, I X . 
Kelemen, VII . Sándor pénz, hajó és más eszközökkel segi-
ték. Midőn X I V . Lajos a törököket a német császárra 
uszitá, ismét X I . Incze volt, ki ugy I. Lipótot, mint szövet-
ségeseit, a hős Sobieskv lengyel királyt pénzzel segité, s igy 
Bécs megszabadítását és a keresztény nyugat megmentését 
lehetségessé tette. 

Bármily nagyszerűek is az eddig említett szolgálatok, 
melyeket a pápák hatalmukkal a világnak tettek, azok in-
kább külsők és negatívok s nem hasonlíthatók össze azok-

ig 
kai, melyekkel ők a kereszténység terjedését, a népek erköl-
csiesitését, a miveltséget és a szellem emelkedését közvetle-
nül eszközlék. Megérdemli mindenesetre a fáradságot, hogy 
e serény befolyásukat és hatalmuk fejleményét kövessük, ha 
a pápaság jelentőségéről hű képet akarunk bírni. 

Minthogy inkább szellemi téren lehet félni a pápai 
hatalom direct visszaélésétől, mintsem a tisztán külső vi-
szonyokban, igy előre is idézzük I I I . Felix szavait, melyek 
oly jól vázolják, hogv tekintették maguk a pápák az ő szel-
lemi hatalmukat. Ö igy ír Acacius konst. püspökhöz :3) 
Miután boldogemlékű elődöm, Simplicius pápa, a legfőbb 
urnák végzése által e földi életből eltávozott és a hivatal 
vezetését, mit ő v i t t , csekélységemre hiz ta , az összes 
egyházérti gond mellett, mit a legfőbb pásztor rendelete 
folytán sz. Péter aggodalom közt vett át, — engem is legna-
gyobb aggály fogott el, mely engem mint elődeimet is 
folyvást gyötör , Alexandria és a keleti kereszténység 
állapota iránt. Éjjel és uappal mellettünk ül és ösztönöz stb." 
Bizton feltehető tehát, hogy a pápai hatalom, minthogy 
annak hordozói arról igy vélekednek, s minthogy még olv 
erőteljes és tevékeny egyén is, mint IV . Incze sz. Pál lal övéi 
előtt igy sóhajtott fel, hogy saját gondjain kívül minden 
egyházak gondja kötelességévé tétetett, hogv, mondom, a pá-
pai hatalom nem könnyen nyújt csalétket a visszaélésre. 

Szolgáljon erre nézve például N. Gergely, ugyan az, 
ki meghallván, hogy ezen legmagasabb méltóságra emelte-
tett félelemből elfutott, s addig rejtőzött, mig magát Istentől 
majdnem kényszerítve látta,hogy hivatásának magát alávesse; 
ugyanaz ki először vette fel azóta a pápák által ünnepélyes 
hivatalkodásukkor használt czimet : Isten szolgáinak szol-
gája.4) Persze itt előre is azt akifogást fogják megkisérleni, 
hogy ezen pápára való hivatkozás czélutikra semmi jelentő-
séggel se bir, minthogy az a pápai méltóságról sokkal cse-
kélyebbet képzelt, mint többi hivataltársai, főkép a későbbi 
időkben és hogy ezért gondolkodásmódja és eljárásának a 
többi pápákkali összehasonlítása helytelen. Bebizonyításul 
arra nézve, hogy Gergely mily nagyra becsülte a pápai ha-
talmat és méltóságot, elég leend egy kis rövid vázlat. 

l) Menzel. Gesch. der Deutsch. II. 24. 1. 
*) Alzog. K. H. 7 A. 673 f. 

Felix epis. ad Acacium (Hard. II. 8. 11.) 
4) Paulus Dias, vita Greg. C. 13. 
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Egy pápához, ki szigorúan sürgeti hogy az apos. sz.-
szék tekintélye, mely a hitnek a feje, senkinek önhittsége 
által meg ne csoukitassék, egy pápához, ki még a mailandi 
metropolita ellenében sem átalotta kinyilatkoztatni azt, hogy 
a többiek Ítéletét ő jogosan vizsgálja meg újra, — igen illő, 
hogy a pápai hatalmat és méltóságot becsülni tudja. Az 
arlesi metropolita ellenében kinyilatkoztatja, miszerint 
ismert tény az, hogy az apostoli szék iránt a hivek oly tiszte-
letet tanúsítottak, hogy azt, mit ő határozata által megerő-
sített, többé semmi illetéktelen és meg nem engedett jog-
bitorlás meg nem ingathatja. Es ismét : „hogy az, mi 
egyszer az apostali szék tekintélye által el van döntve, 
semmi esetben se szorul megerősitésre, hogy ő bőségből (ex 
abundantia) mindent, mit a kérdéses ügyben elődei megerő-
sítettek, saját tekintélyével újra érvényesít."5) Egy pápa, ki 
a császár, és a konstantinápolyi patriarchs ellen kinyilat-
koztatja, hogy nincs mitől félnie, csupán a mindenható Úr-
tól ; ki maga nyíltan fellép a császár ellen és előtte himezés 
nélkül kinyilatkoztatja, hogy törvénye igazságtalan, mert 
azt tiltja, mi eddig meg volt engedve, és azért sokak előtt a 
mennybe vezető utat elzárja; ő ki a prímások ügye fölött 
itél; ő ki hivatalával egyezőnek tartja, hogy a püspököket 
rendreutasítsa; ő ki még Keleten is és Kis-Azsiában a veszé-
lyes könyvek olvasását eltiltja; ő ki az előkelőket is felhivja 
hogy készségesen vessék magukat alá az ő kötöző és oldozó 
hatalmának, nehogy a mint itt kegyeiből, ugy a más világból 
is kizárja őket : egy ily pápa kétségkívül magas fogalommal 
bir pápai nagyságáról, nagyobbal mint azok elviselni képe-
sek lennének, kik oly sokszor hivatkoznak reá. 

Lássuk tehát, hogy a pápa bármily magasztosnak 
hitte is hatalmát, miként élt azzal ? O futott az elől, mint 
emiitettük, mert nehéz tehernek vélte azt erejéhez képest, 
Isten csudálatos működése által kényszerítve, végre aláveté 
ugyan magát, hogy makacsul Isten nyílt akaratának ellent 
ne álljon, ez azonban nem akadályozta őt, miszerint a többi 
pápákkal együtt, kikről hasonlót említettünk, fel ne sóhajt-
son, hogy őt az összes egyházak gondja terheli. 

Mégis a gond és felelősség ezen érzete nem tette őt 
gyengévé, hanem erőt kölcsönzött neki, hogy nehéz és magas 
hivatalát oly módon gyakorolja, miszerint általa a pápai 
szék valóban mentő szirtté vált ama szomorú korban. Nála 
bizonyul be igazán, ini a pápaság; azért igen helyén lesz lia 
hivatalkodásáról egy kis vázlatot adunk. 

Az ő egész pápai működésében egyetlen vezérelvül 
az lebegett előtte, hogy lia valamit elnézne, az ő ha-
nyagsága a lelkek kárára válnék. Ismét az ő uralko-
dási elve, melyeket ő e szavakba burkol: „Bizunk te-
remtőnk védelmében, hogy mi, ha valamit egyszer igaz-
nak felismertünk, az egyház rendeletétől, a méltányosság 
és igazságtól, se valaki iránti szívesség, se másnak hibája 
folytán el nem térünk, hanem ahhoz tart juk magunkat, mi 
illendő. Mert lia mi, mitől Isten őrizzen, az egyházi erélyt 
és gondoskodást alább hagyjuk, ugy a lomhaság megrontja 
a fegyelmet és bizonnyára a hivők lelki kárára lenne, ha 
pásztoraiknál ily példát vennének észre." Azért régi és jól 
átgondolt elve az volt, hogy a teher átvételénél, mit a hiva-
tal ró rá, senkit se enged beleavatkozni. Más részről azt is 

s) Greg. 1. 9. ep. III . 
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elmondhatta magáról: „Szivemben Jézusthivom bizonyságul, 
hogy senkinek a legfelsőbbtől a legalacsonyabbig alkalmat 
botrányra nem akarok adni. Mind nagy és tisztesnek szeret-
ném őket látni, csak tiszteletük a mindenható Isten tisztele-
tének ne ártson." 

A hol az egyházi hivatalkodásban különösen a püspö-
köknél bünt és hanyagságságot talál, az igen fá j neki. Azon-
ban nincs nagyobb öröme, mintha az egyházi pásztorok, kik 
előbb hivatalukat hiányosan vegzék, magukat megjaviták. 
Mert a mint minden idegen bűn őt ugy szólva szétinarczan-
golja, ugy minden jó tett vigaszul szolgál neki. 

O is mint az apostol elmondhatja magáról, hogy csak 
akkor él, lia alattvalói erősek az Urban. IIa látja, hogy egy 
püspöknek papjai vagy más egyházi szolgák nem adják meg 
az illő tiszteletet, ugy azonnal védi annak tekintélyét. Ha 
valahol a kath. világon egy püspököt alattvalói, vagy egy 
áklozárt püspöke, vagy papot világi bántalmazott, ugy eléje 
áll a gonosztevőnek, ha ez által bár a föld leghatalmasabb-
jai lennének is ellenségévé. 

Mi az egyházi törvényeket illeti, azok megtartandók. 
O a mindenható Isten ereje és segélyével azokat keresztül 
viendi. I Ia azonban látja, hogy az apóst, sz.-szék rendeletei-
nek nem engedelmeskednek, ugy a mindenható Isten sugal • 
lani fogja neki, hogy annak megvetői ellenében mit tegyen. 
„Igen szeretnék ugyan — írja ő a patriarchákhoz -— minden 
emberrel békében élni, különösen tiveletek, kiket bensőleg 
szeretek, lia mások volnátok mint minőnek ismertek benne-
teket. Mert ha ti az egyházi törvényeket nem tartjátok meg 
és az elődök rendeleteit felforgatni akarjátok, akkor nem 
tudom, kik vagytok . . (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Január 25. Az országgyűlés közoktatás-

ügyi bizottsága. — Egy nagy feladat áll a nemzet előtt, 
megoldani t. i. a középtanodai kérdést. Ez a kérdés vájú-
dik, hogy ne mondjuk kisért már éveken keresztül, és aligha 
tévedünk, ha mondjuk, hogy ínég most is a kezdet kezdetén 
vagyunk és hogy egyáltalában fogunk-e ezen túl is jutni, 
az attól függ, hogy az állam lesz-e méltányos minden irány-
ban azon követelmények iránt, melyek jogosan emeltetnek. 
Hogy eddig nem volt méltányos, — igazságról nem is beszé-
lünk, -— legalább a katholikusok iránt, azt mi magunk nem 
egyszer kimutattuk; legfényesebben igazolta azonban állí-
tásunkat a magyarországi kath. tanító szerzetesrendek fő-
nökei által benyújtott memorandum, melynek akár lesz si-
kere, akár nem, a szerzetesrendek főnökei minden esetre 
elévülhetetlen érdemet szereztek maguknak az által is, hogy 
az emlékiratot benyújtották. 

Most azonban, habár e memorandummal is némileg 
kapcsolatban, de mégis nem erről akarunk főleg beszélni, 
hanem arról, hogy az országgyűlés közoktatásügyi bizott-
sága megkezdte működését és pedig a kormány által be-
nyújtott középtanodai törvényjavaslat tárgyalásával. Ez a 
bizottság legközelebb tartotta ülését, mint teljes bizottság, 
időközben azonban több oldalról annyi kifogás tétetett a 
hivatalos törvényjavaslat ellen, hogy a bizottság jónak látta, 
és pedig szerintünk is helyesen, egy albizottságot kiküldeni, 
mely a több oldalról beérkezett kifogásokat megvizsgálván, 
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azok tekintetbe vételével tárgyalná a törvényjavaslatot. Ez 
az albizottság immár megkezdte működését és e pillanattól 
kezdve elmondhatjuk, hogy a harcz elkezdődött katholikus 
középtanodáink felett. A lét és nemlét kérdése előtt állunk. 
H a a szerzetes rendek memorandumában foglalt óhajok el-
fogadtatnak, úgy létünk biztosítva van ; ha azonhan a tör-
vényjavaslat e memorandum mellőzésével fogadtatik el, 
úgy legközelebb beáll az idő, midőn Magyarországon min-
den néven nevezendő felekezetnek lesz középtanodája, hol 
saját felekezeti szempontjának megfelelőleg működik, csak 
épen a katholikusok, az ország többségét tevő polgárai 
lesznek megfosztva e lehetőségtől. 

Hogy ma még e felett határozott nyilatkozatot kocz-
káztatni idő-előtt való lenne, de hogy e tekintetben aggo-
dalmat kifejezni már ma is lehet, az bizonyos. Ez aggoda-
lomra okot pedig nekünk épen az országgyűlés közoktatási 
bizottságának albizottságában történt nyilatkozat nyújt . 
Nem szándékunk az albizottság tárgyalását terjedelmesen 
közölni, hanem annak csak lényegét constatálni. Ez a lényeg 
pedig az, hogy ott a protestantismusnak állami védője, a 
katholicismusnak pedig állami ellenfele van. Minden esetre 
jellemző lenne e tünemény a felekezetnélkiíli állam részéről, 
ha nem lenne oly bizonyos, mint kétszer kettő négy, hogy 
felekezetnélküli állam egyértelmű a protestantismus védel-
mezésével és a katholicismus elnyomásával; igy azonban 
amint a dolgok vannak, meglepőt ugyan nem, de feljegy-
zési'eméltót mégis találtunk benne, hogy constatáljuk, mi-
kép osztják nálunk az igazságot. 

Az országgyűlés közoktasásügyi albizottságában ugyan-
is arról levén szó, hogy kik hivassanak meg felvilágosítás 
adása végett az albizottság tárgyalására, Miehl képviselő 
azon nézetét koczkáztatta, ami mi nálunk napjainkban elég 
vakmerő de annál nagyobb becsületére válik a kanonok 
képviselő úrnak, tehát azt indítványozta, hogy mint a 
,Napló' közli, ő eminentiája Magyarország prímása és az 
összes püspöki kar meghallgattassék, illetve hogy a katholi-
kus egyház is egy-két püspök által képviseltessék az albi-
zottsságban. És eddig az albizottságban minden jól folyt, de 
a kanonok képviselő úr nyilatkozatára ime felállott a fe-
lekezetnélküli állam részéről a protestantismus hivatalos vé-
delmezője, nagy-vagy fő tiszteletű Szász Károly ő méltósága 
személyében és megtette azt a nyilatkozatot, mely aggodal-
munk alapjául szolgál. O méltósága ugyanis a felekezet-
nélküli állam képviseletében oda nyilatkozott, hogy „a kat-
likus egyháznak, mint ilyennek, köíépiskolái nincsenek, e 
szerint helyzete nem olyan, mint a protestáns egyházé." 

Annyi mindenféle válasz és kérdés tolul elménkbe ő 
méltóságának nyilatkozata következtében, hogy azt sem 
tudjuk, hol is kezdjük tulajdonképen azt a mit mondani 
akarunk. De hát kezdjük egy szerénytelen ( ? ) mind a mel-
lett természetes kérdéssel, a melyre mi önmagunktól legalább 
kielégítő választ adni nem tudunk, t. i. mi lehet annak az 
oka, hogy a középtanodai törvényjavaslat tárgyalásánál a 
minisztérium részéről Szász Károly ő méltósága jelenik meg, 
holott mi úgy tudjuk, hogy az ő ressortjába a középtano-
dák nem tartoznak ? Mi tehát annak az oka, hogy mellőz-
tetik Kárffy Titus ur, ki a középtanodák ügyeit kezeli ? 
Vájjon ott is az döntött, hogy Szász K. nagy-vagy főtiszte-

letü ur, és igy jobban fogja védelmezni tudni a protestáns 
és támadni a katholikus érdeket? Bármily indokból történt 
légyen azonban az ő kiválasztása, annyi bizonyos, hogy fel-
adatának teljes mértékben, és protestáns valamint feleke-
zetnélküli szempontból kifogástalanul megfelelt. 

Hogy is mondta ő méltósága ? A katholikus egyháznak 
-— úgymond — mint ilyennek középiskolái nincsenek, igen, 
középiskolái nincsenek stb. Valóban érdekes és fontos egy 
nyilatkozat és itt ismét ama másik kérdés tolul tollúnk alá, 
melyre ismét nem tudunk kielégítő választ adni, hogy: volt-
e felhatalmazása ő méltóságának ilyen nyilatkozatot tenni ? 
Vagy pedig ez a nyilatkozat csak az ő privát protestáns ál-
láspontjának kifolyása ? Vájjon kapott-e ő méltsga charta 
bianca-t nyilatkozataira nézve, ugy, hogy azokat a ministe-
rium feje sajátjává teszi, a miket ő méltósága mondani 
jónak lát, vagy pedig hogy desavouáltatni fognak ezek az ő 
esetleges katholikusellenes nyilatkozatai ? Mind oly kérdé-
sek, melyekre a laicus ész, a korlátolt alattvalói katholikus 
felfogás önmagától választ adni nem képes, hanem várva 
várja a hiteles felvilágosítást, 

A katholikus egyháznak — az mondatott — mint 
ilyennek középtanodái nincsenek. Es ha erre felszólal valaki 
és azt kérdezi, hát a protestánsnak ? Azt felelik, hisz paraszt 
az más ! No hát, mi bátrak leszünk erre a ,másféleségre', 
mert ez már előttünk sem ismeretlen mennyiség, egy kis 
felvilágosítással szolgálni, talán hasznát veszik ott a közok-
tatásügyi minisztérium egyik másik osztályában is. Mi azo-
kat a gymnásiumokat a kath. egyház gymnásiumainak tar t -
juk és azoknak kell azokat tartani minden elfogulatlan em-
bernek, a következő okoknál fogva. A protestáns gymná-
siumokat protestánsoknak tar t ják, azért, mert azokat alapí-
tóik a protestantismus előmozdítása érdekében alapították. 
Minthogy pedig a katholikus gymnásiumok a katholicismus 
előmozdítására alapít tattak, tehát ezek épen úgy katholiku-
sok úl tartandók mint a protestánsok protestánsokul. Hogy 
pedig ezek a gymná?iumok csakugyan a katholicismus ér-
dekében alapíttattak, arról tanúságot tesznek az alapít-
ványi oklevelek, amint ez a szerzetesrendek főnökeinek 
emlékiratában is kifejeztetik, — és itt találjuk egyúttal nagy 
horderejét ezen emlékiratnak. Mintha csak előre látták 
volna a t. szerzetesrendek főnökei, hogy mily részrehajlatlan 
( ? ) nyilatkozat fog tétettii valamely túlbuzgó kormányi 
képviselő által, jóelőre élét igyekeztek venni a nyilatkozat-
nak. De továbbá, hogy mily képtelenséget foglal magában 
az a hires nyilatkozat, kitűnik abból is, hogy azokat a kér-
déses gymnásiumokat katholikus szerzetesek lát ják el : már 
hogy ezek a szerzetek melyik egyháznak érdekében működ-
nek, melyik egyház fejének vannak alávetve, azt fejtegetni 
felesleges ; de ha felesleges, úgy mikép jellemezzük azt a 
nyilatkozatot, hogy a kath. egyháznak, mint ilyennek közép-
tanodái nincsenek ? Es ha a kath. egyháznak, mint ilyennek 
nincsenek középtanodái, mit keresnek azokban a középtano-
dákban a commissarius episcopalisok? Mindezeket egybevéve, 
bizonyos, hogy tehát a kath. egyház jogosítva van a képvisel-
tetésre a bizottságban épen úgy mint a vallásfelekezetek ; ak i 
pedig ezt tagadja, az csak az mutatja, hogy sem igazságsze-
retettel, sem részrehajlatlansággal nem bír, azt bizonyitja. 
hogy kétségbe vonva a kérdéses gymnásiumok kath. jelle-
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gét, utat akar törni azok megsemmisítésére. Hogy aggodal-
munk nagy, az bizonyos, hogy mi fog történnni nem tudjuk, 
de az is kétségtelen előttünk, hogy a protestáns terv meg-
btktatására minden törvényas eszközt fel kell használni, 
mert ha a protestantismus e téren is győzedelmeskedni fog^ 
akkor el van döntve a katholicismus és vele a nemzet sorsa 
— a képzelhető legszomorúbb módon. A kezdet megvan: 
ki képes megjósolni a jövőt ! Q 

Szatmár, 1882. január hó. A szatmári plébános-vá-
lasztás iránt több felszólalás történvén, nem mellőzhetjük, 
hogy ez ügyről itt is emlité;t ne tegyünk. 

A plébánia üresedésbe jővén, a kath. polgárok azon 
óhajnak és kérelemnek adtak kifejezést, hogy az uj plébános 
választásánál nekik is méltányos befolyás engedtessék. Ezzel 
szemben Szatmár sz. kir. város mint kegyúr támaszkodva 
arra, hogy a kegyúri terhek viselésében nagy áldozatokat 
hoz, a kegyúri jogot, mely akarata ellenére adatott meg neki, 
s melytől többször felmentetni óhajtott, függetlenül akarja 
gyakorolni. 

A városnak ezen álláspontjából s azon tényekből, me-
lyek ez ügyre nézve a nyilvánosság elé kerültek, azon kö-
vetkeztetést kell levonnunk, hogy nincs tisztában kegyúri 
joga természetével és ebből folyó kötelezettségeivel. Ugyanis 
a magyarországi sz. kir. városok által gyakorolt kegyúri 
jogokat illetőleg kétségen felül áll az, hogy az nem eredeti, 
hanem hasonlóan a többi magánosok által gyakorolt kegy-
urasági jogokhoz, leszármaztatott jog, azon főkegyúri jog-
ból eredvén, melyet az apostoli király az összes magyar 
egyházak fölött bir. Ezen királyi legfőbb kegyúri jog alap-
ján a magánosok kegyúri joga épen ugy adományoztatott, 
mint adományoztattak a nemesi jószágok ; a szabad kir. vá-
rosoknak pedig szabadalmaik adományozásával egyszers-
mind a kegyúri jog is adományoztatott. A kegyúri terhek 
földes uraknál az adományozott jószágon, városoknál a sza-
badalommal együtt nekik adományozott „peculium regi-
um"-on alapultak, és pedig oly annyira, hogy az adomány, 
engedélyeztetett az bár egyeseknek vagy városoknak, ma-
gában foglalta egyszersmind a kegyúri jogokat és terheket 
is. A magyar birtokjog iránt 1848-ig fennállott elvek sze-
rint birtokot Magyarországban csak nemesek szerezhettek, s 
ezen birtok is csak annyiban tekintetett jogérvényesnek, 
amennyiben az királyi adománylevéllel volt biztosítva. A 
városok mint ilyenek nemesi birtokot nem szerezhettek, és 
az 1542 i országgyűlésen a 33. §. által el is tiltattak, hogy 
ezeket sem királyi adomány sem zálog nevében ne bírhas-
sák. Későbben ezen törvény annyiban szenvedett módosítást 
(1638: 35.), hogy mint birtokosok elismertettek és senki 
javaikat el nem vehette ; de azon czim alatt birhatták csak, 
hogy javaik a koronához tartozó birtokoknak tekintettek, a 
miért is az 1715 : 36. t. czikkbeu a király minden város föl-
des urának mondatik. Ezen jogi felfogás szerint a városok 
ugyan nem bírhattak nemesi czimen jószágot, de bírhattak 
mint törvényes földes urok a király által adományozott és 
ennek védelme alatt álló tulajdont; mely birtok ennek kö-
vetkeztében „peculium regium"-nak, a városok pedig sza-
bad kir. városoknak neveztettek. Csak a czimben volt tehát 
különbség, de a valóságban a városi javak reális birtokot 
képeztek; ezekre királyi adománylevelet nyertek, törvénye-

sen és ünnepélyesen bevezettettek, tulajdon autonómiával 
bírtak, rendőri, birói hatalommal ruháztattak fel ; — de 
mindezeket csakis királyi adomány utján nyerhették. Ebből 
következik, hogy valamint a többi magyarországi nemesi 
birtokhoz a korona adományleveiében a kegyúri jog is kötve 
volt, ugy benn foglaltatott az egyszersmind azon adomány-
levelekben is, melyek a városoknak adattak. Különbséget ez 
irányban sem a törvénykönyvben, sem a törvényes szokások-
ban nem találunk. Mihelyt a város adománylevelet nyert, 
vele jár t a kegyúri jog és teher is. A kegyúri jog gyakorol-
tatott a király mint legfőbb kegyúr nevében, a terhek fedez-
tettek azon javakból (peculium regium,) melyek a városnak 
adományoztattak. Ugy van ez az egész országban, és e jog-
szabály alól nem lehet kivétel. 

Szatmár városa mint a kezeinkhez jutott adatok mu-
tatják a kegyúri jogot 1230-ik évtől kezdve birta, 1715-ben 
szabad kir. várossá levén, miként az 1793. év april 15-én 
3833. sz. a. kiadott lelsőbb határozat okmánya mutatja, a 
kegyúri kötelességeket annál inkább tartozott teljesíteni, 
mivel a plébános fenntartásához és más a kegyúri jogokkal 
járó terhekhez a város a magáéból semmit sem ad, hanem 
ezek a királyi kegyelemből adományozott közjövedélmekből 
a többi sz. kir. városok példájára fedeztetnek. Igy tehát a 
kegyúri terheket korántsem a város és a helv. v. többségben 
levő polgárok, hanem a peculium regium, melynek a város 
ma is birtokában van, fedezi, és ennek következtében a ter-
hek viselése czimén épen nem követelheti, hogy a plébános-
választásnál függetlenül intézkedjék. 

Téves felfogás a város részéről, hogy a kegyúri jogot 
állami vagy polgári jognak t a r t j a ; a kegyúri jog tisztán 
egyházi jog, mely az egyház iránt tanúsított jótékonyságért 
kiváltság gyanánt adatik fejedelmeknek és egyeseknek. 
Azért valamint királyaink is mindig az egyház szellemében 
tartoznak a főkegyúri jogot gyakorolni, ugy a magán kegy-
urak is a kánonok és királyi rendeletek szerint kötelesek e 
jogukat gyakorolni. Törvényeink tehát nem intézkedhetnek 
a kegyúri jogok gyakorlására nézve. Királyaink függetlenül 
az országgyűléstől intézték el a főkegyúri jog körébe eső 
kérdéseket, sőt az országgyűlés is, ha ilynemű ügyek elébe 
kerültek, azokat mindig a királyi főkegyurhoz a kérelem 
hangján utasította. Azért több királyi legfelsőbb határozat 
nyiltan kimondja, hogy lelkész választási jogot vegyes val-
lású városokban csak a katholikus polgárok gyakorol-
hatnak. 

Szatmár sz. kir. városa tehát nem saját tetszése szerint 
gyakorolhatja a plébános-választási jogot, hanem meg kell 
tartania a legfelsőbb királvi rendeleteket, és ennél fogva O J ' Ö 
nem tagadhatja meg, hogy a katholikus polgárok is befoly-
janak a választásba. S ez áll különösen ma midőn a város 
képviselete protestáns, zsidó s más elemekből oly testületté 
alakulhat, mely a választást az egyház és a kath. polgárok 
nagy kárára eszközölheti. A szatmári kath. polgárok fellé-
pése tehát nemcsak méltányos, de jogos is, s nagy hálával 
tartoznak kegyelmes püspöküknek e jog fenntartása- és 
védelmeért. 

Kassa, január hóban. Észleletek és lehozások a mult 
évről. — „Recedaut vetera — nova sínt omnia — corda vo-
ces et opera." (Hymnus.) Főtisztelendő tudor és szerkesztő 
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ur ! A karácsony- s újévi ajándékok közt, legbecsesebb volt 
előttem a levél, melylyel kegyed megtisztelt . ' ) 

A ki az irodalommal foglalkozott valaha s különösen 
a lapszerkesztéssel já ró százféle teendőket ismeri és a maga-
sabb hit tudományi műveltség igényeit hozzá veszi : az mél-
tányolni tud ja azt a kis időt is, mit a nagy elfoglaltságai szer-
kesztő, gyakran egészsége rovására, ily pr ivát jellegű leve-
lek megírására szentel, illetőleg kiszakit a napnak másra, 
ta lán saját felüdülésére szánt óráiból, hogy elismerésével 
adózzék levelezőinek azon csekély buzgalomért, mit ezek 
netáni közreműködéseikkel olykor-olykor kifej tet tek. 

U j a b b dologra szólittatunk ! Legyen meg. „Domine • 
si adhuc populo tuo sum necessarius : non recuso laborem," 
habár nagyon is érzem a nagy apostol mondását, hogy „ S p i -

r i tus quidem promtus, sed caro infirma." Hanem hát, „quan-
tum potes, tantum aude." Isten áldása legyen munkáinkon • 
Nevében látunk hozzá. „A te nevedben, Uram ! megvetem a 
hálót." A siker, a te műved ; tiéd legyen a dicsőség is ! 
Germinet Deus rore coelesti, a tque in laetum provehat f ru -
ctum labores, quos quisque nostrum intégra, uti per imbe-
cil l i tatem datur, fide religioneque implere satagebamus." ') 
P a p i ténykedésünkben kell, hogy mérvadóul tekintsük sz. 
jBernát intelmét, mire püspökünk ö exja ugyancsak a hiva-
tolt ez évi I. számú körlevelében mindegyikünket figyel-
mez te t : „A te incipiat consideratio tua, et in te finiatur : 
quocunque evagetur, ad te revocaveris earn cum salutis 
f ruc tu : tu t ibi sis ul t imus : nemo tibi germanior unico matr is 
tuae. Si mul tum das actioni, laudo te ; si considerationi ni-
hil, in hoc non laudo Memento proinde, o sacerdosj 

reddere te ipsum tibi, nec semper dare actioni sed considera-
tioni, aliquid tibi et cordis et temporis sequestrare." — 
Azért , ha ez év folytán a lapirodalom terén néha életjelt 
nem is adnók magunkról, hallgatagságunk okát abban ke-
resse, hogy az időt a munkát első sorban saját üdvünk igé-
nyelte. 

Lakom elég magas, hogy nekem in excelsis habitanti 
a széttekintést a közel múl t ra megkönnyitse. A nyájas ol-
vasó észre fogja venni a nagy különbözetet, a téli zord na-
pok és a nyári idény behatása alat t i kedélyhangolást sora-
inkon. Az iróra nézve nem mindegy, a városi zaj, vagy kint 
a szabadban lombsátor alat t lakjék-e, melynek árnyában 
édes epedéssel dalol a bűvös csalogány. Más gondolatot kelt 
az intézet czellája és mást azon fürdői csendes lak, melynek 
nád fedélzetére óvólag borul karjaival az Öreg diófa. A con-
templativ élet miatt keresték fel hajdan a remeték ezrei az afri-
kai puszták magányát . — A városunk területén lezajlott ese-
ményeket a hiterkölcs szempontjából registrálva, sejtelmünk 
kel még a mult év elején tisztában voltunk : 1881 langyos 
idővel, de egy nagy halottunk jéghideg mcrevíiltségével, 
meg-megujuló gyász- és szomorúsággal köszöntött be, mint-

*) Megköszöntük a levelező ur mult évi munkásságát és kértük 
további közreműködését Szerkesztői kedves kötelességet teljesítettünk. 
Ez az egész. Ennél sokkal több az. a mit levelező ur te t t és tesz. Műgond-
dal kidolgozott levelei a hitélet körében szemlélődő egyházi tudósítások 
mintaszerű példányai. Vajha példája több katholikus központban hasonló 
iigybuzgóságra serkentene ! Szerk. 

') Circulaires Dioecesanae pro anno salutis 1882 1. 

egy baljóslatú intelmül : hogy előbb okunk lesz eme halottas 
év folytán busúlni, sem mint vigadni. Halandóságunk igaz, 
Damokles kardjaként végzetszerüleg lebeg mindnyájunk fö-
lö t t ; közsorsa nemünknek: hogy a ki született, annak meg 
is kell halnia — de nem önkezűleg , . . Hisz ezt, még a po-
gány elmék is roszszalták. „Vetat domináns ille in nobis 
Deus injussu hinc nos suo demigrare."'2) Az elvetemültség-
nek mennyi sok fokozatain kell átmennie valakinek, hogy 
lemondva a szebb jövőhöz hitszerűleg kötött minden 
reményről, kivetkőzve emberi, hogy ne mondjam állati érze-
téből, a mitől a legutolsó féreg is irtózik — önnön magá-
nak legyen hóhérja s üdvének sírásója. Hisz még a pogány-
kori bölcsek hiedelmeként is, ..nisi Deus istis te corporis 
custodiis libera vérit, ad coelum aditus pátere non potest."3) 
Oh nem, nem vagyunk a vak sorsnak szülöt t je i : „Non enim 
temere nec fortuitu sati et creati sumus ; sed profecto fu i t 
quaedam vis, quae generi consuleret humano, nec id gigne-
ret et aleret, quod cum exantlavisset omnes labores, tum in-
cideret in mortis malum sempiternum." 4) Keblünk elszorul 
eme terméneszetellenes s Isten jogába vágó merénylet lá t tára 
mely nálunk már a polgári közép osztály, sőt ifjaink közt is 
kezd hajmeresztő ususba jönni. 5) (Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
— A bécsi egyházmegyében jelenleg van 17 kanonoki 

stallum, 6 infulás praelatussal, 25 decanatus 513 plébániá-
val 5 h. lelkészi állomással, 52 javadalommal, 17 kisegítő lel-
készi állomással, 652 egyházmegyei lelkészszel és 251 szer-
zetes-rendi lelkészszel. A lelkek száma 1,580,511. 

-— A szent- Vincze-egylet egyedül Franczíaországban 
2,768,701 frankot , az egész világon 8,932,419 frankot osz-
togatott ki a lefolyt évben. Szolgáljon ez il lustratióul t. ba-
rátunk Kazaly Imre szózatához a ker. jótékonyságról. 

— Manning bibornok e napokban két convertitát, kik 
ezelőtt anglikán lelkészek voltak, szentelt fel áldozárokká. 
Neveik: Rev. James Raker White, és Rev. Charles Valen-
tine Green. 

-J- A pozsonyi szt. Márton püspökről nevezett társas 
egyház káptalanja fájdalmas tisztelettel jelenti ngs és főt . 
Kovács Pál urnák, a pozsonyi sz. Márton püspökről nevezett 
társas egyház kanonokjának, a bölcsészet, szép művészetek 
és sz. hit tan bekeblezett, jubi lár is tudorának, aranymisés 
áldozárnak stb. a halotti szentségek áj tatos felvétele után 
80. éves korában, végeigyöngülés folytán ma hajnalban tör-
tént elhunytát . A boldogultért az engesztelő sz. mise áldozat 
társas káptalani egyházunkban szerdán, január ius 25-én, d, 
e. 9 órakor fog a Mindenhatónak bemutattatni; hiilt tetemei 
ugyanazon napon, mely születésének 80. évfordulója s egyút-
tal nevenapja, a sz. András-sírkertben, d. u. 3 órakor, ezen 
sírkert halottas csarnokából el takarí t tatni . Kel t Pozsony-
ban, 1882. januárius 23-án. Az ö. v. f'. n. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A szent-gyermekség-társulatának a csanálosi iskolás gyermekek 2 frt 

s) Cicero Libr. I. in Tusc. 
3) Cicero Lib. I. Som. Scip. 
4) Cicero Lib. I. in Tusc. 
5) Fidler, Mihalek a polgári osztálybői, Krssák gymnasista pap-

jelölt követtek el autochiriát. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Szónok és szentírás. — Mire használták a pápák hata lmukat? — Egyházi tudósítások : Budapest. Hogy is 
van csak ? —• Kassa. Észleletek és lehozások a mult évről. — Irodalom. Az egyházi törvényhozás társadalmi jelentősége. 

— Vegyesek. 

Szónok és szentírás. 
A modern egyházi szónok azt gondolja, hogy 

a kerésztény tudomány egészen és rendszeresen ki-
fej tve nem a sz. Írásban, de a hit tudósok müveiben 
talál tat ik . No ebben tökéletes igaza van. De nincs 
igaza, midőn azt a következtetést vonja le, hogy tehát 
a hit tudósok müveinek ismerete és tanulmányozása 
után a sz. írás külön s tudiuma felesleges; nincs o 7 

igaza, ha elhanyagolja e sz. könyvet, sőt ha azt az öt 
mindenek felett megillető figyelemben nem ré 
szesíti. 

Ha a sz. i rás nem többet mint csupán a hit 
és erkölcsi igazságok bizonyítékait tar ta lmazná, 
ugy az elhanyagolás, valami komolyabb há t rány-
nyal a szónoklatra nem járna . A bibliai szótárak 
— concordantiák — mint mindenki tudja , a szó-
noknak csekély fáradság árán szájába vagy tol lába 
adják az idézetet. A modern egyházi szónokra nézve 
a világon könnyebb dolog sincs, mint szép bibliai 
idézetekkel rakni meg a beszédet. 

Ámde a sz. irás nem csak a hit és erkölcsi 
igazságok bizonyítékait foglal ja magában, hanem 
egyszersmind az ezen igazságok szépítésére szol-
gáló dolgokat is. No már e tekintetben a bibliai 
szótár forgatása absolute nem elegendő. I t t csak a 
folytonos Studium és meditat io vezet sikerre. Csak 
a rendszeres olvasás és elmélkedés ál tal j u t el a 
a szónok e sz. könyv szellemének birtokába, és csak 
ha ide ju to t t , használhat ja fel e könyvet mint az 
egyházi szonoklat le^^azda^abb forrását . 

E könyvben az ékesszólás minden elemei, a 
nagy és rendkívül i dolgok, mint a szép és erőteljes 
kifejezések, festői képek, példák, hasonlatok, sze-
rencsés allegóriák, mély ér te lmű mondatok egész 
bővében talál tatnak. Mindazt, a mi édes, gyöngéd, 

rettenetes és fenséges, elmondatták az Isten u j j a ál 
tal ér in te t t irók ajkai. „Minden megvan ez isteni 
könyvekben ; a legközönségesebb és legnagyobb baj 
hogy azokat nem olvassák", 'mcmdja egy mul t szá-
zadbeli író. (La Harpe.) N 

A sz. irás tehát nem csak a hitigazságok bi-
zonyítékainak, de a beszédnek erőt kölcsönző szép-
ségeknek is gazdag forrása. Egy könyv sem bővel-
kedik annyira, mint a sz. irás, a praedicatiót meg-
elevenítő vonásokban és applicatiókban. Es íme 
ezekből mindenkinek szabad meríteni Felhasznál-
hat ja szónok a sz. irás minden gyöngyét , senki sem 
fogja öt p lagiummal vádolni. Igen, mer t ez a könyv 
a sz. Lélek müve, az Isten igéje, melylyel szemben 
nincs plagium. 

De mily erőt és ékességet adnak a beszédnek 
a bizonyitásképen használt idézeteken kívül azok a 
szép bibliai képek, allegóriák, hasonlatok alkalma-
zásai, melyek a sz. Írásban otthonos egyházi szó-
noknak mintegy önként ajánlkoznak. Egy hires szó-
nok p. o. észlelvén, hogy kortársai csak azért já r -
nak el a templomba, hogy a pap szónoki képessége 
felől í téletet mondhassanak, mily szerencsésen, al-
kalmazza rájok Józsefnek bátyjaihoz intézett e sza-
vait. „Nem azért jöt tök ti Egyiptomba, hogy kenye-
ret vegyetek, ti ugy jöt tök ide, mint kémek, kiis-
merni ez országnak gyengéit ." ') 

A sz. í rásban já ra t lan egyházi szónok maga 
sem képzeli mi ly gazdag forrása van ö előtte el-
zárva. — De nem is oly könnyű dolog neki arról 
meggyőződést szerezni. Mert ha ta lán egyszer más-
szor ráfanyalodik is a biblia olvasására, fejletlen 
nagy raffinir ízlésénél fogva nem talál élvezetet 

') I . Mózes X L I I . 9—10 kémek vagytok, azért jöttök, 
hogy e föld erőtlen részeit meglássátok. 

9 
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abban a maitól annyira eltérő irmodorban. Megle-
petik az egyszerűség és naivság által , mer t nem 
ismeri a régiség nagy iróit. „Arra nézve — i r j a 
Fénélon, — bogy a sz. irás ékesszólásását élvez-
hessük, semmi sem alkalmasabb a régiség egyszerű 
Ízlésének birásánál , különösen pedig a régi görö 
gök olvasása igen jó szolgálatot tehet. Mondom a 
régieké, mert azok a görögök, kiket a rómaiak any-
nyi joggal megvetettek és graeculusoknak gúnyol tak , 
már egészen e lsa tnyul t népek voltak. Hómért, P lá -
tót, Xenophont és a régi idők más auctorait kell 
ismernünk, és ezek u tán a sz. irás többé nem fog 
bennünke t meglepni. I t t ugyanazon saokások, ugyan-
azon elbeszélések, a nagy dolgok ugyanazon képei, 
és ugyanazon mozdulatok találhatók. A különbség, 
mely közöttük van, egészen a sz. irás előnyére üt 
ki ; ez azokat roppantul fe lü lmúl ja naivságban, 
élénkségben." 2) 

Ha nincs is tehát meg a sz. irás s tyl jében ama 
kellemes simaság, szabatosság, folyamatosság, me 
lyet némely modéra iróban csodálunk, de az ékes-
szólás mégsem hiányzik. Az irály ugyan egyszerű, 
de a gondolatok isteniek, az érzelmek magasztosak. 
A sz. irók ékesszólása nem a szavak és frasisok 
pompájában, nem a műnek mesteri szerkezetében 
van, de a nagy és magasztos dolgok, a mély és va 
lódi érzelmek erejében. A tá rgyaktó l élénken meg-
il letődve azokat mind a tükör hűen, minden nagyí-
tás, vál toztatás nélkül adják vissza. Es igy az ékes-
szólás, melyet sem nem keresnek, sem meg nem 
vetnek, önként követi őket, a mint azt már sz. 
Ágoston észlelte. „Et in quibus forte locis agnosci-
t u r a doctis, tales res-dicuntur , u t verba, quibus 
d icuntur , non a dicente adhibita, sed ipsis rebus 
velut sponte subjuncta v idean tu r : quasi sapientiam 
de domo sua, idest pectore sapientis procedere in-
tel l igas, et t amquam inseparabilam famulam etiam 
non vocatam sequi e loquent iam. a 3) 

A biblia minden időben megta lá l ta lelkes tisz-
telőit. A legkitűnőbb irók a legélesebb itéletü kr i 
t ikusok ékes szavakban fejezték ki hódolatukat . És 
pedig nemcsak a hi thű századok keresztény szelle-
mű irói teszik ezt, de azok is, kiket a kereszténység 
magáéinak nem mondhat. Igy, hogy a sok közül 
egyet említsünk, Rousseau valahol ezt i r j a : „A sz. 
i rás méltósága megdöbbent, az evangelium szent-
sége szivemhez szól. Nézzétek a philosophok köny-
veit minden pompájukkal , mily csekélyek a mel-

I I I . Dialogue sur^l'Eloquence. 
3) De doctr. chr. lib I V cap. 6. 

lett. Vájjon lehető-e, hogy egy oly fenséges és oly 
bölcs könnyv az emberek müve legyen." 4) 

Igen, az a sz. Lélek müve, az isteni bölcseség 
nek, az örök igazságoknak és minden rendű értelmi 

' O o 
és morális szépségnek a tárháza, ez a tudás és élet 
örök forrása. Legyen azért a szónok meggyőződve, 
hogy e sz. könyvet nem bünte t lenül hanyagol ja el. 

Bossuet egy ujon kinevezett bibornokhoz ir t 
levelében, ki valószínűleg ö tőle a szónoklatban 
utasí tás t kért , azt mondja egyebek közt, hogy „leg-
első dolog és mindennek alapja az ó és újszövetségi 
sz. i rást nagyon jól tudni ." Hogy azonban valaki 
Bossuet ezen kívánságának megfelelhessen, nem 
elég a bibliát regénymódra olvasni , min t nem 
akarom mondani, hol és mikor szokták. Olvasni 
és medi tá lni és ú j r a meg ú j r a olvasni kell azt. 
Es pedig miu tán a hit és erkölcs igazságai a 
világos és érthető helyeken mindfe l ta lá l ta tnak , 
mint ezt már sz. Ágoston is megjegyezte. Te-
hát a szónoklatra készülő papnak első dolga 
lesz a szép és világos helyeket megtanulni , és 
csak azután kell a homályos helyek tanulmá-
nyozásához kezdenie. „Tum vero, facta quadam fa-
mil iar i tate cum ipsa l ingva div inarum scriptura-
rum, in ea quae obscura sunt aperienda et discuti-
enda pergendum est." (De doctr. chr. lib. II. cap. 6.) 

Egyéb i rán t ami a homályos helyeket illeti, 
senki se kecsegtesse magá t azzal, hogy azok min-
denikét t isztába hozza. Ilyen exegeta még nem szü-
letett a vi lágon. És azért ta lán iidvösebb lesz lebo-
ru ln i gyermeki hódolat tal e könyv homályai és tit-
kainak mélysége előtt, mint bizonytalanul tapoga 
tódzni, és az időt tépelődéssel tölteni. „Az ember, 
mint Bossuet mondja az előbb ér intet t Bouillon 
kardinálhoz ir t levelében, az ember tudós lehet, a 
nélkül , hogy mindent tudna, és soha sem t u d j a 
mindazt, a mi e könyvben van. Egyébi rán t tapasz-
talásból tudom, hogy mikor az ember erőnek ere-
jével *be akar hatolni a homályos helyek értelmébe, 
a helyett , hogy előrehaladna, csak elveszti az időt, 
melyet a világos helyek feletti reflexióknak kellene 
szentelni, pedig ez az, a mi a jámborságot táp lá l ja 
és a szellemet képezi." 

Egy kassa-egyházmegyei áldozár. 

4) La majesté des Écritures m'étonue, la sainteté de 
l 'Évangile parle à mon coeur. Voyez les livres des philo-
sophes avec toute leur pompe ; qu'ils sont petits près de ce-
lui-la. Se peut-il, qu'un livre à la fois si sublime et si sage 
soit l'ouvrage des hommes ?" J . J . Rousseau. 



Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 

('Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Mindenekfölött nagy sz. Gergelynek gondja a kath. vallás 
fenntartása és terjesztésére irányult. Tudva van, hogyan akart 
ő előbb maga a pogányok téritése végett Angliába meuni ; 
s később mint pápa mások által hogyan vitte ki tervét. 
Gálliába pénzt küld azon parancscsal, vásároltassanak 
17—18 éves szász if jak, hogy zárdákban a ker. hit és 
Isten részére neveltessenek. Olaszhon összes püspökeihez 
köriratot bocsátott ki, melyben inti őket, miszerint a nyo-
mor idejét felhasználva, birják rá az árián szülőket, hogy 
gyermekeiket az egyedül igaz hitben neveltessék. Bámu-
latra méltó, és érzelgő, szabad szellemű korunkban hallatlan, 
az a rész leveléből, mit Januárius cagliarii érseknek irt, 
melyben azt mondja: „Ama tény azonban igen sajnálandó, 
hogy t. i. kedveltséged még a parasztokat is, kik egyházad-
hoz tartoznak, mindeddig hanyagságból hitetlenségben 
hagyta. Mért intelek én hát téged, hogy vezess az Úrhoz 
idegeneket, ha még a magad embereidet se igyekezel a hi-
tetlenségtől elvonni ? Azért szükséges, hogy magatokat min-
den áron éberen viseljétek azok megtérítésénél. Mert ha én 
bármelyik püspöknél Sardinia szigetén egy pogány pa-
rasztra akadhatok, ugy én a legnagyobb szigorral lépek föl 
e püspök ellen. H a találkoznék azonban oly hitetlen és ma-
kacs paraszt, hogy épenséggel nem akar az Ur-Istenhez 
térni, ugy oly terhes adót kell rá róni, hogy a kamat kö-
vetelés terhe kényszerítse őt a jó útra térni." 

Mindenekelőtt az apostoli széknek az a feladata jog-
szerűen, hogy az egész egyház egységét mindenben fenn-
tartsa. A legnagyobb fájdalom annak birtokosára tehát 
az, ha látni kénytelen, hogy valaki a kath. egységtől elsza-
kad.1) Mily nagy egy ily szakadásnak a veszélye, az alig 
képzelhető: „Hogy milyroszaz, testvérem, i r j a ő egyik püs-
pöknek, azt nekünk szellemünk egész megfeszítésével kell 
átgondolnunk. Lásd a farkas többé nem titkon éjjel szag-
gat ja szét az Ur juhait , hanem világos nappal és mi lát juk 
őt dühöngni a juhok öldöklésében, annélkül, hogy valami 
készület, vagy szónyilakkal eléje állhatnánk ! Llogy adha-
tunk tehát az Urnák hasznot nyájának gyarapodásából, 
midőn tunyán nézzük, hogy szaggattatnak szét még azon 
nyájak is, melyek őrzésünkre bízattak ragadozó állatok-
tól."-) Viszont, lehetetlen volt „örömétszavakba foglalni," 
midőn Reccared király Spanyolhonban a kath. religiót újra 
helyreállitá.3) Hogy az eretnekség terjedését megakadá-
lyozza, még a világi hatalmat is felhívja. Azért í r ja az 
afrikai Exarchának : „Valamint az Ur excellencziádnak ez 
életben harczias dicsőséget kölcsönzött az ellenség ellen, ugy 
szükség, hogy ön az egyház elleueinek szellemi és anyagi 
erővel ellentálljon, hogy tehát az ön híre e kétoldalú győze-
lem által mindinkább terjedjen, a mennyiben ön a csata-
mezőn az egyház elleneinek a ker. jólét hasznára erővel 
ellentálljon, és mint az Ur harczosa, az egyházküzdelmében 
vitézül harczoljon. Mert ismert dolog az, hogy egy eretnek 

i) 4. 2. 
z) 4, 4. Theodolinda bajor herczegnéhez. 
3; 2, 48. 

vallás hivei, ha, mitől Isten őrizzen, elég erővel birnak ár-
tani, egész hévvel kellnok ki a kath. hit ellen, hogy eretnek-
ségük mérgét a kesesztény test tagjaiba becsepegtessék, és 
azt lehetőleg megbénítsák."4) 

A mellett a keresztény szeretet ápolására ugy ügyelt, 
mint, senki más. Mindent egykedvüleg kell eltűrni, bármi 
történjék is, kivéve ha azon kötelesség áll elő, hogy a szegé-
nyek ügye védelmeztessé'k, hogy a mindenható Isten ben-
nünket bűnösnek ne találjon.5) Hogy az árvák és özvegyek 
ügyeire több gondot fordítson, mint minden egyébbre, ezt 
szükségképen megköveteli tőle pásztori hivatala.6) Ezen 
elvek szerint cselekedett mindig. A mit alamizsnálkodásáról 
beszélnek, melyről saját levelei tanúskodnak, a hihetetlen-
séggel határos. Életirója János szerpap idejében még őriz-
tek a lateráni levéltárban egy hatalmas kötetet, melyben 
mindazok, állásuk bevallása, a segély neme és ideje szerint 
fel voltak jegyezve, kik tőle segélyezést nyertek. Ez okvet-
len szükséges volt ily nagy számú segélyezetteknél, kik 
nemcsak Róma és a külvárosokból, hanem a legtávolabbi 
tengeri városokból is alamizsnát húztak tőle. Midőn egykor 
egy szegényt halva találtak, azt hitte a sz. pápa, hogy 
szükségből halt meg, magát annak gyilkosául tartá, és több 
ideig nem volt bátorsága a sz. misét bemutatni.7) Nem elég, 
hogy oly sokat tet t a szegényekért, azokat még asztalához 
is meghívta8) — ez különben, ha a görög legenda-íróknak 
hihetünk, a pápáknál általánosan bevett szokás — melyért ő 
többször ezen lakomáknál az angyalok sőt még magának az 
Urnák jelenléte által is megjutalmaztatott . 

Egyik püspöknek, kinek városában éhség dühöngött és 
tnaga képtelen volt segitni, engedélyt ád 2000 véka gabona 
elvitelére, hogy övéi nyomorát enyhítse.9) Adósok he-
lyett, kik fizetésképtelenek voltak, ő maga fizet. Hogy fog-
lyokat, még pedig nagy számban kiváltson, pénzt küld, és 
bizalmi férfiakat a legtávolabbi vidékekre. Szegényeknek, 
nyomorultaknak azonnal segélyt küld, hogy római utjok 
által, hol ők segélyt kerestek, még jobban sújtva ne le-
gyenek. 

Ez a pápai hatalom ! S ettől fél a világ ! Egyenetlen-
kedők között a vitát kiegyenlíti és békét csinál. A szegé-
nyeknek támasza, az özvegyek és árvák botja, a tunya 
pásztoroknak ostora, a buzgóknak példányképe. A fejedel-
mek és zsarnokoknak megmondja az igazságot, a szoronga-
tottak védőre találnak benne. És ettől fél világ ? ! 

Nápoly számára nagy sz. Gergely katonai parancsnokról 
gondoskodik,10) mielőtt az ellenség tovább nyomul ; Sardinia 
mellett a császári udvarhoz fordul a lelkiismereti szabadság-
megmentése végett, Corsicáért az elviselhetlen adók köny^ 
nyitése végett ; Siciliáért, hogy egy császári hivatalnok 
borzasztó erőszakodásai beszüntettessenek.11) Az angoloknak 
az evangelium vidám követségét küldi, Jerusálemben szálló 
tanyát alapít a zarándoknak, és bámulandó ajándékokat 

') 1. 79. 
") 10. 27. 
6) 1. 64. 
7) 1. 2. c. 29. 
8) ib. 2. c. 22, 23. 
9) Simen Metaphrastes v. S. Greg. (opp. Greg. IV. 1. 195 d.) 
10) 6, 4. 
l l j 3, 58, 4, 45. 



Isten szolgái részére,12) Galliában szász i f jakat váltat ki, a 
távolabbi tengerpartoknak alamizsnát, a Sinai hegyre évi 
ajándékot küld ; az isauri hegyekben egy szegény ártatla-
nul gyanúsított áldozárt oltalma alá vesz. „Mint valami 
Argus já r ta t ja körül pásztori gondjainak szemeit a nagv 
világban." 13) 

Ez a pápai hatalom ! Valóban félni lehet tőle, félni 
szeretete mia t t ! 

Annak, mit első értekezményünkben nagy Gergelyről 
mondottunk, elleneink, erre mi elvagyunk készülve, nem 
bocsátkoznak czáfolatába. Sőt mi nem bámulnánk azon, ha 
ők azt állitnák, hogy az imént mondottak csak viz az ő mal-
mukra. Mert, mondogatják ők jámbor szemforgatással, ép ez 
mutat ja az ellentétet a hajdan és most közt. Ez aztán pápa 
volt ! De hol lelhető későbbi időkben még egy ily pápa ? 
Fejedelmek, királyok, császárok, sőt még ennél is többek a 
t iára alatt : férfiak, kiknek büszkesége egy, sőt két koro-
nával sem elégedett meg : de nem pápák ! Ezen hatalombi-
torlók korlátlan uralomvágyának mi volt elég ! Hová nem 
dugták ők be kezeiket ! Mily terület maradt érintetlen 
hatalomszavuktól ! 

Fájdalommal, mondják ők, fordul el mindenkinek te-
kintete, ki az egyház javát akarja, ezen nagv pápától, ki a 
setét korban világitó toronyként állt, erényeinek, és valódi 
apostoli buzgalmának fénye által : fájdalom és keserűséggel, 
mert mi lett a pápaságból a középkor óta! Mily ellentét nagy 
Gergely e sz. pap, és ama haj that lan zsarnok I I I . Incze 
között, ki előtt majdnem az egész világ térden állt ! Nevez-
zetek meg nekünk egy hóditót vagy fejedelmet, kinek hatal-
ma tovább terjedett, kinek kar ja több erővel sulyosodott 
a népekre, kinek sikerei fényesebbek voltak ! Mindenhol 
érvényesité befolyását, mindenhol gyakorolta hatalmát. 
O itélőbiró akart lenni az egész világ fölött és az is volt. 
Alatta a pápaság annyira kinőtte magát, hogy minden hata-
lomnak folytonos veszedelme volt, mely kívüle a földön 
létezett. „ I I I . Incze kormányzását tanulmányozni kell a fe-
jedelmeknek és államférfiaknak, hogy megértsék, mily ve-
szélyes a világi és egyházi hivataloknak egyesülése és mily 
nagy kísértésnek kitéve vannak a religio fejei, kik szintén 
emberek, hogy hatalmukat terjeszszék, és azt természet-
ellenes magasságig emeljék, ha a körülmények büszkesé-
güknek csak egy egy kissé is kedveznek."14) 

Ám jó ! mi elfogadjuk a kihívást. Mi szívesen megen-
gedjük, hogy ha valaha egy pápa hí vatala tel jhatalmát érzé, 
és gyakorolta, az I I I . Incze volt. De annál szivesebben eresz-
kedünk ezen u. n. erőszakos pápa jellemzésébe, mert ha 
nála is bebizonyítható, hogy ő majdnem korlátlan hatalmát 
ugy használta fel, hogy az emberiség jótevőjének nevét kiér-
demlé, ugy e bizonyíték elégséges leend arra nézve, hogy a 
világ ne féljen a pápától. 

Az eszme melylyel I I I . Incze saját méltóságáról bírt, 
mindenesetre magas volt, de az egyszersmind korának kép-
zeletevolt. Hogy elleneink gyengéd idegeit mindjárt igen 
meg ne sértsük a nagy pápa saját szavainak közlése által 

<J) 2, 4G, 3 ,16 , 6, 35. 
"I 3, 5. 
" ) Origine . . . de la puissance "des papes — Paris 1821. Hiirter 

II. 755 f. 

talán illő lesz, ezen kor egyik jelentékeny képviselőjét be-
szélni hagyni, egy férfiút, kinek neve ellenfeleinknél is jó 
hangzással bir. Elgondolható, hogy mi sz. Bernátot ért jük. 
Ámbár legszívesebben hozzák fel a pápaság állítólagos tul-
emelkcdése és elfajulása ellenében, ámbár finom műfogással 
használtatnak az ő személye és szavai paizsképen, az egyház-
ban fenálló rend elleni rohamnál, mégis alig tudnánk a kö-
zépkorból valakit felhozni, ki fényesebben és nyomatékosab-
ban rajzolta volna a pápai méltóság korlátlan mindenható 
hatalmát, mint épen ezen szent, a ki amellett a méltatlan 
csúszás-mászás gyanújától oly távol áll mint senki más. 

„A földön", igy köti lelkére tanítványa I I I . Jenő pá-
pának hatalmát, „hozzád hasonló nincsen."15) — „Ki vagy 
te? Főpap, a legfőbb püspök. Te a püspökök fejedelme, az 
apostolok örököse. Te vagy, kire a kulcsok, a juhok bízat-
tak. Igaz, vannak még más ajtónállói is az égnek és más 
pásztorai a nyájnak : de te annál dicsőbb vagy minél ki tű-
nőbb a név, melyet mind a két tekintetben előttük nyertél. 
Ha ők nvájukat megőrizték, mindegyik a magáét: ugy azok 
mind rád bizvák, egyre az egész nyáj. S nem csupán a juhok 
hanem a pásztoroknak is pásztora vagy te, egyedül mind-
annyié."16) „Másokra a gond egy része van bizva, te hivatva 
vagy a hatalom teljére."17) „Mások hatalma bizonyos kor-
látok közé van szoritva, a tied kiterjed azokra, kiknek ha-
talmuk van mások fölött. Nem állna-e hatalmadban, ha ok 
van rá, a püspök előtt a mennyet elzárni, őt a püspöki mél-
tóságtól megfosztani, sőt a sátánnak is átadni?"1 8) — „Ha 
azt kérdem mi van alattad, tán jobban tennék azt kérdez-
vén mi nem áll alattad. Annak ki kellene a világhói köl-
tözni, ki olyasmit akarna találni, mi nem a te gondjaidhoz 
tartozik."19) — „A te dolgod, minden fáradságot arra fordí-
tani, hogy a hitetlenek megtérjenek, a hivők el ne pártolja-
nak, az eltérteket megtéríteni, az elcsábitottakat az igazság-
hoz visszavezetni, a csábitókat ellentállhatlan okokkal meg-
győzni, hogy ők vagy, ha lehet, megjobbuljanak, vagy ha 
nem, hatályukat és az alkalmat elveszítsék, hogy másokat 
el ne csábithassanak."20) — „A sárkányokat és skorpiókat 
is kell legeltetned, nem csupán a juhokat. Es igy annál 
hevesebben hass rájuk, nem ugyan kai-d, hanem szóval. K ü -
lönben ki tőled a kardot el akarja vitatni, ugy látom nem 
veszi egészen figyelembe az U r szavát, mit mond : tedd hü-
velybe a kardodat." A te kardod az tehát, ne kezeddel le-
gyen az kihúzva, de igen is intésedre. Mert ha nem a tied 
lenne a kard, ugy az ur az apostoloknak, midőn mondották: 
nézd itt van két kard, nem felelte volna „elég", hanem : sok. 
Mind a két kard tehát az egyházé, a szellemi és a földi. Az 
egyiknek az egyházért, a másiknak az egyház által kell 
kirántva lenni: egyiknek a pap, másiknak a harczfi keze által, 
de mindenesetre, a pap intése, és a császár parancsára. Azért 
hát vedd a kardot, mely rád van bizva, hogy azt ki-
rántsd és sebesits meg az üdvért ha nem is mindenkit, 
ha nem is sokat, de legalább annyit, mennyit tudsz.21) I Ia 

I5) Qui parem super terrain non h ab es De consid. II. 1. 4. 
3, ibidem II. 8. 15. 

, r) In plenitudinem potestatis vocatus es. 
") Ibid. II. 8. IG. 
19) Ibidem. III. III. 
20) Ibidem n. 4. 
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homloka kemény, ugy tedd a tiedet is keménynyé. Nincs oly 
kemény, mi keményebbnek ne engedne."22) 

„A hatalom telje a földkerekség minden egyházai 
fölött együtvéve különös jog által az apostoli széknek lett 
kölcsönözve."23) Azért, a ki e hatalomnak ellenáll, Isten 
rendeletének áll ellen. O, ha czélszerűnek gondolja, uj püs-
pökségeket állithat, hol még illyenek nem léteztek. O, hol 
ilyenek vannak, azokat vagy leszállíthatja, vagy fólebb 
emelheti, azaz püspököket érsekké tehet, vagy viszont, a 
mint azt szükségesnek látja. O a föld határától kezdve a 
magas állású egyházi egyéneket felhívhatja, és maga elé 
megjelenésre kényszeritheti, nem csak egyszer vagy kétszer, 
hanem a hányszor jónak látja. Amellett hatalmában áll 
minden engedetlenséget megbőszülni, ha valaki merészked-
nék neki ellentállni."24) — „Aki Péter helyén áll, az egy 
csapással Ananiást, miként Simont a varázslót, megsemmisít-
heti, azaz érthetőbben szólva : ismert tény, hogy valamely 
püspök letétele felőli érvényes határozat egyedül a római 
püspököt illeti, azért, mert ámbár a gondnak egy része sok 
másokra van tbizva, a hatalom teljét ő birja."25) 

Igy rajzolja egy sz. Bernát a pápai hatalmat, ily korlát-
lanok ő szerinte annak jogai ! Halljuk most azért, miként 
fogja fel I I I . Incze az ő méltóságát, és mondja aztán, va-
laki hogy ő magát uralomvágyból tolta fel ily magasra ! 

„Miként Isten, irja ő, „a mindenség Teremtője, két 
világító testet helyezett az ég boltozatára, a nagyobbat, hogy 
nappal, a kisebbet, hogy éjjel uralkodjék : ugy a közönséges 
egyház egére két nagy hatalmat tűzött ki, egy nagyobb, hogy 
a szellemen mint nap, és egy kisebbet, hogy a testen, mint 
éjen uralkodjék : s ezek a pápai tekintély és királyi hata-
lom. Miként azonban a hold a napnak, állása és befolyá-
sának mennyisége és minősége szerint utána áll : igy nyeri 
a királyi hatalom is a pápai tekintélytől fényét."2 6)— „Mert 
hatalom a fejedelmeknek csak a földre adatott, a papok ha-
talma az égre is kiterjed, azoknak csak a test, ezeknek a 
lélek fölött. S minél magasabb a lélek a testnél, annál ma-
gasabb a papság a királyságnál. Minden hatalomviselőnek 
meg van a maga tartománya, minden királynak külön or-
szága : Péter azonban hatalomteljben mindenek előtt áll, 
mert ő annak helynöke, kié a föld, és minden, mi azt betölti, 
a földgömb és minden a mi azon létezik. Mindkettő a ki-
rályság és a papság, Izrael népnél bevolt hozva, azonban 
a papságot Isten rendelte, a királyságot, az emberek Is-
tentől csikarták ki."27) 

Ez volt tehát a nagy pápa felfogása az ő hatalmáról. — 
Csakugyan nagy eszme, melyről kénytelenek vagyunk megen. 
gedni, hogy az az emberekre nézve — mint önmagára hagyott 
embert tekintve őket — nyomasztó és kivihetetlen. De ha 
mégis bebizonyítható, hogy az az egyén, ki képes volt magát 
állásának nagyságában fenntartani, kit az nem nyomott le, sőt 
még büszkébbé tett; ha továbbá kimutatható, hogy ő arra, an-

Ibidem n. 8. 
23) Plenitudo potestatis super univversas ecclesias singulari 

praerogativa apos. sedi donata est. 
24) Ep. 131. 2. 
íbi Quod etsi alii multi vocati sunt in partem sollicitudinis, solus 

ipse plenitudinem habeat potestatis. 
26) 1. epist. 401. 
'") Eesponsio facta nuntiis Philippi. (Regist. Innoc. III . ep. 18. 

Baluz Par. 1682 I 692. sq.) , 

nak magasztossága és terhe felőli teljes öntudatával, haj that-
lanul és fennhejázás nélkül alkalmassá vált: akkor azt is meg 
kell engedni, hogy egy ily embert, ki e méltósággal fel van 
ruházva, nem oly mérv, nem oly fogalom szerint kell meg-
ítélni, mint más közönséges embereket. (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Január 28. Hogy is van csak ? — Óh ti 

katholikusai Magyarországnak. mily téves uton járnak 
gondolataitok ! Hitetek, méggyőződéstek ellen van, hogy a 
sola fides salvificat, és mégis úgy tesztek, mintha a legor-
thodoxabb protestánsok volnátok, hogy azután gyakorlatból 
tanuljátok meg, hogy nem igaz, mintha a hit egyedül, ön-
magában üdvözítene ! Vagy nem ugy van talán ? íme nézzé-
tek csak. Ti minden kétkedés, sőt ennek még árnyéka nélkül 
is erősen hittétek, mint valami protestánsok, hogy nem csak 
a hitfelekezetek, hanem ti is birtok középtanodával az or-
szágban; hittétek, hogy azok a jóakaratú alapítók, kik az 
ország különféle részében, különféle szerzetesek gondjára 
bizták a gymnasiumokat, vagy épen világi papok kezére, 
vagy katholikus pénzből világi tanárok kezére, hogy mond-
juk ezek a gymnásiumok, mint a kath. egyház gymna-
siunai alapíttattak; ti hittétek, hogy ezt oly kevéssé fogják 
valaha kétségbe vonni, mint nem vonják kétségbe a nap 
melegét. És hát alapos volta ti hitetek? Ti azt mondjátok, 
igen, óh ti szegények, ti nem gondoltátok, hogy támadni 
fog egy Szász Károly, kinek hitét a sola fides képezi és mé-
gis ő mint ilyen fogja nektek kézzelfoghatólag megmagya-
rázni, hogy az a sola fides nem ér semmit sem; igenis, a ti 
százados hiteteket egy hatvan másodpercz alatt tökre tette 
Szász Károly vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, 
mert nektek minden féreérthetés kizárásával kijelentette, 
hogy a kath. egyháznak, mint ilyennek, középtanodái nin-
csenek. 

Hogy is van csak még egyszer ? ! Értsétek meg jól, ti 
katholikusok, amit Szász Károly méltóságos ur mondott. A 
a katholikus egyháznak, mint ilyenek — ezt ő mondta — 
középtanodái nincsenek; igen, ezt értsétek meg jól, és jól el-
métekbe véssétek, mert ez a nyilatkozat naey horderejű. 
Tudjátok, mit mond evvel nektek a főtiszteletű méltóságos 
úr? Azt mondja nektek, hogy titeket katholikusokat, kik e 
hazát véretek árán kereszténynyé tettétek, kik e hazában a 
keresztény civilisatiót véretek és vagyonotok árán megala-
pítottátok és egy ezredéven keresztül fenntartottátok, kik e 
nemzetnek szabad alkotmányt adtatok, kik milliókat fek-
tettek be a közművelődési, emberbaráti, tudományos inté-
zetekbe, kiknek önfeláldozó tevékenysége nélkül e nemzet 
mivel sem diszeskedhetnék, ami nagyszerű, ami a művelt 
külföld figyelmét képes volna magára vonni, igen titeket 
katholikusokat, én Szász Károly megsemmisítelek, mert 
decretálom, hogy nektek nincsenek középtanodáitok mint a 
protestánsoknak, megfosztalak titeket a képességtől, hogy 
gyermekeiteket, vallástok elvei szerint kiképeztessétek, mi-
nek természetes következése a ti megsemmisüléstek. Annyit 
jelentenek az ő szavai, hogy én Szász Károly a ti katholi-
kus őseitek által, katholikus oktatás- nevelés czéljából letett 
alapítványokat, tőletek elveszem, mert e hazában, nem es-
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tek a törvény védelme alá mint a protestánsok, ti törvényen 
kivül álltok, a ti katholikus nevelésre szánt vagyontok sem-
mi másra nem való, mint hogy az, állítólagos katholikus 
középtanodáitokkal egyetemben confiscáltassék. 

A jövő mily felséges képe tárul fel lelki szemeink 
előtt, contemplálva e nagyszerű államalkotó terv kivitelét ! 
Üdvözöljétek, igen üdvözöljétek velünk együtt hazánk 
katholikusai a nemzet nagy jövőjének, mert megmentésének 
alapítóját Szász Károlyt, üdvözöljétek mint olyant, aki a 
haza szent földjéről eltörli a sötétség fészkeit a kath. egyház 
középtanodáit és csak a világosság, a protestántismus tanodáit 
hagyja meg, többet mondunk, elősegiti felvirágozni, hogy 
igy a magyar nemzetiség létét biztosítsa. Szász Károly va-
lóban maradandó nevet fog magának szerezni nyilatkoza-
tával, méltót, hogy emlékszobor emeltessék nevének és a 
gyűjtések e czélbol már most megindíttassanak, ha csak 
czélszerűbbnek nem találtatik, az eltörlendő katholikus kö-
zéptanodák alapitványaiból ilyet emelni, annál is inkább, 
minthogy ezáltal symbolice kiféjeztetnék a győzelem, me-
lyet a nemzet érdekében a katholicismus felett kivívott. 

A magyar nemzetiség, mint tudjuk, veszélyben van, nem 
szaporodik, hanem fogy: mind ennek pedig senki és semmi más 
nem oka mint a katholikusok és a katholicismus. Hogy a 
magyar nemzet létezik, az Isten irgalmán kivül, vagy talán 
még ezt is kizárva, a protestántismus érdeme. Ha erre bi-
zonyság kell, úgy ilyen is van. Ott vannak a protestáns er-
délyi szászok, kikről kétségbe vonhatlan tény, hogy a ma-
gyar nemzetnek legjobb barátai, ott vannak bizonyságul a 
bezárt nagy-rőczei es sz. mártoni protestáns gymnasiumok, 
és ott van ennek legeclatánsabb bizonyságául a Protestantis-
mus és panslavismus' czimű mű, mely mint ismeretes azt 
bizonyítja kétségbevonhatlanul, hogy a protestántismus véd-
bástyája a magyar nemzetiségnek. Mindezek azon követ-
keztetésre vezetnek, hogy nagy kitüntetésre érdemes Szász 
Károly felfedezése, hogy a katholikus egyháznak középta-
nodái nincsenek, hogy tehát az állitólagosan ilyenek a föld-
színéről ertörlendők és csak a magyar nemzetet fenntartó 
protestáns középtanodák istápolandók. Igen, ki az üdvözöl-
né a méltóságos urat, mint a nemzet megmentőjét ! 

Valóban oly bámulatos elfogultság és vakság fog. 
ta el az elméket, hogy az megfejthetetlen. Századok óta 
léteznek az országban gymnasiumok, melyekről az álta-
lános hit az volt, hogy azok a kath. egyház gymnasiumai és 
nem találkozott ember e hazában, ki végre felnyitotta volna 
az ország szemeit, hogy világosan lássa, miszerint téves né-
zetben van, mert azok nem a kath. egyház gymnasiumai. 
Fejedelmek, államférfiak, országgyűlés, dicasteriumok stb. 
úgy bánnak ezekkel a gymnasiumokkal mint a kath. egyház 
intézeteivel, és egyetlen egynek még csak távolból sem jut 
eszébe, hogy ez a felfogás téves. Nem rövidlátók voltak ezek 
mindnyájan? Nem az elfogultság tartotta mindezeket fogva ? 
Világos, hogy ez igy van. Sőt többet mondunk. Nem mai na-
pi dolog, hogy a protestántismus a nemzet egységét széttépte 
vallási tekintetben. Bizonyára a régi protestánsok közt is vol-
tak, kik mély belátással birtak és mégis be kell vallani, hogy 
azok is vaksággal voltak megverve, mert mindez ideig egyet-
len egy sem fedezte fel, hogy a kath. egyháznak, mint ilyen 
Bek, középtanodái nincsenek. Mily magasan áll mindezek felett 

Szász Károly ! Mily éleslátás, mily sas tekintettel kell neki 
megállva lenni ! Neki kellett születni és miniszteri tanácsos-
nak lenni, hogy ily magasból a nagy igazságot észrevehesse 
és a világ szemét kinyithassa, illetőleg oktathassa a világ-
rövidlátó embereit, hogy ők mindez ideig tévedésben voltak, 
mert a tiszta evangelium világossága, mely ellen appelláta 
nincsen, azt mutatja, hogy a kath. egyháznak mint ilyennek 
középtanodái nincsenek, t dv, igen üdv annak, ki a nemze-
tet felvilágosította, mert evvel ismét egy ujabb bizonyíték 
van a nemzet kezében arra nézve, hogy csak a protestáasok 
közt találhatók fel a nemzet eszes és tudományos vezér-
férfiai. 

De hát végén csattan az ostor. Vagy a katholikusok 
éltek eddig azon ábrándban, hogy nekik vannak kath. kö-
zéptanodáik, vagy Szász Károly ur él most azon ábrándban, 
hogy nincsenek, illetve, hogy e declaratiójával sikerült a föld 
szinéről eltörülni a kath. gymnasiumokat. Mi természetesen 
úgy véljük, hogy Sz. K. ur él ábrándban és hogy téved ak-
kor, midőn diadalt ülni vél a megsemmisített kath. gymnasiu-
mok felett. — De ezt nem elég csak szóval mondani, ezt tetleg-
kell Sz. K. úrnak bebizonyítani és megmutatni, hogy ámbár ő 
mondja, hogy nincsenek, de azért mégis vaunak kath. középta-
nodáink; és mi előre is meggyőződve vagyunk, hogy e bebizo-
nyítás meg fog történni, mert meg kell történnie. Bárki legyen 
is, kit ő eminentiája az egyház képviseltétésével megbízni fog, 
az bizonyára, ott in facie loci, a bizottságban, a hol a sérelem 
történt, fog elégtételt venni a sérelemért és tiszteletet fog 
követelni a katholikusok jogai iránt, még Szász Károly úr-
tól is. Nem, a katholikus középtanodák nem fognak prédára 
bocsáttatni, ezt decretálni még Szász Károly urnák sincsen 
hatalma, az ő ábrándjainak szét kell foszlani és megtanul-
nia kell, hogy a kath. egyháznak voltak, vannak, és lesznek 
széptanodái, akár tetszik neki, akár nem. 

Kassa, január hóban. Észleletek és lehozások a mult 
évről. — (Folyt.) 

Előfordult a gyászlobogós mult évben más szomoru 
eset is, melynél a nemesis tartott rögtön-itéletet Aesculáp-
nak elkorcsosodott ivadéka fölött, ki hullarészek közt boncz-
késsel keresve a lelket — de nem találva,— lelketlen tetre 
hitte magát feljogositva. — Gyarló az ember, még ha 
orvos, ha pap is ; de ne legyen kiszámításból gonosz, — ne 
éljen vissza hivatalával, — ne kövessen el gyógykezelés 
közben szivrablást, — ne tépje szét a szent köteléket, min az 
egyháznak áldó keze s az ég malasztja nyugszik. Nem lehet 
a Decalog IX-ik pontját büntetlenül sem ignorálni sem meg-
szegni. Hisz még azon népekről is, melyikhez az evangelium 
világa el nem hatolt, — azt mondja a nagy apostol : „Gen-
tes, quae legem non habent, naluraliter ea, quae legis sunt, 
faciunt:"1) mennyivel inkább szükség, sőt kell is hogy te-
gyék azt azok, kik már gyermekéveikben tanulmányozták az 
alaphitelveket és a tiz parancsok morálját. A testiesség 
rabjait, hosszas vezekléssel keményen lakoltatja, csaknem 
üdvvesztéssel sújtja még az ókori bölcs is : „Eorum animi, 
qui se corporis voluptatibus dediderunt, impulsuque libidi-
num voluptatibus obedientium, Deorum et hominum jura 
violarunt, corporibus elapsi, circa terram ipsam volutantur r 

') Rom. 2. 14. 
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nec in hunc locum coelestem, id est in coelum, nisi multis 
exagitati saeculis — revertuntur."2) Az egyiptomiak a parázna 
nőt megkorbácsolva orlevágással büntették, mert méltónak 
talál tatott a kaczér asszonyt megfosztani attól, mi arczát 
leginkább ékité.3) Plátó és Solon a paráznát halálra méltó-
nak mondottak.4) Homér állitása szerint a nős-paráznaság 
legrégibb büntetése volt — a megkövezés. Augustus ró m. csá-
szár a paráznák ellen kemény törvényt hozott, s mivel erre 
Jul ia , az ő tisztátalan életű leánya adott alkalmat, a tör-
vény is „Lex Julia"-nak neveztetett.5) Zaleukus, a lokrisi 
köztársaság törvényhozója azt határozta, hogy aparáznának 
mind a két szeme kiszurassék. S midőn saját fia e bűnt el-
követé, a nép esedezésére mit sem figyelvén, a büntetést 
végrehajtató, ugy mindazáltal, hogy fiának egyik szeme he-
lyett, magáét tolatta ki. 6) Hazánk ős törvényeit illetőleg : 

„Si quis virgini vei mulieri vim intuleri t ; quantum 
pro homicidio tantumdem poeniteat.7) Violatur libertás in 
factis causisque eriminibus — violenti adulterio etc. in qui-
bus honorem titulumque et libertatem nobilitatis quilibet 
amittit.8) Ily szigorral jár tak el a régiek nemcsak a czégéres 
bűnösök, — de mint látjuk, a szemérem és becsület orzók 
ellenében is, a mi manap, egyszerű kihágásnak tudatik be. 
Más gonosz időben a mámoros érzékek vétkeznek, és nem 
a higgadtan fontoló ész. A bűntény durvább volt talán ! De 
bizonyára nem oly gyalázatos. Tessék azt az ó kor nézetei-
vel összevetni s az erkölcsi sülyedést mérlegelni ! 

Az imént vázolt eset közbotránkozást szült, okozójá-
nak váratlan halála megdöbbentőleg hatott. Adná Isten, 
hogy tartós hatással ; mert nem első eset városunkban, hogy 
vi vente marito, uxor, relictis prolibus, — alio se j u n x i t e t a d 
sectam infidelium defecit. Rá illeszthetnők a látnók szavait : 
„Usquequo deliciis dissolveris filia vaga?" 9 ) Némelyek 
már bűnhődtek, a többire is rákerül a sor. „Lento gradu ad 
vindictam Dei procedit ira —• —" Ez ugyan nem a legszebb 
kép hitéletünk tollrajzából, — de tanulságos a kétkedőkre, a 
vallástalanokra, hogy lássák : hová fejlődnek az események 
ott, „ubi salutis fundamentum — vi r tus defecit." 

Képünk torzalakjai közül való a vegyes házasságok 
egyike is, melynél én valék a copulans. erős hittel támasz-
kodva a protestáns fél ama ,garantiá'-t nyújtó szavára: 
hogy egyházunk követelményének — a születendő gyerme-
kek kath. neveltetését illetőleg — eleget teendet; — de hol 
most az adott szó, melyre komolyan lehetne számítani ? Kik 
kérkednek leginkább a becsületességgel, és kik szegik meg 
legtöbbször? Azok, a kik nagy garral hangoztatják, — pro-
testánsok. A mely órában a kath. nő gyermeket szült : a 
protestáns apa ajakán az adott szó szentsége meghalt. Ilyen 
a mai garantia, ilyen a mostani becsület!! Nem kivánom, 
hogy a megszegett becsületszónak átka utóiérje. Be kár,' 
hogy dinasztiánk eddigelé nem alapítá meg a „becsületren-
det" : nagy szükség volna rá ! 

2) Cicero Libr. I. de Som. Scip. 
3) Diodor. Sicul. 1.1. 
4I Plátó de lege Lib. II. Plularch in vita Solon. 
5) Sveton in aug cr. 35. 
6) Valér. Max. Lib. VI C. s. 
7) Décréta S. Stepbani Regis Lib. II. Cap. 32. 
S/ Ibidem Libr. I titul. 9. 
s) Jerem. 3. 

De el e szembántó s lélekszomoritó képekkel! d é c é -
dant vetera — nova sint omnia -— corda voces et opera !" A 
nagy irgalmu Isten, „kinek napja egyaránt süt le a jókra 
és a gonoszokra" — moestis rebus etiam quaedem jucunda 
permiscuit. Ezt, a mult év megsirathatlan gyásza és jellem-
szegénysége mellett is, volt alkalmunk észlelni. 

Hevenyében akár egy kis ,letenye' vagy ,olvasó'-félét 
lehetne itt összeállítani a kegyelem ama harmat-csöppjei-, 
illetőleg gyöngyeiből, miket a kegyes ég haragjában sem 
vont meg tőlünk. A mult év bizarr képei közt sok szép tet-
tekre gyuladtak a nemes keblek és a közjóért verő szivek. 
Egy ily ,evangeliomi margarita ' az ujabb alapítvány, mit 
a jótékonyságáról ismert Danilovics prépost kanonok s vi-
carius ő nga ez idén ismét, 600 ft. tőkében karácsonyi aján-
dékul tett , melynek évi kamatjai t egy — a vasárnapi iskolát 
szorgalmatosan látogató iparos kapja ösztöndíjul. ,Retri-
buere dignare Domine omnibus nobis bona facientibus !' A 
ft . káptalannak mindenesetre ő az ,eleemosynarius'-a. Az 
iratok, magasztos szavakkal özönlik el a jótevőt: „Dominus 
conservet cum, et vivificet cum, beatum faciat cum in terra" 
— etc. Boldogítsa őt a jóltevésnek nemes tudata, s e kö-
nyörtelen világban példányszerüleg tüntesse ki és — dicső-
ítse meg a mindenség Ura ! 

Egy másik alakuló gyöngy, — a Convictus, mely a 
forradalom óta reál iskolául szolgál s mely, hogy eredeti 
rendeltetésének ismét visszaadassék, azon ugyancsak a ne-
vezett kanonok ur buzgólkodik leginkább. 

A szegény iskolás i f jak tápintézete, melyet a talterhel-
tetés egy időre megbénított, ugyancsak a nagynevű benefac-
tor szorgoskodása folytán, ismét életbe léptettetett. 

A gyöngyök sorában magaslik az u j reáliskola, mely-
nek palotaszerü külseje s utcza-szépitő homlokzata van a 
régi sörház helyén. Ez is azon monumentális épületek 
egyike, mely városunk s az állam nevét örökitendi. 

És mily édes érzet fogja el az Isten-háza diszének 
szívből örvendő hivőt a fényes századok egyik emlékműve 
— a sz. Erzsébet templom, a hazai régészetnek eme kiváló — 
sőt a maga nemében egyetlen gyöngye láttára, mely a külföldi 
szakvezetők felügyelete alatt, stylszerüleg uji t tat ik s negyed 
részben készen is áll ! ? E merész vállalat, a város s az ál-
lamnak financziáján kivül — püspökünk ő exjának erszé-
nyét is nagyban veszi igénybe, s csaknem kimeríti. A kassai 
basilica épül : a polgári érdem cserkoszorui fonatnak ! 

De a „devotus foemineus sexus" sem áll hátrább, 
Kékedi báró Melczor Georgina és Malvin comtessek, az időt, 
mit más hason főrangú hölgyek, az élet kényelmei közt 
szoktak tölteni, — a jótékonyság műveinek szentelik, meg-
alapítván a 10 kros egyletet, mely ez idén 880 frtot gyűj töt t , 
melyen 139 árva ruhaneművel elláttatott, s a tanképesek 
közt karácsony szent estéjén 70 iskolai könyv osztatott szét-
Ez is egy gyémánt-szem ama fűzérből. Urunk jövetének ide-
jén az egek harmatoztak le az elárvult szegénység kunyhóira 
a nevezett úrhölgyek leleményes ügy buzgalma folytán. 

De még a drezdai udvari dalművesház egyik ünnepelt 
énekesnője Röszler Ernestin kisasszony, — kire, mint kedves 
földinkre büszkék lehetünk — mintha megkérlelni akarta 
az eget a színpadi visszaélésekért, melyek oly izgalmas ka-
tasztrófát idéztek elő a bécsi Ringen — a helyben alakuló 
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„gyermek-asylum" javára, a premontreiek templomában 
egy mise-szöveget énekelt, melynél papnövendékeink is az 
„Ave-Maria" dallamával közreműködtek, f't. Kosztka Vin-
cze osztálytanár pedig celebrált. „Multam glóriám fecit Do-
minus magnificentia sua a saeculo, homines magni, virtute 
praediti in peritia sua requirentes modos musicos et narran-
tes carmina." ') Bejött in circa 180 frt . Isten áldja meg a 
művésznőt a gyöngyszemért, melyet ritka althangjával tű-
zött a mult évi szép tettek koszorújába ! (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
Az egyházi törvényhozás társadalmi jelentősége. 

I r ta dr. Kádár Ambrus, szatmáregyházmegyei áldozár, püs-
pöki titkár, szentszéki jegyző. Szatmárit 1882. 8-ad rétű 
94 lap. Ara 70 kr. 

Az angol nemzeti műveltség fényoldalai közt emlitik, 
hogy az ottani közélet emberei szabad idejöket irodalmi 
munkálkodásra szeretik fordítani. Bürke tanulmányt irt a 
fenséges eszme eredetéről, Beaconsfield regényeket alkotott 
Gladstone a görög classikusok körében szokta államférfiúi 
otiumát tölteni. A közügyekkel való hivatalos foglalkozás 
után maradni szokott otiumot hogy nálunk is a culturnem-
zetek szokásának megfelelőleg ugy világiak, mint egyháziak 
irodalmi munkálkodásra kezdik használni, az közszelle-
münkben történt nagy haladásról tesz tanúságot. Ismere-
tesek satyricusunk szavai : „Nem irok, nem olvasok ; én 
magyar nemes vagyok." Ennek a kornak vége. A minden 
téren gőzerővel dolgozó kor felrázta az ázaiai kényelem-
szeretetet s ugy az anyagi javak szerzése és megtartása mint 
a nyugati nemzetek által elért szellemi műveltség fokának 
elérése, mik napjainkban egy nemzet számára fő életföltéte-
lek, pezsgő munkáséletre ébresztettek minden életre való 
embert. Ily körülmények közt a mily örömmel vett tudo-
mást tavai a magyar olvasó közönség, hogy közügyek-
kel foglalkozó világi férfiaink közöl egy főispán, Ormós 
Zsigmond, árpádkori műveltségünkről irt figyelemre mél-
tó tanulmányt : most egy az egyházi kormányzás és tör-
vénykezés terén működő egyházi férfiúról ép oly öröm-
mel van szerencsénk jelenteni, hogy kettős hivatalának 
bokros teendői mellett fenmaradt idejét a legnemesebb 
törekvéssel értékesíti s irodalmunknak becses gyöngyö-
ket termel. Mert a fennczimzett mű szerzőjét valóban 
legjelesebb essayistáink közé emeli. Szól az „egyházi tör. 
vényhozás isteni bölcseséget, és kegyelmet, szeretetet és 
boldogságot árasztó működéséről", hogy fölébressze az örök 
élet forrássai helyett emberi csalékony számítással váj t 
cisternákból élősködő korunk embereiben a vágyat visz-
szatérni az örök élet forrásaiból fakadt egyházi törvényho-
zás tiszteletben tartására s iránytűül használására. Előszó 
után 6 fejezetben adja elő szerző a felölelt jelentős, és nagy 
eszmékben gazdag tárgyat. A törvény isteni eredete, az 
egyház törvényhozó hatalma, az egyházi törvényhozás ál-
talános és független, az egyházi törvényhozás kihatása a 
társadalom életére, az egyházi törvényhozás befolyasa a 

10) Ecclesiast. c. 44. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor 

jogviszonyokra, a civil törvényhozás feladata. Ez a mű esz-
memenete, melynek fonalán magvas, elegáns irálylyal az ál-
lami és társadalmi élet legfontosabb ügyeire vet szerző vi-
lágot. 

— Beküldettek: 1) A protestáns theologiai könyvtár 
XV-ik kötete ily czim alatt : A X VI. században tartott ma-
gyar református zsinatok végzései, összeszedte, a latin szö-
vegüeket magyarra forditotta és tájékoztató jegyzetekkel 
kisérte Kiss Aron, porcsalmai lelkész és szatmári esperes. 
Budapest 1881. Kiadja a „Magyarországi protestáns egy-
let." VI I I . 735 lap. 

2) Miért vagyok evangyéliumi protestáns keresztyén Y 
Ir ta Stiller Erich. Ford. és a magyar prot. egyház történeté-
nek eseményeivel bővitette Rácz Károly evang. reform, lel-
késztanitó. Debreczen, Csáthynál 1882. 16-od rétű 56 lap. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya január 25-iki kelettel körlevelet inté-

zett a milanói, turini és vercellei érsekekhez, melynek tár-
gya a lapirodalom, czélja az egyetértés és összetartás. 
Legköze-lebb közöljük mi is. 

— Főm. és ß. Simor János bibornok, herczegprimás 
és esztergomi érsek ur ő emjának nagy alapítványai csaknem 
gyorsabban követik egymást, mint az azokat hirdető jelen-
tések tintája megszárad. Múltkor jelzett adományai után 
legújabban a vajki és felső-szőllősi plébániák javára az 
esztergomi főkáptalannál 12,250 frt alapítványt tett le azon 
rendeltetéssel, hogy annak kamataiból az említett két plébá-
nia javadalmasai évenkint 300—300 frt segélyt kapjanak. 

— Ntív- Yorkban aprószentek ünnepén az aprószentek 
tiszteletére szentelt templomban missió-áldozás volt, mely-
ben tizezeren vettek részt. Eegnum Dei dabitur genti fru-
ctum facienti. 

— Glasgoivban, Skóczia fővárosában, a katholikusok 
száma már 16,000-re rug 

— Soós József, elhunyt váczi kanonokról Kazaly Imre 
hittanár jeles tollából az elköltözött dignitarius nevéhez 
méltó necrolog jelent meg a M. A-ban, melyből átvesszük 
a következő adatokat : „Soós József Ludrofalván (a liptó-
megyei Rózsahegy egyik kiegészítő része) 1815. január 30-án 
született. Hat gymnasialis osztályt Rózsahegyen és Váczon 
kitűnő sikerrel elvégezvén, 1831-ben a váczegyházmegyei 
papnövendékek sorába felvétetett. A theologiai tanfolyamot, 
mint pazmaneumi növendék, a bécsi egyetemen hallgatta. A 
seminariumból való kiléptekor a kellő kor hiánya miatt 
csupán szerpappá szenteltetett fel, s e minőségben Kecske-
méten, majd azután mint áldozár Félegyházán és Hatvan-
ban káplánkodott. A kitűnő tehetségekkel megáldott ifjú 
pap előtt azonban nemsokára tágasabb működései tér nyilt 
meg, midőn 1840-ben püspöki levéltárnokká és igtatóvá ne-
veztetvén, Váczra hivatott, ahol végső napjáig, — tehát 41 
éven tul lakott. 1844-ben sz.-széki jegyzővé, 1849-ben püs 
pöki titk arra lett. I gyane hivatallal egyidejűleg, 1831-től 
kezdve a papnöveldében az alapzatos és ágazatos dogmati-
cát is előadta, s ezenkívül a szentszéknél ülnöki és házas-
ságvédői tisztet is vitt. 1855-ben mint egyszerű áldozár a 
papnövelde igazgatójává neveztetett s ugyanazon évfolya-
mában az iskolát-kanonoki stalluinot is elnyerte. 1864-ben 

.csongrádi főesperessé ; 1865 -ben mogyoródi apáttá lett. A 
papnöveldét csak 1870-ben, vagyis székesegyházi főesperes-
ségre történt promotiója, — tehát 15 évi rectorkodás után 
hagyta el. 1871-ben a megye főpásztorának bizalma őt a 
közhelynöki hivatalra méltatta. Még két ujabb promotio utján 
pedig az őr- (1872) és éneklőkanonokságok (1875) birtoko-
sává lett." — Mint az elhunytnak személyes tisztelője, rész-
vevőszivvel rebegjük el sirja felett mi is: Az örök világosság 
fényeskedjék neki! 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár, 

nyomdájában, Muzeum-körut^lO. sz. alatt. 
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TARTALOM. Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina providentia Papae X I I I . Epistola ad venerabiles fratres Archiepi-
scopos et episeopos Provinciarum Ecclesiasticarum Mediolanensis Taurinensis et Vercellensis. — Az erdélyi róm. kath. 
Status felirata a képviselőházhoz. — Mire használták a pápák hatalmukat? — Egyházi tudósitások : Budapest. A ,Pester 
Lloyd' tanitója. — Esztergom. O eminentiája főpásztori szózata a papsághoz az újév alkalmából. — Kassa. Észleletek és 

lehozások a mult évről. — Irodalom. A tízparancsolat és századunk. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
L E O N I S 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

P A P A É X I I I 
EPISTOLA 

AD VENERABILES FRATRES 
ARCHIEPISÍ OI'OS ET 

EPISCOPOS PRO VINCI ARV M ECCLESI ATICARUM 
MEDIOLANENSIS TA VEI MENSIS ET VERCELLENSIS 

L E O P P . X I I I 

VENERABILES FRATRES 

SALUTEM ET A P O S T O L O M BENEDICTIONEM. 

Cognita Nobis est sapient ia Vest ra et v igi lan-
t ia in omni genere dil igens : i t emque praec lara in 
hanc Apostol icam Sedem voluntas , quam cum saepe 
alias, t u m et iam super iore anno et amant i ss imis 
l i t ter is et coram confirmavist is . A tque i l lud magno-
pere l a e t amur episcopal ibus labor ibus Vestr is ube-
res, Deo iuvante , evenire f ruc tus . Quibus de rebus 
g r a t u l a m u r un icu ique Ves t rum mer i tasque laudes 
l ibent i anirno publ ice t r i bu imus . 

Nonnihi l tarnen ist is ipsis in provinci is est, 
Venerabi les F ra t res , quamobrem non s u m u s a sol-
l ic i tudine plane vacui. In iis enim passim apparen t 
quaedam dissens ionum initia, quae nisi oppor tune 
m a t u r e q u e oppr iman tu r , evadere in inaius al iquod 
m a l u m v iden tu r posse. Ea ig i tu r vo lumus a Vobis 
di l igenter considerari , et Ves t ra cura operaque p ro -
v i d e d ut , amotis d i ss id iorum caussis, sen ten t i a rum 
et v o l u n t a t u m concordia re t inea tur , quae cum in 
omni re publ ica, t u m praec ipue in Ecclesia maxi -
m u m atque o p t i m u m est v incu lum incolumita t i s . 
— Iamvero m e t u e n d u m est, ne liaec a n i m o r u m 
concordia d i r ima tu r contrar i i s p a r t i u m studi is , qui-
bus mate r iam praebe t quaedem in ter In sub re s 

ephemerides, et doct r ina clari un iu s viri , cuius in-
te r recentiores philosophos nomen percrebui t . 

Quod ad p r i m u m caput , sun t in istis provin-
ciis Vestr is ephemerides, qua ru in auctores veri rec-
t ique pr incipia tuen tu r , sanct iss ima Ecclesiae iura , 
Apostolicae Sedis Roman ique Pontificis maies ta tem 
s t renue defendunt . Huic gener i f avendum max ime 
est ; et omni ra t ione c u r a n d u m u t scr iptores hu ius 
modi non modo floreant s tudi is h o m i n u m et gra t ia , 
sed et iam mul tos ub ique nanc i scan tu r similes sui, 
qui quot idianos i m p r o b o r u m impetus sus t ineant , et 
honesta t is re l ig ionisque patrocinio r ed iman t impu-
n i tam p l u r i m o r u m in scr ibendo l icentiam. Hac de 
caussa Kos haud semel i l lo rum p robav imus vo lun -
ta tem, vehemente rque hor ta t i sumus , u t tuer i iu-
s t i t i am et ver i ta tem scr ibendo ins is tèrent , et nu l l a 

re deduci sese a proposi to s inerent . 

At vero convenit in caussa g rav i et nobil i mo-

dum adhibere defensionis aeque nobi lem e t g r a v e m , 

quem u l t r a p rogred i non opor te t . Scilicet p u l c r u m 

est, eos qui chathol icum nomen scr ipt is quot id ian is 

de fendunt prae se fer re ver i ta t i s amorem constan-

tem, min imeque t i m i d u m ; sed s imul opor te t nihi l 

eosdem suscipere, quod bono cu iquam viro iure di-

spÜceat, neque nul la ra t ione t e m p e r a n t i a m desere-

re, quae c u n c t a r u m comes debet esse v i r t u t u m . In 

quo nemo sapiens p robaver i t au t s t i l um vehemen-

tem plus quam satis est, au t qu idquam vel susp i -

ciose d ic tum, vel quod temere a pe r sona rum obse-

quio indu lgen t iaque discedere v idea tur . 

In pr imis vero sanc tum sit a p u d catholicos 

scr iptores Episcoporum nomen, qu ibus in excelso 

auc tor i ta t i s g r a d u collocatis d ignus officio i p so rum 

et m u n e r e habendus est honos. Neque licere sibi 

homines p r iva t i p u t e n t in ea, quae sacri Pas tores 
10 
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pro potestate decreverint, inqui rere : ex quo sane 
magna per turba t io ordinis consequeretur et non fe-
renda confusio. Atque istam reverentiam, quam 
praetermit tere licet nemini, maxime in catholicis 
auctoribus ephemeridum luculentam esse et velut 
expositam ad exemplum necesse est. Ephemerides 
enim, ad longe lateque pervagandum natae, in ob-
vii cuiusque manus quotidie veniunt , et in opinio-
nibus moribusque mul t i tud in is non pa rum pos-
sunt. 

Ad a l terum caput quod att inet , de philosophi-
e s disciplinis iam declaravimus cuius vir i vestigiis 
ingrediendum putemus . Li t terae Nostrae Encyclicae 
di IV mensis Augus t i anno MDCCCLXXIX ad uni 
versos Episcopos datae aperte monenf, avere Nos 
et cupere ut iuventus ad disciplinam sanct iThomae 
Aquinatis ins t i tua tur ; quae p lu r imum ad excolen-
das sapienter hominum mentes semper valuit , et 
est maxime accomodata ad pravas re fu tandas opi-
niones, quae homines tanto iam numero transver-
sos agunt , cum ingenti et salutis suae discrimine et 
reipublicae detrimento. Is tud L i t t e r a rum Nostra-
rum proposi tum poterat omnium animos concordia 
iunctos facile retinere, excepta interpretat ionis sub-
t i l i ta te nimia, servataque moderationis rat ione in 
rebus iis, de quibus ob Studium investigandi veri 
ci tra fidei cari tat isque iacturam, viri docti u t r inque 
disserere consueverunt. 

Sed quoniam non sine animi Nostri cura vide-
m u s pa r t ium studia plus aequo in disputando con-
flagra visse, publice interest, huic ardori an imorum 
modum aliquem imponi. Quapropter cum in iis 
quae in dies singulos sc r ibuntur et mul ta commen-
tatio et pacata iudicii t ranquil l i tas , u t p lur imum, 
desideretur, op tandum est ut catholici ephemeri-
dum scriptores ab huiusmodi quaest ionibus t ractan-
dis abstineant. Inter im autem Sedes Apostolica, de 
gravior ibus negotiis praesert im quae doct r inarum 
sanitatem spectant pro inuneris sui ratione solli-
cita, ad renatas et crudescentes controversias vigi-
lant iam et providentiam suam convertere non prae-
termit t i t , ea adhibita consilii prudentia , in qua 
quemlibet catholicum virum aequum est quiescere. 

Ex qua tamen re nolumus de t r imentum capere 
societatem religiosorum v i rorum a Caritate nomina-
tam, quae sicut in iuvandis ex inst i tuto proximis 
hactenus labores suos uti l i ter insumpsit , ita optan-
dum u t vigeat reliquo tempore, f ruc tusque pergat 
quotidie uberiores edere. 

Interea Vest rum est, Venerabiles Fratres , dare 

operam ut haec consilia Nostra perficiantur, et ni-
hil omittere quod ad firmandam concordiam pert i-
neat. Quae sane eo magis est, u t probe intelligitis, 
necessaria, quo plures et acriores apparent hostes 
rebus catholicis imminentes : adversus quos exer-
cere vires omnes necesse et, easque non dissipatione 
at t r i tas , sed coniunctione auctas. P lu r imum prop-
terea prudent ia , v i r tu te et auctor i ta te Vestra con 
fisi, Vobis omnibus, Venerabiles Fratres , et populis 
vigilantiae Vestrae commissis, auspicem divinorum 
munerum, et praecipuae benevolentiae Nostrae te-
stem, Apostolicam Benedictionein peramanter in 
Domino impert imus. 

Datum Romae apud S. Pe t rum die XXV Janua-
rii MDCCCLXXXII, Pontificatus Nostri Anno .Quarto. 

LEO PP. XIII. 

Az erdélyi róm. kath. Status felirata a képviselőházhoz. 

Mélyen tisztelt képviselőház ! 
A gymnasiumi és reáliskolai oktatásról szóló törvény-

javaslatot a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 
1881. évi október hó 6-ról keltezve a magas képviselőház 
asztalára, mint kormányi előterjesztést letévén, az említett 
törvényjavaslat a képviselőház közoktatási bizottságának 
előleges tárgyalásra kiadatott. A tvjavaslat a szaklapokban 
és napi közlönyökben közkézre adatván, az erdélyi róm. 
kath. Statust, s e Status állandó képviseletét legfőképen a 
javaslat 2-ik §-a és VI . fejezete érdekelte. A 2-ik §. ugyanis 
az erdélvi róm. kath. gvmnasiumoknak különleges állását, 
jogi keletkezését és fejlődését illetőleg, szabatosság és vilá-
gosság tekintetében sok kivánni valót hagy fenn ; sőt mond-
hat juk, hogy az erdélyi róm. kath. Statusra nézve kinos 
aggodalmakat rejt magában. Ezen állitásnak valóságát és 
aggodalmaink okát bőségesen igazolja a tvjavaslat VI . feje 
zetéhez csatolt ministeri indokolás, mely mindenütt, hol az 
autonom egyházak középiskoláiról említést tesz, szorgoskodó 
gondossággal kiemeli mindig „jelesen a protestánsok közép-
iskolái" ; de az erdélyi róm. kath. Status, mint autonom 
egyházmegye középiskoláiról sehol sem emlékszik. A mi-
nisteri indokolás most említett különleges irányzata, s a 
magas királyi kormánynak, a nem rég mult időben, az erdé-
lyi egyházmegye némely alapitványai iránt tanúsított ma-
gatartása, azon feltevésre vezettek, hogy a középiskolai 
tvjavaslat előterjesztője, az erdélyi róm. kath. egyházme-
gyét talán nem is számitja az autonom egyházak közé, s az 
erdélyi kath. Status középiskoláit azon hazai középiskolák 
sorába szándékozik állítani, melyekről a tvjavaslat 2. § a 
igy szól : „mindazon középiskolák, melyek a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter kezelése alatt levő alapból tartatuak 
fenn; . . . avagy általában, a melyek jelenleg a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendelkezése és közvetlen vezetése 
alatt állanak — maradnak továbbra is a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter rendelkezése alatt, és a jelen törvény 
I I . I I I . IV. és V. fejezetében foglalt határozatok (a meny-
nyiben kivétel nem tétetik) reájok nézve is érvényesek." 
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Nagyon elszomorító tapasztalás az, hogy a tvjavaslat szöve-
géből, az indokolásból s az eddigi tapasztalásból levezetett 
leltevés, nem bizonyult alaptalannak. Ugyanis a magas 
kormány köréből oly nyilatkozatot hallottunk, mely azok 
előtt, kik az erdélyi egyházmegye törvénybiztositotta jogait 
s az ezekből folyó több száz évi gyakorlatot részleteiben 
uem ismerik, könnyen irányadóul szolgálhatna. De való 
alappal birónak bizonyitja ama feltevést a képviselőház 
közoktatási bizottságának egyik ülésen a kormány képvise-
lője által tett azon nyilatkozat is, „hogy a kath. egyháznak, 
mint ilyennek, középiskolái nincsenek, eszerint helyzete nem 
olyan, mint a jirotestans egyházaké." 

Ezek szerint, az erdélyi róm. kath. Status középisko-
láit illetőleg, a tvjavaslat bevallott tendentiája az volna, 
hogy az erdélyi róm. kath. középiskolák nem autonom kö-
zépiskolák; azért nem is vonhatók a tvjavaslat "VI. fejeze-
tének szabványai alá. A tvjavaslatnak e tendentiája. azon-
ban egészen alaptalan és jogsérelmes; mert miként az alább 
következőkből világosan kitűnik : 

1) az erdélyi róm. kath. egyházmegye hazai törvé-
nyeink, királyi rescriptumok és eskü által biztositott auto-
nómiával bir s századokon át annak háboritatlan gyakorla-
tában volt és gyakorlatában van jelenleg is ; 

2) az erdélyi róm. kath. Status középiskolái nem a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter kezelése alatt levő alap-
ból tar tatnak fenn ; 

3) az erdélyi róm. kath. Status középiskolái soha sem 
állottak s jelenleg sem állanak a kormány, illetve a vallás-
és közoktatásügyi miniszter rendelkezése és közvetlen veze-
tése alatt. 

I . 

Az erdélyi helvét és ágostani hitvallású egyházak, 
nemkülönben az unitáriusok autonomicus jogait az Approba-
tae et Compilatae Constitutiones, Erdély köztörvényei 
biztosítják. Ugyanezen köztörvények biztosították és bizto-
sitják az önkormányzati jogot az erdélyi róm. kath. egy-
háznak is, mivel a róm. kath. vallást mindenütt a négy re-
cepta religióhoz számítják, ugyanazon függetlenséget, jogo-
kat és kiváltságokat adnak a róm. kath. vallásnak is, mint 
a más három bevett vallásnak. Elégséges arra nézve hivat-
kozni az Approbaták 1. rész, I. czim, I I I . és I X . szakaszaira, 
habár e törvénykönyv egyéb számos helyei is hasonlót bi-
zonyítanak. Valamint a protestáns atyafiak Erdély sarka-
latos törvényei által biztositott önkormányzati jogok alap-
ján egyházi, iskolai, és alapítványi ügyeiket függetlenül 
kezelték és intézték ; ugy intézték és kezelték ugyanazon 
törvényes jogoknál fogva az erdélyi róm. katholikusok is 
egyházi, iskolai és alapítványi ügyeiket századokon át, kö-
teles tiszteletben tartván az uralkodók legfőbb felügyeleti 
jogát. Az önkormányzati jog folytonos gyakorlásáról tanú-
bizonyságot tesznek az erdélyi róm. kath. Status által 1717-, 
1737-, 1791-ben hozott határozatok. 

Az erdélyi bevett négy vallás jogait, s igy a római 
kath. Status autonómiáját is megerősíti Lipót 1691. deczem-
ber 4-iki hitlevele, melynek első pontja igy szól : „in causa 
receptarum ibidem religionum, templorum, scholarum, pa-
rochiarum . . . quam ibi nunc exstant, nihil alterabitur, con-

tradictiouibus quibuscunque sive sacri, sive profani ordinis 
nihil unquam in contrariuni valentibus." A harmadik pont-
ban pedig ez áll : „Approbatas et compilatas patriae illius 
leges, constitutiones . . . in vigore inviolabili permansuras 
deci ara m us. " (Folytatj uk). 

Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Hogy mily távol volt Incze attól, hogy a magas mél-
tóságot, mely rábizatott, tulkapási alapul tekintse és mily 
kevés okunk van, a magas jeszmét, melylyel ő ez iránt bírt, 
papi önhittségnek tulajdonítani, azt bizonyitja a mély alá-. 
zat, melylyel ő saját gyengeségét egy ily nagy teher ellené-
ben rajzolja O ugyan hivatalát ugy tekinti mint a föld 
savát ; de egyúttal a mellett nem gondol amaz átható és tar-
tós befolyásra, mi e képlettel jeleztetik, hanem inkább a 
maga fölötti komoly őrködés kötelmére s azért ily szavak-
ban tör k i : „Könyörögjetek, testvérek és fiaim, könyörögje-
tek és sóhajtsatok ájtatos kérelemmel a minden irgalmasság 
atyjához, hogy az, ki sz. Péternek tudtul adta : én imádkoz-
tam érted, hogy bited meg ne fogyatkozzék, —- miszerint ben-
nem, az ő méltatlan és érdemetlen utódjában, ébressze fel 
ama hitet, mely szeretetben tevékeny, neve tisztelete, a lelkek 
üdve és az anyaszentegyház javára." Epen e magasság, me-
lyen ő mint pápa minden más emberek fólött állt, inté őt, 
hivatala komolysága s kötelme nagyságára és azok iránti sú-
lyos felelősségére, kinek mindenkiről egyedül kell számolni. 
Mert a pap bűnei (mennyivel inkább tehát a legfőbbé) az 
egész nép bűneivel érnek föl ." l) 

„Minthogy mi tehetetlenségünk alat t majdnem leros-
kadunk, s egyedül arra számítunk, kinek e földön helyettesei 
vagyunk, igy érdemeinktől mitse remélünk. Mertha bár mi kü-
lönbféle ügyek által igénybe vagyunk véve, minthogy azösz-
szes egyházak gondja nehezedik ránk, ugy néha mégis figyel-
münket önmagunkra is fordít juk és beismerjük, hogy a szol-
gák szolgái vagyunk, kiknek nemcsak magunk, hanem kivétel 
nélkül az összes hivőkért kell számot adnunk Istennek. Mi-
dőn azonban e mellett a felválalt uralom terhét, mely 
gyenge vállainkra nézve elviselhetlen, meggondoljuk, akkor 
hisszük, hogy a próféta szavai ránk alkalmazhatók : „a ten-
ger mélyére jutot tam és az ár elsülyesztett engem." (Zs. 66. 
3.) Minthogy mi most nem erőnkben bizunk, hanem remé-
nyünket az összes egyház imájába helyezzük, azért kérünk, 
intünk mindnyájatokat (a cistercitákat) hogy a szokott imá-
kon kivül, melyek közönségesen értünk végeztetnek, tehetet-
lenségünkön külön imák által segítsetek, hogy az, ki értünk 
emberré lett, lépteinket az ő ut ján ugy vezérelje, hogy soha el 
ne tévedjünk, hogy ő ki mindenkinek bőven ád és misem tar t ja 
vissza, hogy kegyelmét bennünk nagyobbítsa a benső indu-
latokat mérsékelje, a külső tetteket átváltoztassa, hogy szi-
vünkben mindig azt véljük és tényleg gyakoroljuk, mi neve 
dicsőitése, lelkünk üdve és az egész egyház javára szolgál-
hat, hogy ő nem minket, hanem magát dicsőítse, ő, ki dicső 
az ő szenteiben, és nekünk kimondhatlan irgalmánál fogva 
megadja, hogy mi a földi javakon ugy vergődjünk át, hogy 

' ) De ö nemcsak igy beszélt, tettei is megfeleltek beszédének. Egy 
apát említi, hogy egykor előtte leakart térdelni. Incze magához hívja, 
megcsókolja őt és lábaihoz ülteti. Hurter, II. 726. N. 403. 
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az örökkévalókat el ne veszítsük, hanem inkább azokat el-
nyerjük."2) Mindjárt uralkodása kezdetén a cisterczi-rend-
hez intézett ezen remek szavaival egyhangzásu egy másik 
levél, a canterburyi egyházhoz, melyben a pápa azt mondja, 
hogy ő ámbár magas hivatalára méltatlannak érzi magát, 
mégsem irtózik a hatalomtól, hogy örökös aggodalmainak 
vége legyen és csak az örök jutalmazás reményében rántá ki 
Péter kardját, hogy nektek, úgymond, igazságot szolgáltas-
sunk. Ju ta lmul azért tőlük mást nem kiván, mint hogy bűnei-
ért az irgalmas Istenhez esedezzenek, miszerint képes legyen 
a rábízott apostoli hivatalt, az Isten dicsőségsére, az egyház 
javára és lelkének üdve és váltságára gyakorolni."3) 

Ezek, egy a világnak meghalt szerzetes, nem pedig 
egy világi uralkodóhoz méltó szavak ! Ezek egy uralkodó-
nak a szavai, ki Péter utódja ! Fontoljuk meg ezt jól : ki igy 
beszél, leghatalmasabb mind azok közt, kik Péter székén 
ültek, az, kinek uralkodása alatt a pápai hatalom tető-
pontján állott. H a Péter Ura és mesteréhez igy szólt: „ime 
mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged", ugy ő ezzel 
azt bizonyitja, hogy szive azon csekélységhez, mit e földön 
birt, nem ragaszkodott. Tán csekélyebb tökéletesség az, ha 
egy férfiú, ki oly hatalommal rendelkezik, minővel Incze 
birt, ugy beszél mint ő az imént idézett szavakban ? 

Senkisem erősebb, mint az ki elhagyja azt a mivel bir, 
mert az félelem és minden tekintet nélkül cselekedhet. Ezt 
lát juk Inczénél is. H a ti, i r ja ő a poitiers-i káptalannak, a 
hatalmat pontosan megfontoltátok volna, mely bennünk la-
kozik, a hatalmat, mely minket nem tesz büszkévé, hanem 
óvatosságra int és lia még jobban megfontoltátok volna, 
hogy mily tökélylyel óhajt juk teljesitni mit teszünk, ugy 
szivetek nem vetemedhetett volna oly alávaló vakmerő-
ségre, hogy rendeleteinknek oly szemtelenül ellenműködje-
tek.4) Majd kinyilatkoztatja : előttünk semmi személyi tekin-
tély se érvényes. Mi kötelesek vagyunk ember és ember közt 
határozni amint a méltányosság követeli.5) Mert, mondja ő 
más alkalommal, „az igazság ellen, ez a mi meggyőződé-
sünk, semmitse tehetünk, minthogy mi az igazság trónjára 
vagyunk helyezve."6) 

S igazságszeretet és hajthatlan jellemszilárdságra 
volt szükség, mely csak alapos jámborságnak, és minden 
földi kötelékektőli mentességnek a saját ja . Mert hol talál-
hatott volna ő különben bátorságot és erőt, hogy uralkodása 
egész tartamán keresztül az akkori hatalmasak igazságta-
lanságai és vad szenvedélyeivel határozottan szembeszálljon, 
melyre ily fékezhetleu szellemek ellenében szükség volt? — 
Hogy azonban Incze, mily mérvben birta mind e tulajdono-
kat, bizonyitja egy levele Fülöp franczia királyhoz, annak 
piszkos házasságelválási ügyében, mely levél által a pápa 
magának oly emléket állított, hogy ahhoz hasonlót egy tör-
ténész vagy költő se készíthetett volna neki. 

Már a levél kezdete Inczét oly férfiú gyanánt tünteti 
fel előttünk, minőt a történelem keveset ismer: „Az U r 
jobbja megmutatta ugyan hatalmát, a mi felmagasztalá-

2) ep. 1. 1. 176. 
3) 1. 1. ep. 436. 
') 1. 1. ep. 418. 
=0 Hurter. II. 716. N. 336. 
6) 1. 1. ep 368 czélzás sz. Pál Kor. 2. 13. 8 f. és versere. 

sunkban, minthogy ő a föld ügye fogyottját és szegényét a 
sárból kiemelve, a méltóság azon trónjára engedett fellépni, 
melyen birónak kell lennünk nemcsak a fejedelmekkel, egye-
temben, hanem azok fölött is. H a azonban csekélységün-
ket tekintjük és fontolóra vesszük, mire és honnét va-
gyunk hivatva, ugy kénytelenek vagyunk bevallani, hogy 
mi pásztori hivatalunk általános kötelme mellett, mely-
lyel minden egyesnek tartozunk, irántad és országod iránt 
még különösen le vagyunk kötelezve, mert igen jól emlék-
szünk, hogy mi abban éltük le ifjuságunk idejét a tudomá-
nyok tanulása közben és a jótétemények bő összegét nyer-
tük az által, hogy mi ott Isten kegyelméből némi ajándé-
kokat nyertünk. Ide járul tak aztán a hű ragaszkodás sok 
bizonyítékai, melyeket a franczia királyok kezdettől fogva a 
legrosszabb időkben az apóst. sz. szék iránt tanúsítottak és a 
különös kegy, melylyel azok, előbbi alárendelt helyzetében tő-
lük fogadtattak. Mindez gyakran arra birt engem, miszerint 
Istent kérjem, hogy engedjen alkalmat a király iránti őszinte 
hajlamomat tényleg is bebizonyíthatni. 

„Mégis minél inkább — folytatja tovább — óhaj t juk 
tisztelni felségedet és minél buzgóbban akarjuk javadat , 
annál nagyobb a te üdvödérti gondunk, és annál erősebben 
érezzük, lia, mitől Isten őrizzen, ugy látszanék, hogy szere-
tetünk érzelme felséged iránt meghidegülne, vagy közö-
nyössé lenne, főkép ha arra alkalmat nyújtanál. Valóban, mily 
botrány támadt, ama nő hazavitele által, kit te az egyház 
sokszoros ellenmondása daczára haza vinni mégis elhatáro-
zál, üdvöd végett ezt, ugy hiszszük, lehetetlen, hogy ne lásd. 
I ly pontban nein szabadna az érzékiségnek az észt eltompí-
tani, hogy a valót megkülömböztethesse. Tudod, hogy e ba j 
környezetedre ragadólag hat, hogy te a többieknek bűneik 
mentségéül szolgálsz, hogy te nekünk és a római egyház-
nak nem csekély gyalázatot okozasz. Mennyire ártasz azon-
ban ezzel magadnak, már abból is nyíltan kitűnik, hogy mind 
az ellenkezőleg történik, mi előbb nálad szerencsésen ütött 
ki stb. Hogy azonban most üdvöd és becsületedre gondolj, 
hogy minket és a római egyházat a rosz utóbeszédektől meg-
kímélj, hogy az U r kegyes legyen irántad, kit eddig magad 
ellen ingerlél, kérjük, intjük királyi felségedet, és megbo-
csátva bűneidet, apóst, irat által parancsoljuk, hogy vess 
egy komoly elmélkedési pillantást önmagadra és cselekede-
teidet ugy itéld meg, hogy arra ne szorulj miszerint mások 
Ítéljenek meg. Gondold meg állásodat és a bölcsek tanácsa 
szerint gondolj az utolsó dolgokra. A mi botrányt az egy-
házban elkövetsz, a mi nekünk gyalázatot szerzesz, a mi 
üdvöd veszteségére szolgál, a mi az egész ország veszélyez 
tetésére történik, a mi másokat az adott példa által tönkre 
tesz : azt tedd jóvá önmagadtól. H a azonban, mit nem hihe-
tünk, se hirneved, se becsületeddel nem törődöl, se paran-
csaink és intéseinknek nem hódolsz : ugy kénytelenek vol-
nánk, bármily kellemetlen lenne is ránk nézve, téged zak-
latni, ellened annyival inkább fellépni, apostoli kezünket 
rád nehezitni, miné) őszintébben szeretjük felségedet minél 
szigorúbb rendreutasitást, minél keményebb büntetést szán-
dékozunk arra mérni, kit szeretünk. Mert Isten sugallatából 
azt a rettenthetlen bátorságot és hajthatlan szándékot bir-
juk, hogy se kérés és vesztegetés, se szeretet, se gyűlölet 
által az igazság útjától el nem tántoritatunk. A királyi 
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útra térve, se jobb, se balra nem távozunk, személykülömb-
ség nélkül igazságot szolgáltatunk, mert Isten előtt nincs 
személykülömbség. Azért neked, bármennyire támaszkod-
nál is hatalmadra, lehetetlen, nem akarom mondani előt-
tünk, hanem Isten előtt megállnod, kinek mi ámbár méltat-
lanul helyettesei vagyunk. Mert ha az igazságosságnak 
szerzője, ki igazság, jogért és igazságért küzd, elhagy, ugy 
elleneid téged és Francziaországot legyőznek, s ideiglenes és 
csekély hatalmad nem lehet képes Isten hatalmának és az 
örök felségnek ellentállni. Csinálj azért, kedves fiam, erényt 
a szükségből és e részben tégy nekünk, vagy inkább Terem-
tődnek, ki által élsz és uralkodol, alázatosan eleget, hogy őt 
kegyessé, minket pedig lekötelezettjeiddé tégy. Légy azon-
ban arról meggyőződve, hogy ha te ezen parancsunknak ez 
alkalommal engedni nem igyekszel, ugy raj ta leszünk, hogy 
hivatalunk kötelessége szerint já r junk el."7) 

Igen lehet kételkedni, vájjon egy sz. Pál, ha hasonló 
helyzetben lett volna kénytelen szólni, lelt volna-e szavakat, 
melyek találóbban és hatalmasabban hangzanának. Azonban 
könnyeu felfogható, hogy vannak olyanok, kik előtt ily nagy 
hatalom viselője, ki ily apostoli bátorság és nyomatékkal a 
föld leghatalmasabbjait kötelességökre inti, félelmesnek 
tűnik fel és kik emiatt a pápai hatalom és papi önhittség 
visszaéléséről beszélnek. De a népek, és mindazok, kik a fe-
gyelem és erkölcs fenntartását szivükön hordják, bizonyára 
azon egyetlen vágyat fogják táplálni, miszerint minden idő-
ben Péter székén ily tekintélyű és hatalmú egyén üljön, 
hogy szavainak, melyekkel ő azok ellenében is fellép, kik e 
földön senkitől se hallják meg az igazat, nyomatékot kölcsö-
nözhessen. Csakugyan, ha I. Miklós a házasság szentségét a 
vad Lothár ellenében erősen védte, ha I I I . Incze a franczia 
király ellen, mint a cseh király és kora8) sok más hatalma-
sai irányában minden áron azon volt, hogy ők is mint alatt 
valóik Isten törvényén tul testi gyönyöreiknek ne tömjénez-
zenek, ha I I I . Honórius a portugalli királyt gyalázatos élet-
módja miatt rendreutasitá : minek tekinthetnők őket, ha nem 
az emberiség nagy jótevőinek ? 

Adná Isten, hogy a pápák ma is oly hatalommal él-
hetnének, mint I I I . Lucius, midőn frankhoni Margitot 
Henrik ellen özvegyi illetéke visszatartása miatt védte, mint 
I I I . Incze, midőn Alfonz portugalli királynak nővére sanyar-
gatása miatt ellentállt és László magyar királynak jogait, 
hatalma sóvár ellenségei ellen védelmezte ! Azonban térjünk 
vissza a tárgyra, hogyan gyakorolta hatalmát a pápák leg-
hatalmasabbja ? (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . Február 1. A , Pester Lloyd' tanítója. — 

Az országgyűlés közoktatásügyi bizottságának működése, 
nevezetesen az a körülmény, hogy a bizottság bátorkodott 
nem csak észrevenni, hogy az országban katholikusok is 
vannak, a mi e hazában ujabb időben szokatlan dolog volt, 
hanem azon fölül még albizottságának tárgyalására a kath. 
egyház képviselőit is meghívta, mondjuk, mindezek, úgy 
látszik, kényszeríttették még a liberális ujságiró honférfiu 
urakat is, hogy észrevegyék létezését a magyarországi kath. 

') 1, 1 ep. 171. 
8) Hur ter , II. 712. N. 307. 

tanító szerzetes-rendek emlékiratának. A ,Pester LI. ' H . 
jegyű czikkirója el is mondta felőle nézetét, melyből azt 
tanuljuk meg, hogy annak az emlékiratnak nagyon kitűnőnek 
kell lenni, hogy az sok bajnak nagyon az elevenire tapint-
hatott, ha a ,L1.' oly hoszas készület után is csak oly kifo-
gást volt képes ellene emelni és kényszerítve volt annak 
egyes részeit oly kitűnőknek elismerni, hogy azok ellen épen 
semmi kifogást nem emelt. 

Vannak azonban a ,Ll.'-nak kifogásai is. Igy, a többek 
közt, sehogy sem tudja megemészteni, a mit a szerzetes rend-
főnökök a vizsgáló bizottságról mondtak, a midőn t. i. rá-C O 7 

mutattak azon, hogy többet ne mondjunk, visszaélésre, mely 
a kath. tanárjelöltek vallási meggyőződésén elkövettetik. 
A ,L1.' e miatt valóságos erkölcsi felháborodásba jön, <5 
előtte ez a visszaélés hihetetlennek látszik és a vádat azon 
distinctióval akar ja elütni, hogy az examinatorok a tanár-
jelöltek egyéni, vallási meggyőződésével nem törődnek, hanem 
csak azok tudományát vannak hivatva constatálni, és azután 
úgy nyilatkozik, hogy a katholikus mathematikusok és che-
mikusok utáni vágy oly izetlenség, melyet elkövetni ily 
művelt és tekintélyes férfiaknak nem lenne szabad. 

Az utolsó szavak leginkább tanúsítják, hogy mennyire 
kijött sodrából a ,Pester LI. lutheránus tanférfia. Olvasta 
a talán őt is illető vádat; és ha így van, akkor ez az erkölcsi 
felháborodás nagyon is érthető, és mi egy perczig sem ké-
telkedünk, hogy a szerzetesrendek főnökeinek vádja tökéle-
tesen alapos ; ezen alaposság mellett épen az bizonyit, hogy 
a vádat oly tekintélyes művelt és higgadt férfiak emelik. A 
szerzetesrendek főnökei a ,L1.' tanférfiának bölcsessége nél-
kül is igen jól tudják, hogy a bizottság tagjainak mily fel-
adatot kellene teljesíteniök és mit nem lenne szabad érinteniök; 
de a vád épen az ellen irányul, hogy a bizottság tagjai fel-
adatukon túllépnek és oly kört s azt is oly módon érintik, 
amit tilt a minden napi tisztesség is ; a szerzetesrendek fő-
nökei a .Ll.' tanférfia nélkül azt is jól tudják, hogy sem a 
mathesis, sem a chemia, sem a philologia, sem a természet-
tudomány önmagában véve nem katholikus, de másrészt az 
is bizonyos, hogy e tudományokat, különösen a természet-
tudományt lehet a leghitetlenebb, a kath. tanítmánynyal 
ellentétes irányban kezelni. A ,L1.' különben a szerzetesren-
dek főnökeinek óhaját eltereli annak értelmétől és ez azu-
tán igazán izetlenség. A szerzetesrendek főnökei nem be-
szélnek katholikus mathematicus és chemicusról, hanem 
óhajuk oda terjed, hogy egyáltalában, a tudományágak 
minden megnevezése nélkül, a kath. tanárjelöltek vallási 
meggyőződése meg ne sértessék, — és ez talán mégis más, 
mint mit a ,L1.' mond? 

A ,L1.' tanférfia azt kérdezi, hogy mi lehetne ily Ízet-
len indiscretiónak a czélja ? Hogy miért nem lépnek elő a 
panaszlók concret esettel? — Hogy ez utóbbival előbb végez-
zünk, azt válaszolhatjuk, hogy az emlékirat szerzői nem akar-
tak névleg megbélyegezni senkit sem, elégnek tartva, hogy ők 
ezen ,izetlenségre' rámutatnak, mert feltették bizonyára, 
hogy nevük és állásuk elég bizonyíték arra nézve, hogy 
szavuknak mindeki hitelt adjon ; különben pedig azt véljük, 
hogy szükség esetén majd szolgálni fognak concrét tények-
kel is; hogy ilyeneket épen a ,L1.' tanférfiának el nem mond-
tak, abból még nem következik, hogy a vád alaptalan. Ami 
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már ez Ízetlen indiseretiónak ezélját Illeti, nagyon csudála-
latos lenne, ha azt a ,L1/ tanférfia nem ismerné. A ki czik-
kében ,korunk vezéreszméi'-ről beszél, aki szemrehányólag 
emlegeti, hogy a szerzetesrendek főnökei félnek,korunk vezér-
eszméitől-: annak lehetetlen nem tudnia, hogy mi czélja lehet 
az olyan Ízetlen indiseretiónak. Korunk egyik hóbortos vezér-
eszméje a katholicismus elleni gyűlölet, korunk ily vezéresz-
méje a hitetlenség, mely sajtóban, szószékeken, és tanszékeken 
hirdettetik : annak az Ízetlen indiseretiónak is a czélja, hogy 
elmenvén a hire, miszerint katholikus meggyőződésű tanár-
jelöltek megkínoztatnak a vizsgálatokon, oda kényszeríttesse-
nek, hogy katholikusellenes tankönyvekből készüljenek a vizs-
gálatokra és igy magukba szivják a kath. ellenes tanokat. Kü-
lönben is. protestáns embernek jól kell tudni, hogy szoktak-e 
és mi czélból p. o. protestáns gymnasiumokban kath. ellenes 
tanok kath. iíjak jelenlétében,a mathesis, a történelem stb. elő-
adása közben hirdettetni ? Ami ott a gymnasiumokban bi-
zonyos meghatározott czélból történik, miért ne történ-
hetnék ugyanaz, ugyanazon czélból, a tanári képesítő 
vizsgálaton ? 

A kifogások egyikét a ,L1.' abban is találja, hogy a szer-
zetesrendek főnökei óhajtják, hogy a tanárjelöltek számára 
szorosabban kijeleltessék azon anyag, melyet el kell sajátí-
taniok, hogy a bírálatot kiállhassák. Ezt legczélszerübben 
vélik elérhetni oly könyvek szerkesztése által, melyek úgy 
az egyetemnél, mint azon kivül vezérfonalként alkalmazha-
tók volnának, és minden szeszély, vagy zaklató önkénynek 
út já t állanak. Ez az óhajtás oly természetes, hogy csodál-
kozni lehet a felett, mikép lehet az ellen kifogást emelni. És 
csakugyan a .Ll.' is kifogást csak oly módon képes ez ellen 
emelni, hogy kiforgatja ismét az értelmet és nem az ellen 
polemizál, amit a főnökök mondottak, hanem az ellen amit 
nem mondtak. A ,L1.' tanférfia ugyanis, egész csodálkozva 
felkiált, hogy : Tehát a középtanodai tanár azonnal készen 
van, ha ő egynehány tankönyvet kívülről megtanult ? Nem 
kell-e neki, úgymond, sokoldalúlag művelt és derék szakem-
bernek lenni? Mirevaló, úgymond, a világon a tudományos 
irodalom, ha még egy középtanodai tanárnak sem szükséges 
azokat megtanúlni akarni ? stb. Hát mi erre a sok minden-
féle kérdésre azt kérdezzük : hogy mi értelmök van ezeknek 
a szerzetesrendek főnökei óhajtásával szemben? Azt mond-
ják-e ők, hogy a középtanodai tanárnak elég csak a tan-
könyvet ismerni? Nem beszélnek-e ők inkább ,vezérkönyv'-
ről ? És e vezérkönyv léte kizárja-e, hogy középtanodai taná-
rok ismerjék a szakukba vágó irodalmat ? Ki ellen polemizál 
tehát a ,L1.'tudós tanférfia? Önmaga ellen. — A miből követ-
kezik, hogy komoly, alapos elletvetést nem lehet tenni a fő-
nökök emlékiratának ide vonatkozó pontja ellen ; mert az 
már csak bizonyos, hogy valamint minden, úgy a tanár-
képző vizsgálat anyagának is meg kell határozva lenni, kü-
lönben az illetők sohasem tudhatják, hogy kellőleg el vaa-
nak-e készülve, másrészt pedig az is bizonyos, hogy egy kö-
zéptanodai tanártól nem lehet annyit követelni, mint egy 
egyetemi tanártól: a határt tehát meg kell húzni e kettő 
közt, ami csak az anyag meghatározása által lehetséges, és 
igy e pontot is bátran érvényesítheti a kormány, daczára 
annak, hogy az a ,L1.' tanférfiának, ámbár maga sem tudja, 
hogy miért, —- nem tetszik. Q 

Esztergom. Ö eminentiája főpásztori szózata a papság-
hoz az újév alkalmából. — Venerabiles Fratres et Fili i in 
Christo Dilectissimi ! Anni vix nati incunabula adhuc sunt 
renascentis crepusculum, orientis princípium. Stantes igitur 
in primordiis anni, si quid est ingenii, si quid industriae is 
nobis, hoc totum impendere et expendere adlBboremus, ne 
patiamur irreparabile damnum, si negligimus vei ipsum 
princípium. Dimidium facti, qui bene coepit habet, et 
bonum cuiuslibet actiouis vel rei prineipium, optimi fi-
nis est augurium. A Jove prineipium, tenuere jam gen-
tiles, quibus divinae revelationis lumen nondum illuxit : 
nos gentium Apostolus doeuit, ut omnia in Nomine Jesu 
Christi faeiamus, ac proinde etiam ineipiamus, ad Co-
lossenses scribens : „Omne, quodeunque facitis in verbo aut 
in opere, omnia in nomine Domini Jesu Christi, gratias 
agentes Deo et Patr i per ipsum." Numquid in alio, quam 
in sanetissimo hoc nomine oeeipienda nobis est anni, vitae 
nostrae et temporis tam notabilis pars, cuius nullum est 
momentum, ([ttod non babérét infinitum pretium ? Novimus 
non esse in alio aliquo salutem ; nec enim aliud nomen est-
sub coelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri.1) 
Novimus, hoc esse nomen, quod laudant Angeli, adorant 
Dominationes, tremunt Potestates, Coeli Coelorumque vir-
tutes ac beata Seraphim, testante S. Paulo : „propter quod 
et Deus exaltavit ilium (Christum Jesum) et clonavit illi 
nomen, quod est super omne nomen, ut in Nomine Jesu omne 
genu flectatur coelestium, terrestrium et inferorum." Hoc 
illud est nomen, in quo si quid petierimus Patrem, „dabit 
nobis." -) Fieri proiude nequit, ut qui suae vocationis con-
scius ac memor est, Sacerdos, minister Christi et dispensator 
mysteriorum, Dei annum non in hoc sanetissimo nomine in-
cipiat, imo omnia quaecunque facienda habet et exequenda 
toto cordis affectu orando, ut actioues suas aspirando prae-
veniat et adjuvando prosequatur Divinus Salvator, ut cuncta 
sua oratio et operatio a Domino incipiat, et per Dominum 
coepta finiatur. Atque hoc tanto magis, quod sciat, scopum 
praedicationis et cuiuscunque pastoralis actionis Christum 
esse oportere, non solum ut cum S. Paulo dicere possit : 
„Nos autem praedieamus Christum, Judaeis quidem scan-
dalum, Gentibus autem stultitiam, nobis autem Dei virtu-
tem ae sapientiam ;" 3) sed etiam, ut Christum parturiat et 
formet in animis fidelium, sibi ereditorum. Quod non conse-
quitur, nisi banc sibi statuat, ad hancque indefesse respi -
ciat, propriamque dirigat vitam, et quotidiana metiatur 
opera, normam, quam S. Ambrosius his expressit verbis : 
„Christus sit signaculum in fronte, ut semper confiteamur ; 
sit signaculum in corde, ut semper diligamus ; sit signacu-
lum in brachio, ut semper operemur ; luceat in operibus et 
factis, ut si fieri potest, tota eius species exprimatur in no-
bis." 4) 

Ab bac qui detlectunt norma Pastores animarum, non 
harum, sed sua quaerunt commoda, speculatores non utique 
domus Israel sunt, sed destructores, qui non Christum, viam, 
veritatem et vitam, sed corruptas ac depravatas consuetu-

') Act. 4, 12. 
•') Joan 16, 23. 
3) I. Cor. 1, 23. 24. 
*) Libr. de Isaac, cap. 8. 
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dines sequuntur, mentium deformitatis ac levitatis speciera 
exhibentes. Subierunt ipsi quoque onus angelicis potestati-
bus pertimescendum, sed angelicum in raoribus candorem 
dudum deterserunt, illotisque manibus et profanis animis 
in sanctissima mysteria sese temerarie inferre non verentur, 
ad ipsum sacrosanctum altare operantes, tamquam non pie-
tatis ac virtutis exemplum, sed spirituális vitae detrimen-
tum. Lucernae quidem, sed quae fodiuntur sub modio ; mon-
tes et ipsi, sed juxta quos borribilia praecipitia conspicis, 
scopuli prominentes, in quibus latent abyssi, terrent nau-
fragia, tamquam nati ad excusandas excu?ationes suas in 
peccatis. Qui utinam magnum ilium diem cogitent, quo sta-
bimus ante Tribunal Christi, qui requiret de manibus no-
stris sanguinem suum et eorum rationem talentorum,5) quae 
nobis distribuit, et magno cum foenore rehabere volet. 

Itaque divinis et ecclesiasticis legibus firmiter adhae-
rentes, nunquam cessemus D j i gloriam, nostram sanctifica-
tionem, et animarum salutem operari, errantes ad justitiae 
semitas revocare et efficere, ut populus nostrae curae com-
missus magis in dies enutritus verbis fidei, et per gratiarum 
charismata confirmatus, Domini et Ecclesiae mandata edi-
scat, diligentissime observet, et vitam assequatur aeternam. 
Ad quod ut amplius excitemur exequendum, intueamur in 
Dominum Nostrum et Salvatorem Jesum Christum, qui 
propter nimiam, qua nos dilexit charitatem tradidit semet 
ipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem sua-
vitatis, atque in nostrae redemptionis opere perficiendo, nul-
los intermisit labores, nunquam cessavit, donee in Cruce 
sanctissimum tradens spiritum dixit : „Consummatum est," 
nobis relinquens exemplum, ut sequamur vestigia Eius. 
Quid igitur nobis vel tam molestum, vel tam impeditum, 
vel tam arduum accidere posse unquam putemus, quod 
tanto proposito exemplo ferendum non curemus, ad salvan-
das animas, pro quibus Christus animam posuit. 

Confortemur proinde in potentia virtutis Dei, vigile-
mus, viriliter agamus, in omnibus laboremus, impleamus 
ministerium nostrum, a cuius exacto implemento salus no-
stra suspenditur. 

State in fide, et dilectione, multumque pro nobis et 
pro populo fideli orate. 

Charitas Dei, et gratia et abundantia pacis et bene-
dictionis sit Vobiscum. 

Strigonii, dei 9 a Januarii, 1882. 
Kassa, január hóban. Észleletek és lehozások a mult 

ívről. — (Folyt.) 
Kegyelmes főpásztorunk mindenre kiterjedő figyelmé-

nek ritka jelét adta, midőn 100 éves jubileuma alkalmából 
szinházunk alaptőkéjéhez 100 írttal járult . Ezzel paralizálva 
van a csökönyösség vádja, melylyel a világ ügyeit illetőleg — 
sujtatunk. De a szini bizottság is, a holt kezek emez adomá-
nyának elfogadása által erkölcsi, kötelezettséget válalt, hogy 
a clerus bizodalmát és a maga reputatióját selejtes szini 
darabok előhurczolásával nem fogja koczkáztatni. 

Az atyai gondoskodásnak és szeretetnek egy piros 
csokra is ékiti a nemes tettek gyöngysorát. Dr. Schusztcr 

'••) cf. Matth. 25, 3. 

Konstantin püspök atyánk ugyan is, az év végével megem-
lékezvén a közmunkások viharedzett sorairól, kik székhe-
lyén az ur szőlőjét kapálva viselik a nap hevét és terhét, 
mintha elismerését akarta volna nyilvánítani: meghivott min-
ket asztalához! Az ebéd végén, egy kis cercle-t tartott, ke-
gyes megszólításra méltatva egyiket-másikat. Ugy álltunk 
előtte, mint a theba ilegio, harczkészek egyházunk elleneivel 
bármikor az evangelium fegyverzetében megvívni ! Alig 
volt sejtelmünk, hogy pár napra eme vendégszerű report, — 
püspökünkkeli étkezés után, a minket szívesen látó atyánk 
legmagasabb kitüntetése alkalmából, mint apostoli királyunk 
val. bel. titkos tanácsosának hódoló kézcsókjára ismét össze-
gyülekszünk : mely váratlan ünnepélyen a káptalan szónoka 
ft. Szabad Ferencz nagyprépost ur, rögtönző tehetségét ec-
latanter kimutat ta! Pro coronide megjegyezzük: hogy jó 
atyánk, az év folytán a hozzá folyamadó minden hívét, — 
papját bajában fölsegité. 

Kevésbe mult, hogy gyászos kezdeményezésű évet, 
temetéssel nem fejeztük be. F t . dr. Juhász Norbert tankerü-
leti főigazgató ur ő nagyságát, karácsony éjjelén veszélyes 
torokbaja s hirteleni rosszul léte miatt, provideálni kellett. 
Az eleven színezetű gyöngyfűzérhez nem illett volna a 
gyászcsokor. Tartsa Isten drága életét, mely egészen a tan-
ügynek van szentelve ! (Vége köv.) 

IR0DAL01. 
-f- A tízparancsolat és századunk. I r ta dr. Karscli 

Lollion. I. kötet. 8" 263. 1. Ára 1 f r t 80 kr. 

Az ifjabb egyházi iró-nemzedék, egyház-irodalmunk 
terén, mind nagyobb mozgalmat és tevékenységet fejt ki ; 
ami mindenesetre igen örvendetes tény. Az idősebb nemze-
dék tagjai vagy testi erőben megfogyatkozva kénytelenek 
visszavonulni a munkásság teréről, vagy pedig kiszólíttat-
nak a legfőbb hatalom által az élők soraiból és igy kell, 
hogy helyüket az i f jú nemzedék foglalja el, nehogy parlagon 
maradjon épen az irodalmi tér, mely első sorban van hivatva 
arra, hogy üdvösen hasson és alkolólag működjék a nemzet-
ben. Hogy a fiatalabb nemzedék által kiadott vallási irányú 
müvek közt találtatnak egyesek, melyek az egyházi iroda-
lom színvonalán nem állanak, mint az különben óhajtandó 
lenne, azt kétségbe vonni nem lehet ; de hogy vannak köz-
tük másrészt olyanok is, melyek kellő alapos tudományos 
készültséggel, hivatott írói képességgel, a magasabb szellem 
szüleményeiként üdvözölhetők, azt ismét beismerni kell 
mindenkinek, ki magyar egyház-irodalmunk termékeit 
ismeri. 

Mi ez utóbbiak sorába osztályozzuk dr. Karsch mű-
veit, nevezetesen azt is a melyről jelenleg szólunk. Szerző 
csak nem résen kiadott sz. beszédeiben, szónoki alakba 
öntött hatalmas argumentumait az uralkodó vallási téve-
lyek ellen is irányozta. Jelen művében hasonló iránynyal talál-
kozunk értekezési formában. Vállalatának tárgya, mint 
maga mondja előszavában : Isten akaratjának magyarázata, 
amint az eszes természetünkben és positiv alakban a tiz 
parancsolat által meg van örökítve, természetesen — úgy-
mond — állandó tekintettel annak sorsára, a tizenkilencze-
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dik században és csak oly terjedelemben, mint a minőben a 
szomorú körülmények folytán létrejött erkölcsi szükségle-
tek kivánják." E czélra szolgál tehát ez az I . kötet, mely-
ben a 10 parancsolat 3 első parancsa van fejtegetve. Hogy 
van-e szükség épen olyan műre, melynek czélja megmutatni , 
hogy mi az Isten akara t ja , hogy mi evvel szemben az ember 
kötelessége ; hogy van-e szükség oly műre, mely rámutas-
son korunk tévedéseire szemben ezen akarat ta l , mely kimu-
tassa, hogy mennyire ész- és természetellenesen j á r el korunk, 
midőn ezen akaratot gondolkozásában, tetteiben, életirányában 
mellőzi, azt bizonyítani annyit jelentene, mint bizonyitani a 
nap melegét, — és azért a választást szerencsésnek, korunk 
szükségleteinek megfelelőnek ta r t juk . 

Hogy szerző kitűzött t czélját elérje, értekezéseinek 
alapjául előre bocsát öt pontban általános észrevételeket és 
pedig : I . Isten akara ta velünk. Az isteni akara t nyilatkozá-
sának kettős módja. I I . A tízparancsolat sorsának történeti 
áttekintése Krisztusig. I I I . Ami t Isten a tízparancsolatban 
akar saját jólétünk érdekében akar ja . I V . A Teremtő aka-
rata feltételezi a teremtet t akarat szabadságát, a melynek 
tényleg birtokában vagyunk. Y. Az isteni törvény megsze-
gésének természetes következménye a bűn és a büntetés. 
Ezen általános alapvető értekezéseket követi a parancsok 
fejtegetése. Hogy a tízparancsolat minden egyes parancso-
la t ja számos igazságot foglal magában, melyek egymásból 
folynak, hogy ennek megfelelőleg, a t ízparancsolat minden 
egyes parancsa ellen, számos bűn kö vettethetik el, az első 
tekintetre azonnal mindenki előtt világos. Ehhez képest 
szerző is, minden egyes parancsolat fejtegetésének kezdetén 
egy bevezető szó után sorba veszi az egyes igazságokat és a 
szemben álló vétkeket. Igy az I . isteni parancs fejtegetése 
á l l : ,Bevezetés'-ből melyet követ az I. ,Hit , remény, szere-
tet ' á l talában I I . H i t , I I I . Remény bizalom. I V . Szeretet, 
V. Felebarát i szeretet, V I . A vallás törvénye, V I I . Isten-
tagadás, V I I I . Pogányság, Bálványtisztelet . Finom bálvá-
nyozás. I X . Babonaság. X . Eretnekség és szakadárság. X I . 
A türelem kérdése X I I . Hi thagyás . X I I I . Istentelen köny-
vek. X I V . Bizalmatlanság. Vakmerő bizakodás. Kétségbe-
esés. X V . Isten gyűlölet. X V I . P á r észrevétel a szentekről 
és azok tiszteletéről. I I . Isteni parancs. Bevezetés. 1. A há-
romszemélyű egy Isten sz. nevének tisztele. I I . Istenkárom-
lás. 111. Hamis eskü és eskütörés. I V . Fogadalom. Szent za-
rándoklat . I I I . Isteni parancs. Bevezetés. I . A zsidó szom-
bat és a keresztény vasárnap. I I . Ünnepek. I I I . A sz. idő 
czélja. Ebből folyó észrevétele«. és következtetések. I V . A 
sz. idő profanálásának okai. V. Az első kötet befejezése. 

A mű tehát, m i n t a felsoroltakból ki tűnik, gazdag tar-
talommal bir, a mi már önmagában véve is ok az ajánlásra . 
de ennél más nagyobb ok az ajánlásra az, hogy a felvetett 
kérdések egytől egyig modern szempontból fejtegettetnek, 
amivel azt akar juk mondani, hogy a modern gondolkozású 
emberek ad captum találnak benne argumentumokat , hogy 
meggyőződjenek saját gondolkozásuk és tetteik esztelensége 
felől, a kik pedig nem a modern gondolkozás hivei közé 
tartoznak, azok megerősödjenek hitökben. Egy tükör ez a 

mű, melyben könnyen felismerhetik ábrázat jokat a — mo-
dern hitetlenek és megszégyenülhetnek, hogy annyira eltér-
tek a józan ész által is sugallt vallási kötelmeiktől. Dr . 
Karsch jelen munkájával nem csak azt muta t t a meg, hogy 
ért a tollforgatás mesterségéhez, hanem azt is, hogy ő alapos 
theologus, theologiai tudományának alapossága biztos kéz-
zel vezeti a kérdések megfejtésében, mi által világossá lesz-
nek értekezései, de [egyszersmind határozottakká ugy, hogy 
okoskodása elől kitérni nem lehet, ha csak avval nem : stat 
pro ratione voluntas. Ad juk hozzá, hogy a szellemességnek 
is egy jó adagja hat ja a művet, hogy a modern tévelyek 
ellen nem phrasisokkal, nem nagyszavu kifakadásokkal, ha-
nem okokkal küzd, használva nem egyszer a félreérthetetlen 
guny fegyverét is. Ugy véljük, hogy mindezekkel a ján-
lásra méltót mondtunk a műre nézve. 

De ez ajánlást ezennel külön is kifejezzük : fog e mű-
ben papi és világi ember egyaránt értékest találni. Pap i 
ember, főleg az úgynevezett ,művelt ' lucus a non lucendo 
helyeken igen üdvösen használhatja fel egyházi beszédek-
nek ezen értekezéseket, hiszen épen a .műveltek' úsznak a 
vallási tudatlanságban ; világi hivő pedig üdvös olvasmányt 
fog benne találni, mert csak ,akarnia ' ke l l ; ha ,műve l t / be-
lá tha t j a belőle, hogy milyen volt eddig és milyennek kel-
lene lennie. Lehet, hogy a t. ,művelt ' közönség egy-egy erő-
sebb kifejezésen fenn fog akadni, de mi ezeket, csak szerző-
nek az igazság iránti erős meggyőződésből magyarázzuk 
és igy ennek és nem neki tud juk be. 

A mű különben ingen csinos kiállítású, a nyomtatás 
világos és tiszta, még sajtó hibát is alig találni az egész 
kötetben valami négyet, azt is jelentéktelent. A művet még-
egyszer a jánl juk és érdeklődéssel vár juk a I I . kötetet. 

V E G Y E S E K . 
— A ,Pesti Napló'-ban olvassuk: „Simor János bibor-

nok-herczegprimás és esztergomi érsek a bányakincstári 
munkások úgynevezett zsákalapjából létesitett s az 1881/2. 
tanévben megnyílt pjergi róm. kath. leányiskola fentar-
tására 17,000 forintnyi alapí tványt tenni s 3000 frtnyi költ-
séggel a törvény kívánalmainak megfelelőleg felszerelni 
méltóztatott . Mi azzal hozatik köztudomásra, hogy a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter a bibornok-herczegpri-
más és esztergomi érsek urnák ezen a hazai nőnevelés elő-
mozdítását czélzó ujabbi nagymérvű áldozatkészségeért elis-
merését és köszönetét nyilvánította. — E z az elismerés és hála 
mindenesetre szép dolog; de volt idő, mikor az állam a 
neveléssel, különösen a nőneveléssel nemcsak nem foglalko-
zott, de arra nem is gondolt. Most már más idők járnak. 
Az állam nemcsak figyelemre méltatni kegyes a nevelést, 
sőt előbbi magataétásával ellenkező végletbe ragadtat ik , 
Magát , ha nem is egyedüli, mindenesetre legfőbb paedago-
gusnak ta r t j a , s mint ilyen minden más köznevelési ténye-
zőt alárendeltjének tekint. Va jha a nálunk szokásba jöt t 
miniszteri elismerésnek, melyet persze nyomban követ egy 
kis alázatos hála is, ne ilyes államisteni velleitások legye-
nek a rugói ! 

* * 

— Helyreigazítás. Lapunk 8. sz. kassai tudósításában 
Krrsák ,gymnasista-papjelölt ' helyett ,gymnasista volt 
papjelölt- olvasandó. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A szentségek oksági viszonya a megszentelő malaszthoz. — Az erdélyi róm. kath. Status felirata a képvi-
selőházhoz. — Egyházi tudósítások : Budapest. A tatai eset. — Szombathelyi egyházmegyéből. Alsó-Szölnök hitközség a 
magyar országgyűlés képviselőházához kérvényt nyújtott be a polgári házasság bármily alakú behozása ellen. — Kassa. 

Észleletek és lehozások a mult évről. — Irodalom. Az angolországi kath. irodalom 1881-ben. — Vegyesek. 

A szentségek oksági viszonya a megszentelő 
malaszthoz. 

Hogy az ú jszövetség i szentségek nem c s u p á n 
jelei az üdvösségünke t m u n k á l ó isteni kegye lem-
nek ') ; s nem is a r ra valók, hogy az egyház t a g j a i t , 
m i n t i lyeneket, megkülönböztessék ; vagy hogy ér -
zéki b izonyságául szolgál janak a belső megigazu lás -
nak, m in t a malaszt eszközöl a lélekben ; mind ezt 
elég i t t egyszerűen megelí teni . Nincs olyan hitéhez 
ér tő kathol ikus , ki a pusz ta je l foga lmáná l e t ek in-
te tben megá l l apodnék ; az u tóbb i két fölfogást i l le-
tőleg pedig a T r i d e n t i n u m végleg leszámolt a re-
formátorokkal . '') 

Azzal kezdhetem tehát , ami t a czimbe i r t am, 
hogy a szentségek és a megszentelő malaszt között 
valóságos oksági viszony v a n ; amazokban az ok, ez 
pedig maga az okozat. 

Hanem az oksági viszony többfé le lehe t ; any-
nyiféle, ahányfé le az ok. Melyik épen az, mely a 
szentségek ha tásának megfe le l? — erre a ké rdés re 
tüzetes feleletet adni czélja ez igényte len kísér-
le tnek. 

Kísér le tnek mondom, — nem m i n t h a u j föl-
födözésekre indu lnék a h i t t u d o m á n y n a k mostaná-
ban i smét sürgősb életet m u t a t ó mezején. Nem ; 
mások nyomain járok, b á r i t t o t t a vál tozó kor 
szelétől behordot t nyomokon ; s nem is kalauz nél-
kül . A kisér le t neve t ehá t csak az én m u n k á m a t i l -
leti. mely az el térő nyomok meg- és összeváloga-

') Mennyiben tartoznak a szentségek a jel fogalma 
alá, részletesen kifejti a Catech. ad Paroch. P. I I . c. 1. qu. 
5—8. Röviden és tüzetesen, az oksággal szembe állitva : S. 
Thom. 3. q. 62. a 1. ad 1. 

2) Sess. VI I . can. 6. 

tásán t u l — jó formán csak az eléadás a l ak já ra és 
nye lvére szorítkozik. 

I 

Melyik t ehá t az okság azon neme, mely a 
szentségek ha tá sá ra i l l i k? 

Ismeretes az a négyes osztályzat , melybe Aris-
toteles u t á n a per ipate t icusok és a scholastica az 
okok sokféle nemeit rendezték, 3) u. m. : causa effi-
ciens ( létrehozó), materialis (anyagbel i ) , formális 
(valósító) és finalis (czélbelí). Némely filozofus nem 
elégszik meg ennyivel, vagy más nevet ad nekik ; 
de minke t ez most nem érdekel. A szó szoros ér te l -
mében oknak csak a létrehozót m o n d j u k a quo al i-
quid f i t ; causae videlicet efficientis est agere vel 
p roducere al iquid.4) Ha tá rozo t tan ehez u t a lnak ben-
nünke t a k inyi la tkoz ta tás adata i ; ennek körében 
kell t ehá t a szentségbeli okság közelebbi meghatá-
rozásá t keresnünk. 

Olvassa el bá rk i a szent Í rásnak idevonatkozó 
helyeit ,5) s lá tn i fogja , hogy a malaszt magában és 
a mi megszentesü lésünk a malaszt á l ta l — min t a 
szentségeknek valóságos okozata van fö l tün te tve . 
A Tr iden t inum egyenesen meg igazu lásunk okai közé 
sorol ja őket (Sess. VI. ep. 7.); s midőn a r e fo rmá to -
rok e le rnyedt fö l fogásával szemben ha tékonyságú -
ka t közelebbről meghatározza (Sess. VII. can. 6.), 
bá r nem haszná l ja a causa szót, de é r te lmét anná l 
részle tesebben emeli ki : s ignificant — cont inent 
— et conferun t gra t iam. S hozzá még a Deer, pro 
Armenis , 6 ) honnan a szavakat a T r iden t inum á t i r ta , 

3) S. Thom. in 5. Metaph. lect. 3. Ed. Venet. 1562. 
col. 262. sq. 

4) Pesch, Instit. Philos, natur. n. 58. 
5) P . o. Jo. 3, 5. Act. 2, 38 8,17. Tit . 3,5. I I . Tim. 1, 6. 

6) Denzinger, Enchiridion, n. 590. 
11 
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n y i l v á n m e g m u t a t j a az a c q u i v a l e n s t is : causant 
g r a t i a m . K ü l ö n b e n p r a e g n a n s k i f e j e z é s t a d o t t az 
e g y h á z ez i g a z s á g n a k a p r o t e s t á n s o k á l t a l a n n y i r a 
p e r h o r r e s c á l t f o r m u l á b a n : ex opere operato, - m e l y -
n e k é r d e k e s t ö r t é n e t e a k á r egy k ü l ö n cz ikke t t u d -
n a b e t ö l t e n i . 

I d e i rok m é g egy r é g i b i z o n y s á g o t , m e l y n e k 
— n e m is t u d o m , s zónok i s z é p s é g e n a g y o b b e, v a g y 
d o g m a t i c u s j e l e n t ő s é g e . A r a n y s z á j ú sz. J á n o s m o n -
d a e g y i k h o m i l i á j á b a n : . .Egészen u j t ü n e m é n y az, 
m i t a Szentlélek és a viz m u n k á l n a k t e r m é s z e t ü n k -
b e n ; m e r t ami az a n y a m é h az e m b r i ó n a k , a z a h i v ö r e 
a viz . — — K e z d e t b e n m o n d a t o t t : hozzon l é t r e a 
v iz c s ú s z ó m á s z ó á l l a t o k a t ; m i ó t a a z o n b a n a J o r d á n 
m e d r é b e b e l é p e t t K r i s z t u s , n e m á l l a t o k a t hoz létre 
a víz, h a n e m természetfölötti malaszttal ékes l e lke 
k e t . " 7) E s z a v a k u g y a n a k e r e s z t s é g s z e n t s é g é r e 
v o n a t k o z n a k e g y e n e s e n ; de m i n t h o g y az o k s á g kö 
zös t u l a j d o n a m i n d e n i k s z e n t s é g n e k : n y i l v á n va ló , 
h o g y a m i e t e k i n t e t b e n e g y i k r ő l m o n d a t i k , i l l ik az 
v a l a m e n n y i r e . 

A s z e n t s é g e k t e h á t és a m e g s z e n t e l ő m a l a s z t Ö O 
k ö z ö t t a szó szoros é r t e l m é b e n v e t t o k s á g i v i s z o n y 
v a n , v a g y i s u g y v i s z o n y l a n a k e g y m á s h o z , m i n t a 
létrehozó ok és a n n a k okoza ta . 

(Folytatjuk). 

Az erdélyi róm. ka th . Status fe l i ra ta a képviselőházhoz. 
(Vége.) 

1775-ben, az erdélyi főkormányszék mellett, tekintet-
tel a róm. kath. Status törvényes autonómiájára, a r. kath. 
vallási, egyházi, iskolai és alapitványi ügyek kezelésére és 
intézésére „catholica Commissio" elnevezés alatt egy testü-
let szerveztetett. A „catholica Commissio" azonban, a követ-
kező években felsőbb befolyás által, a törvényes autonómiá-
val meg nem egyeztethető változáson menvén át, maguk az 
erdélyi Karok és Rendek, az 1791-ben tartott országgyűlés-
ből, 146. sz. a. a következő törvényjavaslatot terjesztették 
ő felsége elé : „Quemadmodum directionem in religiosis 
apud Helveticae et Augustanae Confessionis Evangelicos, 
prout et Unitarios tenore Approb. Const. Par t . I. Tit . I . 
art. I I I . usuque contiguo et legali per Status earundem re-
ligionum, seu illarum Consistoria gerere soient; ita a parte 
RCatholicorum etiam negotia Ecclesiarum, scholarum item 
ac piarum fundationum annuente sua Maiestate SSma ip-
sissimis Statibus RCatholicis eorumque Episcopo dirigenda 
concredantur, sublatis vigore praesentis articuli Commis-

') Novum iam naturae nostrae intexitur opificium a 
Spir. s. et aqua; quod enim est matrix embrioni, hoc et fi-
deli aqua. — Pr imum dictum est : producat aqua reptile 
animae viventis ; ex quo autem alveum Jordanis ingressus 
est Christus, non animas viventes, sed animas rationales et 
spirituales aqua producit. Homil. 25. in Jo . — A spiritua-
lis-nak föntebbi fordítását igazolja a szentatyák sajátszerű 
trichotomismusa. Cfr . p. o. : S. Irenaei, haer. V. 6. skk. 

sionibus cum influxu et sub directione Gubernii Regii hac-
tenus celebratis." Ezen előterjesztésre a legfelsőbb elhatá-
rozás a következő intézkedésben fejeztetett ki : „Admíssum, 
ut Catholici etiam negotia sua scholastica, fundationalia et 
ecclesiastica, postquam scilicet illa, una cum ratione mani-
pula t ions clarius determinata nostraeque regiae resohitioni 
substrata fuerint (exceptis iHis, quae directe Episcopo reser-
vata sunt) adinstar Consistoriorum reliquarum religionum 
sub suprema inspectione nostra regia, solitisque circa illa 
Majestatis juribus, seorsim pertractent, conficienda vero 
desuper protocolla authentica, tam Catholici, quam etiam 
reliquarum receptarum religionum consistoria Majestati 
nostrae medio Gubernii nostri regii de mense in mensem 
substernant." 

Az erdélyi róm. kath. Status törvényes önkormányzati 
jogát elismerő és újból megerősítő eme legfelsőbb elhatáro-
zás következtében a „Catholica Commissio" tekintettel a 
törvényes autonómiára, a főkormányszék mellett kath. fér-
fiakból szerveztetett, és a kath. egyházi, iskolai és alapitvá-
nyi ügyeket a püspökkel együtt önállólag kezelte zavartala-
nul egészen 1848 ig. Törvényesen ki volt zárva minden be-
folyás, melyet más vallásfelekezetii egyének a r. kath. egy-
házi, iskolai és alapitványi ügyek elintézésére netán gyako-
rolni kívántak volna. Az 1848

 n-ki események a „catholica 
Commissio" békés működését is megzavarták s az absolut 
kormány alatt autonómiánk némi csorbát szenvedett ugyan, 
de az erdélyi püspökök a kath. Status egyházi, iskolai és 
alapitványi ügyeinek intézésére való befolyást akkor is hat-
hatósan és kielégítő eredménynyel vindicálták. Az absolut 
kormány tehát — önkormányzati jogaink törvényességéről 
felvilágosittatván és meggyőződvén — azokat illő tisztelet-
ben tartotta, intézkedéseiben autonomicus jogainkra mindig 
kellő tekintettel volt ; épen azéi't az erdélyi róm. katholiku-
sok megfoghatatlannak és megbocsáthatlannak fognák ta-
lálni azt, ha az alkotmányos magyar kir. kormány alatt 
üttetnének el azon jogaiktól, melyeket az absolut kormány 
is illő tiszteletben tartot t mindig, s megfelelő mérvben re-
spectált. Az erdélyi kir. főkormányszék 1861-ben visszaál-
líttatván, a kath. bizottság is szerveztetett s teendőit foly-
ta t ta még a főkormányszék feloszlása után is. 

Az alkotmányos aera reggelén, 1866. évi január 10-én 
az erdélyi kath. Status egyetemes gyűlést tartván, feliratot 
intézett O cs. és ap. királyi Felségéhez, kérvén : hogy az 
erdélyi kath. egyháznak törvényeken és régi gyakorlaton 
alapuló teljes autonomiája visszaállittassék. E felterjesz-
tésre, 1867. évi szeptember 12-én 896. elnöki sz. a. vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri leirat szerint : O cs. és ap. királyi 
Felsége 1867. évi augusztus hó 19-én kelt legfőbb elhatá-
rozásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy 
a „Catholica Commissio" hatásköréhez tartozott ügyek, az 
erdélyi róm. kath. Statusnak 1866. évi január 10-én Kolozs-
vári t tartott gyűlésén felvett jegyzőkönyvben körülirt szer-
kezetű gyűlésnek, s az annak kebelébői választandó bizott-
ságnak befolyásával kezeltessenek és intéztessenek. E legfel-
sőbb elhatározás következtében a kath. Statusgyülés 1868-
ban és folytatólagosan 1873-ban megtartatván, ez utóbbi 
évben saját kebeléből az Igazgató Tanácsot megválasztotta 
és utatasitással ellátta, mit a vallás és közoktatásügyi m. 
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kir. minisztérium 1873. évi junius 16-ról 1008. ein. sz. a. 
jóváhagyni méltóztatott. Azóta az erdélyi kath. Status több 
izben gyűlt össze és hozott üdvös határozatokat ; az Igaz-
gató Tanács pedig a hatáskörébe utasitott ügyeket, jelesen 
az erd. kath. alapok kezelését végzi. 

A mondottakból főbb vonásokban kitűnik az erdélyi 
r. k. egyházmegyo önkormányzatának eredete, fejlődése és 
jelenlegi állása s ezen önkormányzati jog törvényessége és 
folytonos gyakorlása. Az erdélyi kath. Statust az autonómi-
ától az unió sem foszthatta s nem is fosztotta meg; mert a 
Lipót-féle hitlevelet és azzal együtt Erdélynek valamennyi 
alaptörvényeit nemcsak Ferencz és Ferdinand ő Felségeik 
1792-ben és 1837-ben kiadott ünnepélyes felavatási okmá-
nyokban, hivatkozva a királyi szó szentségére, megerősítet-
ték ; hanem ő cs. és ap. királyi Felsége I . Ferencz József 
dicsőén uralkodó fejedelmünk is esküvel biztosította joga-
inkat. Az 1790—91 ki második törvényczikk a királyi leg-
felsőbb megerősítést igy fejezi ki : „promittentes et assecu-
rantes eosdem status et ordines verbo Nostro regio et prin-
cipal!, fideque apud Nos et augustam domum Nostram nur-
quam violabili, quod Nos jux ta praeinsertum sacrum Di-
ploma Leopoldinum legesque abinde diaetaliter latas, vel 
in fu turum ferendas, universos et singulos magni principa-
tus Transsylvaniae trium nationum et quatuor receptarum 
religionuin status et ordines in suis legibus, juribus, liberta-
tibus et approbatis consvetudinis sancte et illibate conser-
vabimus, conservarique curabimus." — Az 1867. évi koro-
názási eskü szavai igy hangzanak : 

„Esküszünk . . . hogy az Isten egyházait, Magyaror-
szág és társországait, egyházi és világi mindenrendű lako-
sait jogaikban, kiváltságaikban, szabadságukban, szabadal-
maikban, törvényeikben, régi jó és helybenhagyott szoká-
saikban megtartandjuk." 

Az erdélyi r. k. Status autonómiáját az unió részletes 
szabályozásáról szóló 1868. évi 43. t. cz. 14. §-a is elismeri 
és megerősiti mondván : 

„Erdély mindazon törvényei, melyek az erdélyi terü-
leten és a korábban úgynevezett magyarországi részekben 
a bevett vallásfelekezetek, egyházak és egyházi hatóságok 
vallásgyakorlati és és önkormányzati szabadságát, jogegyen-
lőségét egymás közötti viszonyait s illetőleg hatáskörét biz-
tosítják, nemcsak sértetlenül fenntartatnak ; hanem egyszer-
smind a görög- és örmény-katholikus és a keleti görög szer-
tartású egyházakra is kiterjesztetnek." 

Valóban, mélyen tisztelt képviselőház! nem titkol-
hatjuk el a feletti meglepetésünket, hogy az előrebocsátot-
takat tudva és imerve, az alkotmányos magyar birodalom-
ban találkozhatik irányadó férfiú és kormányképviselő, ki 
az erdélyi r. k. egyházmegye törvényes önkormányzati jo-
gát csak kérdésbe is teheti ; még inkább meglep az, hogy 
mégis találkozik ember, ki ugyanakkor, midőn protestáns 
atyánkfia önkormányzati jogát hangosan elismeri, az erdé-
lyi róm. kath. egyházmegye autonómiáját tagadásba kivánja 
venni. Vájjon nem ugyanazon törvények, nem ugyanazon 
hitlevelek és királyi eskük biztositják-e az erdélyi egyház-
megye autonómiáját, melyek a protestánsok önkormányza-
tá t? Ellen szokták vetni, hogy a magyarországi katholiku-
soknak nincs autonomiájok, tehát az erdélyieknek se legyen. 

Üres beszéd. Mutassák ki az ellenvetéssel élők, hogy az er-
délyi katholikusok az unió következtében lemondottak au-
tonómiájukról, vagy az önkormányzati törvényes jogok 
gyakorlását a magyarhoni testvérek autonómiájának életbe-
léptetéséhez kötötték. Ezt kimutatni képes senki sem leend ; 
önkormányzati jogaink pedig törvények, királyi hitlevelek 
és eskü által oly kétségtelenül vannak biztositva, hogyha 
azoknak folytonos gyakorlásában nem is lettünk volna, je-
lenleg, minden törvényes intézkedés nélkül megkezdhetnők 
minden perczben ebbeli jogaink gyakorlását. 

I I . 

Az előbbi pont alatt előadottakból az is következik, 
hogy az erdélyi róm. kath. Status középiskoláinak fentar-
tására szolgáló tanulmányi alap nem állott és jelenleg sem 
áll a kormány, illetőleg a vallás és közoktatásügyi m. k. 
ministerium kezelése alatt, legkevésbbé oly értelemben, 
mint a magyarországi róm. kath. tanulmányi alap. Ezen ál-
lítás megdönthetlen igazságát bizonyija az erdélyi rk. 
tanulmányi alap tetemesebb törzsvagyonának eredete, az 
alapnak a múltban történt és a jelenben történő hasznosí-
tása, nemkülönben kezelése. 

Tanulmányi alapunk legtetemesbb törzsvagyonát, a 
kolosmonostori uradalom képezi Ezen uradalmat 1059. kö-
rül I. Béla adományozta a szent Benedekrendieknek. Más 
királyaink ez alapitványt idők folytán tetemesen gyarapí-
tották, de a 16-ik század sajnos mozgalmaiban Izabella és 
Zápolya János Zsigmond kormánya alatt, az uradalom se-
cularizáltatott. Később Báthory István Erdély fejedelme és 
Lengyelország királya, a kolosmonostori uradalmat több 
mellékjavakkal együtt akkori tulajdonosaiktól saját pénzén 
megvásárolta és 1581. évi május 12-én kelt adománylevelé-
nél fogva, a kolozsvári róm. kath. főiskolának adományozta. 
Minthogy a főiskola vezetői a Jézsuiták voltak, az alapit-
vány jövedelmét is ők élvezték ; azonban az adománylevél 
tartalma és intentiója bárkit is meggyőzhet arról, hogy ezen 
alapítvány az erdélyi róm. kath. if júság az oktatásnak biz-
tosítására lett szánva kizárólagosan, s csak esetléges dolog 
az, hogy az uradalom jövedelmét a Jezsuiták is, mint taná-
rok élvezték. Néhány év letelte után, a megujult vallási 
zavargások idejében, a Jezsuiták az országból kiutasit tat-
ván, az erdélyi protestáns fejedelmek alatt, a kolosmonos-
tori uradalom a katholikusoktól minden kárpótlás nélkül a 
Fiscus részére lefoglaltatott s egyes részei inscriptionaliter 
elzálogosittattak. Midőn a 17-ik század vége felé Erdély a 
dicsőén uralkodó ausztriai ház fennhatósága alá került és a 
Lipót-féle hitlevél kihirdettetett, a katholikusok és protes-
tánsok között némely templomok és javak végett felmerült 
sérelmek tárgyalása következtében a Rendek között létrejött 
kölcsönös megállapodás folytán I . Lipót 1693. évi ápril 9-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával az erdélyi Karok és Rendek-
nek megengedte : „quod quindecim florenorum millibus pa-
gum Monostor a moderno possessore redimere et Catholicis 
jure perennali, in usus Ecclesiarum et Scholarum catholica-
rum applicandum tradere possint." A mi meg is történt, s a 
katholikusok az uradalmat a Báthory-féle adománylevél ér-
telmében a Jezsuiták használatába bocsátották. I I I . Károly 
1732. évi október 15-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
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megengedte, hogy a Jezsuiták a kincstár minden megterhel, 
tetése s minden remélhető kárpótlás nélkül, saját pénzükön, 
a kolos-monostori uradalom többi részeit is, melyek még 
idegen kézen vannak, kiválthassák. A váltságösszeg előállí-
tására a katholikusok tetemes áldozatokat hoztak, igy pél-
dául Báró Apor egymaga 30,000 fr t ta l járul t a megváltási 
művelethez. Az ekkép ismételten megvásárolt kolos monos-
tori uradalom, mint az ifjúság nevelésére szolgáló kizárólag 
kath tulajdonbirtok, az 1744. évi 8-ik t. cz. által a korona 
javak (pura fiscalitas) sorából örök időkre kitöröltetett. Az 
erdélyi katholikusok az egész kolosmonostori uradalmat 
ekkép megszerezvén, mi volt természetesebb, mint hogy az 
erdélyi kath. Status a dominiumot, mint kizárólagos saját 
tulajdonát, a Jezsuitarendnek 1773 ban történt feloszlatása 
után, legfelsőbb jóváhagyással az erdélyi róm. kath. tanul-
mányi alap törzsvagyonává tette. 

Tanulmányi alapunk kisebb törzsvagyonát képezi 
azon 116,618 frt , melyet a jezsuita vagyonból Mária Teré-
zia oktatási czélokra kiadatni rendelt. Az alap gyarapodott 
megtakarítások által és egyes jótevők adományaival, kik 
között Kovács Miklós néhai erdélyi püspök 37,654 frt 80 
kr. adománynyal tündöklik. 

A tanulmányi alapot, mint egyéb erdélyi kath. alapo-
kat, az apostoli király ő Felsége legfőbb felügyelete alatt a 
„Catholica Commissio" kezelte. Névszerint a kolosmonos-
tori uradalmat hosszú időkön át, mint az erdélyi kath. Sta-
tus időszerinti fejei, az erdélyi püspökök kezelték és szol-
gáltatták be a jövedelmet a tanulmányi alapba. 1849 ben, 
törvényellenesen az uradalom a püspöki kezelés alól kivo-
natott ugyan, és kincstári kezelés alá került, mi a tanulmá-
nyi alap jövedelmének kipótolliatlan csökkenésével já r t ; de 
a magyar alkotmány helyreállításának kezdetén az urada-
lom is a kath. bizottság, később az erdélyi egyházmegyei 
igazgató tanács kezelése alá került, s ezen autonomicus o o 
testület kezelése alatt van ma is. 

A tanulmányi alap pénztőkéje az erdélyi kir. kincs-
tárnál és magánosoknál volt elhelyezve. Ugy a pénztőkék, 
mint a kolosmonostori alapítványi uradalom után befolyó 
jövedelmek, a kincstárnál levő alapitványi pénztárba szolgál-
ta t tak be. A kincstár lévén tehát a tanulmányi alapnak 
pénztárnoka, a püspök és a Catholica Comissio a jövedel-
meket nyilvántartották, a kath. bizottság a püspök előter-
jesztésére a tanárok fizetését és az iskolák szükségeire meg-
kívántató összegeket az alapitványi pénztárnál utalványozta. 
Igy történik ez ma is. 

A bevételek és kiadások az alapitványi pénztárnál, s 
vidéken az adóhivatalok közvetitésével történvén, mi ter-
mészetesebb, minthogy a kincstár, mintáz alap pénztárnoka 
késziti el az ő tisztviselői által a bevételekről és kiadások-
ról szóló kimutatásokat, melyek az előirányzat és a számadás 
összeállításához szükségesek. Az erdélyi r. k. tanulmányi 
alap költségvetését a ministeri számvevőség áll í t ja össze az 
erdélyi egyházmegyei autonom testületnek, az Igazgató Ta-
nácsnak javaslatai és utasításai alapján, úgyszintén a szá-
madásokat is. Ugy a költségvetést, mint a számadásokat 
hozzánk netáni észrevételeink és hozzájárulásunk megtétele 
végett mindig leküldeni tartozik. 

Nemcsak a kolosmonostori uradalmat, hanem a tanul-

mányi alapnak az alapitványi főpénztárnál őrzött pénztő-
kéit is az erdélyi kath. Status állandó képviselői kezelik. 
Az alap ezen részénél időnként eszközölt pénzmüveleteket 
az alapitványi főpénztár és a ministeri számvevőség, az 
egyházmegyei igazgató tanács utasítására, ugy haj t ja végre, 
mint az utasitás szól. Az alap megtakaríthatott jövedelmeit 
tőkésités végett az igazgató tanács helyezi el. Az alap pe-
res ügyeinek intézésére külön jogügyi tanácsost tartunk. A 
mi legdöntőbb, az alap költségvetésében csak azon szükség-
letek találhatnak fedezetet, melyeket a püspök és igazgató 
tanács ilyenekül javaslatba hoz. vagy elismer. És épen ilv 
nagy fontosságú az is. hogy a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisterium, tekintettel az erdélyi egyházmegye önkormány-
zati jogaira, az erdélyi kath. alapokból utalványozásokat 
még a megállapított költségvetés keretén belől sem tehet, s 
igy az erdélyi róm. kath. tanulmányi alapból sem. 

Tanulmányi alapunk eredete, kezelése és hasznosítása 
tehát világosan bizonyitja, hogy az erd. róm. kath. tanul-
mányi alap nem áll a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
kezelése alatt. Épen azért nagyon feltűnő a törvényjavas-
lat azon hézaga, hogy az erdélyi kath. Status középiskolái-
nak fenntartására szolgáló alapról sehol sem emlékezik, az 
iskolák osztályozásánál sem veszi ezen alapból fenntartott 
középiskoláinkat illő tekintetbe, s a ministeri indokolásban 
mégis az mondatik : „Arra igyekeztem . . . hogy az isko-
láknak jelleg szerinti csoportositásával a valódi tényállást 
tüntessem fel egyfelől, másfelől . . . a tanulmányi alap jogi 
természete iránti függő kérdésnek legkevésbbé se praejudi-
cáljak." Még feltűnőbb, h-ányadókul tekinthető némely 
egyének azon tendentiája, hogy az erdélyi kath. Status kö-
zépiskoláinak törvényes jogi állása ignoráltassék s közép-
iskoláink azon iskolák csoportjába állíttassanak, melyekről 
a törvényjavaslat 2-ik §-e szól. 

I I I . 

Az erdélyi kath. Status önkormányzati jogaiból, kath. 
középiskoláink fenntartására szolgáló alapunknak fennebb 
kifejtett eredete-, hasznosítása- és kezeléséből önkényt kö-
vetkezik : hogy az erd. r. kath. gymnasiumok soha sem ál-
lottak s jelenleg sem állanak a vallás- és közoktatátügyi 
ministerium rendelkezése és közvetlen vezetése alatt. Ezen 
állitás megdönthetlen igazságát folytonos és megczáfolhat-
lan tények igazolják. Hogy iskoláink és nevelő intézeteink 
legfőbb igazgatója az erdélyi püspök volt és jelenleg is az, 
— országosan tudva van. A püspöki levéltár szakadatlan 
lánczolatban tanúskodik arról , hogy a gvmnasiumi igazga-
tókat és tanárokat az erdélyi püspök nevezte ki, mint a 
kath. iskolák legfőbb igazgatója s az erdélyi kath. Status 
feje ; hogy középiskoláink bel- és külügyeit a catholica 
commissióval, a kath. bizottsággal és végül az igazgató ta-7 oo o o ö 
nácscsal együtt intézte, a tantervet megállapította, előirta, 
inódositotta, a tankönyveket meghatározta stb., mint azt a 
körülmények megkivánták s az iskolák haladása szüksé-
gessé tette ; hogy a tanárok fizetését szabályozta, megálla-
pította s az intézetek szükségeinek fedezéséről gondosko-
dott ; hogy a középiskolai igazgatók jelentései, javaslatai a 
püspökhöz intéztettek és általa lát tat tak el ; hogy a kormá-
nyi superinspectio gyakorlásához szükséges intézkedések a 



püspökhöz küldettek, s a szükséges adatok a püspök által 
lettek a kormány-közegeknek átszolgáltatva. 

Tudva és ismerve az erdélyi kath. Status középisko-
láinak most érintett kormányzását és vezetését, valóban fel-
tiiuő, miszerint találkozhatnék alkotmányos országunkban 
egyén, ki azt állithassa, hogy az erdélyi kath. iskolák a 
vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt állanak. 

Nem vonakodtunk soha a magas kormány főfelügye-
leti jogát elismerni ; sőt előzékenységünk oly nagy volt, 
hogy a főfelügyeleti jog közvetlen gyakorlásával felruhá-
zott kormányi megbízottat mi magunk értesitettiik iskoláink 
ügyeiről, azok megtekintését készséggel szemléltük, az 
érettségi vizsgák- és más alkalmakkor a megbízottnak meg-
tiszteltetésül a főbb helyet ju t ta t tuk. 

Talán épen ezen loyalis előzékenységünk szolgált arra» 
hogy az erdélyi kath. Status önkormányzati jogai ignorál-
tassanak ; talán épen ezen előzékenységünk szülte azt, hogy 
a tvjavaslat bevallott tendentiája, az erdélyi kath. autonom 
középiskolákat a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendel-
kezése és közvetlen vezetésa alá kivánja vonni. Pedig a leg-
kisebb mérvű méltányosság müveit országban azt hozná 
magával, hogy midőn az erdélyi kath. Status a magas kor-
mány főfelügyeleti jogát készséggel elismeri és illő tiszte-
letben tar t ja , viszont a kath. Status törvénybiztositotta ön-
kormányzati jogait a magas kormány is ismerje el, tartsa 
és tartassa mások által is tiszteletben. Most véljük érthetni, 
hogy protestáns atyánkfiai a kormányi főfelügyeletet főbb 
részeiben miért perhorrescálják annyira ? Talán azért, hogy 
a kormányi főfelügyelet szó nélküli acceptálása, magának 
az autonómiának tagadására, hogy ne mondjuk, confiscálá-
sára vezethetne, mit az erdélyi kath. Statussal szemben — 
bevallott nyilatkozatok után mondva — a tvjavaslat már 
most megpróbál érvényesíteni ; és ezt akkor teszi a tvjavas-
lat rejtett tendentiája, midőn a miniszteri indokolás azt 
mondja : hogy az önkormányzati jogokat nem megszorítani, 
hanem másokkal is megosztani, lehet a mai törvényhozás 
föladata. 

Mélyen tisztelt képviselőház ! megismertetvén a fen-
nebbiekben az erdélyi kath. Status középiskoláinak törvé-
nyes autonom jogi állását, tiszteletteljesen fordulunk a ma-
gas törvényhozó testülethez kérvén, hogy „a gymnasiumi és 
reáliskolai oktatásról" szóló törvényjavaslat tárgyalásakor, 
annak hiányait kiköszörülvén, méltóztassék abban világos 
kifejezésre jut tatni azt is, hogy : az erdélyi rom. kath. Sta-
tus középiskolái a autonom gymnasiumokhoz tartoznak, s 
mint ilyenekre a törvényjavaslat VI-ik fejezetének szabvá-
nyai irányadók. Szerény véleményünk szerint az erdélyi 
kath. Status jogait akképen lehet a törvényjavaslatban meg-
nyugtató kifejezésre juttatni , lia a második végén, külön 
bekezdés alatt kimondatik, hogy : „az erdélyi róm. kath. 
középiskolákra nézve a jelen törvény VI. fejezetében foglalt 
határozatok érvényesek." 

E módosítást megkívánja a valódi tényállás is, mit a 
ministeri indokolás az iskolák osztályozásánál respectálni 
kiván. Méltóztassék azért a mélyen -tisztelt országgyűlés, a 
fennebb érintett, vagy más czélszerü módon, az erdélyi róni. 

kath. középiskolák törvényes jogi állását, a megalkotandó 
törvényben megnyugtató, igazságos kifejezésre juttatni. 

Károlyfehérvártt , 1882. január 23-án. 
Az erdélyi róm. kath. Status nevében : 

Dr. Fogarasy Mihály, s. k. 
erdélyi püspök. 

Báró Jósika Lajos, s. k. 
az erd. r kath. Status világi elnöke. 

Dr. Éltes Károly, s. k. 
az erd. r. kath. Status ig. tanácsának előadója. 

Dr. Finály Henrik, s. k. 
a róm. kath. Statusgy. világi jegyzője, 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . Február 4. A tatai esnt. — Szerencsétlen 

századunknak legnagyobb szerencsétlensége a katholicismus 
üldözése. Tetézi a szerencsétlenséget azon körülmény, hogy 
minél inkább üldözi a katholicismust valamely államférfiú, 
annál nagvobb államférfiunak hirdettetik és a dicsőítés 
tömjénfüstje annyira elbódítja az államférfiúi, hogv a kat-
holicismus üldözéséből származott azon végtelen bajokat, az 
állam nyugalmának, létének megingását már észre sem ve-
szi és tovább haladva a megkezdett üldözés utján, az állam 
hajóját szerencsésen a bukás örvényéhez vezeti, hacsak a 
gondviselés különös kegyelmi uton fel nem nyitja szemét és 
meg nem áll í t ja a vészteljes uton. Elég legyen itt utalnunk 
a katholicismus üldöztetésére Poroszországban. Nincsen bi-
zonyosabb mint az, hogy ott is, a protestánsok többsége da-
czára, a katholicismus elvei azok, melyek az állami ren-
det biztosítják. Amint ezek az elvek üldöztetni kezdettek, 
recsegni, összedőléssel fenyegetni kezdett az állami rend. A 
gondviselés ugy intézte, hogy a visszatérés szükségét az el-
hagyott útról még jó korán, azaz mielőtt az állami rend 
teljesen felbomlanék, belátva az ügyek fővezetője, bár las-
san. de bizonyos, hogv tért enged, a katholicismus elvei be-
folyásának, és alapos a remény, hogy a katholicismus üldöz-
tetését beszüntetve, annak kizárt befolyását ismét érvényre 
emelve megszilárdítani fogja az állami rendet és hékét. 

Igen, ez a katholicismus mindenütt, ez Poroszország-
ban kétszeresen, százszorosan az pedig nálunk Magyarorszá-
gon ; de fájdalom ami államférfiaink is nagyságukat ahban 
keresték, —és hogy keressék arra az elvtelen, a haza érdeké-
vel mitsem törődő sajtó által buzdíttattak hogy — a katholi-
cismust elnyomják, vagyis elnyomják azon vallást, mely ta-
nitmánya, egyházi szervezeténél fogva az erő, mert az egy-
ség képviselője. Államférfiaink a törvények egész özönét 
fogadtatták el a törvényhozó testület által, minden figyel-
meztetés ellenére, hogy azok az országra, a nemzetre vesze-
delmesek; elfogadtatták azon hiúság által vezéreltetve, hogy 
a jövő kor előtt nagyoknak tűnjenek fel, holott a törvényeik 
következtében majd beálló események a jövő kor előtt őket 
kicsinyeknek, mert rövidlátóknak fogják feltüntetni, sőt ta -
lán, a mihez közel állunk, ők még saját életükben fogják 
törvényeik következményeit tapasztalni, a mennyiben lát-
hatják, hogy mily lángot gyújtottak fel, midőn a katholi-
cismust üldözni elhatározzák. 

A mi államférfiaink rövidlátásának tudható be, hogy 
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a katholikus papság már nem egy izben volt kitéve zak-
lattatásnak, mert vallásának és állásának kötelmeit telje-
sítette. Es az eddigi esetekben még zaklattatásról szólhatunk^ 
habár már ez is jellemző helyzetünkre nézve. A legújabb 
esetben, a tataiban t. i. azonban már nem csak zaklattatásról 
van szó, hanem elitélésről. Egy kath. pap, a tatai káplány, 
a kir. tábla által 100 f r t birság, vagy 10 napi fogházi elzá-
ratásra Ítéltetett el, mert egy protestáns nő leány és egy pro-
testáns férfi fiu gyermekét megkeresztelte, az előbbit el is 
temette. Hogy itt, a katholicismus üldöztetése forog szóban 
oly ,törvényes' ( ?) módon, melyhez hasonló még Magyar-
országon nem történt, azt bizonyítgatni felesleges. A katho-
licismus szabad gyakorlata mai napság Magyarországban 
annyit jelen, hogy a ki annak elvei szerint jár el, az vagy 
pénzbírságot kénytelen fizetni, vagy pedig bezárják. Ma 
még csak egy ilyen esettel állunk szemben, és kik nem elvek, 
hanem csak felületes felfogás szerint Ítélnek, nem fognak 
látni az esetben semmit sem, hanem egyszerűen azt mond-
ják, no hát egy eset merült fel és a káplán büntetését 
kiállotta, evvel vége van. Csakhogy az első esetet követni 
fogja 2-ik, 10-ik, lüÓ-ik és akkor meggondolták-e e bölcs 
férfiak, hogy mi lesz mindennek a végeredménye? 

A tatai eset, illetőleg elitéltetés, a bekövetkező nagy 
hógörgetegnek csak kezdete : hol fog megállapodni, azt jó 
lett volna már jóelőre megfontolni. De íme az eset itt van, 
— itt van pedig egy mindenesetse figyelmet érdemlő követ-
kezetlenség miatt, melynek, hitünk szerint, bekövetkezni 
sehogy sem lett volna szabad. Nem beszélünk mi itt birák-
ról, hanem beszélünk magáról a törvényről. íme van két 
keresztelési eset, egyik Sopronyban, a másik Tatán, mind-
két esetben kath. pap a protestáns házasfél neméhez tartozó 
gyermeket keresztel meg, a per a kath. pap ellen megindit-
tatik, a kir. táblához fellebbeztetik, és mi történik ? A sop-
ronyi esetben a birák fölütik a büntető-törvénykönyvet és a 
törvény alapján kimondják, hogy vádlott nem biinös, vád-
lott tehát felmentetik ; a tatai esetben, mely tökéletesen 
egyezik a sopronyival, a birák ismét felütik ugyanazon 
büntető-törvénykönyvet és ugyanannak alapján, melynek 
alapján a sopronyi keresztelő kath. pap felmentetik, a tatai 
katb. pap elitéltetik. Tisztelet-becsület, de bátrak va-
gyunk kérdezni, hol van itt a törvény logicája? Hogy 
lehet ugyanazon törvény alapján hasonló esetben majd fel-
menteni a vádlottat, majd ismét elitélni ? Minő törvény az 
olyan, melyből ezt is, meg azt is, azaz két ellenkező Ítéletet 
lehet kiolvasni? A biró a törvényt alkalmazza, de a törvé-
nynek nem szabad olyannak lenni, hogy abból a biró majd 
a felmentő, majd az elmarasztaló Ítéletet olvassa ki tetszése 
szerint. Még ha eltekintenénk is azon körülménytől, 
hogy az elitéltetés által sérelem ejtetik a katholicismuson, 
mely Istentől nyert hatalmánál fogva, függetlenül az embe-
rektől osztja ki szentségeit, mondjuk, ettől eltekintve is, már 
e két egymásnak ellenmondó ítélet is azt bizonyítja, hogy 
ennek a törvénynek fennállani nem szabad, hanem el kell 
töröltetnie. 

A tatai eset bizonyára jó alkalmat fog nyújtani kath. 
papi képviselőinknek kimutatni, hogy ők, a mint a felett egy 
perczig sem szabad kételkedni, az egyház érdekeit szivükön 
viselik. A költségvetés részletes tárgyalása nem sokára be 

fog következni, akkor meg lesz adva az alkalom, hogy egyik 
vagy másik tárcza költségvetésénél interpellálják az illető 
minisztert. Az országban nagyon ritka eset, jobban mondva, 
mi még nem hallottuk kifejtve, hogy mi az országra nézve 
a katholicismus ? Ez alkalmat fel kell használni és kézzel 
foghatólag rámutatni, hogy mi lesz vége ennek az üldözés-
nek a nemzetre ; de nem csak erre kell figyelemmel lenni, 
hanem egyúttal követelni is, hogy az 53. §., mint a katholi-
cismusra sérelmes megváltoztassék, illetőleg eltöröltessék. 
A kath. papi képviselők, ugy az egyház, mint a nemzet 
előtt nagy érdemet fognak szerezni, lia bátor fellépésükkel 
közreműködnek, hogy a katholicismus üldöztetése e hazá-
ban megszűntettessék. 

Szombathelyi egyházmegye. Alsó-Szölnök hitköz-
ség a magyar országgyűlés mélyen tisztelt képviselőházához 
a következő kérvényt nyújtja be a polgári házasság bármily 
alakú behozása ellen. — Mélyen tisztelt képviselőház! Meg-
döbbenve vettük hirét azon tvjavaslatnak, mely első sorban 
a keresztény és izraelita között, de másod sorban más, világi 
hatóság előtt köthető, könnyen felbontható ugy nevezett 
polgári házasságot akar becsempészni szent István birodal-
mába, Szűz Mária országába. Valamint borzadalommal vet ' 
tünk tudomást a m. t. képviselőházban hangoztatott király-
gyilkosságot védő tanról, ugy keresztény katholikus hitér-
zelmünk egész teljéből kérjük a m. t. képviselőházat, legyen 
kegyes távol tartani úgyis sok sebtől sajgó drága hazánk 
határaitól a királygyilkos és istentagadó talajon (Franczia-
országban) felnőtt emez idegen mérges növényt, az úgyneve-
zett polgári házasságot. Alázatos kérelmünket következőleg 
indokoljuk. 

1) Köztudomásu dolog, hogy bármily vad népek is 
szent cselekvénynek tartották a házasságot: a m. t. képvi-
selőház csak nem akarhatja a keresztény katholikus népeket, 
kik 19 szazadon keresztül a házasságot felbonthatlan szent-
ségnek hiszik és hinni fogják mindig, törvényhozással ezen 
szent közmeggyőződésökben megingatni, s a pogány népek 
meggyőződésénél is silányabb nézetre oktatni. 

2) Minthogy a házasság szentség, a szentségek kiszol-
gáltatása pedig az egyház kizárólagos jogköréhez tartozik : 
azért az egyház, és nem az állam joga a házasság kötési 
módját meghatározni, a házassági akadályokat megállapí-
tani. Ezen jogoktól az egyházat csak bitorolva lehet meg-
fosztani. Mert „ha ma az államnak joga van a házasságot, a 
birtokjogot, a tanitást állami törvényre, mint egyedüli for-
rásra s létalapra visszavezetni, az állami törvény pedig nem 
más, mint a szavazatszám esetleges tömörülése: minden 
emberi méltóság, jog és szabadság gyökerében alámetszetik ; 
ami ma igazság, holnap hamisság ; ami ma jogos, holnap 
bitorlás lesz, s az állami hatalom, mely a társadalom védője, 
lesz annak gyilkolója, — államisten, a nemzetek államör-
döge, Nérók és Caligulák dajkája." (Főm. Simor J . bibor-
nok herczeg-primás márczius 17. 1881. a Sz.-István-Társ. 
közgyűlésében mondott beszédéből.) 

3) Az államnak jól felfogott érdekében áll a házassági 
kötelékét szilárdítani, nem pedig lazítani ; mert csak boldog-
családokból alakulhat boldog állam, mi a törvényhozás 
czélja. 

4) Épen ugy saját kárára hozná be az állam az ugy-
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nevozett polgári, könnyen felbontható házasságot, mert tör-
vénynyel szaporítaná az árvák a roszul neveltek, a csavar-
gók számát. 

5) Hazáját szerető polgárnak egynek sem kellhet oly 
törvény, mely a válópereket szaporítja, s ez által valamint 
az úgynevezett polgári házasság kötésére felállítandó hiva-
talok által u j adóteherrel sulyosbítaadaná vállait. 

6) A hitközömbösek, a nyilvános bűnösök és a kath. 
igaz Ilitől elpártoltak seregét törvény által szaporítani szin-
tén nem lehet tiszte a m. t. képviselőtestületnek. 

7) A házasságtörést szabadalmazni annak kimondá-
sával, hogy az a megkötött polgári házasságot felbontja, s 
uj polgári házasság kötésére felszabadít, csak nem lehet 
egészséges viszonyok követelménye. 

8) Végül kath. egyházunk néhai fejének, a szent em-
lékű IX . Piusnak 1868. junius 12. titkos consistoriumban 
mondott szavaival mi is „kérjük és kényszeríjük az ily törvény 
szerzőit, különösen azokat, kik dicsekesznek vele, hogy ka-
tholikusok, gondolják meg a gyógy- és lelki büntetéseket, 
melyekkel a pápai rendeletek és egyetemes zsinatok sújtják 
az egyház jogainak megsértőit, kik nem átalkodnak ily tör-
vényeket javaslatba hozni vagy megalkotni vagy helyeselni 
és végrehajtani. Mely büntetésekbe az illetők legottan (ipso 
facto) esnek." 

Ily okokból kérjük mi alulírottak az egész alsó-szöl-
nöki róm. kath. hitközség megbízásából és nevében a m. t. 
képviselőházat, méltóztassék az Isten nélküli házasságot ja-
vaslatában elvetni. Ezen kérvényünk anyanyelvünkön bőven 
megértelmeztetett és általunk sajátkezűleg aláiratott.— A m. 
t. képviselőháznak alázatos szolgái: Zîemlics István alsó-szöl-
nöki plébános. Lang József vendéglős. Joszt József biró. 
Glantz Mihály esküdt. Mohapp János. Márákovics Imre 
kántortanító. Sulics Péter. — Kelt Alsó-Szölnökön 1882. ja -
nuár 29. Vasmegyében. 

Kassa, január hóban. Észleletek cs lehozások a mult 
évről. — (Folyt.) 

Az „észleletek és lehozások a mult évről" tehát be 
volnának fejezve. Isten segitségével ide csatoljuk még az 
uj esztendőnek beköszönését. 

Január hó 2-án növendékpapságunk példásan róvta le 
kegyeletes megemlékezésében háláját néhai Kraus nep. János 
rector iránt az által, hogy az universariumos,Requiem' alatt ) 

Liszt Ferencz nehéz énekszövegét, hosszas és kitartó beta-
nulás után, Iluszka Antal székesegyházi karnagy vezetése 
mellett, sikerülten adta elő. A boldogult, ki az intézet bölcs 
vezetése körül sok érdemeket gyűjtött, érdekeit nagyban 
mozdította elő, gondozása pedig valóban atyai volt. s ki a 
megye ifjú munkásainak javára szerzeményéből oly nagy 
pénzbeli áldozatot hozott mint senki ő előtte, dúsan meg-
érdemelte fiainak eme gyöngéd figyelmét. 

A kassai főgymnasiumi igazgató ft. Benedek xv. Fe-
rencz tnr tudvalevőleg legmagasabb kitüntetésben részesült. 
30 évi tanárságáért a Ferencz-József rend lovagkeresztjét 
kapta, melylyel e hó 11-én a rendfőnök ur, f t . Kaczvinszky 
Viktor ő mltga által, a városnak egybegyűlt értelmisége 
előtt, a megyei fő- és alispán urak, Demkö Imre kir. taná-
csos, a polgármester, jogakadémia igazgató s a káptalani ta-
gok jelenlétében, az akadémia disztermében ünnepélyesen 

condecoráltatott. A praelatus ur dicsbeszédje, az ünne-
peltnek megköszönő, és a rendnagyok egyikének1) felköszö-
nő szava, harsány éljenekben végződött. Az ünnepély lefo-
lyása megható volt, mit a gymn. ifjúságnak magyar dalla-
ma egészített ki. Jól esett a tudományok csarnokában, Miner-
vának fenkölt papjai mellett, kik közt a hajdan hires akadem. 
physices tanár Stockinger Imre jelenlegi jászói perjel, s az 
ifjú dr. Stör alakjai magasodtak ki, — e ritka ünnepélynek 
tanuja lehetni ; hisz eme jeles rend tanférfiainak egykoron 
én is méltatlan tanítványa voltam, s felejthetlen tanáraim 
bölcs oktatásait az if jú kebel tudvágyával hallgattam. 

Van okom nagy elismeréssel szólni eme tudós s a mű-
velt korral haladó rend a prémontreiek rendjéről, melynek 
fényes múltja és jövője van ; hisz napként tündökölnek érde-
mei ama számtalan jeles ifjakban, kiket az egyháznak és a 
honnak — az idők hosszú során át — oktatva nevelt és foly-
vást nevel. „Qui erudiunt multos : fulge-
bunt ut stellae !"2) mondja az írás. Minden egyes tagja ro-
konszenvet költ, — de kiváló tulajdonságaiért az ez idő 
szerinti kassai házfőnök és főgymnasiumi igazgató ft . Bene, 
dele Ferencz ur az, kihez némi előszeretettel s kiváló vonzó-
dással viseltetem. Van valami sajátlagos jóság megnyerő 
külsejében. — — Vezeték és keresztnevéhez pedig a nagy 
emberek hosszú sora fűződik : a sz. Benedekről nevezett 
benczés rend, legtöbb szentet és tudóst adott a világnak, — 
ösmertem Thalia koszorús papjai közül egy Benedeket •— s 
egy hasonszenvű magyar tábornokot, ki fővezér volt a poro-
szok elleni hadjáratban, kinek hadi szerencséjét megakasz-
totta hazánk nemtője, engedve megverettetésünket : hogy 

visszaadassa alkotmányunkat, emléke azonban most 
is él ; hisz I . Napoleont is érték a csaták esélyei de 
nagy nevét megőrizte a történelem. Benedekünk keresztne-
vét illetőleg : assisi sz. Ferencz, xav. Ferencz, Rákóczy 
Ferencz, Deák Ferencz. Liszt Ferencz (a zongora király) st. 
névrokonsásrban vannak vele : a miből én azt a lehozást o ' 

teszem, hogy a kinek annyi nagynevű druszái vannak : azt 
a vetélkedés nemes ösztöne a celebritások közé szokta emel-
ni — sőt már is emelte ; hisz a házfőnökség és directorság 
is fokozat a haladásban, s a jeles Ferencz-József rend lovag-
keresztje, melylyel ő felsége által jubileuma alkalmából 
bokros érdemeiért kitüntettetett, még több reményekre jogo-
sít. Ivivánom is : liogy az ünnepelt házfőnök és rendjeles 
igazgató ur ő nsgát, ki éveken át szakkavatottan viseli ter-
hes tisztét, kiben a tudományok összege központosul, s ki, a 
neki sajátos jóságával inkább, sem mint állását megillető 
tekintélyével annyi szivet tudott magának a város lakói 
közt megnyerni, — a sziveket és veséket vizsgáló Isten, 
serutans corda et renes Deus, az igazgatóság és házfőnök-
ségről még magasabbra segitse ! O D o o 

Kevéssel ez ünnepély után, a prémontreiek vezetése 
alatt álló gymnásiumi ifjúság, egy szép tehetségű társát a 
VII . osztályból kisért ki a temetőbe, melynek hantjai i f jú 
nemzedékünk remény sarjait is — takarják. A családnak 
egyetlen fia volt, viseletére szorgalmára nézve — példány-
szerű. Tanárai szerették, kortársai becsülték. Tanulékony-
ságát jellemzi az önképzés, melylyel a gyorsirást, zenét, 

l) Schmidt Kálmánnak. 
*) Dan. 12. 3. 
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nyelveket stb. eltudta, rövid idő közökben, a rendes iskolai 
tantárgyak mellett — sajátítani. Még halála ágyán is talál-
tak utána szorgalmi tollmunkát. Kislapok szerkesztésében, 
talányok rajzaiban nagy ügyességet fejtett ki. A mű bírá-
latával rendesen ő bízatott ineg kartársai által. Elete vég-
perczeig folyvást tanult és vizsgázott. Csupán egy busítá, 
keserité a jámbort betegségében : hogy a mire gyermek 
éveitől mindig vágyott — papjelöltjeink kék talár ját , szem 
baja miatt,3) nem öltheté magára. A ft. szerkesztő ur ke-
gyes lesz kiskeretü de dustartalmu lapjába bevenni a gyász-
jelentést azon szép reményű ifjúról, ki zsenge korától lé-
lekben mindig pap volt. (Vége köv.) 

I E 0 D A L 0 I . 
Az angolországi kath. irodalom 1881-ben. 

(A Cath. Times után.) 

A lefolyt tiz év alatt megjelent katholikus munkákat 
szemügyre vévén folytonos és jelentőségteljes haladásról 
győződünk meg, úgy a munkák számát, mint azok különfé-
leséget tekintve. Gyakran emlegetik, miszerint az angol 
katholikus munkák vajmi ritkán dicsekszenek népies jel-
leggel ; evvel azt akarják mondani, hogy a katholikus 
termékek híjával vannak úgy a változatosságnak, inint 
a belbecsnek, és hogy nem volna bennök sem elmésség 
sem élénkség. E tévhit könnyen megfejthető, és meg is bo-
csájtliató. Az általános érdekű katholikus munkák csekély 
száma könnyen megmagyarázható a katholikus irók kis 
köre által ; azonfelül, a jelesb katholikus irók, az egyházi 
tudomáuyokkal foglalkozván, termékeik is e téren mozog-
nak. Ugyanily ítéletet éri a katholikus újságokat is, mint 
pusztán egyháziakat ; holott ha szemügyre vesszük őket, 
tárgyuk sajátlagos levén, modoruk is kell, hogy olyan le-
gyen. A katholikus államokban a maradandó becsű mun-
kák a katholikus értelmiség kiváló termékei ; ez azonban 
csak a többségben rejlik, a mivel Angliával nem birunk. 
Határozottan azt kell állítanunk, miszerint tekintve csekély 
számunkat, irodalmunk megállja helyét ; nyomósságra néz-
ve folyton halad ; eme haladás pedig tapasztalható nemcsak 
az egyházi, de a világi téren is. Leginkább jellemző, mit 
megújulásunknak (reuaissance) nevezhetünk, miszerint a 
világiak közül oly sokan vállalkoznak az igazság védelmére. 
Igaz, miszerint e világiak közül sokan voltak az angol egy-
házi rend tagjai, de a többség katholikus születésű. Eme 
buzgóság nemcsak egyházi téren mutatkozik, hanem a 
legkülönfélébb világi dolgoknál is. Statisztikai adatok ugyan 
nem állanak rendelkezésünkre, hanem az 1880—1881-re 
szóló könyvkiadók lajstromainak gondos áttekintése bizo-
nyítja, miszerint a katholikus termékek, a nyomós és bel-
becscsel biró művek között, tekintélyes számmal képvisel-
vék. A lefolyt év különösen termékeny volt. Bizonyság ez 
amaz állitásunk mellett, melyet fentebb kimondottunk. Az 
évi kimutatás nincs még ugyan kezünknél, de a havi kirnu-

3) A rosszul gyógyított himlőbetegség maradványa, melynek 
utóvégre is áldozatja lett a szegény hu. 

tatások, ugy az egyházi mint a világi katholikus irók szá-
mát illetőleg, tájékozást nyújtanak. (Vége köv) 

V E G Y E S E K . 
— Ó eminent iája, Magyarország herczeg-primása, f. hó 

11-én a fővárosba érkezik. 
— Mindkét hitvallású protestánsaink lázas tevékenysé-

get fejtenek ki. Mintha éreznék, hogy jó idő fog kelleni, mig 
ismét oly fokban övék lesz a hatalom és dicsőség, mint je-
lenleg. E hó elején külön, azután f. hó 4-én együttes gyűlést 
tartottak a helvét és ágostai hitvallás vezérférfiai. A közös 
conferenczia tárgyát képezték, mint az ,Egyetértés' buzgó 
hitelességgel referálja, a prot. iskolai autonómia, a vegyes 
házasságokból született gyermekek keresztelési és anya-
könyvelési ügye, a protestáns kezekbe került birtokok után 
kath. lelkészeknek járó illetékek kérdése. Mindez ügyekben 
feliratok és kérvények intézése határoztatott el. Azután né-
mely bizalmas természetű kérdések (milyen bizonyára a 
kath. egyházi javakban való tervelt osztoszkodás) megbe-
szélése következett. 

Tájékozásul. Az ismert keresztelési és anya-
könyvelési ügy, minthogy eddig az i r án t a kir. tábla 
két esetben a katholikusok jogos követelésének, egy-
ben, t. i. a ta ta iban pedig a protestánsok által támasz-
tott igényeknek, tehát homlokegyenest ellenkező 
értelemben hozott Ítéletet, jelenleg azon stadium 
ban van, hogy felette a curia döntvénye fog határozni. 
Majd meglá t juk mennyire ter jed a protes tant ismus 
hatalma és befolyása. 

— Associatio pirseverantiae sacerdotalis. Ez azon papi 
ima-egylet czime, mely 1868-ban boldogult Rauscher bi-
bornok-érsek jóváhagyásával alakult, s melynek czélja a 
papi hivatásben való álhatatosság megőrzése. Eddig ez az 
egylet a bécsin kivül a st. pölteni, olmiitzi, boroszlói és po-
seni megyékben van elterjedve s körülbelül 130 tagja van. 
Nöttig elhunyt brünni püspöknek utolsó tette volt e nagyki-
hatásu czéllal biró egyletnek ajánlása. Az egylet védnökei 
sz. János ap., szalézi sz. Ferencz és nep. sz. János. Ha va-
laki bővebb felvilágosítást óhajt, forduljon hozzánk. 

— A budapesti kir. itélö tábla a király nevében, a ki 
tudvalevőleg apostoli király és Magyarországban a katholi-
cismus fővédnöke, mult évi decz. 7-én, a nt. Cser Vendel 
tatai káplán ellen indított keresztelési perben hozott ítéleté-
nek indokolásában szóról szóra kimondta, hogy vádlott azért 
bűnös, mert egy „helvét hitvallásúnak született" gyermeket 
megkeresztelt és a kath. anyaszentegyház anyakönyvébe 
beirt. — Ennyire vagyunk! Az emberek egy része nálunk nem 
embernek, hanem egyenesen helvét hitvallásúnak születik. 
Ettől már csak egy lépés van ahhoz, hogy minden ember 
annak szülessék. 

— Kormányunk a katholika egyházzal szemben furcsa 
szerepet játszik. Külsőleg barátságot és békét szinlel ; tet t-
leg azonban minden lépten-nyomon szoritja hátrafelé. Pro-
testáns lap vallomásából tudjuk, hogy az első culturharczi 
port, a sopronit, a kormány köréből jöt t utasitásra indította 
meg az ottani ügyész. Most pedig alig jelent meg az erdé-
lyi róm. kath. Status emlékirata az erdélyi kath. középisko-
lák autonómiájának védelmére, a kormány két félhivatalosa 
a ,Hon' és .Ellenőr' azonnal neki ugrattatott , hogy a jog és 
igazság szózatának hatását csirájában elfojtsák. Nem ok 
nélkül szól a mi jelszavunk : Sursum corda ! Századok katho-
licus örökségének, századok katholikus reményeinek tönkre-
tételéről van szó. J a j nekünk, ha belátásban és erélyben 
gyengéknek találtatunk ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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E G Y H Á Z I S IRODALMI F O L Y Ó I R A T . 
j levélben, intézendők. j 

NEGYVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

12. I. Félév, 1882. 

TARTALOM. Emlékirat, melyet a középiskolai tvjavaslat tárgyában a kath. egyház részéről a főm. bib. herczeg-primás 
felhatalmazásából beadott dr. Haynald Lajos bibornok érsek. — A szentségek oksági viszonya a megszentelő malaszthoz. 
— Mire használták a pápák az ő hatalmukat? —Egyház i tudósítások : Budapest. .Illetékes tudósítás'. A győri egyház-
megyéből. Népmissiók. Egy derék áldozópap emléke. — Kassa. Észleletek és lehozások a mult évről. — Irodalom. Az 

angolországi kath. irodalom 1881-ben. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Emlékirat, 

melyet a középiskolai tv javas la t tárgyában 

a kath. egyház részéről a főm. bib. herczegprimás felhatal-
mazásából beadott 

dr. Haynald Lajos bibornok-érsek. 

Tisztelt képviselőházi bizottság ! 
A magyarkatholikus főpapság mindenkor tapasztalta a 

mostani kultuszminister ur ő excziájának a katholikus iskola-
ügyek elintézésébenben tanusitott méltányosságát s azon két-
ségtelen jóakaratot, melyet kath. középtanodáinknak, (mert 
bármily néven is szeressék azokat nevezni, kik a kétségtelen 
jogi állást szándékosan ignorálják, mi csak ilyeneknek enged-
jük neveztetni,) a fönálló és mi általunk soha nem helyeselhető 
szituáczió által fölerőszakolt elvi állásából fejlődő nehézsé-
geknek időnkint való elenyésztetésében bizonyitott. S épen 
azért jövőre is igazságszeretetében és jóakaró előzékenysé-
gében bizva, a részéről származható nehézségektől nem tar-
tanánk. 

És e sorban, szivesen bevallom, köszönettel tartozunk 
már most is az előbbi gymnasiális törvényjavaslat egy nyo-
masztó pontját corrigáló s az iskolai magas czélokra való 
tekintettel bárki előtt is teljesen megvédhető javaslatáért, 
melynél fogva a szerzetesrendek tanáraira nézve nem köve-
telvén többé az alkalmaztatásukra vagy változtatásukra 
való miniszteri előleges jóváhagyást, elégségesnek mondja a 
tanárok beállításáról való utólagos jelentést, mely a kormány-
nak különben is megadja a módot, az illetőknek tanitói képes-
ségéről még elég jókor tudomást szerezni ; — hogy ne emiit-
sem, miként ez nem nekünk adott kedvezmény, mert a tör-
vényjavaslatszerint a kormány nem-katholikus felekezeti is-
kolák tanárai beállitására meg ennyi befolyást sem gyakorol. 

De valamint sem a bizalmukat ekként örvendve kife-
jező mostani főőrei a kath. érdekeknek, sem a közoktatás-
ügyi kormány ez időszerinti vezetője itt örökké nem mara-
dunk — az isteni gondviselés igy vagy ugy rendelkezhetvén 
mindnyájunkról, — a kath. egyház pedig és annak saját 
hite és elvei szerint nevelendő nemzedéke maradni fog ; ma-
radni fognak tana, érdekei, jogai : ugy ezeknek kötelesség-
szerű s lelkiismeretesen ellátandó szolgálatában kell, hogy 

az egyház intéző körei mindazokra oda mutassanak, mik 
annak elveire, érdekeire nézve veszedelmet rejthetnek vagy 
bizonyosan kártékonyakká válni indulnak ; — sőt tovább 
menve, ezeknek orvoslását minden illő helyen sürgetni, esz-
közölni elodázhatlan teendőik közé tartozik. 

Ily szándékkal, ily kötelességteljesítés végett közele-
dem én is, mint a kath. egyháznak egyik főpásztora, az or-
szág Prímásának ez esetre meghatalmazottja, számos kar-
társamnak előttem ez alkalomból kifejezett nézetei és kivá-
natai tolmácsa, de ugy is, mint egy érseki alapitványu ka-
tholikus gymnasiumnak alapító-utódi föntartója, most a 
tisztelt képviselőház bizottságához, kiemelendő azokat, mi-
ket vitális érdekeinkre és iskoláinkra való tekintettel a 
bizottsági tárgyalás alatt álló középtanodai törvényjavas-
latra nézve elhallgatnom nem szabad. (Vége köv.) 

A szentségek oksági viszonya a megszentelő 
malaszthoz. 

II . 

A l é t r ehozó ok, épen a l é t r e h o z á s b a n va ló 
k ö z r e m u n k á l á s a s z e r i n t , i s m é t t ö b b f é l e . Libera-
tore ' ) p. o. nyo lcz fé l e d i s t i n c t i ó j á t s o r o l j a föl , 
Stockt3) k i l encze t . C a u s a p e r s e ; p e r a c c i d e n s ; p h y -
sica ; m o r á l i s ; p r i n c i p a l i s ; i n s t r u m e n t á l i s ; p r o x i m a ; 
r e m o t a ; u n i v o c a ; a e q u i v o c a — stb . 

N e m a z é r t e m l i t e m föl ezeket , m i n t h a i t t va -
l a m e n n y i t szóba a k a r n á m h o z n i ; h a n e m csak an -
n a k é rez te tésé re , h o g y a f ö l v e t t k é r d é s s e l s z e m b e n 
a f ö l v e t t k é r d é s s e l s z e m b e n a mege lőző czikk vé-
g é n a d o t t fe le le t m é g k o r á n s e m tüzetes. 

A közbeszéd nem igen veszi figyelembe a lét-
rehozó ok d i s t inc t ió i t . Az apa l é t r ehozó ja fiának, a 
fes tő a k é p n e k ; a h ideg oka a j égnek , a c sáb i tó oka 
a b u k á s n a k , a kés oka a sebnek, — és I s t e n oka m i n -
dennek . E l ső p i l l a n a t r a m e g l á t s z i k , h o g y ezek m i n d 

1) Metapli. gener. n. 128. 
Lehrb. der Philos. 3. Aufl. I I . 82 sg. 93 
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különböző okok, csak abban egyezők, hogy az oko-
zat létrehozásában mindenik közremunkál — a 
maga módja szerént. S épen ez a mód teszi ki kü-
lönféleségiiket. 

Szorosabb körben támad most már a kérdés : 
melyik tehát a szentségek hatásának m ó d j a ? Mi-
ként munkálnak ezek közre a megszentelő malaszt-
nak bennünk való lé t rehozásánál? 

A kinyi latkoztatás világos szava útba igazít 
erre nézve is ; határozot tan feleli : mint eszközök. 
„Iustificationis causu ins t rumentál is — sacramen-
tum baptismi, mondja a t r ident i sz. zsinat (Sess. VI. 
cp. 7.) ; és a Catech. ad Parochos : „Sacramenta iu-
stitiae adipiscendae mirifica quaeclam ins t rumenta 
sunt ." (J . h. q. 17.). 

Tehát : causa instrumentális, — eszköz. 
Mielőtt azonban az egyház hitvallását , a dolog 

igazságának a kinyi latkoztatás forrásaiból való ki-
mutatásával , — igazolnám, — vegyük közelebbről 
szemügyre a létrehozó ok azon dist inctióját , mely-
nek egyik tag ja az instrumentális. 

Ott van a példaképen emiitet t distinctiók kö 
zöt t ; a p á r j a : principalis. Liberatore (i. h.) igy í r ja 
le őket : Illa (principalis) est quae effectum gigni t 
per v i r tu tem eiusdem vel altioris perfecrionis, quam 
sit eíFectus ; haec ( instrum.) vero, quae ad effectum 
producendum concurri t per v i r tu tem inferioris or-
dinis, quae proinde elevari indiget ac regi a causa 
aliqua superiore. 

Nevezzük a principál is t elsőrendű oknak, az in 
s t rumenta l i s t pedig egyszerűen eszköznek. Aztán 
nézzük a köztük való külömbséget , hogy t isztán 
lássuk magokat a különbözőket. 

Abban együt t vannak, hogy az okozatot létre-
hozzák ; csak a létrehozásban való közremunkálás 
módja tesz köztük különbséget . Az elsőrendű ok 
sa já t erejével és sajá t erejéből azaz önállóan mun-
ká l ; mer t ereje — ha nem magasabb, legalább is 
egy színvonalon á l l a létrehozandó okozat tökéletessé-
gével. Az eszköz szintén a maga erejével m u n k á l ; 
de mer t ereje magában véve nem éri föl az okozat 
tökéletességét, azért a létrehozás munká jában csak 
ugy vehet részt, ha egy magasabb ok befolyása 
alatt , ennek hatáskörébe emelve működhetik. Eb-
ből érthető az is, hogy az eszköz, az okság fogalma 
alat t gondolva, teljesen relativ valami ; csak annyi-
ban munká l az okozat létrehozására, amennyiben 
az elsőrendű ok fölhasználja, alkalmazza. 

Lássuk példán. (Kérem, ne vegyék zokon se 
most, se u tóbb az ilyen aprózást azok, akiknek fö-

lösleges). A képfaragó és vésüje egyként munkál-
nak a szobor létrehozásán; tehát létrehozó okok. 
Csakhogy nagyon különbözők. A képfaragó részé-
ről az értelmes léleknek szolgáló eleven Organis-
mus áll szemben'az okozattal : erő, mely egy faragot t 
kép tökéletességét nyi lván meghaladja. A vésünek, 
mint i lyennek ereje aczél élének szi lárdságában áll, 
mely a gyöngébb anyag összetartását legyőzheti : 
erö, mely magában a szobornak legföllebb csak anya-
gáig érhet ; a részek eszményszerü arányosságához 
már semmi köze. A vésü tehát csak a képfaragó 
kezében válik okká, i t t érvényesít i erejét. Övé 
ugyan a győzelem a gyöngébb anyaggal szemben, 
de az izmok ereje nélkül nem is t ámad t volna köz-
tök küzdelem; és ezen t u l is, — hogy az eredmény 
kép s ne kő-forgács legyen, — a művész szellemé-
nek kell vezérkednie a küzdelemben. — íme egy 
elsőrendű ok és eszköze. 

Más példa. A tanitó és az eléadás kétségkívül 
létrehozó okok a hal lgató tudományával , mint okozat-
tal , szemben. Vájjon egyformák-e? Ezek is ugy kü-
lönböznek, mint az okságban való közreműködésük. 
A taní tóban (akár az előbbi példa analógiájára) 
könnyű fölismerni az elsőrendű okot, mely a maga 
erejével és a maga erejéből működik. Az eléadás 
szintén teszi a magáé t ; de a tanító a jakától elsza 
kítva, színtelen fogalommá válik, mely semmivel 
sem több, m i n t : beszéd. Igaz hogy ennek is megvan 
a maga ereje : ar t iculá l t hangokkal illetni a hall-
gató érzékét ; csakhogy az erőnek magában véve 
semmi arányossága sincs a lélekben fejlesztendő 
tudományhoz. Epen ugy csinálhat confusiót, mint 
ügyet len kézben a vésü — kő forgácsot. Hogy azok 
a hangok eszméknek és összefüggő gondolatoknak 
legyenek hordozói, — ezt már tani tó teszi, midőn a 
beszédet eszközül használja, mint eléadást. — Tehát 
ismét elsőrendű ok és eszköz. 

Igy áll a dolog a világ természetes rendjében, 
mely fölött Istennek végtelen jósága hasonlatosan 
(analogice) á l lapí tot ta még a kegyelem rendjét . Mi 
emberek mindegyiknek vagyunk polgára i ; a termé-
szetes rend keretében szövődnek életünk és tet teink, 
de a természetfölött iben munká l j a Isten — és mun-
kál juk vele mi — üdvösségünket. Ez magyarázza meg 
annak szükségét is, hogy a két rend hasonlatosan 
megfeleljen egymásnak. E hasonlat ugyan nem jo 
gosit föl, hogy a mathematikai egybevágóság köve-
telményeit alkalmazhassuk reá ; de igenis megkí-
vánja, hogy mindaddig, mig az ellenkezőre elégsé-
ges ok nem kényszerít , a természetfölött i rend-
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n e k a d a t a i t is a t e r m é s z e t n e k t ü n e m é n y e i s z e r é n t 
m é r j ü k . 

A l k a l m a z z u k t e h á t a t e r m é s z e t e s okok filozó-
f i á j á t a t e r m é s z e t f ö l ö t t i o k s á g r a , — n é v s z e r é n t : a 
s z e n t s é g e k r e . 

Ezek is eszközök. R ö v i d r e f o g h a t o m i t t az á t a -
l á n o s b i z o n y í t á s t ; a s z e n t í r á s n a k i m é n t i d é z e t t he-
lye i n y i l v á n r á m u t a t n a k e t é n y á l l á s r a . l o a n . 3, 5 : 
N i s i q u i s r e n a t u s f u e r i t ex aqua et Spiritu s a n c t o . . . 
T i t . 3, 5. : S a l v o s nos fec i t per lavacrum r e g e n e r a -
t ion i s . — II. T i m . 1. 6. R e s u s c i t e s g r a t i a m Dei , q u a e 
es t in t e per impositionem manuum m e a r u m . — Eph-
5, 25. C h r i s t u s d i l e x i t ecc les iam et s e i p s u m t r a d i -
d i t p r o ea, u t i l l a m s a n c t i f i c a r e t mundans lavacro 
aquae in v e r b o v i tae . — C s u p a eszköz t j e l e n t ő p r o -
p o s i t i ó k ; ső t e g y e n e s e n ablativus instrumenti. 

T e h á t eszközök. S lia m á r m o s t m e g k í s é r t j ü k 
a t e r m é s z e t e s e szköznek i m é n t r é s z l e t e z e t t f o g a l -
m á t a s z e n t s é g e k r e a l k a l m a z n i , i g y á ! l e l énk a té -
t e l : a s z e n t s é g e k , m i n t eszközök , s z i n t é n a m a g u k 
e r e j é v e l h a t n a k ; de n e m e r r e t á m a s z k o d v a , n e m 
i iná l lóan , h a n e m e g y m a g a s a b b ok b e f o l y á s a a l a t t , 
e n n e k h a t á s a k ö r é b e e m e l v e v e s z n e k r é s z t a m u n -
k á b a n — a m i m e g s z e n t e l é s ü n k b e n . V e g y ü k so rba . 

(Folytatjuk). 

Mire haszná l ták a pápák az ő h a t a l m u k a t ? 

(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Midőn I I I . Incze kormányra lépte után nem sokára a 
szükség és zavar Némethonban tetőpontra hágtak, akkor 
Incze egy iratot intézett Némethon összes papsága, és világi 
fejedelmeihez, egy iratot, mely méltóbb, hogy sem azt itt ne 
közölnők. „Hogy a királyság, és papság közt mily egyetér 
tésnek kell fennállni, azt Krisztus magán bebizonyította, 
minthogy ő a királyok királya, és uralkodók ura, és pap 
örökké, ő ki a felvett emberi test természete szerint papi, 
és királyi családból származott . . . Ezek (a királyság, és 
papság) két nagy világító csillagok, melyeket Isten tett az 
égboltozatára, a nagyobbat, hogy a nappalon a kissebbet, hogy 
az éjen uralkodjanak. Ez az a két kard, melyekről az apos-
tol mondá: „nézd, itt van e két kard ! . . . A köztük létező 
egység által a hit terjedni fog, az eretnekség megczáfolta-
tik, az erény növekszik, a bűn kiirtatik, az igazság védetik, 
a méltatlanság elűzetik ; általok virágzik a nyugalom, és 
pihen az üldözés, általok marad a keresztény nép békében, s 
a pogányok vadsága elnyomatik, általok növekszik, az or-
szág virágzásával, az egyház szabadsága, általok gyarapo-
dik a testi jóléttel a lelkek üdve, és a clerus, mint a nép 
jogai megőriztetnek. 

Ámbár most a római egyházra minden országok, me-
lyekben a keresztény név tiszteletben van, mint anyjokra 
tekintenek föl, azért mégis a római birodalomnak szorosab-
ban, és nagyobb tisztelettel kell hozzá ragaszkodni, hogy 

tőle védelmet, és pártfogást, nyerjen, ez pedig általa szüksé-
gében segitessék. Az azonban, ki mindig békét, és nyugal-
mat boszusággal néz, az, mint egykor a római egyházat 
szétszakitá, most a római birodalmat is széttépte, és oly 
egyenetlenséget hintett közétek, hogy feltettétek, két királyt 
nevezni magatoknak, kikhez ti, magatok közt meghasonolva 
makacsul ragaszkodtok, annélkül, hogy figyelembe venné-
tek, mily sok nehéz veszedelmet okoztok ezáltal nemcsak a 
római birodalomnak, hanem az egész keresztény népnek is 
Lássátok ! Ezen feszültség: miatt eltűnik az ország szabad-CT O 
sága, a jog tönkre megy, a tekintély kevesbül, az egyházak 
szétdulatnak, a szegények károsulnak, a fejedelmek elnyo-
matnak, az egész ország elpusztul, s mi még rosszabb, gyil-
kolás és lelki veszedelem fenyeget. S ebből a ker. hit elle-
nei nem kevés bátorságot meritenek a hivek ellen. 

„Mi, kiknek ezt látnunk és tapasztalnunk kell, e fölött 
szivünk legmélyebb fájdalmától vagyunk sújtva, és a leg-
nagyobb szomorúságról megrenditve, mert mi nem mint né-
melyek a birodalam pusztulása, és lenyomására, hanem in-
kább annak megőrzése, és emelésére törekszünk, habár 
némely császár az egyházat keményen szorongatta, másik 
pedig azt sokszorosan tisztelte. Fájdalommal vártunk azon-
ban eddig, hogy ti magatok, eszélyes belátás által vezérel-
tetve, igyekeztek a bajnak elejét venni, kiket ezen ügy leg-
inkább érdekel, hogy buzgó közreműködésiek segélyével a 
viszály kiegyenlítessék. Mivel azonban eddig ez ügyben 
hanyagok, és tunyák voltatok : ugy rajtunk a sor, kik a pró-
féta szavai szerint Istentől a népek és országok fölé helyez-
tettünk, hogy ébresszünk és buzdítsunk, de egyszersmind, 
hogy épitsünk, és plántáljunk is, ha hivatalunk kötelességét 
teljesitni akarjuk, titeket mind sürgősen felhivni, és az U r -
ban inteni, az apostoli irat által benneteket megbizni, hogy 
az isteni félelmet tartsátok szemeitek előtt, hogy az Isten 
országa iránti buzgalomból a felől gondoskodjatok, nehogy 
szabadsága tönkre menjen, és méltósága megsemmisitessék, 
nehogy,, ha ti az egyenetlenséget pártoljátok, a birodalom 
magasztos volta általatok szétromboltassák, kiknek buzgal-
ma által kellene annak épen fenntartatni. Ellenkező esetben, 
minthogy a veszély késedelmet nem tűr, azt fogjuk sürgölni, 
mit jónak tar tunk, és gondoskodunk, hogy az apostoli kegy-
ben az részesüljön kiről hisszük, hogy legtöbb ragaszkodást, 
és legnagyobb érdemet tanusit."1) 

Bár mindazok, kik az egyházi hatalmat oly gyana-
kodva nézik, vagy azt elbizakodottnak mondják ; ezen arany 
szavakat olvasnák ! Fontolóra vennék, mit ugyan ezen 
pápa más alkalommal mondott: I I I . Sándor idejében 
szakadás pusztitá az egyházat, de a birodalom Frigyes (rőt-
szakállu) alatt egy maradt. E császár azonban, nem mint 
védője, hanem mint üldözője az egyháznak szitotta a fe-
szültséget, és védte a szakadás okozóit. De a feszültség meg-
szűnt okozóival együtt. Most az egyház Isten kegyelméből 
egy ; a birodalom pedig — a bűnök vitték erre — szét mál-
lott. De az egyház nem fizet ugy, mint ő az egyháznak. Szo-
morkodik megoszlása fölött, és szánja őt, mert uralkodói 
dicsőségét beszennyezték, és becsületét meggyalázták, sza-
badságát, mint érdemeit kevesbiték."2) 

') 1. 2. epist. 294. 
'') Responsio ad nuutios Philippi (registrant Innoc. III. ep. 18.) 

1 2 * 
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Mondják bár némelyek (hogy Inczével szóljunk), kik 
csak baj t szeretnek előidézni, a pápaságról, hogy az ő léte 
az államok folytonos veszélyeztetése, és szakadatlan fenye-
getése minden erőhatalomnak: a történelem egészen másról 
tesz tanúságot. Egy bizonyos ügyben, melyben ő semmi se-
gélyt se látott többé, egykor sz. Bernát I I I . Inczéhez for 
dult, és ezt irta : „Tőled követeljük minden áron azt, mit 
különben másutt hasztalan kerestünk. Körülnéztünk, és 
nem volt senki, ki itt segitsen. Igy az általános menhelyhez 
megyünk: odafutunk, ott remélünk szabadulást. Csak az 
akaraton függ, hatalom nem hiányzik. És csakugyan : az 
apóst, szék előnyéből szilárdul kitűnik, hogy méltóságtok és 
teljhatalmatokat megilleti a legfőbb hatalom. Valóban .' 
Egyetlen előjogotok különféle kitüntetései között apostoli 
méltóságtokat különösen nemesiti az, hogy a szegényeket 
azok kezei közül kimentitek, kik őket terhelik. Vélemé-
nyem szerint nincs koronátokban becsesebb drága kő, mint 
azon buzgalmatok, melylyel az elnyomottakat pártoljátok."3) 

Ezen oly nyilt szó azonban valódi foglalatja annak, 
mit a pápák magok, méltóságuk főkötelmekép tekintettek. 
H a nem gondolkodtak, és tettek volna mind igy, nincs két-
ség benne, hogy a pápaság az üldöztetés és rágalmaknak 
felét se tapasztalta volna, mely ékességének legszebbjét ké-
pezi. Fontoljuk meg csak, mit mond I I I . Incze, miután ma-
gasztos állásának fennebb közölt vázlatát adja : „Ezen gon-
doskodást dicséretreméltóan akkor gyakoroljuk, ha buzga-
lom, és aggálylyal oda működünk, hogy a fiak rabszolgákká 
ne legyenek, az alattvalók a hatalmasok által el ne nyomas-
sanak, hogy a méltányosság, és mérséklet megőrzésével azok 
szolgáljauak, ezek szigorúak ne legyenek, hogy ezek ne 
átaljanak alattvalók lenni, amazok ne legyenek féltékenyek 
elsőbbségükre."4) 

Hasonló fokban, a melyben Incze az egyház, és ural-
kodók méltóságáról gondoskodott, az alattvalóknak is fejébe 
verte uralkodóik iránti kötelességeiket ;5) majd ismét komo-
lyan a hatalmasoknak is szemük elé tar t ja kötelességeiket, 
és hatalmasan pártolja a szorongatott alattvalókat, lia a fe-
jedelmek jogaikat túllépték. Az aragóniai királyhoz, ki a 
nép nagy botrányára rosz pénzt veretett, igen határozott 
rendreutasitást irt. és meghagyta neki, arra utalva, hogy ő 
minél jobban szereti őt, annál inkább sürgetni kénytelen, 
hogy lelke hátrányára, és országa kárára mit se tegyen, 
hogy a botrányt tegye jóvá, a rosz pénzt vonja be, és a sara-
gossai érseknek gyónja meg bűnét, és vezeklést tartson. Mi-
dőn Hugo czypru8Í király előbbi gyámját, a jerusálemi ki-
rályság connetabl-eját ok nélkül javairól megfosztá, és 
száműzte: „ekkor a károsult, ámbár hatalmában állt jogait 
visszaszerezni, de az apóst, szék iránti tiszteletből, és a sz. 
föld szorultsága miatt, hogy ebből az veszély támadhat, 
ellen nem erőszakot, hanem okokat használt, s a pápához for-
dult békés kiegyenlités eszközlése végett. Ez azonban meg-
hagyta követének a jeruzsálemi patriarcháuak, intse meg a ki-
rályt, és eszélyesen birja rá, hogy ő a sz. szék iránti tiszte-
let, és a sz. föld biztonsága végett azt ismét helyezze vissza 
jogaiba." 

a) S. Bern. ep. 198, 2. 
«) 1. 1. ep. 401. 
s) Különösen az orleansi és auxerre-i püspökök ügyében Fülöp ki-

rály ellen I 15. ep. 108 n. o. 

A tulhatalmas (?) pápaságnak ily „államveszélyességé-
től", 'ugy hisszük, nincs mit félni az államoknak. 

Ne higyjük azonban, hogy ezen nagyszerű, és sok ol-
dalú tevékenységen tul, mely a pápai szék méltóságával, a 
köznyugalom fenntartását Európa határain tul, és majdnem 
az egész civilisált világ alsóbb és felsőbb politikájának ve-
zetését magában foglalta, a tisztán szellemi, és papi ügyek 
rövidséget szenvedtek volna. Ez ép azon pont, melyben a 
pápaság minden más hatalom fölött magát kitünteti. 

Hogy Incze, az akkor szokásos, tudományos kérdések-
ben mily jártas volt, az annyira ismerve, és minden törté-
nész által magasztalva van, hosy szükségtelen volna arról 
még különösen szólni is. Megható Francziaországhoz való 
ragaszkodása, csak azért mert eszébe jutott ama jótétemény 
iránti nagy hála, hogy ő szerencsés lehetett Párisban tanul-
ni. O mint pápa különös szeretettel minden gondját erre 
forditá, kiváltság-leveleket adott neki és javára oly intézvé-
nyeket tett, melyek főkép a hit tisztán megőrzése, a fegyelem 
és erkölcs fenntartására czéloztak, ugy szintén ő azt a párisi 
egyház korlátnoka ellen, ki arra határtalan befolyással 
akart birni, jogaiban védte. 

Tevékenységének egy másik kitűnő oldalát azon elvnek 
követésében találta, hogy neki minden szenvedők, és szegé-
nyek atyjává kell lenni. IIa semmi mást nem tett volna, a 
római nagy lelencz-ház alapításán kivül (1198), melyet oly 
gazdagon szerelt fel, liogv az idők viharainak ellentállhatott. 
(14. Benedek nagyobbitása folytán 1750) 3150 gyermeket 
befogadhatott: nem kell-e ezért már nevét első sorban emlí-
teni, lia az emberiség nagy jótevőiről van szó. De ezen nagy 
intézet csak csekély része a nyomorultak enyhitése iránti 
aggályának. Megválasztatása perczétől kezdve a Péter-tem-
plomra adott kegyadományokat a szegények segélyezésére 
szánta. Elgondolható, hogy az nagy jövedelemcsökkenés 
volt, mert az tő jogosan hivatala szükségeire fordíthatta volna. 
S jótékonysági érzületének ez még se volt elég. ugy, hogy 
rendes jövedelmének tized részét a szegényeknek engedte át-
és minden adományt, mit ősi szokás szerint lábaihoz raktak, 
azonnal átadta alamizsnásának. Egy éhség alkalmával na-
ponként — a házi szegényeket, kiket ő felkerestetett, mert 
nem várta be, hogy felkeressék, leszámítva — 8000 szegényt 
élelmezett. Azonban jótékonysága a nehéz időkön kivül is 
ép oly nagy volt. Minden vasárnap 12 szegénynek megmosta 
és megcsókolta lábait, és evés után 12 db aranynyal bocsátá 
el őket. S ezzel még nem érte be, hanem jótékonysága kiter-
jedett a legtávolabb vidéken levő egyházak és szegényekre. 
Jellemző, hogy minden ünnepélyes egyházi felléptekor, 
melynél halálát határozottan jelzék, még egy prédicátiót 
tar tot t az irgalmasság cselekedeteiről.6) 

Mi a lelki élet, a jámborság, és az egyházbani fegye-
lem kötelme iránti szorgoskodását, és a hit megőrzését illeti, 
I I I . Incze itt ép oly magasan áll, mint bámulandó tevékeny-
sége által az apostoli szék kül jogainak megőrzésében. A 
pápa akkor minden térítési kísérletek, és intézetek központja 
volt. Akkor, midőn Incze fáradozásai folytán „Isten, ki 
senkinek sem akarja vesztét, hanem mindenkit az igazságra 
akar vezérelni, lábát betette Liflandba, a mennyiben ő is 
ezen országoknak uj apostolt küldött, ki által a nép, mely 

6) Reumont, Róma tört. 11.500 lap. 
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eddig setétságben bolyongott világosságot látott, mely fel-
tűnt azoknak, kik eddig a lialál árnyékában ültek, különö-
sen az estiandi püspök volt az, ki által Isten mindenek közt 
leginkább szent karját nyilvánitá, hogy az Urnák, az ő Iste-
nüknek üdvére tekintenek, ki leginkább működött és az 
isteni kegyelem működése által legtöbbet vitt véghez." 
Minthogy ezen valóban apóst, férfiú buzgalma miatt a pápa 
ének kedvencze jogával, hogy a hitküldéri tevékenységért az 
újonnan megtértektől segélyt követeljen — élni nem akart) 
nehogy ezeket a kereszténységre való áttéréstől elriaszsza^ 
azért Incze erély, és szeretettől áradozó szavakkal ajánlá 
minden keresztény híveknek Szászorságban : hogy bűneik 
megbocsátásáért fogadják őt mint Krisztus követét szivesen, 
őszinte szeretettel, hogy raj ta , és társain fólöslegjükből se-
gítsenek. Az összes papságot hathatós ékeszólással felhivta ) 

hogy kebelükből adjanak neki munkásokat dicső művének 
létesítésére. S midőn a münsteri püspök Isten kegyelme 
által meghatva, magát személyesen ezen apostol munkásává 
felajánlá, ekkor Incze őt ezen szándéka kivitelére oly lelkes 
szavakkal buzditá, hogy egy Pál se Írhatott volna behatób-
ban e tárgyról. 

A tévtanok leküzdése iránti gondoskodásáról írni fö-
lösleges. De talán nem fölösleges arra utalni, minden láng-
buzgalma mellett mily mérsékelten jár t el azok irányában-
„Jóllehet — irja ő a veronai bibornok érseknek az evangé-
liumi családatya földén, gyakran konkoly nő a vetés között, 
azért az eszélyes földművesnek ugy kell eljárni, nehogy a 
buza is kiirtassák a konkolylyal együtt. Igy kell vigyázni a 
pásztori gondoskodásnak is, ámbár annak az eretnek ferde-
ségek kiirtására kell törekedni, hogy se ártatlan sújtva ne 
legyen, se pedig a vétkes büntetlenül ne maradjon."7) S mi-
dőn a metzi püspökségben nagy tömeg nép, világiak és 
asszonyok, gyanús, titkos összejöveteleket tartának, és a sz. 
Írásnak egy u j franczia fordításával sok illetlenséget üzé-
nek, megkívánta, hogy mielőtt őket elitélnék, nézzenek 
ujánna pontosan, kitől van e forditás, mily modor és irány-
ban van az készítve, és ezen gyűlésekben mily haszonnal já r 
annak magyarázata. Sőt még midőn a metzi püspök érte-
sítése után a pápától rendelt vizsgálatra azok makacssága 
meg lett állapítva, minthogy ők garázdálkodásaikkal nem 
akar tak , hanem vonakodtak a pápai parncsnak is hó-
dolni, és majd titkon, majd nyíltan azt álliták, egyedül 
Istennek kell engedelmeskedni, azoknak végleges elitélése 
előtt még ekkor is ő egy második vizsgálatot rendelt. 
Ily csattanós példánál mindenki láthatja , mi a való az egy-
házban az eretnekek iránti kegyetlenkedésből. 

Az egyházi élet iránti szorgoskodását tekintve, Incze 
uralkodása, ha ő személyesen annak emelésére keveset tett 
is, az egyházi történetben már azért is fénypontot képez, 
mert a keresztény szellem két legcsudálatosabb virága ő 
alatt fejlődött ki, a hit hatalmas védőjének és a szeretet 
seráphjának rendje, melyek által az egyház képe megujult. 
Azonban hogy mily buzgalommal őrködött maga a nagy 
pápa is az egyházi fegyelem és erkölcs tisztasága fölött, 
mily erély, és elszántsággal volt ő képes fellépni annak min-
den veszélyeztetése ellen, habár ezért az egyház és államban 
a legnagyobb méltóságokat maga ellen zuditá is. Mily 

7) 1. 2. ep. 228. 

buzgó lelkesültséggel pártolta a jeles gneseni érseket Hen-
riket, ki törekvésében, hogy az elaljasult lengyel clerust ja -
vítsa, a legnagyobb nehézségekkel volt kénytelen küzdeni, 
ós mily elszántnak mutatta magát László nagy Lengyelhon 
herczege ellenében, kiben a papság az érsek javítási kísérle-
tei ellen hatalmas támaszra talált ? De minden dicséreten 
felül magasan áll Incze a születése mint gazdagsága által 
hatalmas, de méltatlan narbonne-i érsek elleni eljárása által. 
Midőn végre hosszú elnézés, türelem, intés és fenyegetés 
után, és annak nyílt visszaesése következtében kénytelennek 
látta magát, hogy őt letegye, 8) mit követéhez intézett meg-
bízással eszközölt, mi jól megfontolva egyedül maga elégsé-
ges arra, hogy Inczét az apostolok hasoneredetű utódjának 
nyilatkoztassuk : ennyi szelidség és komolyság, az Isten 
tisztelete iránt annyi buzgalom, a szerencsétlen lelki vesze-
delme fölötti szomorkodás. ennyi szigor minden emberi 
részrehajlás nélkül mind hiába volt, s mégis ezen elvetemült 
ember iránt mily elismerés tűnik ki e levélből ! (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . Február 8. ,Illetékes tudósítás,' — Annak 

a szerencsétlen középtanodai törvényjavaslatnak ugyancsak 
keserves sorsa van. Döngetik az oldalát mindenfelől. De 
megérdemli azon kétkulacsosság miatt , vagy kétféle mer-
ték miatt, melyet alkalmazni akar. Olyan furcsa törvény-
javaslat ez, a mely senkinek sem kell; és hogy igy amint van. 
ne is kelljen, magunk is óhajt juk: azért mi igen-igen ör-
vendünk, hogy minden oldalról támadásnak van kitéve. 
Legjobban örvendünk pedig, hogy katholikus részről oly 
mozgalmat tapasztalunk a törvényjavaslat ellen, minőt ez 
ideig nem jegyezhettünk fel. Élet jel t adunk mi magunk fe-
lől és követeljük, hogy végre valahára annyi igazságtalan 
mellőztetés, annyi jogsérelem után, a mennyi ra j tunk eddig 
elkövettetett, bennünket is számba vegyenek. íme, a kath. 
tanító-szerzetesrendek főnökeinek emlékiratát egy másik, 
alaposság, kiterjedt tudományosság és az egyház jogainak 
bátor védelmében hozzá hasonló követi az erdélyi kath. Sta-
tus nevében, a melyből Szász Károly méltóságos főtiszteletű 
ur megtanulhatja, hogy mily keveset tud ő a katholikus tan-
ügy terén. 

De, pardon ! Nem Szász Károly ő méltóságával van 
most dolgunk, azaz hogy nem ő vele e, nem tudjuk, hanem 
igenis dolgunk van egy ,illetékes tudósítóval' és annak ,il-
letékes tudósításával', a mely kapcsolatban van az erdélyi 
kath. Statusnak a középtanodai törvényjavaslat és Szász 
Károly nyilatkozatára adott feliratával. Azok az ^illetékes 
tudósítások', mint az tudva van, rendesen az illető hivatal-
ból adatnak, és ha most tekintetbe vesszük, hogy a szóban 
forgó ,illetékes tudósítás' kapcsolatban van Szász Károly 
nyilatkozatával is, ugy elgondolhatjuk, hogy honnan fu j a 
szél. Már ez az ,illetékes tudósítás' mindenképen azt akarja 
kimutatni, hogy Szász Károly famosus nyilatkozatának 
egyáltalában és úgy az erdélyiekkel szemben is igaza van. 
Hanem mint az ilyen ,illetékes tudósítások' szokták tenni, 
ez is csak állit, de nem bizonyít, és igy nem ingatja, mert 
nem ingathat ja meg az erdélyi katholikus Statusnak okok-
kal indokolt állításait : hogy 1-ör az erdélyi róm. kath. 

S) Hurter II. 269 lap. 
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Status középiskolái nem a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter kezelése alatt levő alapokból tartatnak fenn ; és 
2-or, hogy az erdélyi róm. kath. Status középiskolái soha 
sem állottak és jelenleg sem állanak a kormány, illetve a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezése és köz-
vetlen vezetése alatt. 

Ennek az ,illetékes tudósítás'-nak különben van még 
egy másik oldala is, megmondjuk milyen. Mióta t. i. az a 
famosus nyilatkozat történt a felekezetnélküli, értsd protes-
táns állam részéről, mi mindig vártuk, hogy valamiképen, 
hivatalos uton rectifieáltatni fog az a páratlanul sérelmes 
nyilatkozat; de ime várakozásunkban csalatkoztunk, mert 
ez a hires ,illetékes tudósitás' fenntartja a tett nyilatkoza-
tot, ami a veszélyt, a kath. középtanodákra nézve az által 
növeli, mert kétséget nem szenved, hogy ez az ,illetékes tu-
dósítás' csak a közoktatási minisztériumból adathatott ki, és 
igy, fel van vetve egész fontosságában a kérdés : van-e a 
katholikusoknak, azaz, az ország többségének kath. közép-
tanodája, vagy sem ? Azt hisszük, hogy ennek a kérdésnek 
horderejét, reánk katholikusokra nézve fejtegetni felesle-
ges; mert mint azt már mult alkalommal is megjegyeztük 
itt életkérdésről van szó, és mi tartunk tőle, hogy itt oly con-
flictus készül, melyet csekély bölcseséggel el lehetett volna 
kerülni, ha egyáltalában a fanaticus protestáns gyűlölet a 
katholicismus iránt valaha szeme előtt tartotta volna a böl-
csesség követelményét. 

Mi mindenesetre, hazánk és nemzetünk érdekében, 
igen fájlalnék, ha ez az ,illetékes tudósitás' kapcsolatban 
Szász Károly nyilatkozatával az utolsó szó lenne a kath. 
középtanodák ügyében; mert az itt kifejlődő küzdelem a 
nemzetet ismét ketté szakitaná és mint a protestantismus 
idejében, ugy most is megtanítaná annyira szükséges erejét, 
a minek oka ismét csak a protestánsok lennének. Mi nem 
tudjuk, hogy a protestantismusnak, nem tudni miért, annyira 
kedvező magyar állani csakugyan eljöttnek itéli-e az időt, 
midőn a keztyüt a katholicismusnak nyiltan oda dobhatni 
véli, vagy csak tapogatózás akart lenni az a hires nyilatko-
zat, evvel az ,illetékes tudósítással- együtt, hogy vájjon mit 
fog hozni a katholicismus; de annyit tudunk, hogy veszé-
lyesebb lépést nem tehetne az állam in gratiam jn'otestan-
tium, mintha megmaradna a hivatalos személy által tett 
nyilatkozat és amaz ,illetékes tudósítás' alapján. 

A haza, a nemzet érdeke sürgősen követeli, hogy a 
visszavonuló megfuvassék és az intéző körök csakis az esetben 
fogják bebizonyíthatni, hogy a hazaszeretet emlegetése ná-
lok nem phrazis, ha e mindinkább, napról-napra kényesebbé 
váló kérdést, oly irányban oldják meg, hogy arra többé a 
sor ne kerüljön. Erre pedig van mód, csak akarat is legyen 
hozzá azt felhasználni. Ez a mód pedig a következő. Az 
állam nem tagadhatja, hogy valamint a protestáns szellem-
ben működő gymnasiumok a protestáns felekezetéi, úgy a 
kath. szellemben működött gymnasiumok a katholikusokéi, 
hiszen ezeket az iskolákat mindenki, még protestánsok is, 
katholikus gymnasiumoknak tekintette. Ezt az elvet tehát 
okvetlenül ki keli mondani, mert e nélkül a szükségtelen 
bonyodalmak csak megújulnának. Ami azután jön, ez a fel-
állított elvből önkényt következik. Vagy alávettetnek a 
felekezetek középiskolái az államnak, mint a katholikus 

gymnasiumok, vagy pedig, ha azok kivétetnek, úgy ezek-
nek is kivétetniök kell. Tertium non datur. Hogy az előbbire 
a felekezetek hajlandók lennének, azt bajos lenne elhinni; 
eddigi viseletök az ellenkezőt tanusitja : marad tehát a 
második eset, vagyis jogegyenlőség alapja, melynek értel-
mében az állam a katholikus középtanodák felett is épen 
úgy gyakorolná csak a legfőbb felügyeletet, mint gyako-
rolja a felekezetek felett. 

Amint ezekből látszik, mi egészen eltérünk az .illeté-
kes tudósítás' felfogásától; de az is bizonyos, hogy mi ezál-
tal semmi kiváltságot nem követelünk, egyrészt pedig elhárí-
tani óhajtjuk ily módon a bekövetkező conflictus lehetségét, 
mi a nemzetnek lenne kárára. Az országgyűlés oktatásügyi 
bizottságának albizottsága, hisszük, hogy a napokban ismét 
felveszi elejtett működésének fonalát. A katholikus egyház 
képviselői mellett helyet foglalnak majd a felekezetek kép-
viselői is. A katholikusok bizonyára felfogják a pillanat és 
helyzet fontosságát a nemzetre nézve. Óhajtandó, hogy 
ugyanezt tegyék a felekezetek képviselői is az albizottság 
tagjaival együtt, hogy a felekezeti szűkkeblűség nevegyen raj-
tok erőt, hanem elismerve, hogy a katholicismus a nemzetre 
az oktatás terén is üdvösen hatott, vele egyetértőleg oldják 
meg a nagy kérdést. Vezesse őket az egyenjogúság és igaz-
ság szelleme, mit az által fognak bebizonyitani, ha ilyen 
,illetékes tudósitás' szellemét és rosszakaratú intentióját a 
tanácskozás köréből kizárják. 

A győri egyházmegyéből. Jan. 31. Népmissiók. Egy 
derék áldozópap) emléke. —• Epen midőn e sorokat ír juk, 
Sopron-megyei Széplakon javában áll a népmissió. Eaza-
rista atyák, u m. P. Medits Nándor és P . Galambos Kál-
mán, ki különös kedvezményből félbeszakítva a noviciatust 
már a külső tevékenység mezejére lépett, tart ják. Egyház-
megyénk területén rövid idő alatt ez már megint a negye-
dik missió, melyről utolsó tudósításunk óta emlitést kell 
tennünk. Volt ugyanis deczember vége felé s január elején 
népmissió Szárazvámon, azután Rákoson, s Nezzideren. E 
három helyen katzelsdorfi ligourinusok működtek, min-
denüt a legbőségesebb aratást eredményezvén. 

Jan. 19. mult ki Sopronban nt. Vályi Mihály, „kiérd, 
plébános, a Vass-féle kath. árvaház fölügyelője, a sz. Orso-
lyáról czimzett szerzetesnők rendes gyóutatóatyja, s a sop-
roni esp. kerület lelkiatyja példás keresztény béketűréssel 
elviselt hosszas szenvedés és szentségek gyakoribb fölvétele 
után életének 69., papi pályájának 40. évében." A boldogult 
Győrött született ; gymn. tanulmányai befejezése után a st. 
pölteni seminariumba lépett. Mint fiatal pap az 50-es évek-
ben visszajött hozzánk, könnyen nyert fölvételt, nagy levén 
a 48-as zavarok után a papok hiánya. Győrszigetben mű-
ködött eleinte mint káplán, azután mint plébános Medgye-
sen, Felső-Gallán és végre Kecskéden, mindenütt jószivének 
s buzgóságának emlékét hagyva. Gyakran betegeskedett az 
amugyis gyönge testalkatú férfiú, s azért gyöngéd lelkisme-
rete arra bírta, hogy nyugalomba lépjen. I t t látszott, hogy tőle 
ezt a jó Isten akarta. Mert most olyan működési kört te-
remtett magának, amely ritkítja párját. Sopronban ugyanis 
a Vass-féle árvaház felügyelőjévé neveztette ki magát. Ez 
magában véve olyan állás, melyet jó szívű öreg ur igen 
könnyen ellát. Azonban a gondviselés többre választotta a 
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boldogultat. Először az Üdvözítőről czimz. irgalmas nővé-o o 
reknek lett gyóntatója ; azután pedig az Orsolya-szüzeké. 
Ezek mintegy ötvenen vannak. S kitűnő eredménynyel vi-
selte e tisztjét is mintegy 6 éven át, — daczára gyöngélkedő 
egészségének. Emellet magán apostolkodást folytatott a 
nép minden rétegei közt. Nem volt egyházilág jóváhagyott 
társulat, melynek ő nem szerzett volna tagokat. Igy kivá-
lóan előmozdítá az angyalok Királynéjának tiszteletét, a sz. 
József iránti ajtatosságot, Jézus sz. szive imádását ; a sop-
roni oltáregyletnek egyik titkos, de hatalmas ágense volt. 
Tavai gyűjtöt t a lyoni hitterjesztő társulatnak tagokat, s 
oly eredménynyel, hogy már az első évben közel 100 fr tot 
tettek az ő kezébe, hogy azt rendeltetése helyére juttassa. 
Egyet még különösen kell kiemelni. A soproni liberális ca-
sino könyvtárt alapitott, s természetes, a könyvek megszer-
zésében nem annyira tekintett az erkölcs és hitre, mint in-
kább arra, hogy csiklándoztató olvasmányt nyújtson a ta-
goknak. A szerény és szegény árvaházi prefectus vállal-
kozott e könyvtár ellensúlyozására ingyenes jóirányu nép-
könyvtár szervezése által. Nagyon is szerény jövedelmének 
egy részét évenkint e czélra szánta, jó ajtók előtt is koczo-
gatott , s annyira vitte, hogy pár év alatt mintegy 800 
kisebb nagyobb kötet állott rendelkezésére. A nép pedig 
örömmel élt az alkalommal, amit azon körülmény bizonyit 
leginkább, hogy az utolsó év folytán 503 kötet körül volt 
a nép kezében. Nem is kiméit fáradságot a boldogult ; he-
tenkint kétszer volt könyvtárnap, s ekkor mint egy boltba 
ugy jár tak keltek lakására s lakásából az emberek. Hogy 
ilyenkor a könyven tul sokan még az evangeliumi jó mag-
ból is kaptak egyegy szemet, nagyon természetes. E könyv-
tárá t a boldogult, ő exja a megyés püspök rendelkezésére 
hagyta olyformán, hogyha avval fáradozni akar az ő utód-
ja, engedje azt át ennnek, ha pedig nem, bocsátaná a kath. 
olvasókör rendelkezésére. 

Önkényt merül itt föl azon kérdés, mi tartotta fön a 
jó öreg urban a buzgóságot, s mi serkentette őt oly fárad-
hatlan munkásságra? Egy szóval lehet kimondani: Az igazi 
papi szellem ! Azon öntudat, hogy ő pap, hogy az ordinatió-
ban sok kincset nyert az Úrtól, hogy a talentumot elásni 
nem szabad, hogy az ember öregségében is pap, s hogy ad-
dig tartozik tenni, mig képes. Ezen szellemet meg benne 
fóntartotta papi hivatásának nagyra becsülése. A tonsurát 
és talárist hiven viselte, a breviáriumot nagy buzgalommal 
mondotta, naponkint elmélkedett, még halála előtti napon is 
— már megtört szeme világa — görcsösen tartot t kezében 
elmélkedési könyvet, mert — úgymond — ma hármat aka-
rok tartani. (Készült meghalni !) Gyakran gyónt és évenkint 
tar tot t sz. gyakorlatokat rendesen Bécsben a lazarista 
atyáknál. 

Jónak tartot tuk ezeket fölemlíteni sokaknak bátorítá-
sára, az if júság buzdítására. A boldogult példája, hogy a 
jó pap tud magának munkát keresni. Ju ta lma e földön nem 
volt ugyan külső kitüntetés : a szerény férfiú alázatosságá-
ban az utolsó évben sokszor mondta, hogy a főpásztortól egy 
kegyelmet akar kérni : a deficientiát ! Azonban a főpásztor-
tól kezdve lefelé minden rangú és rendű pap és világi 
nagyra becsülte őt s tisztelettel adóztak neki. 

Qualis vita, mors est ita. Hajnalban bekövetkezett 

a haláltusa. Az őt környező irgalmas nénék mondani kezd-
ték az Oltáriszentség litaniáját. Ö hangosan felelt : mise-
rere nobis. S midőn már nem hallották szavait, észrevették, 
hogy elszenderült. R. i. p. -f-

Kassa , január hóban. Észleletek és lehozások a mult 
évről. — (Vége.) 

Becses engedelmével, ft. szerkesztő ur, mint mondám 
bátor vagyok ide iktatni a halotti jelentést azon if júról , ki 
bár szembaja miatt az egyházi pályára föl nem vétethetett, 
azonban lélekben mindig pap volt.' 

Chanát József m. kir. adófelügy. számtiszt és neje 
Horváth Klára mint szülők, és gyermeke Margit , ugy sa-
ját, mint többi rokonaik névében fájdalomtelt szívvel jelen-
tik, szeretett gyermekök, illetőleg bátya Chanát László 
V I I . gym. oszt. tanulónak, f. hó 16-án, délután 1/26 órakor, 
életének 17. évében, a halotti szentségek ájtatos felvétele 
és hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát, stb. A 
béke angyala virasszon porai felett ! 

S ezzel ugy a mult, mint a kezdő év feletti szemlénk 
végére jutottunk, hű vázolatban érintve a főbb pontozato-
kat, miknek fejérje . . . talán ellensúlyozni képes a feketé-
ket . . . Ha volt is panaszra okunk, ha olykor könybe lá-
badtak szemeink : de a Szentlélek ujabb kegyelemfuvalla-
tára csakhamar fölszáradtak. 

Mondják : „a capite foetet piscis ;" de midőn egyház-
megyénk Sionnak egyik őrében az apostolutódok legjobbi-
kát bírja, kinek ép, nagyratörő lelke a méltóságok dicskörein 
egy fokkal ismét túlemelkedett ; midőn a hivő sereg vezér-
kara, a tanférfiak testülete testileg-lelkileg ép, szellemi 
tápanyagán a bölcseség sava a fő condimentum ; midőn a 
város hangulata, a nép bizalma és szeretete oly mérvű, 
hogy a clerus docens örömnapjait a maga napjának, a pré-
montreiek ünnepélyét — a lapok ut ján — Kassa városa 
ünnepének declarálja : midőn káptalanunknak gondnoki és 
tanári ügyekkel tulhalmozott egyik nagy elméje nagy hit-
tani művet ir ; midőn püspöki lyceumunk hittanári karának 
egyikét, a reggeli 5 óra már a gyónószékben tanálja, — a má-
sika tapsokat arat Bécsben szigorlataival, — a harmadik 19 
évi tanársága után még csak nem is gondol arra, hogy va-
lamit kérelmezzen, — a negyedik könyvbuvár, a nyári ha-
vak szünidejét sem veszi igénybe : ily kedvező állapotok s 
dicséretes correlatiók mellett, hangadó köreink, vezérka-
runk, elöljáróságunk ilyetén comportatióján, reménysugárzó 
arczczal nézhetünk a jövőbe. A bukások, mik az egyesek 
erkölcsi sülyedése esetén merülnek föl : csupán luciferi zu-
hanások, melyektől a boldogok hona, üdvleldéje — az ég 
sem volt mindig ment, mely azonban az erény hősei előtt 
mindig tárva lesz : hisz az egyház zengeményeként. „ Virtute 
namque praevia — Mortalis illuc ducitur." 

De már leteszem a tollat, lehúzom fáradt karom toll-
merevült ujjáról kihalt családom ereklyeszerű gyűrűjét , 
hogy vele eme kissé hoszszukás levelet lezároljam, illetőleg 
lepecsételjem. Isten velünk ! Emlékvirág. 

IRODALOM. 
Az angolországi kath. irodalom 1881-ben. 

(Vége.) 

Azt az állítást merjük koczkáztatni, miszerint a kat-



96 

holikusok helyes tapintata a világi irodalomban is emelte a 
nép helyes érzékét. Emlékszünk, miszerint eltekintve a no-
vember hó utolsó két hetében megjelent négyszáz u j könyv-
től, a mul t évben megjelent művek öt-hatodára nézve a bí-
rálók kijelentették, hogy tá rgyuk inkább oktató volt, sem-
mint szórakoztató. Az is mondatott , hogy e szórakoztató 
könyvek vagy napi érdekkel birók is, vagy a nemesebb 
i rányt követték, mit e f a j t a termékeknél nem igen szoktunk 
meg. Ugy hisszük, hogy a lefolyt év irodalmi termékeire is 
a lkalmazható e megjegyzés. Eme sajátságukat nem tulajdo-
ní tha t juk egyedül a nemesbre való törekvésnek, sem pedig 
hogy a jeles katholikus irók példája idézte volna e lé ; ha-
nem az angol irók ez alapossága az újságok tűnő értékével 
szemben, fejlődött ki. 

Ugyanis az irodalomnak ezen ága mutat ugyan fel 
nagy gyarapodást , de nem egyszermind üdvöset is. A „szak-
lapokat" illetőleg, melyek közönségesen bizonyos meghatá-
rozott t á rgygyal foglalkoznak — oly számban jelenve meg, 
mennyit a kétszáz és öt czim igényel, a különféle érde-
kek szolgálatában, melyeket képviselnek — meg kell 
vallani, hogy hasznosak és nem személyeskedők. Ezek, kivé-
telképen, tanulságosak is. De tekintve az ujságlapokat és 
folyóiratokat, melyeknek száma 1060, nem mondható, mi-
szerint a közjó előmozditására szolgálnának : nagyobbrészt 
rossz i rányt követnek. A jobb folyóiratok néha ugyan „ki-
tűnő" dolgozatokat is tar ta lmaznak, de a napi lapok a nagy 
közönség kegyét hajhásszák. Ha jdan , mikor a Times vagy a 
Morning Chronicle mellett két vagy három heti-folyóirat 
állott fön, a férfiak és nők estéi jó könyvek olvasásában tel-
tek el ; mig jelenleg újságot olvasnak. De a lapok eme bő-
sége következtében a közönség kifáradt , és a közérzület a 
jobb felé hajl ik ; eme jobbra való fordulás a könyvpiaezra 
is kihatással van, mert a könyvek tar talmasabbak lettek, 
és gondosabban ál l í t ta tnak össze. De kimondhatjuk, hogy 
a könyveknek nagy ellensége a szabad sajtó. Az újság halá-
los ellensége a a bekötött könyvnek. Sőt a folyóiratok is nem 
kevéssé kénytelenek sikra szállni a lapok ellen, és némi te-
kintetben utánozni modorukat. Igy állván a dolgok, a 
könyvárusok érdeke a közönség értelmesb részét magukhoz 
édesgetni, oda törekedvén, hogy a könyv tanulságos, vonzó 
modorban legyen irva, hogy igy a szabad-sajtó hiveit 
megszerezzék maguknak. Két dolga van tehát , melyek 
mindegyike fontos és nagyjelentőségű az 1881. év befejezté-
vel: az egyik, hogy a szabad-sajtó a nép szabad óráit megra-
bolja, a másik, hogy a könyvkereskedők magukhoz vonni 
igyekeznek a közönséget. 

A lefolyt év a la t t megjelent katholikus munkáknak 
kiemelése talán irigységre adna okot, de különben is, feles-
legesnek ta r t juk ; illető rovatunkban különben is kiemelni 
szokjuk az ajánlásra érdemes katholikus műveket. Mind-
azáltal meg kell emlékeznünk Ryder atyának, dr. L i t t l e 
d a l m ű v é r e adott erőteljes válaszáról ; ugy Dr . W a r d böl-
csészeti szemelvényeiről, és sok értekezésről, melyek a ka-
tholikus szempontot követik ; végül a szárazföldi jobb mű-
vek kitűnő fordításairól is meg kell emlékeznünk, melyek 

bármelyik könyvtárban méltó helyet foglalhatnak el, külön-
ben feleslegesnek ta r t juk a további idézést, miután föltesz-
szük, hogy a katholikus olvasók eléggé tájékozvák róluk. J ó 
volna, ha a katholikus olvasó közönség intézkednék, hogy 
megkapná a könyvlajstromot havonként, mert különben 
nem j u t el hozzájok a helyes birálat is, és kénytolenek iro-
dalmi szemlék nyomán itélni, holott szükséges, hogy az il-
lető ismerje valamely műnek irányát, szerzőjét és a könyv 
árát . A katholikus szerzők és kiadók méltán panaszkod-
hatnak ama közöny miatt , melylyel vállalataik találkoznak; 
nem szólunk valamely elismert mű elhanyagolásáról, ha-
nem hogy elmulasztják, a dolgok általános menetéről tudo-
mást szerezni. 

A katholikus olvasó legtöbbje ama hiedelemben van, 
miszerint nagy dolgot mivel, ha valamely katholikus mun-
kát elolvasott ; de arra nem gondolnak, hogy mennél na-
gyobb volna a pártolás, annál több jeles munka hagyhatná 
el a sajtót. Nem egy kitűnő műről tud juk , miért marad t 
kéziratban ?! Mert a „katholikusok nem olvasnak katholi-
kus műveket." Ez nem nagyon hízelgő a katholikus önér-
zetre nézve. A ketholikus irodalom nem kellő fölviráo'zá-o 
sának oka a csekély pártolásban rejlik. 

Beküldettek: 1) N a g y b ö j t i szent beszédek. I r t a : Új-
laki (Wayund) Géza, rév-komáromi káplán. Külön lenyo-
mat a „Jó Pásztor" 1882. évi folyamából. Komárom 1882. 
Nagy 8-ad rétű 70 lap. Á r a 40 kr. A jövedelem a r. komá-
romi r. kath. népiskola javára fordí t tat ik. 

Tar ta lma. I . beszéd: Jézus az olajfák hegyén. I I . 
b. J ú d á s árulása. I I I . b. Krisztus P i lá tus előtt. I V . b. J é -
zus megostoroztatása. V. b. Jézus tövissel való megkoronáz-
tatása. VI . b. A Golgothára vezető ut. V I I . b. A három 
kereszt a Golgothán. 

H i v a t a l o s . 
O császári és apostoli királyi felsége, f. évi február hó 

5-én kelt legf. elhatározásával, a csehországi veres csillagos 
keresztes-rendet, a budai kir . várlakbeli lelkészet ellátási 
kötelezettsége alól, valamint a sz. Zsigmondról nevezett 
prépostságtól és a sz. István király jobbjának őrzésétől ke-
gyelemből felmenteni, és egyszersmind legk. elrendelni mél-
tóztatott , hogy a nevezett plébániára s vele együtt szent 
István király jobbjának őreivé, ezentúl csak magyar honpol-
gárok, kik a magyar világi clerus tagjai , hozassanak a min-
denkori helyi O r d i n a r i u s által javaslatba. 

V E G Y E S E K . 
— Az angol birodalom területén van 10 millió katho-

likus, 17 érsek és 100 püspök kormányzása és 10,000 áldo-
zár lelki vezetése alat t . 

— Poroszországiján 1875-ben, tehát a culturharcz vi-
rágzása idején, összesen csak 35 ó-katholikus hitközség volt 
23 lelkészszel s 17,674 lélekkel, kik közt csak 6143 volt sui 
jur is egyén. Oly óriási erőfeszítés mellett, milyet a ha ta l -
mas német birodalom a katholikusoknak Rómától való el-
szakítása mellett kifejtett t , ez az eredmény is sajnos ugyan, 
de bizony csak csekély. Azóta az ó-katholicismus csillaga 
messze lehanyatlot t . Arnim röpke szava r a j t a is t e l j e sü l t : 
Pro JSihilo. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Brezuay Béla , hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Emlékirat, melyet a középiskolai tvjavaslat tárgyában a kath egyház részéről a főm. bib. herczeg-primás 
felhatalmazásából beadott dr. Haynald Lajos bibornok érsek. — Mire használták a pápák az ő hatalmukat? — Egyházi 
tudósitások : Budapest. Szász Károly ur haragja. — London. Mgr Capel röpirata az apostoli sz. szék és Angolország közti 

diplomatiai összeköttetés ügyében. — Vegyesek. 

Emlékirat, 

melyet a középiskolai tvjavaslat tárgyában 

a kath. egyház részéről a főm. bib. herczegprimás felhatal-
mazásából beadott 

dr. Haynald Lajos bibornok-érsek. 
(Vége.) 

Xévszerint fönhangon kell nyilatkoznom azon elvi fel-
fogás ellen, mely a kath. közéqtanodákat, valódi természe-
tük félreismerésével, a más vallásfelekezeti iskoláktól ál-
lamjoggyakorlati tekintetben megkülönböztetvén, reájok 
nézve nyomasztó, elv- és érdeksértő s kétségtelenül károssá 
válható befolyást országos törvény által akar megörökít-
tetni. 

Hogy félre ne értessem, előre bocsátom, hogy a ma-
gyar kultusz-miniszternek a magyar kath. egyház királyi 
fővédura jogai tekintetéből gyakorlandó helyes és hasznos 
befolyását azon kath. tanodáinkra nézve, melyek a minisz-
térium által kezelt alapból dotáltatnak, segélyeztetnek, a 
legfőbb patronátusi joggyakorlatnak további rendezéséig 
nem nehezményitem, maga épségében megtartani akarom; 
— de azon a véduri viszonyból nem folyó és a középtanodai 
törvényjavaslatban bőven kifejezésre jutott állapotot, mely-
nél fogva a többi felekezeti gymnasiumoknak engedett sza-
badabb működés a mieinktől megtagadtatván, az épen ez 
által katholikus érdekeinkre nézve hátrányossá, károssá vá-
lik, helyeselni, azt törvényhozói hivatásomban a bekövet-
kező főrendiházi tanácskozásokkor elfogadni képes nem va-
gyok? S épen ennek akarok adni kifejezést következő tisz-
teletteljes előadásomban. 

Semmikép helyesnek nem tartom a törvényjavaslatban 
érvényre jutott azon alapérvelést: 

I . mintha a kath. egyház autonómiával nem birván, 
oly befolyást tanintézeteire, mint a milyet a törvény az 
autonómiával biró protestáns felekezeteknek s kétségkívül 
a görög-keleti keresztényeknek és az izraelitáknak törvény 
által biztosíttatni akar, nem gyakorolhat ; s továbbá 

II . melynél fogva a napnak ragyogó fényét is hosszú 
tárgyalásu eljárásokkal begyőzettetni kivánó, nem kétlem, 
jóakaró köröknek tetszett a sok százados országos meggyő-

ződés és gyakorlat, az illető alapitó levelek és királyi fő-
védnöki adományozások, az 1548. 1550. 1560. 1790 91-iki 
stb. köztudomásu törvények értelmében kétségtelenül kat-
holikus alapoknak tulajdonjogi természete fölött kérdést 
támasztani, és ezen, minden positiv alapot nélkülöző, de 
Magyarország elsőszülött egyházát jogaiból kiforgatni in-
dult kétségnek praktikus kifejezést adva, egy tulajdonjog-
vizsgáló, uj divatú neoacquisticus bizottságot kiküldeni, 
melynek munkavégzése évről-évre elhalasztatván, nem két-
lem, minden igazságtalan szándékosság nélkül mégis az 
eszközöltetik, hogy a csinált homályban a törvényhozói el-
járás a kath. egyházra nézve hátrányos működésű legyen, 
mint ezt a jelen törvényjavaslat is elegendőképen tanúsí t ja . 

Mondom, semmikép el nem fogadhatom ezen két 
XQLÖTOV tfjsvSog-1, a melynek meg nem állható (nemcsak in-
gatag, hanem kétségkívül semmis) alapjára az u j középta-
nodai törvényhozás (ugy látszik) épülni akar. 

Nem fogadom el az első tarthatlan alapelvet, mert 
megvan a kath. anyaszentegyháznak a maga természetszerű, 
mindenkor elismert autonomiája, melyet az évszázadok le-
folyása alatt mindig érvényesített, melynek a királyi véduri 
jogoknak az egykori domináns katholikus vallású állam kö-
zegei által való gyakorlata semmikép sem vala tagadója 
ugy mint a mely a katholikus egyháznak nem kárára, nem 
jogai csorbítására, nem bármily praejudiciumára, hanem 
épen protectionális előnyére akart szolgálni. 

Mely királyi véduri jog tehát most is, a megváltozott 
valláspolitikai situatió aerájában, a törvényhozás részéről 
az egyház károsítására igazságosan nem használtathatik fel ; 
különösen nem azon tekintetből, hogy az egykori katholi-
kus állami közegek helyébe az u j parlamentáris állami fe-
lelős miniszter lépett, mert ez is nem egy u j fölfogásu, ha-
nem csak egy, a régi gyakorlatot egyelőre becsületesen he-
lyettesítő, azt semmikép nem alteráló, nem vicziáló befo-
lyást gyakorolhat. 

Semmikép nem szolgáltathat továbbá alkalmat amaz 
egyházi autonómia tagadására vagy praktikus ignorálára az 
sem, hogy azon parlamentáris természetű autonómia, mely-
nek tárgyalásába mi 1870/71-ben a fönforgó időkörülmé-
nyeknél fogva Istenben elhunyt nagynevű b. Eötvös József 
miniszternek initiativájára bebocsátkozván, az iránta foly-

13 
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tátott congressusi működésnek eredményét legfelsőbb he-
lyen bemutattuk, a legfelsőbb elintézésben nem részesült. 

Mondom, ez sem téveszthet meg senkit egyházunk 
autonómiája körül, mert fennáll még mindig az egyháznak 
évezredes régi autonómiája, melyet tőle eldecretálni, őt 
jogtalannak tekinteni, s mint ilyenről sine me de me érde-
keik kétségtelen kárára intézkedni ott, hol nem önkény 
uralkodik, hanem jog és igazság tiszteletben tartatnak, nem 
lehet. 

Azon u j autonómia is semmiképen nem érvénytelenít-
hette fölállittatásának szándékával és előkészítésével az 
egyháznak mindenkor meglevő, mert ennek fennállása által 
is bebizonyított autonómiáját ; csak kitágíthatta volna lét-
rejöttével az ősi autonómiának keretét, módosíthatta volna 
külső joggyakorlatát, külső működési eljárását. 

Megvan az egyháznak autonómiája, mely 1. a legalsó 
fokozatban az eddig is igen sok helyen fennálló plébániai 
egyházi képviseletekben, az egyházmegyék tanodáinak helyi, 
iskolaszéki, espereskerületi és központi gondozásában, igaz-
gatásában ; 2. a majdnem kizárólag főpapi és papi alapítvá-
nyoknak egyházmegyei (és illető vagy püspöki vagy kápta-
lani ellenőrzés mellett való) kezelésében ; 3. legfelsőbb he-
lyen valaha a domináns katholikus egyház ügyeit a királyi 
védur nevében és szolgálatában kezelő kanczelláriai és hely-
tartótanácsi működésben, az ecclesiastica és a studiorum 
Commissio hivataloskodásában találta kifejezését, eszközeit. 
Mindezek vagy régi állásukban, vagy ideiglenes helyettesi-
tésökben megvannak most is. Azon körülmény, hogy az 
ország alkotmányának formája megváltozott, ezen autonó-
miát nem alterálhatta, vicziálhatta jogaiban, működésében, 
mint az a protestánsok sajátságos autonómiáját nem vicziálta. 

De hogy a magyarok valláséletében később jött pro-
testantismus autonómiájának érvényesítési módjához nem ha-
sonló az ős magyar egyház régi autonómiája : az, valamint 
a két vallástársulatnak eltérő alaptanaiból és elveiből szár-
mazik, ugy a katholikus egyház autonómiájának ignorálá-
sára csak az egyház természetét tökéletesen félreismerő fele-
kezeti elleneseket, vagy katholikus doctrinaire ideálistákat 
vezethet félre. 

A mi a második érvelést, t. i. a katholikus tanodák és 
tanulmányi alap birtokjogi természete iránt fölvetett kér-
dést illeti : azt kevéssel végezhetem. 

Ha valaki birtokjogomat gyanúsítja, tagadja : nem 
nekem, az évszázados birtokot öröklőnek kell jogomat be-
győzni, hanem neki az ő tagadását. Addig, míg ezt nem 
teszi, engem kedvezőtlenebb állapotba helyezni, jogtalanabb-
nak tartani, decretálni, mint azokat, kik nálam több joggal 
nem bírnak: valóban, akár közigazgatási, akár törvényhozói 
tekintetből flagrans birtokzavarás, igazságtalanság-. O ' o Ö O 

Igen is megzavarása egy régi birtoknak. Hiszen maga 
a miniszteri indokolás a törvényjavaslat 25. lapján mondja, 
hogy: „Az egyház földéről hajtott ki eredetileg az iskola . . . 
Magyarországon a katholikus egyház volt az első iskola ál-
lító" ; — méltán hozzáadván hogy „a protestáns egyház . . . 
fősúlyt fektetett az iskolákra. A népoktatásügy még ma is 
tulnyomólag a felekezetek kezében van." S helyesen. Ne is 
vegyék ki azt az egyházak kezéből, ha magyar népünknek 
legszentebb szellemi és erkölcsi vagyonában való megtévesz-

tését, megfogyatkozását maga a haza a nemzet nagy kárára 
tapasztalni nem akarják. Már is tapasztalhatja minden éle-
sen észlelő s gondolkozó férfiú nem egy helyen a felekezet-
nélküli elemi közösiskolák hatásának sajnos következ-
ményeit. 

De mi az elemi iskolákra nézve áll, ez álljon a közép-
oktatásra nézve is. S legyen itt is egyenjogúság. Avagy 
mily joggal veszi el a törvényjavaslat az ősrégi iskola-álli-
tótól azt, mit az ifjabb iskola-állitónak helyesen megad? 
Hiszen mi az egvre nézve igazolt és nem káros : az a má-
sikra nézve is csak az lehet. 

Ha azt állit ja a felekezeti iskolákról a miniszteri in-
dokolás : ..Föntartásuk, fejlesztésük azért fontos, mert az 
állam terhének egy jelentékeny részét viselik, mert a köz-
oktatás terén üdvös a verseny, az egyéni fejlődés, a decen-
tralisatió:" ki viseli jelentékenyebb részét az állami teher-
nek, m i n t a katholikusok? Kinek pénzén tartatik fenn a 
legtöbb gymnasium ? A katholikusoknak kétszer annyi is-
kolájok van, mint a más vallásfelekezeteknek együttvéve. 

Ne is emlitse senki ezeknek ellenében a mindjárt a tör-
vényjavaslat elején kategorizált iskolák közötti külön-
bözetet. 

Hiszen maga a miniszteri indokolás sem tagadhat ja 
iskoláink felekezeti természetét. 

Ugyanis igy nyilatkozik : 
1. ..Az állami költségvetésbél föntartott gymnasiumok 

államiak." 
2. „A tanulmányi alapból föntartott gymnasiumok 

tenvleg *) katholikus felekezeti jellegűek s így államiaknak 
határozottan nem állíthatók. " (Igenis ! nem: főleg ha egy, 
a dolog természetében nem gyökerező tulajdonjog-kutatásra 
kiküldött képviselőházi bizottság ingatag alapján tul, ma-
gok iskoláink keletkezési történetébe, alapitványi leveleibe 
betekintünk.) 

3. „A szerzetesrendek által ellátott középiskolák 
(mondja továbbá az indokolás), melyek a tanulmányi alap-
ból fentartottaktól különböző jogalapon állanak, s jelesen a 
tanerők alkalmazására nézve azoktól eltérőleg is igazgat-
tatnak" . . . Nehéz volna azon homályos „különböző joga-
lap"-féle állítást begyőzni, ha az alatt nem ugyanazon egy 
katholikus egyház kétségtelen birtokjogának lényegtelen 
elágazásáról akar valaki szólni. Ezek is, azok is a tisztán 
látni akarónál minden kétséget kizáró katholikus jellegű 
iskolák. 

Igy tehát az indokolás világosan katholikus feleke-
zetről, iskolák tényleg katholikus felekezeti jellegéről be-
szél : de a törvényjavaslat, hol előjogokról van szó, a fele-
kezetek alatt csak a nem katholikusokat részesíti kedve-
zésben. 

Ha azt állitja az indokolás, hogy : „A nem állami 
vezetés alatt álló középiskolák nehezen vonhatók mindenben 
egyenlő rendelkezések alá ;" — „a hitfelekezetek által fön-
tartott középiskoláknak, jelesen a protestánsokéinak na-
gyobb önkormányzati jog van törvény által biztosítva;" 
. . . nekik „nevezetes jogokat biztositott (a középiskolákat 
illetőleg is), a melyeket nem megszorítani, vagy épen visz-
szavenni, sőt más felekezetekkel és magánosokkal is meg-

* Nemcsak tényleg, hanem jogilag is. 
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osztani, lehet a mai törvényhozás feladata" : helyes ! csak 
ne tagadná is meg azután a törvényjavaslat a katholikusok-
tól azon jogokat , melyeket a protestánsoknak méltán 
biztosit. 

Ne is mondja a miniszteri indokolás szerint senki : a 
protestánsok már 1790-ben kapták a jogokat, a katholiku-
sok mindig állami felügyelet alatt állottak. •—• Ennek az 
uralkodó vallásul a katholikus hitet elismerő régi Magyar-
országban volt értelme. 

Katholikus volt az állam, katholikus bizottságok ál-
tal gyakorolta a fővédur patronalis jogait: mig most a fele-
kezetlen államnak minisztere, ki ma katholikus (s általunk 
méltán tisztelt, igazságszereteteért, jóakaratáért celebrált 
férfiú !), de a jövőben, s ha csak a késő jövőben is, (mert 
törvények nem csak mostanra, hanem a jövőre, s esetleg a 
nagyon késő jövőre is hozatnak,) nem-katholikus s nemke-
resztény is letne, azon 1790 1-ben sanctionált protestáns 
joggyakorlattal parallel fennállott katholikus gyakorlattól 
eltérve kizárólag rendezi iskolaügyünket. H a a tényleges 
állapotot a törvény meg nem szünteti, akkor a protestán-
sokkal szemben jogtalanná decretálja a katholikus egyhá-
zat, megfosztja azt és törvényes őreit, a püspököket, elvi-
tázhatlan és megtörbetlen joguktól, a katholikus ifjúság 
teljesen katholikus szellemben való nevelésére való közvet-
len felügyelettől, a mely valóban nemcsak az 1—2 órai 
hittanulásra, hanem a nevelés egész irányára terjed ! — ki-
forgatja az iskolákat jogalapjukból, kivetkőzteti természe-
tükből, s veszedelmes praecedenst állit fel reájok nézve a 
törvényhozásban. 

Lát tuk a katholikus egyháznak a törvényes felekezeti 
jog-állásból szándéklott kiszorítását; lássuk most a követ-
kezményeket azon részletes jogokban, melyeket az uj tör-
vény helyesen ad meg a nem-katholikus felekezetek isko-
láinak, ellenben alap nélkiil megtagad a katholikusokéitól. 

Egyszerű felsorolásuk elégséges lesz a tett különbözés 
jelentőségének kiemelésére, azon dőrebocsátott megjegyzés-
sel, hogy az, a mit a tvjavaslat nem-katholikus iskoláknak 
megad, azt a katholikusoktól megtagadja. 

1. 74. §. A felekezetek (azaz: a nem-katbolikusok) stb. 
maguk rendelkeznek tanintézeteikkel, 

2. ők gyakorolják az igazgatást, az igazgatási jogokat, 
3. ők kezelik a vagyont, 
4. ők alkalmazzák a tanárokat, s a fegyelmi eljárásról 

gondoskodnak; — 84. a tanárokat szabadon választ-
hatják. 

5. 76. és 77. §§. Iskoláikra nézve a miniszter az osztá-
lyok és évfolyamok számának, a szorgalmi idő mennyiségé-
nek s a köteles tantárgyaknak csak minimumát határozza 
meg. 

6. 77. A felekezeti hatóság állapítja meg a tanrend-
szert, tantervet, tankönyveket. 

8. 79. A felekezetek határozzák meg a tannyelvet. 
8. 81. §. A felekezeti gymnasiumba való fölvételt, ille-

tőleg a felvételi vizsgálat tárgyát és a megkivántató előis-
mereteket a felekezetek határozzák meg. 

9. Szintúgy a fölvételi dijat. 
10. 83. §. A felekezeti egyházi hatóság engedélyt adhat 

egyik felekezeti intézetből a másikba átmehetésre, ugyan-

azon intézet felsőbb osztályába való föllépésre, elégtelen 
tanjegyek kijavítására, osztályok összevonására. Csakhogy 
utóbb be kell a miniszternek jeleuteni. 

11. 89. §. Az érettségvizsgálati utasítást nem katholi-
kus felekezeti főhatóságok magok adják . . . de be kell mu-
tatniok. 

Mind ezt a törvényjavaslat nem adja meg a katholikus 
iskoláknak, hanem mindezen jogokat a minisztériumra 
ruházza. 

Pedig, ha, — ismétlem a föntmondottakat, a tudományos 
művelődés előmozdítása tekintetéből ezen engedmények jók: 
miért tagadtatnak meg azok a mi tanügyünktől ; — ha nem 
jók : miért károsittatnak meg velők más felekezetű honfitár-
saink taniigvi érdekei ? 

S hogy a mi iskoláinkra nézve tett megkülönbözteté-
sek mily természetűek, mily következményüek lehetnek: 
lássuk csak egy példából. — Ex uno disce omnes ! 

A ki tudja, hogy mennyi függ a legtehetségesebb, 
legképzettebb egyénnél is a határzó (névszerint érettségi) 
próbatéteknél attól — hogy azok-e vagy mások vizsgáló 
tanárai, kik iskolai tanitói voltak és a kiktől ismertetvén, 
eshető pillanatnyi elfogultságból származó elégtelensége 
vagy be sem következhetnék, vagv kellő igazságossággal DJ > Ö O OO 
ítéltetnék meg: az teljesen átérti, mily nagy fontosságú azon 
eljárási különbség, melynél fogva a nem-katholikus hitfele-
kezeti iskolák növendékei érettségi vizsgálatán hitfelekezeti 
egyéniség praesideál s egyetlen egy állami vizsgáló biztos 
sem működik, mig a katholikus iskoláknál a kormány kö-
zege elnököl, a vizsgálatra pedig (V. ö. 36 § ) legalább egy 
vizsgáló biztos a kormánytól küldetik, ki katholikus nemkat-
holikus, keresztény nemkeresztény, elfogult elfogulatlan is 
lehet, mindenesetre idegen vizsgáló, kinek csak ottléte és 
vizsgálói tulajdonsága is megtéveszthetőleg hat, minden-
esetre terhesebbé teszi a vizsgálatot a katholikus intézeti 
növendékekre nézve, s végkihatásában igazolatlan propa-
gandát csinál oly intézetek hasznára, melyeknél ily idegen 
elem a vizsgáló testületbe be nem jut. 

A miniszteri iudokolás (tvjavaslat 25. 1.) azt mondja : 
„Miután a felekezeteknek nemcsak iskolatartási joguk két-
ségbevonhatlan, de ők ezen jogukkal oly nagyszámú közép-
iskolák fentartásával tényleg élnek is . . . azon jogot sem 
lehet tőlük megvonni, hogy a saját intézeteikben alkalma-
zandó tanárokat magok képezzék és képesítsék. " 

S ezek értelmében a tvjavaslat a következőket tartal-
mazza : 

68. §. Tanárképző tanfolyamot állithatnak akár azon 
saját főiskoláikon, melyeken . . . bölcsészet-természettudo-
mányi szakosztály van berendezve stb. — akár a tanárkép-
zés czéljából különösen fölállított bölcsészet-természettudo-
mányi szakosztályon. 

69. §. Tanárképző-intézeteiken középiskolai tanár-
képesitő-bizottságokat alakithatnak. 

70. §. Az ily intézeteknél nyert tanárképesitő okleve-
lek az államiak érvényével bírnak . . . Az oklevelesek akár-
mely állami, mint a többi középiskolákban akadálytalanul 
alkalmazhatók. 

A mennyiben azonban a hitfelekezetek tanárképzése és 
13* 
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képesités módja meg nem felel a fentebbi feltételeknek, az 
általok saját hatáskörükben képesített tanárok csakis saját 
felekezeti középiskoláikban alkalmazhatók. — (Kétségkivül 
a nélkül, hogy e miatt iskolájok megszűnnék nyilvános 
lenni.) 

Mily nagyfontosságú a felekezeti tanárképzés (mely-
nél fogva, nézetem szerint semmi okunk nem volna repudi-
álni az állami felügyeletet) a katholikus egyházra nézve is : 
kevésből megérthetni a nélkül, hogy szükséges volna odio-
sus tapasztalatokra (melyeknek kellemetlen adatai külön-
ben kezünkben vannak) hivatkozni. Tekintsük a dolgot nyu-
godtan, higgadtan. 

Az egyetemi tanárok testülete ellen elkövetett 
sértés volna föltenni róluk, még inkább pedig állítani, hogy 
az ő szellemi irányuknak s elveiknek nincs befolyása tanít-
ványaik szellemi életének irányzására ; de ha vagyon, a 
mint kétségtelenül van, miként kivántathatik az, hogy a 
katholikus ifjainknak vallásukban való megerősítésére és 
az e vallás elvei szerint való nevelésére alapított kozéptano-
dák leendő tanárai a tudományosságuk és állásuk miatt is 
megkedvelt s figyelemben tartott egyetemi tanáraiknak (kik 
között sokan lehetnek, a kiknek meggyőződése, elvei, elő-
adása a katholikus hit és egyház elveitől és tanaitól gyakran 
nagyon elütnek, azokkal nem ritkán homlokegyenest ellen-
keznek,) tanitása által megtévesztessenek hitökben, meggyő-
ződésükben és oly tudományos irányba tereitessenek, mely 
katholikus tanodák tánárai kötelességszerű működésének 
semmikép meg nem felel. 

Ezen föltevés, a fönnálló concrét állapotokat tekintve) 
semmikép sértő nem lehet az egyetemi tanárokra nézve ; 
mert kérdezzük meg bármely, bár minden magyar egyetem 
tanárait egyenkint és összesen ; — s egy karba olvadva fog-
ják visszautasítani a nézetök szerint a tanitó szabadság ellen 
intézett azon merényt, melylyel követeltetnék, hogy az 
egyetemi tanárok, p. o. csak a katholikus egyház elvei sze-
rint jár janak el tanitói tisztökben, gyakoroljanak befolyást 
tanítványaikra. 

De ismét ne merjen senki oly szükkeblüséget vagy 
méltatlanságot feltenni akár a közoktatást vezénylő derék 
kormányférfiakról, akár a közoktatásra bármi módon mérv-
adólag befolyó közigazgatási, vagy törvényhozási faktorok-
ról, hogy ők az országunk mindenkori nagylelkű alapitói 
által a hazai közművelődés czéljaira a katholikus egyház és 
haza serdülő nemzedékének nevelésére tett alapítványokat 
és az ezekben nyilvánuló magasztos hazafiúi szándékokat 
épen azon főbb irányukban, mely a valláserkölcsi élet és 
jellem megalapítására és megszilárdítására irányul, meg-
hiúsítani akarnák. 

Mindaz, mit eddig mondottam, kívántam : in thesi áll, 
de miként lehet ezt gyakorlatba venni ? Van módja az egy-
háznak oly tanfolyamot s azzal egybekötve a tanárvizsgá-
latot lehetővé tenni. 

Legyen elismerve az elv, és mi tüstént részletes terv-
vel lépünk föl. 

Egyelőre is az iskolatartó szerzetes főnökök beadvá-
nyának idevágó részeit, a mennyiben az általam kifejtett 

nézetekkel összhangzásban vannak, pártolva, támogatva, 
jogos kívánalmaikat figyelembe vétetni kérjük. 

De el is tekintve azoktól ; méltányos kérelmünknek 
kivihetésére a következőket vagyunk szerencsések igénybe 
venni. 

Allittassék vissza az ily ügyeknek egész kiterjedésök-
ben való tárgyalására az egykoron törvényesen fönállott 
intézmény. 

Maradjanak épségben a király fővédnöki jogai ; az al-
kotmányos közoktatásügyi miniszter szemei előtt s helyes 
befolyásával működjék azon testület, mely az Ecclesiastica 
és Studiorum Commissióban valaha fönnállóit ; — s mely-
nek a királyi Védur jogai régi gyakorlata fönmaradásával 
együtt még inkább kellett volna fönmaradni egy oly állam-
ban, mely uralkodó vallást nem ismer, s azért az abból fo-
lyó jogok gyakorlatára nem lehet hivatva. 

A magyar egyház főpapjai és az esetleg fölséges véd-
urunktól a kultuszminisztériummal egyesült, oktatásügyi 
minisztériumnak, (melynek különben hatásköréhez tartozik 
még a püspöki székek betöltése iránt is ő felségének javas-
latot tenni,) előterjesztésére kinevezendő Studiorum Com-
missio kétségkívül bírni fognak azon buzgósággal iskola-~ O O o o 
ügyeik minél czélirányosabb elintézésére, iskoláik jelességé-
nek biztosítására s továbbfejlesztésére nézve, min ta milyent 
tisztel a kormány s az ország a többi hitfelekezet vezérfér-
fiaiban. Hiszen alig vagyon egy a magyar püspökök közül, 
ki tudományokkal, iskolaügyekkel tüzetesen nem foglalko-
zott, mint tanár vagy igazgató nem hivatalkodott volna, sőt 
maga is alapitó vagy alapitóknak az elődök szellemében 
működő utódja nem volna; s hazafiúi érzületünk tanúsítá-
sára a nemzet szemei előtt fekvő ezer alkalmak voltak és 
vannak. Iskolaügykezelő hivatásunk tehát talán helyet fog-
lalhat azon mind tudományos, mind hazafiúi tekintetben 
derék és tiszteletreméltó férfiak mellett, kik nemkatholikus 
atyánkfiai iskolaügye élén olv dicséretesen működnek. 

S a kiket — bármi történjék ama tervbe vett auto-
nómiával — a kultusminiszter előterjesztésére fölelevení-
tendő Catholica Studiorum Commissioba vezetendő felsége: 
kétségkivül szintén szellemileg, tudományilag, hazafiuilag 
képes, elvhü és valódi katholikus érzetű egyénekből, az il-
letők meghallgatásával választatván, az igy alakult katho-
likus iskolai (bizottságunk) hatóságunk bizonyára meg fogja 
ütni a kellő mértéket. 

Miután ezekben az összes magyarországi kath. közép-
tanodákra vonatkozólag nézeteimet előadtam : az erdélyi 
püspöki megyét illetőleg, mely országos törvények és szá-
zados joggyakorlat alapján kétségtelen joggal bir az erdé-
lyi r. kath. középtanodák közvetlen igazgatására és veze-
tésére, és ezen jogot jelenleg gyakorolja is : az erdélyi r. 
kath. Státus nevében 1882. január 23 án 248. szám alatt a 
magas képviselőházhoz intézett felterjesztését teljesen pár-
tolom és ez abban kifejezett kérelmet az alkotandó törvény-
czikkben érvényre jut tatni kérem. 

A részletekre térve át, a mondottak értelmében a kö-
vetkező módositványokat ajánlom a t. bizottságnak : 

A) Az I. fejezet 1. §-hoz. 
Az első kikezdés igy hangozzék : 



A gymnasiumok és reáliskolák : 
1. vagy a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendel-

kezése és közvetlen vezetése alatt álló állami középiskolák. 
Második kikezdésiil ajánlom a következőt : 
2. Azon kath. középtanodák, melyek a kormány ke-

zelése alatt álló katholikus tanulmányi alapból, vagy szer-
zetes-rendek által tartatnak fenn, s az apostoli király mint 
legfőbb Védur által behelyezett kath. tanulmányi bizottság-
közvetlen vezetéso és a közoktatási miniszter felügyelete 
alatt állanak. 

És igy az eddigi második kikezdésnek a száma vál-
tozik 3 ra. 

Az utolsó kikezdés igy fog hangzani : 
A 2. és 3. pontban stb. 

B) A 2. §-hoz. 
E szavak után : miniszter kezelése alatt levő, létessék : 

katholikus. 
E szavak helyett : Továbbá, a melyek kir. adomány 

fejében szerzetes-rendek által, tétessék : Továbbá, a melyek 
birtokos szeretes-rendek által. 

E szavak helyett : A törvényhozás részben teendő in-
tézkedéséig, tétessék : Addig, mig a kath. tanulmányi bi-
zottság, az apostoli király, mint legfőbb Védur által felállit-
tatik stb. 

Egy második kikezdés igy hangozzék : 
Az erdélyi róm. kath. középiskolákra nézve a jelen 

törvény VI. fejezetében foglalt határozatok érvényesek. 
Az idő rövidsége tekintetéből csak általánosan jelez-

hetem még a következőket : 
Ahol a törvényjavaslat szövegében a hitfelekezetek 

főhatóságai említtetnek, mindenütt a mondottaknak megfele-
lően tétessék még : illetőleg a katholikus tanulmányi bi-
zottság. 

Szintúgy egyes fejezeti czimek és paragrafusok kité-
telei a mondottak értelmében módosíttassanak ; p. o. és ki-
válólag a IV. fejezetnek az állam rendelkezése alatt álló 
középiskolákra és az azoknál alkalmazott tanárok állam-
tisztviselői minőségére vonatkozó rendelkezései, úgymint a 
melyek az 1. §. uj 2. pontjában megjelölt iskolák tanáraira 
természetszerűleg nem illenek. 

Budapesten, 1882-ki február 9-kén. 

Dr. Haynald Lajos s. k v 

kalocsa-bácsi érsek. 

Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 

(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Ne kerülje ki mégis figyelmünket, hogy Incze képét 
tökéletessé tegyük, az ő alapos jámborsága, és a törekvés 
másokban is az áhítatot öregbíteni. Kérdik ugyan hogy mért 
nem számitatik e nagy pápa a szentek közé, erre azonban 
csak azt felelhetjük,1) hogy őbenne mindaz meg volt, mivel 
egy nagy szent birt, ámbár ő sok viszontagságokat átélt de 
még se annyit a mennyi uralkodása fénye és szerencséje 
mellett, az egyház véleménye szerint megkívántatott, hogy 

') Különben arra is utalhatnánk, hogy a pápák elődeik szentté 
avatásával annyira fukarkodtak, hogy soknál elmondhatnók, hogy 
szentté lettek volna ha nem pápák. 

erénye mint szokatlan tűnhessék fel. Azonban annyit bizto-
san mondhatunk : erénye oly szilárd volt, hogy a legkemé-
nyebb tüzpróbát is kiállhatta volna. Bizonyítják azt azon 
szavak, melyeket az angol királyhoz irt: „Egyházát, melyet a/. 
U r Salamon által barátjának és jegyesének nevez, szép és 
igen oda illő képben, a liliomhoz hasonlítja. Minél több szú-
rást kell a liliomnak a tövisektől kiállni, annál bővebben 
árasztja illatát. Azért hozzák hasonlatba vele az egyházat. 
Krisztus jegyesét. Mert ha ő sok zaklatásokról környeztetik. 
akkor fog- ő leginkább hiterőben az igazság védelmére o o o o 

megerősödni, és a zaklatások nyomorai és szurdalásai kö-
zött állhatatosabb, és szilárdabbnak találtatik. Mi azonban, 
kiket az isteni végzet, persze, hogy érdemünk nélkül, az ő 
vezetésére meghitt és emelt, mi ünnepélyesen azt határoz-
tuk, hogy se élet se halál az igazság követésétől bennünket, 
el nem szakithat." 

Igy volt ő képes másokat rábírni arra, hogy szenvedé-
seiket keresztény szellemben tűr jék el. Levele Ineburg ki-
rálynéhoz,2) levél, melyben ő a súlyosan megpróbált szenve-
dőt nem világi érzelmű részvétszavakkal vigasztalja, mint 
inkább boldognak mondja, és bátorítja, hogy örömmel men-
jen a szenvedésekelé, —legvidámabb képmása ama a valódi 
kereszténység szellemétől sugárzó kedélynek, mely a nagv 
férfiúnak minden tettei, iratai és egész életéből kitűnik.3)" 
Azonban igazán egy szent szavai az ő vigasztalása, melylyel 
a Canterbury! egyházat, sulvos nyomorgatása között báto-
rítja : „Ha ti eszélyes férfiak nem volnátok, és a sz. irás tu-
dományával nem bírnátok, ugy igen is szükségtek volna 
bajaitokban, melyek benneteket mértéken tul meglátogat-
tak, mások vigasztalására. De minthogy ti az apostolok 
követőivé lettetek, hogy minden tulajdon megvetésével a 
szegény Krisztust követhessétek, ugy nektek a földi javak'el-
vesztését, melyet nektek az apostollal sár gyanánt kell tekin-
tenetek, hogy Krisztust megnyerhessétek — örömmel kell 
fogadnotok, és más egyénekként a fölött ne szomorkodjatok, 
nehogy zabolátlan fájdalom által azt tanúsítsátok, hogy ti, 
miután kezeiteket ennyi nagy után kinyujtátok, visszapil-
lantsatok. Minthogy a jelen élet szenvedései nem hasonlít-
hatók össze a jövő élet dicsőségével, mely nekünk kinyilat-
koztatott, azért kérünk és intünk mindnyájatokat az Urban, 
hogy gondoljátok, mint teremt a zaklattatás türelmet, a tü-
relem pedig reményt ; a remény pedig az apostol szerint nem 
szégyenít meg. Mondjatok azért hálát a Magasságbelinek, 
mert azok, kikre ti bizton számitátok, rosszal fizettek jó 
helyett, s nem szűnnek meg benneteket lealacsonyitni, mint-
hogy ti a jót követitek, s a világ, mely titeket gyűlöl, mert 
nem e világból valók vagytok, minél inkább üldöz bennete-
ket, annál inkább adjatok hálát a világosság atyjának, ki-
től minden jó és minden tökéletes adomány származik, hogy 
a szenvedések között nektek türelmet is adott. Mert az Isten 
iránti dicséret, mire minket a jólét ösztönöz, nem sok becs-
csel bir, mint a sz. irás mondja : ő dicsérni fog téged ha jót 
tettél vele. Isten dicséretének valami nagyszerűnek kell fel-
tűnni, mit a legnagyobb fájdalom se fojthasson el, annak 
példája szerint ki mondá : „Ha a jót elvettük az U r kezéből. 

I. 13 ep. 66. Incze levelében e szellemdus szójátékkal él : pati-
eutibus. patienter p.tssis, non est pati. 

s) Hurter II. 334, 
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a rosszat ne vegyük el ? A liogy az Urnák tetszett ugy tör-
ténjék. Legyen áldott az ur neve." (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . Február 11. Szász Károly ur haragja. — 

Legközelebbi levelünkben, hoszas és türelmes várakozás O ' 

után, oda nyilatkoztunk, hogy annak a famosus nyilatkozat-
nak, mely szerint a katholikus egyháznak nincsenek közép-
tanodái, rectificatiója nem jelenvén meg, azt, mint olyat kell 
tekintenünk, mely a legfelsőbb hivatalos körökben is elfo-
gadtatik, annyivai is inkább, minthogy az ,illetékes tudósítás' 
azon nyilatkozatot megerősíteni látszik. Az alatt azonban, 
hogy soraink már nyomtatás alatt voltak, az országgyűlés 
tanügyi bizottságának albizottsága ülést tartván, abból az 
a tudósitás j á r j a be az országot, hogy ott bizonyos rectifi-
catió történt; és csakugyan kézhez véve a lapok tudósításait 
ott találtuk főtiszteletű Szász Károly ur ujabb keletű nyi-
latkozatát, melyben ő méltósága kijelenti, hogy ő ,nem úgy 
és nem azon összeköttetésben nyilatkozott, mint azt a la-
pok közölték, és azért az abból levont roszakarutú következ-
tetéseket visszautasítja.' 

Szász Károly tehát mint látszik haragszik, ,roszaka-
ratuaknak' nevezi azokat, akik a lapok által hozott és 
neki tulajdonított nyilatkozatból következtetéseket vontak le 
és térmészetesen azt ugy commentálták, a mint megérdemelte. 
Minthogy pedig mi is ezen bűnös teremtések közé tarto-
zunk, azért bátrak vagyunk a méltóságos ur ujabb nyilat-
kozatát is commentálni, talán igy tisztában jövünk az iránt, 
hogy nincsen oka ő méltóságának haragudni, tisztába jövünk 
a felől, hogy a kik a következtetéseket levonták, azok azt 
nem roszakaratból tették, és tisztába fogunk jönni végre a 
felől is, hogy most sem vagyunk tisztában a felől, mit is 
nyilatkozott tulajdonképen ő méltósága. 

Haragszik ő méltósága, hogy nyilatkozatából rosz-
akaratú következtetéseket vontak le. Van-e rá oka? Az or-
szággyűlés tanügyi bizottságában történt nyilatkozatok 
másnap a lapokban megjelentek. A miniszteri tanácsos ur ő 
méltóságáról nem lehet, nem szabad feltenni, hogy ő, kinek 
állásánál fogva tudni kell, mi történik a világban, kinek 
összeköttetése p. o. a ,Pesti Napló'-val ismeretes, ne tudta 
volna, hogy az ő nyilatkozata mikép reproducáliatott a 
,Pesti Napló - ban. Azt feltenni, hogy ő ezt nem tudta vol-
na, sértés lenne. Menjünk tovább. Midőn ő méltósága a 
,Napló' közleményét meglátta, azonnal felismerhette, hogy 
a közlemény, mint most utólag kijelenti, téves, azaz, hogy ő 
nem úgy, és nem oly összeköttetésben nyilatkozott, mint az 
a ,Napló -, és tegyük itt azonnal hozzá, az összes liberális la-
pokban közöltetett ; ele beláthatta azt is, hogy az igy köz-
lött nyilatkozatból következtetéseket vonhatnak le a kath. 
lapok, melyek ő méltóságára nem igen kedvezők lehetnek. 
Ezek tekintetbe vételével tehát, hogy a nem kedvező követ-
Keztetéseknek útját álija, ő méltóságának rectificálni kel-
lett volna azonnal az általa tévesnek tartott közléseket ; ha 
azonban ezt nem tette, a mint nem tette, lia ennek követ-
keztében következtetések vouattak le nyilatkozatából, ugy 
bizony nincsen oka haragudni, legfellebb önmagára, hogy 
miért mulasztotta el szavainak helyreigazitását. 

Ha már ő méltóságának nincsen oka haragudni, leg-

fellebb önmagára, úgy könnyű azt is belátni, hogy csaku-
gyan roszakaratuak-a azon következtetések, melyek ő mél-
tósága helyre nem igazított nyilatkozatából levonattak ? A 
helyzet t. i. a következő. Szász Károly kijelentette, hogy a 
katholikus egyháznak mint ilyennek középtanodái nincse-
nek. Ezt a nyilatkozatot az összes tekintélyesebb lapok 
egyhangúlag hozták; Szász Károly ur hallgatott: a kath. la-
pok tehát, melyek azokat az incriminált következtetéseket 
a nyilatkozatból levonták, a hallgatás következtében jogo-
san feltehették, hogy azt a nyilatkozatot Szász Károly ur 
valóban tette. Hogy a következtetés olyan volt, mint a milyen 
volt, annak a kath. lapok nem okai, mert azok a nyilatkozat 
logikai következményeit vonták le. ,Roszakaratuaknak' ezek 
a következtetések vagy azon esetben lehettek volna mondha-
tók, lia Szász Károly utólag kijelenti, hogy ő nem ugy nyi-
latkozott, vagy az esetben, ha azok a következtetések nem 
legitime lettek volna levonva a tett nyilatkozatból. De e két 
alternativa közül egyik sem áll: igy tehát roszakaratúak-
nak azok a következtetések nem mondhatók. Mikor tehát 
Szász Károly ur roszakaratuak mondta, akkor legalább is 
nem fontolta meg azon körülményeket, melyek közt a kath. 
lapok ama következtetéseket levonták. Azért amint Szász 
Károly viszautasitotta ama következtetéseket mint roszaka-
ratuakat, ugy mi, a magunk részéről, hasonlóval szolgálunk 
és tiltakozunk az ellen, hogy valaki, legyen ez bár Szász Ká-
roly ur maga, bennünket roszakaratról gyanúsítson akár egy-
általában, akár jelenleg, midőn a jogos következtetéseknek 
az alapot épen ő szolgáltatta. 

Két pontra nézve íme tisztába jöt tünk és nem gondol-
juk, hogy valaki elmondhassa: Szász Károly urnák van 
igaza és nem nekünk. Tehát a harmadik pontra nézve mit 
mondjunk ? Vájjon tisztába hozta-e a helyzetet ő méltósága 
legújabb nyilatkozatával ? Ha már ő méltósága szükséges-
nek találta a nyilatkozatot, akkor mindenki azt szerette 
volna megtudni, hogy tehát, lia nem olyan volt a nyilatko-
zat, minőt a lapok hoztak minő volt tehát E felől azonban 
ma is homiilyban vagyunk, a legújabb nyilatkozat ugyanis 
azt mondja, hogy az előbbi nyilatkozat nem ugy és nem 
oly összeköttetésben mondatott, mint azt a lapok hozták és 
evvel punctum pausa, vagyis tisztában vagyunk arra nézve, 
hogy nem vagyunk tisztában az első nyilatkozat értelme és 
igy hordereje felül, ami nem kevésbé roszabb, mint az első 
nyilatkozat, mert most homályban hagyatva vagyunk a fe-
lől egészen, hogy minő felfogása van ő méltóságának a kat-
holikus középtanodák felől és igy önkénytelen is felmerül 
az a kérdés : nem veszélyesebb-e ő méltóságának kinem nyi-
latkoztatott felfogása annál is, mely a lapokban közölve 
volt? 

Summa summarum, az adott nyilatkozatból mi egy 
cseppet sem leszünk bölcsebbekké arra nézve, hogy mi con-
templáltatik tehát tulajdonképen magas és legmagasabb 
helyeken a kath. középtanodák felől De, lia épen akar, Szász 
Károly ur tanulhat a történtekből, megtanulhatja legalább 
is azt, hogy mikép nem kell neki eljárni, még azokban a 
lenézett kath. ügyekben is ; megtanulhatja t. i. azt, hogy ha 
jövőre kath. ügyekben nyilatkozik és nyilatkozatát a libe-
rális lapok ,nem ugy és nem azon összefüggésben adják elő,' 
amint ő magát kifejezte, hogy akkor ne hallgasson, hanem 
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t i l takozzék a közlemények ellen, mert különben a mostani 
eset ismétlődni fog. A kath. lapok bizony megteszik levoná-
saikat a te t t nyilatkozatból és ha azután azok kellemetle-
nek lesznek ő méltóságának, annak oka mint a jelenben, ugy 
a jövőben is senki más nem lesz, mint ő méltósága. Q 

London, jan. 22. Capel ő mltsga, hi t tudor, pápa ő 
szentségének X I I I . Leónak házi praelatusa, az Angolország 
és a Szentszék közti diplomatiai viszonynak fontos kérdésére 
vonatkozólag most bocsátott közzé egy brochuret, mely hi-
vatva van nagy visszhangot kelteni. Az egész világ fogja 
azt olvasni akarni, szerzőjének nevéért és az általa létesitett 
nevezetes térítésekért, melyek közt az első helyet lord 
Bute foglalja el. Mindazokat, akik azt olvasni fogják, meg-
fogja lepni az ékesszóló védőbeszéd, melyet egy kitüuő ügy 
érdekében szerkesztett. 

A benyomás, melyet Capel ő mltsga röpiratának olva-
sása rám tet t . az, hogy az magas megbizások sugallatára 
lett i rva ; és e tudatomban megerősített ama benső meg-
győződés, melyben vagyok, hogy ugyanis, ha az angol kor-
mánynak közeget kellett volna választania, mely nézeteit a 
katholikus világgal közölje, a rokonszenves praelatus lett 
volna, az a kihez fordult volna. 

Capel ő mltsga röpiratának a czime : Nagy-Bri tannia 
és l loma, vagy Tartson-e fenn Angolország királynéja dip-
lomatiai összeköttetést az Egyház fejével ? Ötvenöt lapból 
álló füzetet képez, melyhez az a szerencsés gondolata volt a 
szerzőnek, hogy függelékkép az elmúlt junius 29-iki körle-
vélnek (Diuturnum illud) kitűnő fordítását kapcsolta, me-
lyen bizonyításának nagy része nyugszik. 

Szerző azon kezdi, hogy fölemlíti, hogy a brit biro-
dalom magában foglal tiz millió katholikus alattvalót, kiket 
17 érsek 100 püspök kormányoz, és 10,000 pap gondoz. Aztán 
ismerteti, hogy mi az Egyház feje a papságnak, a laiku-
soknak, aztán nehánv ékesszóló oldalon előadja a pápáról 
szóló katholikus tant. Erre igy folytat ja : 

„Egy más igazság, melyet a katholikusok mindenfelé 
fenntar tanak, az, hogy minden hatalom Istentől jön, hogy 
minden lélek szívesen veti magát alá a felsőbb hatalomnak 
addig mig ez az Istennek alá van rendelve . . . Érzik és hiszik, 
hogy az isteni törvény, mely rájok rója az egyház iránti en-
gedelmességet, követeli és elrendeli alávetettségöket a földi 
kormányok hatalma alá. Ezen hatalom, a katholikusok hite 
szerint, Istentől jön. Azon állitás, hogy a polgári hatalom ere-
detileg a néptől jön, ellenkezik a katholikus t a n n a l . . . A nép 
olyan kormányformát választhat, a milyen neki tetszik, de-
mocratiait , vagy monarchiait; de választása nem teremti meg 
a hata lmat , elhatározza csupán, hogy ki vegye kezébe és gya-
korolja a hatalmat , melyet egyedül Isten adhat ." 

Tételének támogatására szerző az egyházatyák tekin-
télyére hivatkozik, kik szivére kötötték az első kereszté-
nyeknek, hogy vessék magukat alá a pogány államfőknek és 
ez még mai nap is j á r j a azon országokban, melyeket katholi-
kus alattvalóikéitői különböző hitet valló uralkodók kor-
mányoznak, idevéve meg az izlamot is. 

Bármily formája legyen is a polgári hatalomnak, a 
katholikusok ugy taní t ják, hogy van joga követelni hű en-
gedelmességet. De „semmi emberi hatalom meg nem kötheti 
a lelkiismeretet, mert az ezt merénylő hatalom nem cselek-

szik az Isten törvénye szerint. Innen van, hogy összeütközés 
esetén e két hatalom közt, az egyed a lelkiismeret szavát 
tartozik követni, és kétes kérdésekben a szellemi hatalom-
hoz fordulni, hogy ettől nyerjen véghatározatot arra nézve, a 
mi valamelgy cselekedet erkölcsi törvényszerűségét illeti. Va-
lóban a szellemi hatalom azért létezik, hogy az egyedeket és 
társadalmakat az Isten törvényében oktassa, aztán hogy az 
erkölcsre s az igazságra terelje mindenkinek tet tét . I ly ér-
telemben a szellemi hatalom közvetett hatást gyakorol a 
polgári hatalomra és ennyiben fölötte áll ennek, mert túl-
szárnyalja tárgyában, mely abban áll, hogy az embereket 
az örök üdvre vezeti." I ly körülmények közt a pápa a kat-
bolikusokra nézve az erkölcsi törvénynek legfőbb magya-
rázója ; „ha valamely cselekedetnek erkölcsi törvényszerű-
ségét illető kétség merül föl, utolsó helyen a pápához tar-
tozik eldönteni a kérdést." Miután szerző ezen elveket bevi-
ta t ta , kérdi ha vájjon „Angolország királynéja fenntartson-e 
diplomatiai viszonyt a római pápával." 

Az alkotmány erejénél fogva az angol katholikusok 
elismerhetik, törvénysértés nélkül, a pápát szellemi fejökül ; 
a püspökök s a papok közösen ő vele szabadon gyakorolhat-
ják igazságszolgáltatásukat a bri t birodalomban. Nem rej-
lik-e ebben bizonyos következetlenség Angolország részéről, 
hogy elfogadja s elismeri a pápának ama hadnagyait , kik-
nek egy bizonyos része idegen nemzetiségű, aztán hogy vo-
nakodik viszonyba lépni magával avval, aki azoknak feje ? 
Hozzá még, e magatar tás sérti az angol katholikusokat. 

Ezután szerző nehánv oldalt szentel ragyogó rajzolására 
ama szolgálatoknak, melyeket a pápaság Angolországnak a 
szellemi összeköttetés alat t teljesített, sőt még az ország-
szervezéskor is. Ebből azt következteti törvényesen, hogy 
ezen ország szorosan ragaszkodott a szentszékhez és, hogy a 
X V I . század eretnekei nem minden nehézség nélkül vitték 
annyira, hogy vétkes elszakadásuk megtörténhetett . 

„A pápa semmi cselekvési jogát nem követeli vissza, 
nem kiván elegyedni a nemzet földi ügyeibe ; egyesülést az 
ál lammal nem kér, sem a polgári hatalomtól segélyt, hogy 
parancsait végrehajtassa. Mindaz, amit kér : szabad kifej-
lődése az egyház minden erejének, tekintve gyermekeinek 
tökélyesedését és vallási, erkölcsi és értelmi elöhaladását 
kivánja még, hogy oly kérdesekben, melyekről nyilatkozni 
egyszerre a szellemi meg a polgári ha ta lmat illeti, összhang 
uralkodjék a két fél közt, hogy igy kikerüljék a szánalmas 
surlodásokat." 

„Hatalmának gyakorlásában, mint az egyház legfőbb 
fejedelmének, szükséges, hogy a pápa a világ minden részé-
ben lakó alat tvalóinak ál lapotát illető biztos, részre nem 
hajló tudósításoknak legyen birtokában, hogy teljesen tájé-
kozva legyen magatar tásának és helyzetének állásáról ama 
polgári hatalomnak, melyhez alattvalóinak földi ügyben 
magukat szabniok kell. Másrészt, mivel a katholikusok szi-
ves hűséggel engedelmeskednek azon földi hatalomnak, mely 
alat t élnek, mindazon körülmény közt, mely e hatalom tör-
vényes hatásának kifolyása; aztán mivel ugyanakkor nem 
tudnának engedelmeskedni oly emberi törvénynek, mely 
lelkiismeretükkel ellenkeznék és Isten törvényébe ütköznék: 
ennélfogva fölöttébb fontos, hogy minden állam katholikus 
alattvalóinak érdekében értesitve legyen a szellemi ha ta lom 
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állapotáról és kiterjedéséről. Kölcsönös meghallgatás ez 
ügyekbea, bizalmas és hű közlések a pápa és a polgári kor-
mány közt oly ügyeket illetőleg, minők a közoktatás, a há-
zasság és más hasonló dolgok, megbecsülhetetlen értékkel 
birnának." 

„Sok neheztelés gyakran azonnal, mihelyt támadt , jó-
vátétetnek ; sok törvényhozási rendszabály, melynek jobb 
volna, ha végrehaj tat lanul maradna, soha sem lenne 
indítványozva ; egy szóval, a törvény és hatalom tisztelete 
u j erőt lelne ama tudatban, hogy tökéletes megegyezés léte-
zik a szellemi s a polgári hatalom feje közt." 

Ezen elmélkedés elég volna arra, hogy bebizonyitsa, 
mennyire előnyére válnék a királyné kormányának, ha 
a szentszékkel diplomatiai összeköttetésbe lépne. Aztán nem 
kell szem elől téveszteni, hogy minden püspök az ő megyé-
jében, minden pap az ő plébániáján, középpontja a befolyás-
nak, melynek közreműködése becses lehet egy polgári ha ta-
lomnak. 

Végre, Angolországban a pogány alattvalók száma 
tekintélyes, kikben szeretettel arra kell vágyat ébreszte-
nünk, hogy magokat megtéri tve lássák : a pápának s a brit 
kormánynak megállapodása szerencsés eredményekben ter-
mékeny lenne ezen viszony alatt . 

De, vetik közbe az emberek, a pápa idegen. E kopott 
ellenvetést nem kellene előtérbe tolni a haladás századában, 
aminő a mienk. A pápai hatalom a legnagyobb a mi a föl-
dön létezik. Volt alkalom, hogy az angol kormánynak köz-
vetve kellett vele tárgyalás t végezni. H á t nem érne többet 
létrehozni marandó viszonyt és azt az egész világ előtt fenn-
tar tani ? 

A királyi fennhatóságból vont azon ellenvetés, hogy az 
meg lenne sértve, lia viszonyba lépnének a Szentszékkel, egy 
cseppet sem komoly. Háromszázhárom milliónyi a la t tva ló ja 
közül, a mennyit a brit korona számlál, alig husz millió 
ismeri el a királynénak szellemi fennhatóságát. Ezek az 
anglikánusok. A katholikusok, a dissidens protestánsok, a 
zsidók, a mohamedánok, a budhaisták nem ismerik el. 
Aztán, a pápa nem követel vissza csak tisztán szellemi 
hata lmat . 

A jelen kabinet ellenségeinek tetszett ugy tüntetni föl 
a tervet, melyet neki ajánlot tak, miszerint Rómával diploma-
t iai összeköttetésbe lépjen, mint gyöngeségének a jelét az 
irlandi dolgok szánandó állapotával szemben. Ez ellenvetés 
komoly kérdést idéz föl, melyet Capel ő mltsga alaposan 
tá rgyai : „Meglehet, nem is, úgymond, hogy a miniszter se-
gélyt keresett a Szentszéknél; de azt képzelni, hogy a pápa 
majd azonnal küld szellemi rendőrséget Angolországba, 
hogy segítsen neki Ir landot kormányozni, annyit tesz, mint 
elárulni, hogy épen nem ismerjük Rómát és Rómának cse-
lekvési módját . Az egyház kétségkivül nemzetekből all, 
törzsekből, népekből és nyelvekből, de épen nem tartozik 
kötelességéhez, hogy a nemzetiségeket eltörülje és elnyomja 
a nemzeti törvényes törekvéseket. Kötelessége az embereket 
oktatni az igazságban és részesiteni őket az élet kenyerében. 
Hivatása bátorságot önteni gyermekeibe természetfölötti 
indokok segélyével, hogy kötelességöknek megfeleljenek, 

aztán az egyedüli szentesítések, melyeket közzé tesz, azok az 
isteni törvényéi. A pápa tehát legfőbb tekintélyének egész 
erejével szivére kötheti, — köii is — az irlandi kereszté-
nyeknek, hogy az erkölcsi törvényt szorosan szem előtt kell 
tar taniok mind abban, ami a fennálló hatalomnak tartozó 
engedelmességet, a személy és tulajdon tiszteletét, a jogta-
lanság és sértés bocsánatát illeti, egy szóval, mind abban, 
ami Isten s az emberek iránti kötelességeinkben foglaltatik. 
De ő szentsége sohasem fog arra törekedni, hogy törvényes 
követeléseit elfojtsa egy népnek, mely sokat szenvedett 
igazságnak ellerére és oly törvényhozás alatt , mely bajainak 
enyhülést hoz. 

Ezzel a röpirat tal főrészébe érkezünk. Capel ő mltsga, 
miután előadta, hogy Ir landot soká oly elvek szerint igazgat-
ták, melyek a bri t birodalom többi részében használt elvekkel 
ellenkeztek, igazságot szolgáltat Gladstone kormánya jó-
akaratának s a Land Act-nak. 

Szerencsétlenségünkre, ugym., egyes kalandorok, kiknek 
mindenök van, hogy elveszítsék, és semmit sem nyerjenek ha-
zájuk jólétének „le a földbérrel" kiáltották, aztán szervezték 
a rendetlenséget s a fejetlenséget, melyek ma felforgat ják I r -
landot. Hadd szóljon it t Capel ő méltósága : A zavar el van 
ter jedve némely helyen, támogat ja külső befolyás, ügynökei 
olyan emberek, kik semmi vétek elől nem hátrálnak . . . És 
hogyha már nem lehet elfojtani, mért ne törekednék az em-
ber azt a nemzet felelős fejeinek kezére bizni, azokéra, akik-
ben bíznak ? Mér t ne folyamodnék a katholikus papságnak 
segélyéhez, beleegyezvén abba, hogy gyülekezetet alakítsa-
nak minden egyházmegyében, minden falusi plébánián a 
plébánosok vezetése alatt , kik másrészt küldetést fogad-
nának el, a püspökök tekintélye alat t , hogy őrködjenek 
egyszerre a bérlők érdekei fölött is a tulajdonosokéi fölött 
is. Ekkép a népet biztos és lelkiismeretes tanácsadók vezet-
nék, és a gonosztevők, politikai kalandorok és szennyes iz-
gatók ú t jába komoly akadály lenne gördítve, mihelyt eré-
lyes kísérletet tennének a Land-Act- ta l . Ilyen eljárás mel-
lett szabadsagba lehetne helyezni a „gyanúsí tot tak"-at , ez 
eljárás többet tenne a béke helyreállítására, mint a nagy 
katonai erők, melyek az országot ma ellepik." 

Szerintem, ez a röpiratnak a legfontosabb helye, és 
ez a helyzet kérdésének a megoldását adja, oly megoldását 
melyet, van okom hinni, hogy felsőbb helyen helyeseltek. Sa j -
nálom, hogy nem idézhetem az ékesszóló és élénk lapokat, 
melyeket Capel ő mltsga arra szentelt, hogy leirja rájok 
I r landnak szenvedéseit, a pápai hatalom erkölcsi nagyságát 
s a katholikus egyháznak fenntartó erejét, mely egyedül 
képes szembe szállni a forradalomtól jövő árral . 

Mind ebből azt hozza ki, hogy a rendnek eme küzdé-
sében b rendetlenség ellen Angolországnak a római Egyház-
zal több közös érdeke van, aztán hogy az ennek következtében 
újí tsa meg a Szentszékkel a diplomátiai érintkezéseket, me-
lyek az angol katholikusokra nézve u j öröm forrásává válná-
nak, a kormányra nézve pedig oly erővé, mely erkölcsi s tá r -
sadalmi befolyását birodalmon végig éreztetné. 

V E G Y E S E K . 
— Főm. és f t . Simor János bibornok herczeg-primás ur 

ő eminentiája, mint előre jelentettük, mult szombaton a fő-
városba érkezett és f. hó 12-én elnökölt a katholikus alapok 
kezelését ellenőrző bizottság ülésén. 

— Főm. és f t . dr. Haynald Lajos bibornok és kalocsai 
érsek ur o eminentiája jövő őszön ismét egyházmegyei érte-
kezletet fog tar tani papságával. 

7 Mélt. és ft. dr. Schopper György rozsnyói püspök ur 
ő kegyelmességét gyász érte. Testvérbátyja Tömöry Jenő 
Ágoston vaskorona-rendi lovag f. hó 10-én elhunyt. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla , hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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egy i f jú költő pap verseiről. — Vegyesek. 

A szentségek oksági viszonya a megszentelő 
malaszthoz. 

1. — A szentségek maguk erejével hatnak. - Minő 
erö ez ? Első gondo la tunk ta lán azon erőre uta l , mely 
a szentségekben érzékelhető t á r g y a k és tényeknek, 
m in t i lyeneknek tu l a jdonuk . A mosás t iszti t , az o la j 
gyógy it és erősit , a kenyér t áp lá l — a szentségen 
kivíil is . . . Nem utas í tom el végkép e gondola to t ; 
csak azt akarom i t t kiemelni, hogy a szentségeknek 
ilyetén e re jé t a megszentelő malaszt ta l , m in t oko-
zat tal , összefüggésbe hozni te l jességgel nem lehet. 
Egye lőre tehá t nein is lehet erről szó. A szentségek, 
m in t i lyenek — egész va lóságukban fogva föl — 
Krisztus által szerzett intézmények. Ami bennök ér-
zékelhető, az csak az anyagi elemet teszi ; lényeges, 
sőt tu la jdonképen valósí tó (formális) elemök Krisz-
tus intézkedése. Ebben kell t ehá t keresnünk azon erőt 
is, mely a szentségeknek, m in t i lyeneknek, eszközül 
való működésükben s a j á t j uk . És ez az erö nem más, 
m i n t az Ur Jézus értünk vállalt szenvedésének érdeme, 
melyet ö minden időkre szóló intézkedésével a szentsé-
gekhez fűzött. 

Ál lapod junk meg i t t egy kissé, s nézzünk kö-
rü l , vá j jon okoskodásunk egy nyomon jár -e a ki 
nyi la tkozta tássa l . 

Midőn az édes Üdvözí tő a j aká ró l e lhangzot t a 
consummatum est, — bete l le t t volt az ember i nem 
megvá l t á sának összes fö l té te le ; érdemeinek vég-
te lenségével ró t t a le végte len t a r t ozá sunké r t az 
elégtétel t . Az ő érdemei az emberi nem érdemévé 
let tek, — de nem az egyesekévé. Arra , hogy a végte 
len örökségen megosztozhassunk, hogy az egész 
nemnek k iérdemel t kegyelem az egyeseknek vá l j ék 
üdvözi tö t u l a jdonává , — külön intézkedés vol t 
szükséges. Az meg a dolog természetével j á r , hogy 

ezen in tézkedésnek érvényessége is csak annak a 
k iomlot t szent vérnek é rdemén a lapulhat , mely az 
egész t e s t amentómnak erejét , é rvényé t teszi. Sine 
sangvinis effusione non fit remissio. (Hebr. 9, 22.) 
A szentségek szerzésében e lő t tünk van ama rész-
letes intézkedés ; természetes tehá t , hogy a szentsé-
gek ereje a Golgothán fakad, hogy a bennök rej lő 
ér ték a m i n d n y á j u n k a t megvá l tó önföláldozásnak 
hozzájok fűzö t t érdeme. 

A szen ta tyákná l nem o l v a s h a t u n k a szentsé-
gekről egy lapot sem anélkül , hogy ezen igazság-
nak szemen szedet t szép kifejezésével ne ta lá lkoz-
nánk. Legkedvesebb nekik, ha a szentségek erejé-
ről szólván az U r J é z u s megny i to t t szivére m u t a t -
ha tnak : sacramenta ex la tere Chris t i f luxisse — 
jó fo rmán minden ikné l e lőforduló kitétel . Sz. Je ro-
mos a keresztséget K r i s z t u s vérében való mosako-
dásnak nevezi : b a p t i z a m u r in sangvine Christ i ' ) ; 
és sz. Ágoston mondásá t : constant sacramenta , 
propria sanctitate, propter eum a quo sunt instituta, r) 
— akár ugyanazon szavakkal fo rd í tha tnám, melye-
ket imén t i r t am le : hogy a szentségeknek megvan 
a m a g u k ereje, mely erő nem más, min t az Ur J é -
zus szenvedésének érdeme, amennyiben ez az ö in-
tézkedése fo ly tán hozzájok van fűzve. 

Aztán — a szentségek nem közönséges esz-
közök : „mirif ica quaedain i n s t r u m e n t a s u n t , " — 
nem is ember i erö ad ja őket kézre. Azt akarom 
mondani , hogy a szentségek (nem hatásukat t ek in t 
ve, hanem csak valóságukat, csak azt, hogy szentsé-
gek) t u l a j d o n k é p e n Kr isz tusnak , az i s tenembernek 
funct iói , ki a főpapságot mindörökké vise l i : sempi-
te rnum habens sacerdot ium (Hebr. 7, 24.) ; az em-

») In Isai. I. 11. 
') Contra Crere. IV. 16. 

14 
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berek közül választott miniszterek csak az ö dele-
gátusai : pro Christo legatione fungentes (II. Cor. 
5, 20). Világosabban, min t sz. Ágoston teszi, nem 
is lehetne már a kinyi latkoztatás idevonatkozó ta-
n í tásá t kifejezni. Az irás ezen szavaival; „Hic est 
qui bapt izat ," Krisztusra muta tva m o n d j a : Bár Pé-
ter keresztel jen: Ö az, aki keresztel; bár Pál ke 
reljen : Ö az, aki keresztel ; bár J ú d á s keresztel jen: 
Ö az, aki keresztel!3) — A szentségeket tehát nem 
a kiszolgáltató miniszter teszi megszentelésünk esz-
közévé, nem emberi erő szolgáltat ja kézre ; hanem 
valósulásuk egyes eseteiben is ugyanaz a tényező, 
ki t szerzésükért illet az imádás. Ha olyan tenné, 
kire ö nem biz ta ; vagy nem azt akárná tenni, amit, 
ö akar t : a cselekmény lehetne egészen hasonló, de 
nem lenne szentség — s igy nem szolgálhatna meg -
szentiüésünkre eszközül. 

Ezek u tán világos e lőt tünk a kinyilatkoztatás 
szava, mely a szentségeket Krisztus szenvedéséhez 
és halálához fűzve emlegeti, s kiszolgál ta tásukat is 
az ö személyével hozza összeköttetésbe. , .Quicunque 
bapt izat i sumus in Christo Jesu , in morte ipsiusbap 
tizati sumus.'" (Rom. 5, 3.) Es i smét : „Chris tus di-
lexit ecclesiam et seipsum t radidi t pro ea, u t iilam 
sanctificaret, mundans lavacro aquae in verbo vi,-
tae." (Eph. 5, 25, 26.) Urunk önfóláldozásának 
czél ja : a mi megszentülésünk a szentségek által, seip-
sum t rad id i t , u t sanctificaret mundans lavacro 
aquae . . . Es ebben kettő van kimondva. Egyik az, 
hogy az ő szenvedése és halálából fakad az erő, 
mely a szentségeket a megszentelő malaszt eszkö-
zeivé teszi ; s a másik, hogy ezeknek alkalmazásá-
nál is ott van ő maga : mundans lavacro aquae. 

Igaz tehát, hogy a szentségeknek, mint ilyenek-
nek (azaz : nem az érzékelhető tárgyak- és tények-
nek, hanem az isteni főpap nevében illetékesen vég-
zett funkt ióknak) megvan a maguk ereje, melylyel a 
malaszt á l ta l való megszenti i l lésünkre közremüköd-
jenek. S ezzel igazolva van a föntebbi tételnek első 
pon t j a ; és egyszersmind kizárva az a sekély fölfo-
gás, mely a szentségekben a malasztközlésnek csak 
szükséges föltételét l á t ja : conditio sine qua non, — 
amire különben rá kerül még a szó. 

2. — Maguk erejével hatnak tehát a szentsé-
gek ; de nem a maguk erejéből, nem erre hagyatkozva, 
nem önállóan. Az érdem ugyanis, ha tásának legma-
gasabb fokán (meri tum de condigno) azt eszközli, 
hogy a megérdemelt jóra föl tét lenül számíthasson 
az, ki az érdemet magának szerezte; de másra átru-

3) In Joan tr. 6. n. 7. 

házva az érdem adta jog magában csak föltételes 
lehet amennyiben elfogadja, akit illet.4) A szentsé-
geknek természetfölött i erejet, mint lá t tuk, az Ur 
Jézusnak á t ruházot t érdemei teszik : mindazon ál-
tal hatásuk erről a részről soha sem föltételes. „S iquis 
dixerit , non dari gra t iam per huiusmodi sacramenta 
semper et omnibus, quan tum est ex par te Dei, — 
sed aliquando et al iquibus : a. s." E néhány szóba 
foglalja össze a Tr ident inum (sess. VII. can. 7.) a 
kinyilatkoztatás tanúskodásai t : Qui crediderit et 
bapt izatus fue r i t s a lvus erit (Marc. 16, 16.); Impo-
nebant manus super illos et accipiebant Spi r i tum 
s. (Act. 8, 17.); Qui inanducat meam carnem et bi-
bi t meum sanguinem, habet vi tam aeternam (Jo. 6, 
55.) ; Quorum remiseritis peccata, r emi t tun tu r eis 
(Jo. 20, 23.) ; Orent super cum, ungentes eum oleo 
in nomine Domini, et oratio fidei salvabit inf i rmum 
et alleviabit eum Dominus (Jac. 5, 17. sq.) — stb. 
Föltétel tehát ha van — amint hogy van is — nem 
a megszentelő ok, hanem a megszentelendő alany 
részéről van : a kellő előkészület. 

3. — Tehát a szentségek ereje nem magára ha-
gyatkozva, — mely esetben az nem volna egyéb, 
mint az á t ruházot t érdem bizonytalan hatása — 
nem igy árvényesiil, hanem egy magasabb oknak be-
folyása alatt, ennek hatásakörébe emelve vesz részt a 
munkában: a mi megszentelésünkben. Es ez a ma-
gasabb ok, megszentülésünk tu la jdonképeni szer-
zője: az Isten. 

Principalis causa efficiens gratiae est ipse Deus 
— mondja sz. Tamás. (3. q. 52. a. 5. in o.) Lássuk 
csak közelebbről. 

Imént hangsúlyoztam, hogy a szentségek léte 
zésiiket, valóságukat tekintve, mily szoros viszony-
ban állanak Krisztushoz, az istenemberhez. Őbenne 
keressiik-e tehát a szentségek — mint eszköz — 
mellé az elsőrendű okot? Nem; legalább most nem, 
mikor a közremunkálás módja, nem pedig a létezésé 
teszi megkülönböztetésünk alapját . 

Az elsőrendű oknak fogalmában fekszik, hogy 
a maga erejével és a maga erejéből működ jék ; in-
nen van, hogy erejének tel jes a rányban kell állani 
az okozathoz, melyet létrehoz. Már most ha kissé 
tüzetesebben fölmérjük a szentségek okozatát, az 
említet t szükséges arányosság múlha ta t l anu l rá ve 
zet az elsőrendű okra. Mert miben áll a szentségek 
ha tása? A megszentelő malasztnak le lkünkkel való 
közvetlen egyesítésében. — Nem fejtegetem csak 
emlékezetébe hozom az olvasónak, hogy amegszen-

4) Cf. Jungmann, De Gratia, ad. 3. pag. 266. 
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t e lő m a l a s z t természetfölötti j á r u l é k l e l k ü n k é le téhez , 
I s t e n n e k i n g y e n a j á n d é k a . E s z e r i n t a l é l e k b ő l , m i n t 
a l a n y b ó l , k i n e m f e j l e s z t h e t ő ; de a o s z t h a t a t l a n is-
t e n i t e r m é s z e t r é s z e sem l e h e t ; v i l á g o s t e h á t , h o g y 
l é t r e h o z á s a — „ e x n i h i l o su i e t s u b i e c t i " — v a l ó -
s á g o s teremtés. S m i n t h o g y l é t r e h o z á s a összees ik 
l e l k ü n k k e l v a l ó e g y e s í t é s é v e l 5 ) : a s z e n t s é g n e k 
egész h a t á s a az e l s ő r e n d ű o k b a n teremtő erőt fö l t é -
telez, m i l y e n csak a m i n d e n h a t ó I s t ené . 

Ez az, m i t sz. P á l n a k p r a e g n a n s m o n d á s a k i f e -
jez : Deus erat in Christo munclum reconcilians sibi 
(II . Cor . 5, 19.). Igen is , I s t e n vo l t az, k i a v i l á g o t 
i s m é t t e r m é s z e t f ö l ö t t i c zé l j ához igaz i t á , m e r t i l y e n 
m u n k á t csak I s t e n v é g e z h e t ; de Krisztusban, m e r t ö 
s z e r z e t t e e m b e r i t e r m é s z e t é v e l a h e l y e t t e s í t ő e lég-
t é t e l t és a l k a l m a z á s á n a k eszközei t . 

I s t e n t e h á t az e l s ő r e d ü ok, k i n e k k e z é b e n a 
s z e n t s é g e k m e g s z e n t i i l é s ü n k e szközévé v á l n a k . Ke-
zé re s z o l g á l t a t j a őke t az i s t e n e m b e r K r i s z t u s , m i d ő n 
h o z z á j o k f ű z i m e g v á l t ó é r d e m e i t ; és I s t e n kezébe 
vesz i őke t s t u l a j d o n h a t á s a k ö r é b e eme l i m ű k ö d é -
s ü k e t , m i d ő n a s z e r z ő j ü k á l t a l k i é r d e m e l t ma la sz -
t o t á l t a l o k á r a s z t j a l e l k ü n k r e . 

S ezek u t á n m á r egészen ide í r h a t o m sz. Ta-
m á s n a k i m é n t f é l i g i d é z e t t m o n d a t á t : . . P r i n c i p a l i s 
c a u s a e f f ic iens g r a t i a e es t ipse Deus , ad q u e m com-
p a r a t u r h u m a n i t a s C h r i s t i s i cu t i n s t r u m e n t u m con-
i u n c t u m , s a c r a m e n t u m a u t e m s i c u t i s t r u m e n t u m 
s e p a r a t u m . " 6)i 

(Folytatjuk). 

Mire haszná l ták a pápák az ő h a t a l m u k a t ? 

(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Láttuk, hogyan gondoskodott Incze a jámborság, és iste-
nes élet ápolásáról az egész egyházban, -valamint ő maga is 
zaklatott élete minden perczét annak áldozá fel. Ünnepélyes 
alkalmakkor soha se mulasztá el az istenitiszteletet. Mint 
főpapnak, az volt elve, hogy a papi gyakorlatok végzésében 
mindenkinek jó példával szolgáljon. H a idegenek a sz. ál-
dozatot általa bemutatni látták, mindig meg voltak hatva 
mély buzgalma által. Hogy másokat is jámborságra buzdit-
son, munkát irt „a világ megvetéséről" és más asceticai 
i ra tokat ; maga készített imákat, hogy a híveket azoknak 
használata által imáival egyesítse. A hol csak alkalom 

5) Nem vitatom, hogy a megszentelő malasztnak alany 
nélkül való létezése teljességgel lehetetlen-e vagy sem, csak 
a tényre hivatkozom, hogy önmagában létező malasztot a 
kinyilatkoztatás nem ismer. 

6) L. c., miután magyarázattal előre bocsátotta, hogy : 
„Est autem duplex instrumentum ; unum quidem separatum 
ut bacillus ; aliud autem coniunctum, ut mantis. Per instru-
mentum autem coniunctum movetur instrumentum separa-
tum, sicut baculus per manum. 

nyilt, hirdeté az Isten igéjét, egy ünnepet se hagyott el a 
nélkül, és a komoly böjti időben még gyakrabban lépett fel 
szónokul mint máskor, bármennyire terhelve volt is teen-
dőkkel, b ármennyire kifárasztáis az isteni szolgálat hosszu-
sága, akár hol volt is.1) És hogy mily szellemben prédikált, 
bizonyitják szavai, melyeket minden hirdetője az isteni igének 
övéihez intézhetett : „Adná Isten, hogy én, ami t mint szónok 
hirdetek magam gyakoroljam. IIa komolyan megfontolom, 
ki vagyok, ki itt beszélek, és kiről beszélek, ugy hiszem, in-
kább hallgatnom, mint szólnom kellene. Mert szavakban 
némának kellene lennem, én por az égről, bűnös az üdvözí-
tőről, hogy szóljak ! Az U r mégis igy szól a bűnöshöz : 
„Mért hirdeted igazságomat és szövetségemet mért veszed 
szádba ?" De mert a teremtménynek teremtője dicséreténél 
némának maradni nem szabad, igy meg van engedve nekem, 
kedves testvérek, hogy megváltónk dicséretének gazdag-
kincsét szaporítsam." 

S mind emellett e megfoghatatlan egyéniség arról pa-
naszkodik : „hogy a mennyeiekre gondolni nincs ideje. Alig-
hogy lélekzem. Annyira másokért kell élnem, hogy majd-
nem idegenkedem magamtól." 

Es csakugyan : hogy őt és megmérhetetlen tevé-
kenységét felfoghassuk, hozzá hasonlónak kellene len-
nünk. Nekünk egyéb nem marad hátra, mint némán bá-
mulni sokszoros tevékenységét ezen gyenge természetű és 
sok betegséggel megáldott férfiúnak. Majd a bolgár királyt 
bír ja békére a latin császársággal, majd védi az angol egy-
házat a király zaklatásai ellen; majd a keleti császárt segíti 
országa lázangó érsekei és püspökei elnyomásában ; ismé-
telve védi az aragóniai királyt, hogy a hatalmas Montfort 
Simont hatalma alá keritse ; majd a korinthi káptalant 
kényszeríti engedelmességre érsekük irányában ; majd meg-
ti l t ja a canterburyi érsek suffraganeusainak, hogy metropo-
litájoknak engedelmeskedjenek, mig ez maga az apostoli 
szék iránti kötelmének eleget nem tesz. Anglia és Franczia-
ország közt békét eszközöl; az austriai herczegnek megpa-
rancsolja, hogy az angol királynak adja vissza a szabadon 
bocsátatásáért kierőszakolt pénzt. I t t a német császárság-
zilált viszonyait rendezi, ott egy egyszerű genuai nőnek 
válaszol, és tanácsot ád neki csekély ügyben ; majd ismét 
gondoskodik a hohenstaufi koronaörökös neveltetéséről. 
Felhívja az egész keresztény világot a sz. föld védelmére; 
más alkalommal egyházi büntetéssel fenyegeti a lengyel 
herczeget, ha alattvalóit még tovább is rosz pénzzel káro-
sítja. Angliát, Tripolist, Lengyelországot, Portugált , Nor-
végiát, Accót, Konstantinápolyt, Dániát egy perez alatt át-
lengi szellemével. 

És mily tárgy, mily nemes, figyelemreméltó, kerülte ki 
szorgoskodását ? A föld leghatalmasabbjainak rettenthetlen 
bátorsággal megmondja, hogy ők is kötelesek a házasságot 
szentnek tartani. A német fejedelmeket emlékezteti, az 
országra nézve veszélyes időben, hogy az ország méltóságát 
őrizzék meg. A magyar királynak meghagyja, hogy a közle-
kedés és utak biztonságára legyen gondja. Az alattvalók 
jogaiért ép oly bátran szembeszáll a fejedelmekkel, a hogy 
ezeket pártos alattvalóik ellen, legyenek azok bár érsekek, 
vagy püspökök, védi. Atyja ő az özvegyek és árváknak, 

') Hurt er II. 729. lap. 
14 * 
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tudva, hogy ő, bár méltatlanul annak helyettese, kihez fel-
szállnak a könnyek, melyek az özvegyek arczárói lefolynak. 
„Az eretnekségnek esküdt ellensége, lángbuzgalmu a hitben, 
megvesztegethetetlen őre az egyházi törvényeknek, soha el 
nem némuló intő a papi kötelmekre, fáradhatatlan hirdetője 
az evangéliumnak, szóban, tettben oly hatalmas volt, hogy 
ő, ha 10 évig tovább él, az egész világot meghóditotta volna, 
és abban egy hitet terjesztett volna szét."2) Minden rossza-
ság és gonoszságnak ellensége, csak egy czélt ismert, az 
igazságét. „Az iránt mindnyájoknál egy hang és egy véle-
mény volt, hogy ezen pápa igazságtalanság és megtámadá-
sok által soha, csakis az engedelmesség és tisztelet nyilvá-
nítása által haj tható meg."3) A mily hajthatatlan volt min-
den igazságtalanság és bűn iránt, oly szelid volt, hol alázatot 
és bűnbánatot, oly kegyes, hol nyomort talált. 

Inczében mi a pápai hatalmat tetőpontján látjuk. Ma-
gasabbra nem tud és nem fog hágni. Yajjon az emberiség-
nek van-e oka vagy volt-e e hatalomtól félni ? A roszaknak 
igen : azokra haj thatat lan ellenség. A jóknak azonban soha. 
Mert az teszi I I I . Inczét minden idők és nemzetségek legna-e o 
gyobb férfiává, hogy mig sok jelentékeny egyének léteztek, 
kiket mindenki bámult, még ma is mindenki, ki ezen pápa 
életét ismerte, mást nem tehet, minthogy őt lelkesültséggel 
szeresse. 

„Az egész földgömbnek közös atyja a pap. Azért kell. 
hogy mindenkiről gondoskodjék, mint Isten, kinek ő papja, 
mondja aranysz. sz. János.4) Hogy Incze ezen nagy egyház-
tanító szavait, melyeket tán nem is olvasott, betűszerint 
iparkodott valósitni, erről tanúskodnak saját szavai: „Mind-
nyájan adósok vagyunk az igazságban. Mert bár méltatlanul 
is, annak képviselői vagyunk e földön, ki az emberek szemé-
lyére nem néz, mert igazat ád az irgalmasok és szenvedők-
nek, s megbünteti a kevélyeket." 

„Szeretném itt félben hagyni e sorokat. De kénytelen 
vagyok záradékul még egyetmást mondani, hogy a mái-
mondottakat ismételjem és az elmulasztottat helyre pótol-
jam. I t t kell neked megfontolni, hogy a római egyház min-
den egyházak anyja nem pedig úrnője : a pápa nem ura a 
püspököknek, hanem egy közőlük, testvére azoknak, kik 
Istent szeretik, egyenlő fokon azokkal, kik Istent igy félik. 
Különben fontold meg itt, minek kell egy pápának lenni : 
az igazság példányának, az szentség tükrének, a jámborság 
előképének, az igazság hirdetőjének, a hit védőjének, a né-
pek tanítójának, a keresztények vezérének, a vőlegény ba-
rátjának, a menyasszony vezetőjének; ő a clerusnak rendezője, 
a hiveknek pásztora, a tudatlanok tanitója, az elnyomottak 
menedéke, a szegények szószólója, a nyomorultak reménye, 
az árvák gyámja, az özvegyek birája ; a vakok szeme, a né-
mák nyelve, az öregek támasza, a hatalmasok vesszeje, a 
gonoszok félelme, a jók dicsősége, a zsarnokok kalapácsa, a 
királyok atyja, a törvények mérvadója, az egyházi rend 
kormányzója, a föld sava, a világ világossága, főpapja a leg-
hatalmasabbnak, Krisztus helyettese, végre Pháraó Iste-
ne."5) Eddig a pápák közt a két legnagyobbikának életéből 

2) Hurter II. 715 lap. 
3) Gesta Innoc. 141 (ed. Baluze, I. p. 87.) 
4) Chrys. in I. Tim. liom. 6. 1. 
5) Bemard 1. 4. c. 7. n. 23. De considérât. Pharaó a középkorban 

mint ördög szerepelt. 

igyekeztünk bebizonyítani, hogy a félelem, miszerint a túl-
ságos pápai hatalom okvetlen visszaélés, és túlbecsülésre 
vezetne — vagy alaptalan, vagy színlett. Azonban azt az 
ellenvetést tehetik nekünk, hogy mi e kimutatás kedvéért 
az ügyön könnyítettünk, mert egyenesen két pápa jel-
lemzésére szorítkoztunk, kiknek jelleme oly egyforma, hogy 
velők ritkán lehetne valakit összehasonlítani. Abból azon-
ban, hogy két ily nagy férfiú hatalmukkal nem éltek vissza, 
és annak sulyja alatt nem roskadtak le, nem következik még, 
hogy a túlságos pápai hatalom, mások kezeiben, kik e pá-
pákhoz nagyságra nem hasonlók, visszaélésre nem vezet-
hetne-e könnyen. Mi több ! Azt is megengedjük, mondják 
ők: hogy ekét nagy pápa hatalmát nemesen használta fel: de 
következik-e abból, hogy egy hasonló nagy szellemű, és ha-
talmúnak, hasonló körülmények között, ily mérsékelten kell 
avval élni ? Vagy nem lehet-e inkább attól félni, hogy ha-
sonló visszaélést fog elkövetni, minél nagyobb kora fölötti 
szellemi fensőbbsége? És hogy mindjárt példával szolgál-
junk, nem legcsattanósabb bizonyiték-e VII . Gergely arra 
nézve, hogy se szentség, se szellemi nagyság (mert mindket-
tővel birt) egy gyenge halandót, fékezlietlen tulkapásoktól 
nem képes visszatartani, ha magát ő egyszer ily mérhetetlen 
hatalommal lát ja felruházva ? 

E kifogás nem ide illő. Egy ily következtetés kedvéért 
nem lehet egy I I I . Iucze uralkodását V I I . Gergelyével pár-
huzamba hozni. Mert ha egy egyén tevékenysége, ki, és ezt 
bátran mondhatjuk, majdnem zavartalanul a hatalom és 
befolyás oly tetőpontján állott hová ember eljutni képes 
volt, — és egy másiké, kinek a legborzasztóbb és legveszé-
lyesebb harezot kellett élethossziglan küzdeni, a másikétól 
valamiben talán különbözik, az igen természetes. Igy azért 
Inczét illetőleg az előbb felállított tétel, VI I . Gergelyre 
való utalás által, tisztán áll, az a tétel t. i., hogy a 
pápai hatalom még akkor se okozott kárt az emberiségnek, 
hanem megszámithatlan hasznot hajtott , midőn feltétlenül 
egy egész világ hevert lábainál. 

Azonban, minthogy mainap az ellenvetések jogosult-
sága iránti kérdések nem oly szigorúan veendők, és mivel 
I. és VI I . Gergely korának egybevetése nagyon is jogos, 
bocsátkozzunk kissé VII . Gergely személye és cselekvési 
modora jellemzésébe. Nem lesz nehéz bebizonyítani, hogy 
még akkor sincs veszély a világra nézve, ha a pápai hatalom 
egy VI I . Gergely-féle jellemű egyénre bizatik. Mi itt kizá-
rólag leveleire szoritkozunk, és szándékosan mellőzzük má-
sok ítéletét cselekvési modora fölött. 

Azt előre is aggálytalanul megengedjük, hogy Ger-
gely felfogása a pápai hatalomról a lehető legmagasabb 
volt, és Inczéjéhez igen közel állt. Azért tőle nyilatkozato-
kat felhozni szükségtelen, minthogy a német isteni félelem 
és tudomány körében régen már minden „mívelt" egyén, sőt 
többet mondok, minden iskolás gyermek azokat ismeri, és 
rémület és borzadálylyal tar t ják elénk. Mi czélunkra itt 
csak egy kérdést állítunk fel, t. i. mily szándékkal vette át 
Gergely az általa oly magasztosnak képzelt pápai méltósá-
got és mily szellemben használta fel annak hatalmát, hogy 
kitűzött czélját elérhesse ? 

Mindenki tudja, hogy élete nem volt más gondolatnak 
szentelve, mint annak, hogy az egyháznak szabadságát és 
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függetlenségét kifelé megszerezze, hogy belsejében akadály-
talanul, tökéletes javitást vihessen végbe. Ez volt élete ve-
zércsillaga ; ebből eredt minden, mit gondolt, és tett ; ebből 
kell az értelmes történésznek mindent megmagyarázni és 
megitélni, mire ő válalkozott. 

A ki tudja, mily állást foglaltakel akkor a világi feje-
delmek az egyházzal szemben, az nem fog csudálkozni a 
fölött, hogy neki legelőször is ezekkel kellett heves harczba 
keveredni. Ha nincs bátorsága ezekkel összetűzni s az elvisel-
hetetlen lánczokat szétszaggatni, melybe ők az egyházat ver-
ték, ugy tervével fel kellett volna hagynia; mert minden lépés, 
melyet annak valósitására tett volna, egészen hiába való vala. 
Ez eléggé megmagyarázza a józan és méltányos gondolko-
dóknak ezen pápának úgynevezett sok erőszakoskodásait. 
Mert ha nemcsak grófokat és fejedelmeket, hanem kora 
leghatalmasabb királyait is keményen megdorgálja [és a 
legsúlyosabb büntetéssel fenyegeti : ugy ez igen könnyen 
érthető, — minthogy ők igazságtalan módon és nem jó hittel 
az egyház legszentebb jogait lábbal tiporták, anyjokat, 
kinek Isten rendelete szerint tisztelet és félelemmel tartoz-
tak, összegázolták6) s igy saját üdvöket veszélyeztették.7) 
Igaz, hogy ez sokszor nehezére esett, s nem egyszer bizo-
nyitá leveleiben, hogy óhajtja a halál t ; azonban az Istentől 
átvett hivatal iránti kötelesség újra győzőtt, ugy hogy ő 
félelem vagy szeretetből senki iránt se követett el igazság-
talanságot.8) O tudta nagyon jól, hogy, ha a hatalmasok 
szilaj szenvedélyének ellentáll, saját életét teszi koczkára ; 
de kész volt, ha kivántatott, magát feláldozni inkább, mint 
gonoszságaikba beleegyezni, vagy azt helyeselni.9) 

Azonban ezen fellépése vájjon kötelességében állt-e, vagy 
alapjában véve nem volt-e más mint bitorlás ? Hogy ez utób-
bit állithassuk, csakugyan nem csekély elvetemültség vagy 
vakság kivántatik. Mert hogy az egyháznak akkor alapos ja-
vításra volt szüksége, mindenki tudja, és még Gergely leg-
elkeseredettebb ellenségei is tisztában vannak az iránt, mi-
szerint nagy érdemül tulajdonítandó neki, hogy azt ő oly 
erélyesen sürgette. Csak — mondják ők, —- kevesebb erőszak-
kal, és a világi hatalmasok jogaiba való beavatkozása nél-
kül tette volna. Fájdalom, ezen gáncsoskodók nem mondják 
meg nekünk, miként ejthette volna meg Gergely egyiket a 
másik nélkül. A világi hatalmasok és nagyok mindenhol 
bitorolták a jogot, minden befolyásos és jobb javadal-
makat, különösen a püspökségeket, saját teremtményeikkel 
tölték be, sőt a beigtatást egyházi hivatalaikba a pásztori 
hivatal jelvényeinek átadása által foganatositák. Ez által 
mindenütt a legrosszabb emberek, kiknek semmi eszköz 
aljas és semmi vesztegetés piszkos nem volt, jutottak az 
egyházi állások birtokába. Mig ezen törvénytelenség tartott, 
egy eszélyes egyén se gondolhatott egyház javításra. A feje-
delmeknek legfőbb érdekük volt, hogy a legrosszabbakat 
lássák a püspöki székeken : ugy viszont ezeknek is, hogy a 
fejedelmek a pápa reformjának ellenálljanak. Ha tebát 
Gergely saját törvényeit az investitura és simonia ellen 
keresztül akarta vinni, — mert ezzel kellett minden javitás-
nak okvetlen kezdődni: — ugy a harcz a fejedelmek ellen 

6) Lib. 1. ep. 38. 
') Lib. 1. ep, 9. ep. 11. 
S) 1. 1. 11. 2. 13. 
•j 1. 9. ep. 11. Jaffé, Eegesta pontif. p. 423. n. 3763. 

kikerülhetlen volt. Kimerné ezt tagadni? Igazságtalanságot 
követett-e el a fejedelmeken, ha ő nekik itt a végletekig 
ellentállt ? Volt-e nekik joguk az egyházi hivatalokat a 
legtöbbet ígérő semmirevalónak eladni ? Volt-e valaha 
szentebb a kötelesség, mint Gergelyé, midőn az ily fejedel-
mek ellen élet-halál harczra kelt? (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Február 15. A kassai kath. convictus. — 

Mint évenkint mindig, úgy jelenleg is, sok érdekes kérdés 
vettetik fel a vallás- és közoktatásügyi tárcza költségveté-
sánek tárgyalásakor, melyek bennünket katholikusokat kö-
zelről érdekelnek, Valóban olyan a helyzet, Hogy ma min-
den legkissebb nagyítás aélkül el lehet mondani, hogy a lét 
és nem, lét kérdése előtt állunk, már t. i. mi kathol-
ikusok. Minden, ami eddig katholikus jelleggel bírt 
ami felől soha senki nem kételkedett, hogy az a katho-
likusok tulajdonát képezi, ami eddig mindig a legki-
sebb ellenmoudásnak még csak árnyéka nélkül is kath. 
czélra fordíttatott, igen, ma mindez kérdésessé van téve, 
és mi katholikusok soha egy perczig sem vagyunk biz-
tosak, hogy mit hoz a holnapi nap, hogy nem ébre-
dünk e fel oly valamiféle határozatra az országgyűlés ré-
széről, melynek értelmében mindenünktől megfosztatunk, 
bármily kétségbevonhatlan okmányokkal és az okmányok-
nak kétségen kivül bennünket katholikusokat értő kifeje-
zésével legyünk is képesek bebizonyítani, hogy ez vagy az 
a vagyon, ez vagy az birtok, ez vagy az az alapítvány a 
mi jogos tulajdonunk. 

Erre a helyzetre ugyan már számtalanszor rámutat-
nak, de hogy újra rámutassunk azt 'követeli tőlünk az or-
szággyűlés egy legújabb határozata, mely a kassai katholi-
kus convictusra vonatkozik. Hogy az a konvictus csakugyan 
katholikus, az kézzelfoghátólag kiviláglik az alapitó-okle-
vélből. E kath. jelleget elismerte az országgyűlésen az előadó, 
elismerte Trefort ő excja, és mégis, midőn arról van szó, 
hogy tehát ez a kétségtelenül kath. jellegű convictus, mely 
1848. óta beszüntettetett. eredeti rendeltetésének vissza-
adassék, e helyett az országgyűlés elfogadja a következő 
határozatot: „Az összes kérvények azon felhívással adatnak 
ki a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, hogy a netán 
fennforgó akadályok elhárítása után, a szóban levő ala-
pítványt, az ország törvényeivel és az azok alapján átala-
kult viszonyokkal egyezőleg, de rendeltetése czéljának is 
megfelelőleg, hasznosítsa; ha pedig lehetetlennek bizonyulna, 
az iránt a háznak a maga idején jelentés tétessék." 

Ez a lutheránus, kétszínű határozat, világosan azt 
jelenti, hogy ez a katholikus convictus soha sem fog rendel-
tetése czéljának megfelelőleg hasznosíthatni, azaz soha sem 
fog az a katholikus convictus életbe lépni; és mi nem is hi-
szük, hogy legyen józan eszű ember, ki ezt a határozatot ol-
vasva, ki ismeri e jogyegyenlőség ( ? ) alapján álló felekezet-
nélküli állam katholikusellenes irányát, hogy elhigye an-
nak a convictusnak felállítását; mert daczára annak, hogy 
a miniszter ur szavai szerint, az általa indítványozott azou 
toldás által, ha pedig lehetetlennek bizonyulna az alapít-
ványt rendeltetése czéljának megfelelőleg hasznosítani, nem 
praejudikáltatik a ház jövő határozatának, mégis kétségte-
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len az, hogy már jóelőre el van döntve, miszerint ,lehetet-
lennek' fog feltüntettetni a képviselőház előtt, a mely kép-
viselőházi többség épen ugy elfogadja a jövőben a lehetet-
lenség' kimondását, amint elfogadta jelenleg a toldás indít-
ványozását. Hiszen, ha ez a ,lehetetlenségi' kérdés már jó-
előre eldöntve nem volna, ugy egyáltalában nem lenne ér-
telme annak az inditványozott toldásnak; ellenben az a tol-
dás épen azért inditványoztatott, hogy ez az előre kicsinált 
,lehetetlenség' lehetetlenné ne tétessék. Ennek a toldásnak 
czélja ugyanis nem más, mint az, hogy általa megsemmi-
síttessék a kérvényi bizottság ,eredeti' határozata, hogy az 
alapitvány ,eredeti' rendeltetése czéljának megfelelőleg 
hasznosíthassák. 

Mélyebben beletekintve ennek az igy elfogadott hatá-
rozatnak intentiójába, lehetetlen be nem látni, hogy itt a 
katholikus irányú nevelés akadályoztatása czéloztatik. E né-
zetben meg kell erősödni mindenkinek, aki a tárgyalás me-
netét figyelemmel hallgatta, vagy olvasta. Yoltak ugyan, 
és ez becsületükre legyen különösen kiemelve, kik a kérdé-
ses kath. convictu8 visszaállítását követelték. Ilyen volt 
Lesskó kath. papi képviselő ur, gr. Péchy Manó; az irány-
adó nyilatkozatok azonban egészen más természetűek. Két 
eset lehetsége forog ez utóbbiak szerint elménkben. Az egyik 
az, hogy protestáns atyafiaink ennek a couvinctusnak alap-
já t is közös ügynek, osztozkodásra képesnek tart ják; a másik, 
hogy az alapitvány kamatai stipendiumokul osztatnak szét. 
Az elsőre nézve ott van Szilágyi Dezső képviselő nyilatko-
zata, ki sohasem akar oly értelmű eldöntéshez hozzájárulni, 
a hol alapítványok jellege csak mellékesen érintve és nem 
nyilt megvizsgálása után a tény állásának döntetik el, és 
ezt mondja akkor, mikor a kérvényi bizottság már megvizs-
gálta az alapítványi oklevelet és kijelentette, hogy az alap 
jellege nem kálvinista, hanem katholikus; de ő különben is 
kijelentette, hogy a ház sem nyíltan, sem hallgatag nem ad-
hatja beegyezését olyan intézet felállításához, melynek el-
rejtett vagy -nyílt czélja a téritgetés lenne a megszűnt ural-
kodó egyház érdekében. Hogy tehát Szilágyi ur csakugyan 
akadályoztatni akarja a kath. irányú nevelést, az szavaiból 
elég világos, hiszen a protestáns felekezet érdeke, melyhez 
ő is tartozik, az ily irányú nevelést nem is kívánhatja. Há t 
azokkal a stipendiumokkal hogy vagyunk ? Tegyük fel t. i. 
a legjobb esetet, hogy nem kerül a felekezetnélkülí állam 
kegyelméből ,osztozkodásra' ez az alap, vájjon ily formán 
az alap kamatainak kiosztása nem akadályozza-e a kath. 
irányú nevelést? A felelet itt is csak igenlő lehet. A nagy-
lelkű alapitványozó nő jól tudta azt, hogy az együttes, kö-
zös felügyelet alatt való nevelés főleg alkalmas arra, hogy 
az ifjak katholikus szellemben neveltessenek, hogy ott szív-
hat ják be azon kath. szellemet, mely mellett hitöket az 
életbe kilépve védelmezni készek lesznek, mert ott az inté-
zetben nincsenek annyi mindenféle veszedelemnek, s a hitet-
lenség szellemének kitéve. E czél a világban mainapság el 
nem érhető, tudják ezt jól az illető intéző körökben is, de 
épen azért ellenzik is a ocnvictus felállítását, hanem talán 
legfellebb hajlandók lesznek stipendiumokat kiosztani, ami 
által szintén el lesz érve a czél, a kath. irányú nevelés 
megakadályoztatása. 

Mi, mint azt mondtuk el, vagyunk készülve arra, hogy 

az a convictus nem fog felállíttatni, hogy illetőleg, hogy az 
a beterjesztendő jelentés, a felállitás lehetetlenséget fogja 
vitatni, csak arrra vagyunk kíváncsiak, hogy mikép fogják 
magokat a világi kath. képviselők viselni ilyen irányú je-
lentéssel szemben; mert, ha valami, ugy bizonyos, hogy ez az 
alapítványi ügy és pedig convinctusi értelemben őket, ille-
tőleg az ő zsebeiket érdekli, ott convinctusban teljes ellá-
tásról van szó: a convictor tehát a szülőnek egy krajczár-
jába sem kerülne, a stipendiumi 100—150-hez pedig még 
egy pár száz forintot a szülőknek is hozzá kell adni: az 
előny tehát a szülőkre nézve anyagi szempontból is a con-
vinctusban található fel. Jó lesz tehát a felvidéki kath. szü-
lőknek oda hatni, hogy a képviselők az egykori ,lehetetlen-
séget' kimondó jelentést ne fogadják el és igy akadalyozzák 
meg, hogy evvel az alapitványnyal is ugy jár janak a katho-
likusok, mint jár tak a Bibics-féle alapitványnyal. 

P a r i s . Mi lesz Francziaországból ? . ' . . . — Az 1882-iki 
év igen szomorú előjelek alatt köszöntött be Francziaor-
szágba. Alig számlál néhány napot, már is több botrányt 
kelle látnia és tüntetést, melyeknek, kegyetlen következmé-
nyeik lesznek, mi igen félünk. Isten szaporitja a fenyegetést, 
mely, nem hogy jó útra térnének miatta a tévelygők, csak al-
kalom több istenkáromlásra és istentelenségre : az emberi 
kevélység fellázad a büntetés ellen, és hallhatni visszhangoz-
ni az első lázadónak kiáltását : Non serviam. „Se Istent, se 
urat", ismétlik a Sátán fiai, még akkor is, mikor szinte látni 
Istent a rettenetes csapások mögött, melyeket rájok mér, és 
nem veszik észre, hegy elvetvén Istennek szelid és atyai 
tekintélyét a kérlelhetetlen despotismusba rohannak, melyre 
szükségök lesz, hogy még fentartsanak egy kis anyagi ren-
det és fel ne falják egymást. 

Mindjárt az év első óráiban a halál utóiért egyet Isten-
nek legelkeseredettebb ellenségei közül. Herold, elnöke a sei-
ne-i de parlamentnak, kitiltott az iskolákból feszületet s min-
denféle szent képet; azt akarta, hogy semmi se juttassa többé 
a gyermek eszébe Krisztust, ki megváltotta a pogányság le-
alacsonyító helyzetéből, szűz Máriát és a szenteket, kik a 
gyermekek pártfogói ; egy szóval a szabadkőmivesek paran-
csainak végrehajtójává lett. Isten tűrte három évig; aztán 
közbelépett és megállította a szerencsétlent tetteinek folyamá-
ban, akkor, midőn Herold koránál fogva biztosítva hihette 
magát számtalan évre. 

Nincs mit mondanunk arról, a mi Isten s ezen ember közt 
ennek utolsó perczeiben történt ; hanem előttünk a tény : a 
Krisztus egyháza ellen ma fölkelő sereg vezéreinek egyikét 
elérte a halál, még csak az az élvezete sem volt, hogy látta 
volna az általa előkészített romlást. Bizony ebből lehetett 
volna okulni. Hogyan fogadták e halálesetet, tudjuk Herold 
temetése a vallástalanok és istentagadók nyilvános diadala 
volt; a hivatalos világ vett részt a diadalmenetben, a hadsereg, 
a tisztviselők, az állam legfőbb hivatalnokai; alázatos apáczá" 
kat is lehetett látni, kiket kényszeritettek részt venni a 
gyászos menetben, mely vallásukon és lelkiismeretükön el-
követett gyalázat volt. Hát ez nem szembeszállás Istennel ? 
Mi mindentől nem kell félnie oly népnek, melynek eliil-
járói ilyet cselekesznek ? 

Néhány nappal később meg annak a forradalmárnak a 
tiszteletére tüntettek, ki programmjául és jelszavául e po-
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kol8ugta szavakat vette : Se Isten, se ur. Nem igen élte tul 
e kihívását; azért mégis dicsőitették sirját és halála után 
egy evvél, megújítani szándékoztak e dicsőítést. Végre is 
hajtották, valóban, daczára a rendszabályoknak, mikhez 
most az a kormány nyúlt, mely kezd rettegni maguknak 
azon tanoknak következményeitől, melyeknek segélyével 
hatalomra jutott . Ezen tanoknak lehet tulajdonítani, melye-
ket ha egyszer nyilván hirdettél többé velők erélyesen 
szembe nem szállhatsz, hogy Paris ú j ra látta a fölkelést, 
mely tiz év óta elő nem fordult, és hallotta az „Éljen a 
Commune ! Halál a kormányzókra ! kiáltásokat ; volt ütés 
és seb, láthattunk dühöngő tömegeket, és azt mondják, a 
nép erejének első próbáját adta, mely sok más kihágásra 
enged következtetni. 

Még egy botrányt kell emlitenünk. Olvasóink tudják, 
hogy szigorú átok sújtotta azt az alávaló írót, ki azon vau, 
hogy I X . Pius tiszta emlékét beszennyezze és ki minden 
nap meggyalázza mindazt, mit becsületes emberek tisztel-
nek és becsülnek. Hihettük, hogy ő a tekintélynek ama 
megőrzői közé tartozik, kik a hozott Ítéleteknek becsületet 
szereznek és biztositják a közbecsületet. Ugy látszik, csa-
lódtunk benne azon köztársaság alatt, mely most Franczia-
országban van. Maga a röpiratok aljas szerzője dicsekszik 
a büntetéssel, melyet rá róttak, ő maga hirdeti mindenütt az 
-ellene hozott ítéletet és a főváros falait u j gyalázattal mocs-
kolja be, miben közzé teszi, hogy folytatni fogja a munkát, 
melyet a felsőbbség megszüntetni akart. A szerzetesek 
számkivetésére találtak törvényeket: hát arra nincs, hogy 
az utczák e szemetet lerázhassák magukról ? Ha erre nincs 
törvény, hát mit gondoljunk oly kormányról, mely tétlen 
marad annyi gyalázat lá t tára? Mihaszna, ha a becsületes 
embereknek nem tudja párt ját fogni ? Hová vezeti majd a 
nemzetet, melynek, elég szerencsétlenségére, alá kell magát 
annak vetnie ? 

Január 8-ikán, mely nap a Blanqui tiszteletére adott 
tüntetést lehete látni, volt a franczia kerületek egy harma-
dában u j senatorok választása a kilépők helyébe. Nem ha-
bozunk kimondani, hogy ezen senatorválasztás szomorú jele 
ama sülyedésnek, melybe az egész ország esett. Az opportu-
nista kormány kiadta rendszabályát : künn csak nehézsége-
ket tudott nekünk szerezni és Francziaországot egy har-
madrendű hatalom rangjára lealacsonyítani ; benn, a javitá-
fondorkodókat tettek a tehetséges személyek helyébe és 
a vallással ellenkező rendszabályok levertekké tették a ka-
tholikusokat és a szabadságnak igaz hiveit egyaránt, és 
elidegenítették Francziaországtól leghűbb külföldi barátain-
kat. Volt okunk hinni, hogy a senatorválasztók ily gyászos 
politikát el fognak vetni: ellenkezőleg történt, többségre emel-
ték, sőt, mi több, a párisiak Labordère személyében a had-
sereg féktelenségének képviselőjét választották a senatusba. 

Ennélfogva a hadsereg fegyelmezetlen, az államférfiak 
gyöngék, a papság üldözve, az érdem helyében a cselszövés, 
Isten az iskolákból s minden intézményből kiűzve, a tömeg 
rendszerint elromolva, az istentelenség dicsőítve : ime ez az 
opportunista politika eredménye, és ez nem akadályozta 
meg, hogy az utolsó választásokban győzzön. Há t képzel-
hető szomorúbb helyzet ? Nemde igaz, hogy a beteges, esze-

veszett Francziaország vak rohamában a legborzasztóbb 
események felé tör ? 

Ki lehet-e kerülni ez ^eseményeket? Igazán szólva, 
igen, és ez méltó büntetése azon eszteleneknek, kik kiálta-
nak : Non serviam, se Istent, se urat. 

De a lazadás szavára ez a szó felelt: Quis ut Deus? 
Ki hasonló Istenhez? És ez a szó még megmenthet minket. O ö 
Az ördög szavára már is sokan felelnek az angyal szavával. 
Az üldözés újra föléleszti a hitet ; Isten csodálatos papság-
gal áld meg minket, rendületlen főpapokkal ; a hit művei, a 
buzgalomé és a könyörületé szaporodnak, és a forradalom, 
mely rendszabályait kiadta, csak olyanokat ámíthat el, kik 
önként akarják. Hatalmunkban áll megmenekülni. Adjuk 
vissza Istennek az ő helyét, és legyen igaz minden fran-
cziára nézve ezen a montmartre-i templomra felirt szó : 
Gallia paenitens et devota, a bűnbánó s magát Krisztusnak 
odaadó Francziaország. 

Igazán szólva, Francziaország örvény szélén áll ; lát-
ván, hogy mily állatpotban van mégis, daczára annak, mit 
megdöntésére elkövetnek, tekintetbe vévén szenteinket, 
hittéritőinket, szerzeteseinket, annyi magát testvérei üdvé-
ért és Isten tiszteletére odaadó lelket, emlékezetünkbe hoz-
ván Isten könyörületességének és Krisztus szeretetének any-
nyi jelét Francziaországra nézve, reménynyel telünk el. Az 
a Francziaország, mely az örvény szélén áll, az a forradal-
mi, az istentagadó Francziaország ; az, mely ujjá fog szü-
letni, az a keresztény, az istenhivő Francziaország. 

IRODALOI. 
Néhány szó egy ifjú költő pap verseiről. 

Mottó : „De nem tudom, mi van ma én velem, 
Hogy lantom ily tanító hangot ád ? 
Holott az oktatást nem szivelem 
Magam sem, ámbár a jó pap urak 
Csak ugy lesik, hogy oktathassanak. 
Pedig nagyon elkelne nálok is 
Az oktatás, a prédikáezió, 
S nagyon ráillenék reájok is 
A régi, de találó példaszó : 
„ . . . Cura te ipsum." . . . Ja j de tán sok is 
Amit kimondtam, s régre még a jó 
Urak tollat ragadnak ellenem 
S akkor mulathatsz majd szegény fejem !" 

Anyási L. Gyula, 
„Rigó Tamás" beszélytöredékéből. 

Mig ft. Zimándy Ignácz ur nagy ügybuzgalommal 
szerkesztett „Ébresztő hangjai"-val a hitközöny senyvesztő 
és emésztő álmába merült lelkeket a legszentebb igazság 
és jog érzete szülte lelkesedéssel törekszik felkölteni, hogy 
lássák a helyzetet, mely e hazát, tehát saját létöket is a 
megsemmisülés örvénye felé mindig közelebb viszi, mig a 
tudós, a lelkes, a pártatlan, az egyenes jellemű szerkesztő-
nek „Sión őrei figyeljetek." szólamú szózata viszhangzik — 
addig — fájdalom! addig nemcsak elleneink táborában, 
hanem saját körünkben a legjobb eszmék, az igazi felvilá-
gosodás, a ker. kath. szabadságra való ébredés helyett tá-
madnak ugyan egyesek, de csak azért, hogy tovább mérjék 
a bódító italt, mely társadalmunkat önvesztére, a kárhozat 
mámorába ringatja ! 
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De legyünk érthetőbbek ! Az 1881-ik év végén meg-
jelenik az „Ébresztő hangok" I I I . könyve, az ú j év pedig 
azzal lep meg, hogy 1882. elején kiadja, Anyási L. Gyula 
költeményeit.1) S van-e ebben valami? Ha csak Anyási len-
ne az illető, irka-firkáit bizonyára nem érdemesítenők arra, 
hogy e pártatlan, szakavatottsággal szerkesztett tudomá-
nyos folyóiratban rólok megemlékezzünk ; hanem mivel az 
Anyási név csak álarcz — mely alatt egy r. kath. pap lap-
pang, — ez kötelességévé teszi minden a közügy iránt ér-
deklődő egyénnek azt, hogy szót emeljen e hallatlan hy-
pocrisis ellen. 

Hogy a szerző kath. pap, azt kétségtelenné teszi nem-
csak a bizalmas körből eredő fáma, nemcsak „Káplány-nó-
tájau czimű verse, nemcsak több helyütt elszórt sentimen-
talis kifakadásai az önkényt, minden kényszer nélkül elvál-
lalt hivatal ellen, hanem a szerző határozottan tudtunkra 
adja „Virág-emlékeim" czímű költeményének végszakában 
önmaga is, midőn a mirtuszt igy szólatja meg : 

De e mirtusz megvigasztal, 
Mert a kelyhet fonta át, 
Mely először érinté az 
IJju papnak ajakát, stb. 

S most e tudatban átolvasva a költeményfüzért, ön-
kénytelenül köny — a fájdalom könye tolul szemeinkbe, 
önkénytelenül ajkainkra tér a sóhaj : ugyan hogy Írhatta e 
verseket egy kath. pap ! 

Szerző, költeményeit azért bocsájtja világnak, mint ő 
maga mondja füzete elején, „hogy hallassa a kritika itélő 
szavát fölöttük szigorún de pártatlanul, hogy tisztábba jöj-
jön az iránt, -— hanyadán van önmagával, hogy érdemes-e 
forgatni azt a tollat, mely kezdő kézzel irta az itt közrébo-
csájtott költeményeket." 

Nem vádolhat tehát merészséggel, midőn, mit bizo-
nyára mások is fognak tenni, véleményt mondunk költemé-
nyei fölött. Rövidek leszünk: Tehetsége van, de rutul vissza-
él vele ! (Vége köv.) 

Felhívás az Egyházszónoklati kérdések cz. tanul-
mány megrendelésére. 

A katholikusok párizsi főiskolájának nagytudományu 
tanára Rondelet a beszéd művészetéről irt könyvének beve-
zetésében mondja, hogy : „a beszélők száma igen nagy kö-
zöttünk, de az a baj, hogy szinte egyenlő azok számával, 
kik rosszul, magukat, mint hallgatóikat boszantó és ki nem 
elégitő módon beszélnek." Ez pedig, nem csak a franczia, 
de más nemzetbeli beszélőkről is elmondható. Ily helyzetben 
a „szónoklati kérdésekkel" mi egyebet, mint egy kis érdek-
lődést akarnánk kelteni a szónoklat, és első sorban az egy-
házi szónoklat ügye iránt. 

Tudjuk, hogy lesznek, kik ezt olvasva kérdezni fogják, 
hogy hát vajon a politikai mint vallásos ékesszólás aléltsá-
gán segithetünk-e valahogy ? Vájjon az ékesszólás művésze-
tének feltételeit, — ha egyszer azok hiányoznak — előte-

') „Költemények" irta Ányási L. Gyula. Bpest. Wilckens és Waidl 
könyvnyomdája. Tán helyesebb czim lett volna ez: „Nyilt támadás a 
coeíibatus, a papi nőtlenség ellen," versekbe szedte egy kath. pap! 

remtjük-e? Vájjon a tenyészet és meddőség törvényeit meg-
változtathatjuk-e ? Bizonyára nem. 

De mi mégis azt hisszük, hogy bármily mérvben sze-
repeljenek is itt az emberi akarattól nem függő tényezők, 
nem semmisitik meg egészen az ember individualitását, ha-
nem csak befolyásolják azt, és igy az ékesszólás birtoka 
után az embernek bármely korban is lehet és kell küzdeni. 

E hitben bocsátjuk nyilvánoság elé e tanulmányt, és fel-
kérjük az egyházi szónoklat ügye iránt érdeklődő katholi-
kusokat, hogy minket vállalatunkban megrendeléseikkel 
támogatni kegyeskedjenek. 

E mű megjelenik elegáns kiállításban Kocsi Sándor-
nál, Muzeum-körut 10. Budapest. Ara 1 frt 40 kr, mely 
összegnek beküldése után említett helyre, a mű bérmetve 
küldetik meg. 

Növendékpapok, — az esetre — ha egy intézetben 10 
példányt rendelnek meg, csak 1 frt 5 krt fizetnek. 

Egy kassa-egyházmegyei áldozár.*) 

Beküldetett: Jézus szent szivének Hirnöke. Szer-
keszti és kiadja Molnár János, esztergom-vizivárosi plé-
bános s az ,Isten Igéje' szerkesztője. X V I . évfolyam. 1882. 
febr. füzet. 

Tartalma : Jézus szent szivéhez. Költ. Sujánszky-tól. 
— I. A sz. sziv dicsősége : A sz. szív ajtatosság mivolta. Dr. 
Sólymos-tói. — A sz. sziv választottai : Sordevol grófnő 
(1782 — 1824.) Közli Rajner Lajos. — I I I . A szent SZÍV örö-
mei: Jézus sz. szivének irodalma. (Azaz: a legszentebb sziv 
tiszteletének magyar irodalma.) Összeállította s ismerteti 
Tóth Mike S. J . — IV, A szent sziv fájdalmai : A mai kor 
nevelése. Walter Gyulától. — Egy ívnyi melléklettel. 

V E G Y E S E K . 
— Nm. és ft. Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök 

ur ő excelja mint az országos képzőművészeti társulat el-
nöke f. hó 12-én a társulat évi rendes közgyűlését beszéd-
del nyitotta meg, melyben rámutatva a magyar művészet-
nek Munkácsy legújabb művében elért magaslatára, hálára 
buzdított az isteni gondviselés iránt, hogy átmeneti korsza-
kunk vajúdásai közepett „vigasztalásul és felemelésül a. 
művészet geniusa száll le hozzánk, hogy szebb jövővel ke-
csegtessen." 

— A pesti hazai első takarékpénztár-egyesület évi ren-
des közgyűlését 1882. évi februárhó 27-én délután 3 órakor 
fogja megtartani, Budapesten saját helyiségében (egyetem-
utcza 2. szám.) Tárgyai : 1) Igazgatósági és felügyelőbizott-
sági jelentés az 1881. évi üzleteredményről. 2) A mérleg és 
tiszta jövedelem iránti határozathozatal. 3) Igazgatósági 
előterjesztés az elnöknek vezérigazgatói minőségben leendő 
nyugdíjaztatása iránt. 4) A társaság elnökének és 8 igazga-
tósági tagnak megválasztása és az elnök javadalmazásának 
megállapítása. 5) Az alapszabályok módosítása az életbe-
léptetendő záloglevél üzlet indokából. 6) Igazgatósági elő-
terjesztés. 

— A munkácsmegyei papi értekezlet, melyet a megyés 
püspök ur f. hó 27-ére hívott össze, határozatlan időre elna-
poltatott. 

*) A lehető legmelegebben ajánljuk szerző felszólítását t. olva-
sóink figyelmébe. 0 az, ki e lapok hasábjain oly talpraesett czikkeket 
szokott közölni az egyházi szónoklat köréből. Szerte. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Vegyesek. 

A szentségek oksági viszonya a megszentelő 
malaszthoz. 

III. 

Talán nem csalódom, ha azt hiszem, hogy az 
előbbi két czikk elég tüzetes v i l ág í t ásban m u t a t j a 
az egyház h i tva l lásá t a szentségek oksági viszonyá-
ról a megszentelő malaszthoz : „causa i n s t rumen ta -
lis ius t i í icat ionis" — „ius t i t iae adipiscendaemir i f ica 
quaedam ins t rumen ta . " — S z a b a t o s a n gondolva szé-
pen egymásba i l lenek az összetar tozó fogalmak s 
é r t e lmünk á t lá t szó képben szemlélhet i szent hi-
t ü n k fönséges t an í t á sá t ; s mig igy szerzett t uda tos 
h i tünkke l vég te lenül magasan á l lunk a pro tes tan-
t i smus üres „szentségei" fölöt t , — épp oly távol 
m a r a d u n k a hamis mys t i c i smusnak rég i és u j a b b 
áb ránd ja i tó l . 

Van azonban még egy kérdés, melyet a h i t t u -
domány fól-fölvet a szentségekkel szemben, ú j r a és 
ú j r a m e g v i t a t j a — s mind e mai nap ig nyi l t kér-
désnek kényte len el ismerni . 

Hogy a szentségek, eszköz lé tükre , m in t való-
ságos okok (causa efficientes), működnek közre 
meg igazu lásunk processusában : ez i r á n t nincs, nem 
is lehet e l térő nézet a theologusok között.1) A ki -

v) Igaz, hogy a nálunk legtöbb kézen forgó dogmatica 
(Schweiz, Compend. II. pg. 57.) ezt mondja : „Dicuntur au-
tem sacramenta gratiam conferre seu efficere non tamquam 
causa efficiens, quod soli Deo convenit . . . sed dumtaxat 
tamquam causa instrumentális, quum sínt velut instrumenta, 
quibus Deus u t i t u r . . . " De az ilyen beszéd, ha nemtollhiba, 
csakis a terminusok körüli gondatlanság rovására irható, 
mely rovás a különben jeles szerzőnél nagyon is hosszura 
nyúlnék. Hiszen igy maga is e mondat ellenmond magának 
(dicuntur effictre, és mégsem efficiens) ; holott Liebermann, 
kinél e passus szóról szóra olvasható (Instit. torn. IV. pag. 
191. Ed. 5-) hangsúlyozva mondja: causa gratiae dicuutur 
non quidem principalis, quod uni Deo convenit — etc. 

nyi la tkozta tás , m i n t l á t tuk , vi lágosan r á m u t a t e 
t ényre , és az egyház propriis terminis kifejezi. — 
Hanem a filozófia létrehozó okok osz tá lyozásánál 
különbséget tesz a fizikai és erkölcsi ok (causa phi -
sica et morál is ) közöt t is, amely kü lönbség szintén 
a működés különböző m ó d j á n alapszik. S min thogy 
ez a kü lönbözés épe a ugy i l let i az eszközt, min t az 
e lsőrendű okot, mél tán ve t te te t t föl a k é r d é s : mi-
ként illenek a létrehozó okok ezen osz tá lyozásába? 
eszköz l é tükre vá j jon fizikai vagy erkölcsi okságot 
t u l a j d o n í t s u n k e n e k i k ? 

Edd ig mel lőzhet tem, és mellőztem is a teker-
vényes u ta t , melyen a czimbe i r t v iszonynak tudo-
mányos fölfogása és ki fe j tése végig haladt . J ó része 
annak i m m á r a múl té . Amenny iben t. i. a t r i den t i 
sz. zs inat ez érdemben ha tá rozo t tan nyi la tkozot t , 
anny iban a megelőző századok vi tá i elérték d iadalmas 
végüket , — lévén a gondolkozó ész legszebb d i ada l a : 
a Szentlélekkel szemben föladni a v i tá t . Mig t ehá t 
a kérdés csak a „causa i n s t r u m e n t á l i s " kö rü l forog, 
addig a dogmat icusnak föladata az ado t t fogalmak 
tüzetes fe j tegetésén és az azokban határozódó vi-
szonynak minden oldalról való megvi lágos í t á sán 
t ú l nem te r jed . A specula t iv küzdelem, mely a 
meghatározáshoz vezetett , a dogmafej lödés tör té -
nelmének le t t t á rgyává . 

Edd ig t ehá t az e l térő nézetek összemérésének 
tör téne t i érdekességéről én is lemondtam, — csak 
azért is, hogy anná l kevésbbé kel l jen fuka rkodnom 
a részletekkel , m ig a „causa instrumentális ' - ' kö rü l 
forgot t a beszéd. — Az imén t je lzet t kérdés azon-
ban, a szentségek működésének te rmészet fö lö t t i 
mezején oly t e rminusokka l á l l i t szembe, melyeket 
a k iny i la tkoz ta tás bizományosa, az egyház még 
nem fixirozott, s igy a bennük határozódó viszony 
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is a theologicus fölfogás szerént kiilönfélekép ala 
kulhat . Szükséges tehát, hogy e pontról legalább 
egy futólagos tekintetet vessünk a kérdés törté-
neti fejlődésére. 

Már a Magister Sentent iarum szükségesnek 
lá t ta a szent Ágoston óta já ra tos formulát , mely az 
újszövetséget á ta lában ugy jelöli, h o g y invisibilis 
grat iae visibilis forma, — kissé tüzetesebbé tenni s 
evégből mintegy magyarázva hozzá ad ta : ut ima 
ginem gerat et causa existât. Az i ránt sem hagyot t 
kétségben a Magister, hogy nem elsőrendű, hanem 
csak eszközbeli okságot é r t : mert világosan mondja, 
hogy „a Deo — p e r sacramenta- nyer jük a meg-
szentelő malasztot.2) 

Jö t tek aztán a Sententiariusok ; s midőn a 
negyedik könyv elejét commentál ták , főben j á ró 
dolognak ta r to t ta mindenik ,mentem magistr i ex-
plicare', — ami i t t annyi t jelent, hogy a szentségek 
oksági viszonyát tüzetesen fejtegetni. És mint sok 
másban, ugy ezen kérdésre nézve is hamar külön 
vál t a két főirány. 

Sz. Tamás mélységes theologiája a Magister 
egész gondolatát felöleli ; az eszközt szorosan oda 
á l l i t ja a létrehozó ok fogalma alá, hangsúlyozván, 
hogy annak is megvan saját ereje, melylyel az oko-
zat létrehozására befoly,3) s igy a szentségeknek, 
min t eszköznek, oksági viszonyát megszentii lésünk-
höz teljes épségében föntar t ja . Sőt tovább megy, 
midőn a szentségek anyagi elemének is egész a lé-
lekig érő egyenes hatás t látszik tulajdoni tani . 4 ) 
Mikor azonban eme hatásnak módját — „per mó-
dúm influentiae" — fejtegeti, meglehetős homály-
ban hagyja gondolatai t , — s innen van, hogy 
mind já r t legelső követői e ponton meghasonlottak-

Némely thomisták nagyon is vastagon vet ték 
sz. Tamás té te le i t ; a szentségek malasztszerzö ere-
j é t egy új, azoknak anyagi eleméhez já ru ló lénye-
ges tula jdonságból (corporalis quali tas) származ-
ta t ták . — Cajetan bibornok visszautasí tot ta e föl-
fogást sz. Tamás Summájához irt commentárjában; 5) 
szerénte a szentségeknek sz. Tamás ál tal vindikál t 
„sa já t ereje" szellemi (vis spirituális), s nem is lé-
nyeges tu la jdona az anyagi elemeknek, hanem csak 

2) V. ö. Lib. IV. D. I . 
3) Omne istrumentum agendo actionem naturalem, 

quae competit sibi, in quantum est res quaedam, pertingit ad 
effectum, qui competit sibi, in quantum est instrumentum. 
In 4. Sent. D. I. q. 1. a. 4. 

4) Materiale elementum exercendo actionem natura-
lem, secundum quam est signum interioris effectus, pertin-
git ad interiorem effectum instrumentaliter. — Ibid. 

5) Super qu. 62. a. 4. (in 3-a). 

átmenetileg (in motu), az alkalmazás pi l lanatában 
válik ezeknek Isten rendelése folytán sajá t jává. 6 ) 

Ez már kétségkiviil emelkedettebb fölfogás, 
mint az előbbi; abban azonban megegyeznek, hogy 
a szentségek erejét — igy vagy amúgy — a szent-
ségi méltóságra emelt érzéki cselekményben, a fi-
zikai t á rgyban és tényben keresik, és ezt — a 
szentség physicumát — hozzák egyenes viszonyba 
az okozattal, az ember megszentülésével ; — más 
szóval : a szentségekben fizikai eszközöket látnak, 
aminthogy Cajetán bibornok e névvel nevezi is 
őket. 

Ezt a fölfogást követi Suarez s éles eszével fej-
leszti tovább az elméletet, mely még Cajetánnál is 
jóformán a levegőben függöt t , folyton nyi tva levén 
a kérdés : miként bi rhat meg a szentségek physi-
cuma — ha csak pi l lanatra is — oly erőt, melylyel 
directe működhessék közre a nemcsak t isztán szel-
lemi, hanem pláne természetfölötti okozat létrehozá-
sában? Suarez merészen á thidal ja ez iirt a „poten-
tia obedientialis activa" hypothesisével,7) melyet 
azonban maguk a thomisták is több oldalról meg-
támadtak . 

Ez tehát az egyik főirány, mely hangsúlyozván 
a szentségek valódi okságát , fizikai hatás t tu la jdo-
nít nekik. — A másik főirányt kezdet óta az a gon-
dolat vezette, hogy a szentségek, mint érzéki dol 
gok — és a megszentelő malaszt, mint természetfö-
lötti valami között, a szükséges arányosság hiányá-
ban, lehetetlen a szoros értelemben vet t oksági vi-
szony. A megszentelő malaszt csak teremtés ál ta l 
jöhet l é t re : ebben a munkában pedig a maga erejé-
vel semmiféle másodrendű ok sem működhetik köz-
re, sőt erre való erő egyátalán nem is ruházható 
semmi teremtményre. És igy az oksági viszony 
alapját , a ható erőt, nem is lehet a szentségekben, 
— hanem ezeken kivül,8) kizárólag Istenben kell 
keresni. — E gondolat nyomása a la t t aztán a szent-
ségbeli okság odáig vékonyult , hogy alig marad t 
belőle több a puszta jel-, vagy legfölebb a conditio 
sine qua non fogalmánál . 

Üurandus, inindőn a Magister magyarázza, 
szinte zokon veszi tőle a causa szót, melylyel az 

6) Usus siquidem seu motus ille, quo Deus movet il-
lám (vim spir.) seu uti tur actione nostra sensibili, sacra-
menta constituit in esse effectivo gratiae sacramentalis. 
— U. o. 

7) Comment, in d Thomae g. 62. a. 4. Disp. I X . — 
Opp. ed. Paris. stb. torn. X X . pag. 135. ssg. 

8) Innen a nem egészen szerencsés nevezet : exotericus 
fölfogás. Ö 
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ágostoni formulá t kiszínezte,9) s jobb szeretné, ha 
e szót i t t egyátalán nem is használnák, — ugy 
sincs a szentírásban. Vagy hát használják oly érte-
lemben, mint (szerénte) a Magister a lka lmazta : 
causa sine qua non. — Akár azt mondta vo lna : 
conditio sine qua non. 

A doctor seraphicus is, bár igen szeliden bá-
nik el az ellenkező fölfogással, maga részéről mégis 
biztosabbnak t a r t j a csak nagy megszorítással fo-
gadni el a causa nevezetet, — olyformán, mint Naa-
man gyógyulásának okát is kereshetnök a Jo rdán 
vizében ; holott csodaképen maga az Isten gyógyí-
to t ta meg, híven a föltételhez, melyet a próféta ál-
tal szabott volt eléje: hogy Jo rdánban mosakodjék 
meg. Sz. Bonaventura egyenesen ar ra hozza föl e 
példát, hogy a szentségek hatását i l lus t rá l ja vele. 
A különbség csak az, hogy a természetfölötti oko-
zat, mely Naaman esetében kivételesen renden kí-
vül ál lott elő, a szentségeknél rendszerént követke-
zik be. A külső jelekhez, mint föltételekhez kötötte 
Isten mintegy szerződésszerüleg a megszentelő ma-
lasztnak lelkünkbe öntését, — tehát Istennek ezen 
ál landó rendelkezésén alapul a szentségek malaszt-
szerző ereje.10) 

Duns Scotus szintén az emiitet t alapgondolat-
ból indul ki, midőn a Sententiák sokszor idézett 
helyét commentál ja ; hanem azért a „causa ins t ru-
mentál is" mellet t mégis meg akar maradni . Az in-
s t rumen tum fogalmát azonban annyira finomítja, 
hogy egy könnyű fordula t ta l megint csak a szerző-
désszerű conditio áll e lőt tünk. Subti l is elmélete e z : 
a szentségek minden esetre eszközei a megszentelő 
malasztnak s ez alapon állanak vele oksági viszony-
ban. De hát az eszköz fogalma egyátalán megkí-
vánja e, hogy tu la jdonképeni munká t (aliquant ac-
tionem proprie dictam) tu la jdoní t sunk neki az oko 
zat létrehozásában ? Nem ; a munka csak az első-
rendű okot illeti, mely az eszközt használja. Az ok-
ság tehát nem az eszközben, hanem ennek alkalma-
zásában rejl ik, amennyiben ezen alkalmazás kizárja 
lehetőségét a megfelelő okozat elmaradásának. Igy 
mondhatom, hogy a fát nem fürészszel, hanem a fü-
résznek ide-oda húzásával metszik, — már pedig Is-
tennek ál landó akara, hogy a szentségek kellő al-
kalmazására k imaradhata t lanul következzék a meg-
szentelő malaszt,1 1) — ez értelemben tehát mél tán 

9) In. 4. sent. D. I. g. 4. 
10) Causalitas sacramentorum non est aliud, quam 

quaedam efficax ordinatio ad recipiendam gratiain ex pa-
ctione divina. — In 4. Sent. D. I. q. 5. 

u ) Disposuit enim universaliter et de hoc ecclesiam 

mondjuk a szentségeket a megszentelő malaszt esz-
közének. 

íme a másik főirány, egy két kiváló képvise-
lőjében. — A századok folytán többen is megmér 
kőztek e kérdéssel és — legalább a kifejezéseket 
tekintve — majdnem ugyan annyiféle eredményre 
jutot tak. Czélunkhoz azonban elég volt jellemző 
alapvonalaiban megismerni a két főirányt , melyek-
ben a többi elméletek is kisebb-nagyobb elhajlással 
mozognák.12) 

A Tr ident inum annyiban vá l toz ta to t t á dolgon, 
hogy definitiói u tán a szentségek oksági viszonyá 
nak jelölésére a puszta Signum, conditio, causa sine 
qua non, ultima dispositio s több eféle kitételeket 
nem lehetett többé használni s ezekkel együt t a 
hozzájok fűződő exotericus elméletek is el voltak 
temetve. Scotus azonban, min t lá t tuk , gondoskodott 
róla, hogy az irott kinyilatkoztatásnak és az élő 
hagyománynak megfelelő terminusokat elmélete 
számára megmentse, s igy az ö iskolája nem volt 
kénytelen lerakni a fegyver t akkor sem, miu tán 
már a „causa ins t rumentá l i s" helyessége mellet t a 
Szentlélek kezeskedett ; — a mester subtil is défini 
t iojának födözete alat t tovább folyt a vita. 

Szerencsés fordulatot adott a speculativ küz-
delemnek Melchior Canus, ki a t r ident i határozatok 
a lapján a kérdés t isztázására vállalkozott.1 3) Az ö 
sajá tszerű módjával összefogja a megelőző elméle-
teket mind és — elveti mind. Aztán röviden eléadja 
a magáét.1 4) Anélkül, hogy különösen megjelölné 
— ugyanazon alapgondolatból indul ki, miut az 
exotericus i r ány ; csakhogy mig ez a thomistákától 
annyira távozni igyekszik, hogy az okság teréről is 
lelép, addig Canus szorosan az okság határai között 
marad, és a thomisták „fizikai" elméletét épen ugy, 
mint az exotericus „condit iot" megtagadva, erkölcsi 
okságot vindicál — szentségeknek. 

És azóta is igy ál l szemben a két elmélet : 
fizikai okság egyiknek a jelszava, erkölcsi a másiké. 
— Melyikhez á l l j u n k ? 

(Folytatjuk). 

certificavit. quod suscipienti tale sacramentum ipse conférât 
effectum signatum. — In 4. sent. D. I. q. 5. n. 13. 

12) Aki a részletek iránt érdeklődik, élvezettel olvas-
hatja Schüzler Konstantin kitűnő monográfiáját : Die Lehre 
von der Wirksamkeit der Sakramente ex opere operato. 
München 1860. S. 156. s. k. 

13) Kelectio de sacramentis, in Opp. ed. Patav. 1752. 
pag. 405. ssq. 
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Mire használták a pápák az ő hatalmukat? 

(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Az volt tehát legelőször szükséges, mit Gergely ma-
gának kitűzött, hogy a világi nagyok jószerével vagy erő-
vel rábirassanak, miszerint az egyháznak adják vissza 
szabadságát, hogy igy törvényei az investitura és simonia 
ellen kivihetők legyenek. Csak ugy, ha az egyház szabadon 
és függetlenül áll, gondolhatott ő ai-ra, hogy bensejében 
javitásról gondoskodjék. Mert itt is hányta vetette magát a 
legvadabb ököljog. Az egyházi elöljárók nem kevésbé nyom-
ták alattvalóikat, mint a világiak ; ők az éktelelenséget, mit 
a fejedelmektől szenvedtek juhaik bántalmazásában igye-
keztek elfeledni és a vérpénzt, melylyen ők ezen egyházi 
hivatalokat megvették, ezeknek veritéke és véréből akarták 
beszerezni. Egymás közt folytonos veszekedésben éltek, 
egyik a másikat iparkodott lenyomni és annak rovására 
nagygyá lenni. Az alattvalók viszont elveszték ily viszo-
nyok között az engedelmesség és kötelesség érzetét egyházi 
elöljáróik irányában. Egy szóval, ezen egyházi szolgaság a 
fejedelmek részéről, magában az egyház kebelében is töké-
letes feloszlást idézett elő ; magában az egyházban harcz 
látszott uralkodni minden ellen. Mit kellett Gergelynek el-
követni, hogy itt némileg békét és rendet csináljon, azt le-
hetetlen leirni. Levelei telvék kísérletekkel, hogy a püspö-
köket, suffraganeusokat, metropolitájuk , a püspököket 
káptalanaik, ezeket püspökük, a káptalanokat a kolostorok 
és ezeket püspökeik, az egyházi méltóságokat és hűbérnö-
köket alapitóik és hűbéreseik, ezeket viszont azok ellenében 
védje és kötelemre birjon. Hogy néha meglehetős szigorral 
lépett fel, fenyegetést és büntetéseket nem kiméit, senkit 
sem fog bámulatba ejteni. Hisz néha közben oly egyházi 
méltóságokkal volt dolga, kik rabló lovagok és kalózoktól 
csak névleg különböztek. Annyit azonban meg kell jegyezni, 
hogy még ily okoknál se lépett fel oly szigorral, mint tőle 
várni lehetett volna azon rajzok után, melyek róla kering-
nek. Csak egy pontban nem volt elnéző, se önmaga, se má-
sok iránt : hol kötelességről volt szó, itt ő kérlelhetetlenül, 
annak teljesítését követelte, bár a legnagyobb áldozat árán is. 
Siegfrid mainzi érsek menté magát előtte, hogy kötelezett-
ségének pontosan nem tehet eleget, minthogy a birodalmi 
zavarok, háborúk, lázadások, javainak elvesztése, ellenséges 
betörések, a gyilkosoktóli alapos félelem őt eléggé menteni 
látszanak. Gergely nem tagadja,1) hogy ezek mentő okok, 
melyek emberek előtt tökéletesen elégségesek. „Ha azonban 
tekintetbe vesszük, az isteni itélet mennyire különbözik az 
emberitől, ugy valószínűleg semmit se találunk, mit a leg-
főbb biró előtt mentségül felhozhatnánk, hogy veszély 
nélkül a lelkek üdvéérti gondról letegyünk, se a birtok el-
vesztését, se az ellenség támadását, se a hatalmasok harag-
ját , se jólétünk és életünk veszélyeztetését. Mert abban kü-
lönböznek a bérenczek a pásztoroktól, hogy azok a farkas 
közeledtekor magokról és nem a nyájról gondoskodnak, a 
nyáj szétoszlása és pusztításával nem törődnek, hanem el-
hagyják azt és elfutnak, míg a pásztorok, kik juhaikat sze-
retik, azokat semmi estre se teszik ki veszélynek, sőt inkább 
azon vannak, hogy értök saját életüket feláldozzák. Igy 

•) 1. 3. ep. 4. 

nekük is kötelességünk pásztori tartozásainkat betölteni, 
és Isten dicsőségére juhainak üdvét keresni, azonban hivatal-
társainkat is a nyáj őrzésére terelni és őket felhívni, hogy 
szilárdan jár janak a rájok bizott nyáj előtt. Mert ha mi 
testvérünket vétkezni lát juk és hallgatunk, ha mi őket téve-
désben látjuk és nem azon vagyunk, hogy figyelmeztetés 
által az igaz útra térítsük : nem vétkezünk-e akkor 
magunk is? Nem botorkálunk-e magunk is tévelyben ? Mert 
a ki elmulaszt egy hibát jóvátenni, maga vétkezik. Ugyan 
mért halt meg Héli Silóban? S mért mondja az U r a prófé-
tánál:2) „Átkozott, ki a kardot a vértől visszatartja" azaz a 
tanitás szavát a testi bűnök elfojtásától?" Hasonló, mit más 
helyen egy püspöknek mond : „Mi nem kételkedünk azon, 
hogy az apostol szavai szerint, gonosz, ragadozó farkasok, 
melyek kíméletet nem ismernek, közétek becsúsznak ; de 
ezeknek a hitben hatalmasan ellent kell állni. Azért, kedves 
testvér, harczolj és fáradozzál, ha szükség lenne egész a 
vérontásig. Mert méltatlan és nevetségesnek mondható, hogy 
a világiak egy ily aljas jutalomért ós az Isten előtt utál t 
cselekedetért önkényt veszélynek teszik ki magokat, mig 
minden hivő meglágyul, ha az ellenség hátulról támadja 
meg őt." 

Az eddig mondottakból, ugy gondoljuk, annyi kitűnik, 
hogy a czél, melyet Gergely követett, szent, és az eszköz, me-
lyet arra használt jogos volt, hogy ő jogositva, sőt kötelezve 
volt a harczot felvenni, mely egész életét betölté. Sajátságos 
jogérzületünek kell azon egyénnek lenni, ki Gergely jogát ez 
ügyben elvitatni akarná. Különben, lia minden a szellemtől 
függ, melyben valami tárgy keresztül vitetik, és ha a leg-
szentebb czél és a legjogosabb eszköz jogtalanná válhat 
használatuk méltatlan modora által: ugy mi annál jobban 
biztositva vagyunk egy ily hathatós és minden viszonyokat 
izgató harczban, minő Gergelyé volt. hogy a modor, mely-
ben nagy tervét követte, egyáltalán jogosított vala. 

(Folytatjuk.) 

A böjt a katholika egyházban. 
A böjt miként az jelenleg a katholika egyházban 

fennáll, az egyház első századában a hivők buzgalma foly-
tán általán el volt terjedve, s mint sz. Jeromos megjegyzi, 
apostoli hagyományon alapszik. Már Tertullián, ki külön 
könyvet irt a böjtről, mondja: „hogy a keresztények kenyéren 
és vizén böjtöltek." Különösen a húsvét előtti negyven na-
pon át az első keresztények szigorú böjtöt tartottak. A hi-
vők nemcsak tartózkodtak minden tápláléktól naponként 
egész estig,1) hanem megvonták maguktól bizonyos ételek, 
mint hus, hal. tej, vaj és sajt élvezetét is. Táplálékuk böjti 
napokon rendesen száritott gyümölcs volt. Némelyek any-
nyira mentek buzgalmukban, hogy negyven órán át nem 
vettek magukhoz semmi eledelt. Ezt tették különösen a 
nagy hét három utolsó napján.2) Mint a negyven napi böjt, 
oly szigorúan tar tatot t meg a kántor böjt is, különösen a 
felszenteléshez való vozatkozása miatt. Az antiochiai köz-
ség példáját követve, mely böjtölt és imádkozott, midőn 
Saul és Barnabás a kéz feltevésben részesültek, az egyház 

*) Fer. 48. 10. 
') Ambros, de eleem. et jejunio c. 10 Chrysost. Hom 22. 
8) Tertullián, de jejun. —- Georg Ot t : „Die ersten Christen über 

und unter der Erde." 
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legrégibb idők óta miként ez Leó pápa3) egyik leveléből is 
kiviláglik, csak megelőző böjt után osztotta ki az egyházi 
rendet. A nagy ünnepek előestéin összegyűltek a hivők, 
hogy azokra istenitisztelet által, mely késő éjjelig tartott , 
előkészüljenek, a mikor természetesen semmit sem ettek. 
Ezen szigorú bőjtölésre Jézus és az apostolok példája indi-
totta. A katakombák hallgatnak ugyan a böjt apostoli ha-
gyománya és parancsolatáról, de csodálatos módon ép akkor, 
midőn a protestánsok a böjt parancsolatát megtagadták és 
elvetették, egy kövön találtatott egy okirat, mely világosan 
szól a parancsolat megtartásáról a kereszténység első száza-
daiban. Akadtak ugyanis az „Ager Veranuson" nem messze 
s. Lorenzótól Rómában sz. Hippolyt püspök és vértanú egy 
szobrára, ki 225-ben összekötött kezek és lábbakkal 
vizzel telt árokba dobatott. E püspök hires iratairól, me-
lyek fájdalom nagyrészt elvesztek. A széknek, melyen ülve 
ábrázoltatik, hátsó oldalán iratai kimutatása, s két oldalon 
a húsvéti ünnepkör van bevésve. Szent Jeromos is beszéli, mi-
szerint sz. Hippolyt egy táblázatot készitett, hogy minden 
évre kijelölje a napot, melyen a húsvétét megülni kell. 
Ezen táblázat, vagy húsvéti ünnepkör, a szék oldalán többi 
között e szavakat tartalmazza : „E nap a következő eszten-
dőkben ugy esik, mint az a táblázatban meg van jelölve és 
az elmúlt esztendőkben ugy esett, mint a táblázat mutat ja ; 
s mikor elérkezik a vasárnap akkor szűnik meg a böjt. 
S O L V E R E A V T E M O P O R T E R E I E I U N I U M U B I 
D O M I N I C A I N C I D E R I T . " 

A 3-dik század egy püspöke tehát a nyilvános böjtről 
igy beszél, mint oly szokásról, mely már akkor szabályozott 
szokás volt, akkor, midőn az apostoli hagyomány még élénk 
emlékezetben vala, és igy megerősiti a mit a katholika egyház 
még most is előir, t. i. a böjtnek Isten előtt tetsző intézmé-
nyét. Dr. Ott Adám. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . Február 18. A kath. egyház memoranduma 

és a liberális lapok. — Egész terjedelmében ismeretes t. olva-
sóink előtt ama magas conceptióju az egyház joga körül a 
kath. középtanodákat illetőleg alkut nem ismerő memoran-
dum, melyet Kalocsa nagynevű bibornok érseke, Haynald ő 
eminentiája a nm. püspöki kar nevében, az országgyűlés 
tanügyi albizottságához benyújtott. Már a katholikus szer-
zetes főnökök által benyújtott emlékirat is feszélyezte a li-
beralismust, kezdte magát kényelmetlenül érezni, hogy még 
azok a hatholiluisok is beszélni merészelnek. A liberális uj-
ságirók kifejezést is adtak érzelmeiknek, a mennyiben saját 
modoruk szerint megtámadták az emlékiratot. A liberális 
confusio azonban még nagyobb lett, midőn ráadásul még a 
püspöki kar is megjelent memorandumával és bejelentette, 
hogy nem engedi meg a kath. középtanodákat Csáky-szal-
májaként tekinteni, hanem ur akar lenni saját házában, 
épen ugy mint a protestánsok. 

Hogy az a püspöki kar által benyújtott emlékirat 
mily bombaként hullott a liberális táborba, hogy ezáltal 
calculusait mennyire megzavartatni látta, annak bőséges ki-
nyomatát találjuk lapjaink nyilatkozatában. Csaknem 
ugyanegy napon nyilatkozott e memorandum felől a ,Pesti 

3) Ep. ad Diosc. 

Napló', ,Hon' és a ,Pester Lloyd'. Bizonyos fokozatot azon-
ban lehet megkülömböztetni a három lap nyilatkozata közt. 
Legtisztességesebben nyilatkozott a ,Pesti Napló', mely a 
püspöki kar memorandumában kifejtett óhajokat helyesel-
vén, csakis az állami főfelügyelet megtartására fektet súlyt, 
nemzeti szempontból. Ez ellen semmi kifogásunk. Nekünk 
nincsen semmi titkolni valónk iskoláinkban, azért a felügye-
lettől nem riadunk vissza; csak azok riadnak vissza, kiknek 
van mitől félniök, nehogy megtudják, mily üzelmek folytat-
tatnak iskoláikban. A ,Hon' már tovább megy, ő tagadja, 
hogy a katholikusoknak autonomiájok volna, és hogy ezen az 
alapon azon jogokat követelhetnék, mint a protestánsok. 
Szokott módon a legszemérmetlenebb a három lap közt a 
,Pester LI.', melynek lutheránus tanférfia egészen elárulja 
azt a szándékot, mely a középtanodai törvényjavaslatban 
rejlik. 

A zsidó ,Pester LI.1 lutheránus tanférfiát a ,Hon'-nal 
egyetértőleg legfőképen bosszantja, hogy Haynald ő eminen-
tiája a kath. egyház autonómiájáról beszél és azt párhu-
zamba téve a protestánsok autonómiájával, ezekkel egyenlő 
jogokat követel. A ,L1.' szerint az autonómia szó az emlék-
iratban csak szójáték, de nem olyan mint a protestánsoké, 
kik azt karddal kezükben vívták ki. A katholikus autonó-
mia szerinte csak a jövő álomképe és igy nem állnak azon 
következtetések sem, melyeket abból az emlékirat levon. No 
hát, t. lutheránus ur, azt az emlékiratot vagy nem tetszett 
figyelemmel elolvasni, és akkor jobb lett volna hallgatni, 
vagy ha elolvasta és mégis ugy beszél, akkor látszik, hogy 
nem bir képességgel azok felfogására és kellő megítélésére, 
a mik ott mondatnak; mert ha e képességgel birna és ha a 
kath. egyház természetéről katholikus és nem protestáns felfo-
gással birna, ha a kath. egyház és a protestantismust közt 
létező lényeges különbséget ismerné, akkor nem mondhatná, 
hogy a kath. egyháznak autonomiája nincsen. 

Protestáns ember, a ki e különbséget nem akarja fi-
gyelembe venni, legbölcsebben tesz ha hallgat, midőn kath. 
ügyről van szó. Vagy hát csak akkor birhat valamely val-
lássi társulat autonómiájával, ha azt karddal kezében vívja 
ki ? Csak az az igazi autonomia, mely karddal vivatik ki ? 
És annak az autonómiának csak akkor van jogosultsága, ha 
az épen olyan lesz, mint a protestánsok állítólag karddal kiví-
vott autonomiája? Tisztelt lutheránus czikkczője a ,P. L'-nak, 
tetszik-e tudni, hogy mit tesz ez a kardra történt hivatkozás? 
Tetszik tudni, hogy mivé lett ez a nemzet midőn a protes-
tánsok a törököt behívták ? Tetszik tudni, midőn a vallási 
villongásokat megindították és a nemzetet két táborra osz-o o 
tották ? Ezt az időt óhajtja vissza a czikkező ? Azt akar ja , 
hogy az a vallási háború, melyről czikke kezdetén, mint 
olyanról beszél, a mely most papiroson létezik, a valóság-
ban kitörjön ? Mi ezt nem óhajt juk, inkább kérjük az Istent, 
hogysem ama rémes napokat a nemzetre visszaohajtsuk. 
Nekünk e nélkül is meg van Istea által adott autonomiánk, 
melyet a nemzet mindig elismert és ma sem szükségeltetik 
ehhez egyébb, mint az, hogy az állam ezentúl is tartsa tisz-
tiszteletben ami autonómiánkat is, mint tiszteletben ta r t ja a 
protestánsokét és hogy szűnjenek meg az izgatók, a kik a 
kath. egyház ügyéhez mitsem értenek. Mert, mint azt az 
emlékirat mondja, „hogy a magyarok valláséletében később 
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jöt t protestántismus autonómiájának érvényesítési módjához 
nem hasonló az ős-magyar egyház regi autonómiája, az vala-
mint a két vallási társulatnak eltérő alaptanaiból és elvei-
ből származik, úgy a kath. egyház autonómiájának ignorá-
lására, csak az egyház természetét tökéletesen félreismerő fe-
lekezeti elleneseket, vagy katholikus doctrinaire idealistá-
kat vezethet félre." Mielőtt tehát a lutheránus tan férfiú a 
katholikusoktól megtagadni akarta az autonomiát, jó lett 
volna a memorandumban emiitett szempontokat figyelembe 
vennie és megtanulnia, hogy a kath. egyház nem — a luthe-
ránus felekezettel. 

De ez a lutheránus tanférfiu, ha már hozzá fogott meg-
mutatni, hogy a katholikusok autonómiával nem birnak és 
hogy az autonomiát karddal lehet kivívni, ugy még 
tovább is megy, és világosan, minden kétértelműség nélkül 
megmondja nekik, hogy ha iskolát akarnak, hát csak nyúl-
janak zsebökbe, mert a létező katholikus iskolák bizonyos 
feltételekhez vannak fűzve, melyek egészen az állam kezé-
ben vannak, különben pedig azon pillanatban átvehetik eze-
ket az iskolákat, mihelyt az állam kezében levő alapok és ala-
pitványokról lemondanak. — í m e , nektek katholikusok, sem 
autonómiátok, sem középtanodátok nincsen ! . . Vájjon ez a 
nyilatkozat nem akarja-e vissza corrigálni Szász Károly 
correctióját ? A ,L1. ' lutheránus tanférfia ime már eldön-
tötte. hogy azok az alapok és alapítványok, melyek az állam 
kezében vannak, eo ipso államiak és azt a katholikusok, 
csak az állam kegyelméből élvezik. A lutheránus tanférfiu 
előtt semmi nyomatékkal nem bir, hogy azokat az alapít-
ványokat és alapokat országos törvények biztosítják a ka-r 
tholikusok részére; ezeknek, ámbár országos törvények, még 
sincsen annyi értékük, mint, a linzi és bécsi békekötések-
nek, mert tudvalevőleg, mindaz ami a linzi és bécsi béke-
kötésben nem foglaltatik, mindaz érvénytelen. — I lá t mindez 
a ,L1.' papirosán szépen veszi ki magát, és még szebben ven-
né ki, hanem lenne olyan rongy. Hanem ez a kérdés, úgy-
mint azt a lutheránus tanférfiu óhajtja, nincsen eldöntve, és 
mi azt hisszük, hogy kétszer is meg fogják azt gondolni 
mielőtt igy döntetik el, mert bár az a katholikus oroszlán 
most még csendesen viseli magát, de bizonyos hogy él és 
életjelét hisszük hogy nem sokára tapasztalni fogják azok 
is, a kik azt nem óhajt ják. Q 

Kóma. Febr. 16. A szent atya tegnapi kelettel nagy-
jelentőségű körlevelet intézett az olasz félsziget valamennyi 
főpásztorához. Rámutat e levélben az egyház és társadalom 
helyzetének veszélyeire, melyet a vallás ellen nap-napután 
mindinkább elmérgesedő dühhel működő destructiv szellem 
teremtett. Megrója azokat, kik a pápaságot a népek ellen-
ségéül szeretnék feltüntetni, holott az a népek legrészvevőbb 
barátja szenvedéseikben, mig másrészről mint megveszteget-
hetlen őre a józan életbőlcseség tanainak, minden jólét, 
szóval a valódi civilisatio alapja és támasza. O szentsége 
sürgősen felhívja az olasz félsziget főpásztorait, kisérjék 
éber figyelemmel a veszélyeket s igyekezzenek szembeszállni 
ezekkel minden kitelhető módon, majd szóval és buzdítás-
sal, majd a katholikus egyleti élet felvirágoztatásával. Fel-
szólítja a világi híveket is, hogy a pápaság világi függet-
lensége mellett sikra száljanak, hogy e végre egyletekbe 
sorakozzanak, hogy a katholikus sajtót pártolják és terjesz-

szék, hogy a papságot támogassák, — és igy mindnyájan 
kötelességük teljesítésének magaslatán álljanak. 

Megszoktuk a szent atyától mélyreható, erőteljes esz-
méket hallani. Ez a körlevél egész lánczolata az ily esz-
méknek. Olaszország regeneratiójának alapjai vannak benne 
lerakva. Tegye meg mindenki kötelességét s akkor Olaszor-
szág az lesz, a minek kell lennie ! Ez a jövő záloga. 

A SZENT-ISTVil-TARSULAT 
február 16-ikán tartott vál. ülése. 

Elnökölt gr. Cziráky János ő exja és dr. Tarkányi 
Béla apátkanonok és társ. alelnök. 

Annak jelentése után, hogy a mult havi vál. gyűlés 
jegyzőkönyve hitelesíttetett, társ. alelnök bemutatta Soós 
Mihály „A keresztény álláspontja a természetben" czimű 
munka I I I . kötetét, mely 1881-iki tagilletményül fog a ta-
goknak szétküldeni, s melylyel a társulat azért készült el 
ily későn, mivel szerző betegség miatt a befejező iveket csak 
legújabban készíthette el. 

Jelenté alelnök továbbá, hogy Iioványinak leveleiből 
a felsőbb katholicismusról sajtó alá adatott a I l - ik kötet. A 
bírálat alatt levő pályamunkáról a pályabirák véleménye 
a közgyűlésen fog kihirdettetni. Bemutatta tovább a követ-
kező munkákat „Svéd Krisztina. Elet- és korrajz, Szentimrey 
Mártontól, a Jezsuiták irta Féval Pál , ford. Kossitzky La -
jos, Szellemi Kincstár Ihász Gilberttől. Mindé művek szak-
szerű bírálatra adatnak. Szóba hozatván a márczius hóban 
tartandó közgyűlés, az a nm. védnökökkel megtörténendő-
megállapítás után az elnökség által ki fog hirdettetni. 

Fölolvastatott a januári vál. ülésből kiküldött bizott-
ság jelentése arról, hogy az alapszabályok figyelembe vétele 
mellett minő bizottság volna alakítandó az igazgatóság 
melletti közreműködésre a tagilletmények kiadásában, — 
mely jelentés alapján az elnökség egy 15 tagu bizottságot 
nevezett ki. 

A ti tkár jelentette, miszerint az utolsó választmányi 
gyűlés óta 12 rendes tag lépett a társulatba, névszerint : 
Kovács János bács-madarasi káplány ; Jakab József brassói 
ügyvéd ; Pálinkás Géza rohonczi káplány ; Németh József 
győri növendékpap ; Polukooics Mihály váczi növendékpap ; 
Mihalovics Ferencz nagykallói építőmester ; Némethy Károly 
tanár Aradon ; Barcsálc Mihály, Boros Pál , Csoltkó Pál , 
Szabó István, Tóth Gyula egri növendékpapok. 

Göndöcs Benedek apát-plebános orsz. képviselő a Bé-
késmegyei régészeti és művelődéstörténelmi társulat év-
könyvének" egy példányát ajándékozta a társulat könyvtá-
rának. A választmány az adományért köszönetet mondott. 

A vadkerti esperesi kerület kath. tanitó-egylet fölállí-
tandó könyvtára számára könyvek adományoztattak. 

A számvizsgáló bizottság felolvasott jelentése alapján 
az 1881. évi számadásra nézve a fölmentvény kiadatni hatá-
roztatott, s a pénztárnoknak, ft. Noválcovtcs János pápai 
kamarás urnák egy negyed századon tul teljesített lelkiis-
meretes és buzgó fáradozásaiért a választmány jegyzőköny-
vileg köszönetet mondott, valamint a számvizsgáló bizott-
ság tagjainak is szives közreműködésökért a választmány 
köszönetét nyilvánitotta. 

A pénztári kimutatás szerint f. évi január 1-től bezá-
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rólag február 16-ikáig a társulat bevételei 11,165 ft. 58 kr ; 
kiadása-. 10,102 f r t 11 k r ; pénztári maradék 1063 frt 
47 kr. 

Az ügynökségben január hóban eladatott 35,919 pél-
dány könyv, 350 db szentkép, 519 példány egyes nyomtat-
vány, készpénzben bejött 4,154 f r t 53 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bornemisza Antal és 
Való Simon válaszmányi tagok kérettek föl. 

IRODALOM. 
Néhány szó egy ifjú költő pap verseiről. 

(Vége.) 

Keressen fel bármely más józan, pártatlan s a dolog-
hoz értő embert, s kérdezze meg őt költeményei felől, a fü-
zet elolvasása után bizonyára ezeket fogja hallani: miként 
irhát egy r. kath. pap igy, ki a coelibatust önkényt elfo-
gadta ? miként palástolhatta papnövendéki évei alatt ezt az 
érzéki, kéjencz sentimentalismust, szerelmeteskedést ? hogy 
merte a szentség erejével magára venni azt a hivatalt, me-
lyet ö ily rútul sárba ránt, bepiszkol, bemocskol ') s a mely-
lyel ő homlokegyenest ellenkező elveket vall ? Hol itt a jel-
lem ? A ki annyi időn oly rut hypocrisissel palástolhatta 
szenvedélyeit, aki a szentség felvételét csak annyinak tekinté, 
sőt még annyinak sem, mint a mesterlegény a felszabadu-
lást ? Anyási ur a felszentelő püspöknek a subdiaconatus 
felvételénél miként merte a coelibatust megigérni, ha azt 
igazán érezte, amit 1881.2) i r t : 

Nekem még se kell a hirnév, 
Borostyánért nem esengek, 
Csak köritse homlokomat 
Rózsája a szerelemnek. 

Indaként öleljen által 
Kis galambom bársony karja — 
Mert csupán a szerélem az, 
Ami szivem megnyugtatja ! 

miként merte az oltárnál megigérni a coelibatust, midőn 
szive ezt érezte : 

Akármennyit beszélhettek rája, 
Árra a szép korcsmáros leányra ; 
Mégis övé marad az én szívem, 
Őt szeretem, halálomig, híven ! ! 

Miként mert az az örökélet papjává szegődni, aki „Irma 
emlékezete" czimű Y. költeményében a halálban „örök ál-
mot" lát? Miként mert az a tisztaság, a lemondás papjává 
felesküdni, a ki kiadott költeményeiben csak az érzéki, a 
kéjencz szerelein rabja! — s holtáig az kiván és akar ma-
radni ? ! 

Rut visszaélés ez a tehetséggel ! Rut megsemmisítése 
a jellemnek ! Miért nem adta ki előbb költeményeit, hisz 
1874 óta firkált már ilyeneket, miért várt a felszentelésig? 
IIa angyalszivü, nemes főpapja tudja ezt, bizonyára jóaka-
ratúlag igy szólt volna : „ Fiam ! nem ez a te utad." Betelje-
sült a szerzőn a mondat : „Quaesivit esum sed non Jesum !" 

') S mindez palam et publice ! Lehet-e ezt a gyávaság vádja, a ne-
mes czel iránti köteles lelkesedés megsértése nélkül elhallgatni ! ? 

H a j ó i értesültünk, ekkor már ordinálva volt. 

De mindez még csak hagyján ! Hanem midőn a mai 
liberális, az igazi jó és az igazi szép iránti érzékkel csak 
nagy ritkán rendelkező korban kiadja és pedig a titkolód-
zás rút köpenyébe burkoltan költeményeit és a papi állást, 
a szerzetesi erényeket, a kath. egyház magasztos elveit, ál-
dozatát, szertartásait a legroszabb akaratú 3) törekvéssel 
sárba rántja, bemocskolja ! ! 

A „Káplány nóta", a „Csáki Miklós" püspök, a „Dé-
nes apát" cziműeket benső undor nélkül olvasni lehetetlen. 
Há t a „Rigó Tamás" — arról mit mondjunk ? Csak annyit, 
hogy Zola Emil posványságai a szerzőéhez képest még az 
etiquett körén belül culminálnak. Bocsássák meg t. olva-
sóink, ha meg nem állhatjuk, hogy be ne mutassuk a szerző 
költeményéből, melyben igy ir : 

Legyen bár kék vér, vagy paraszt, szegény, 
Minek manapság lenni nem erény. 

Nem ? ej ! dehogy ! — gondolják a barátok, 
(Csak a heréket értem. Értsetek !) 
„Átok reá, ki igy szól, átok ! átok ! 
Mert a derék kolduló szerzetek 
Szövétneke áthat ja a világot, 
S csodás fényébe szentek termenek, 
Kik a barátok példáján haladva, 
Szentül bejutnak egykor a — pokolba. 
De ezt én mondom, és nem a barátok,*) stb. 

És igy egy r. kath. felszentelt pap ir ! Ha füzete ele-
jén nem hivja fel a közönséget véleményadásra költészete 
felől, ha ő nem jár el oly szemtelenül merészen állása ellen, 
nekünk sem jutot t volna soha sem eszünkbe jelen sorainkat 
megirni. Jól mondja az irás : „Omnis qui male agit, odit 
lucem, et non venit ad lucem ut non arguanturopera eius.4) 
O is érezte ezt, és igyekezett Ányási ur bundájába bújni, 
de hiába, mert önmaga árulta el magát. Ex abundantia 
cordis os loquitur. Ha érzi mindazt, amit irt, ugy miért 
lett pappá; ha nem, miért ta r t ja bolondnak a világot, s miért 
koczkáztatja állása becsületét ? Nagy lelkek sajátja tévedései-
ket helyrehozni, elveiket megtisztítani ! Tegye meg ! — 
Helyén látjuk itt igazolni eljárásunkat. Szavainkkal a ker. 
szeretet legkevésbbé sem véltük megsérteni, különösen nem 
akkor, midőn egy fensőbb kötelem hitt fel erre ! Nehogy azt 
mondja, ha jő egy jobb kor, hogy ime ily gyalázatot is hall-
gatva tür t el a magyar katholicismus, de legkivált csak 
azért igyekeztünk — habár megvallva az ügyhöz nem 
méltó gyöngédséggel — lerántani az álarczot az ilyen k u -
pecz lelkekről annál is inkább, hogy a papnöveldék elöljá-
rói tizszerezett figyelemmel kisérjék az oltár növendékeit, 
hogy a báránybőr alatt farkast ne neveljen kebelén az 
egyház. 

A kath. papi költőnek sokkal magasztosabb a hiva-
tása. Nem a kéjencz posványság — s annak oly foka, mely-
től még Zola is irtózik, — s csoda-e, ha valaki nem birván 
a nap fényébe nézni, a vakitó fénysugaraktól káprázó sze-

3) Mi másra mutathat, az, midőn mindazon helyeket, hol a katho-
licismust, a coelibatust oldalba rúgja ritka, betűkkel nyomatta V ? 

*) Nem engedhetjük tovább folytatni e botrányos verselést, mely-
ben tehénért mondatott miséről stb. van szó. Szerte. 

*) loann. I f i . 20. 
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mei után indulva posványba sülyed, a helyett, hogy áldó 
melegét békén élvezte volna ? 

Midőn sorainkat befejezzük, a m. kath. clerusnak, a 
híveknek, a kath. napisajtónak figyelmébe ajánljuk Anyási 
ur verseit azon megjegyzéssel, — hogy ebben is egyik gyü-
mölcsét látjuk annak, hogy a liberális lapok és olvasmányok 
oly nagy mérvben elterjedvék a klérus körében, s hogy 
nincs egy nagy kath. szépirodalmi magyar lap, melynek ha-
sábjain a tehetségek a kor széditő dicshajhászata elől meg-
menekedve kifejlődhetnének ! 

Kalocsay Gyula Alán. 

PÁLYÁZATI JELENTÉS.1) 

A budapesti m. k. tudomány egyetem hittudományi 
kara által a ,Horváth'-féle alapítvány értelmében a ,pár-
bajról' kitűzött pályázati kérdésre két pályamű küldetett 
be, az egyik: „Quid leges, sine moribus, vanae proficiunt", 
a másik „Mihi vindicta Ego retribuam" jeligével. A hittu-
dományi kar, ez évi február hó 17-én tartott 4-ik rendes 
ülésében, a birálók egyértelmű véleményezése alapján, a 
jutalomdíjat egyik műnek sem ítélte oda. 

Miről a pályaművek szerzői oly megjegyzéssel értesít-
tetnek, hogy kézirataikat, szerzői tulajdonjoguk igazolása 
mellett, a hittudományi kar dékáni hivatalánál bármikor 
visszavehetik. 

Budapest, 1882. február 18. 

Dr. Stanczel Ferencz. 
e. i. dékán. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya f. hó 21-én, azaz tegnap húshagyó 

kedden, fogadta Eóma nagyböjti hitszónokait. 

— Rámában az aquiuói sz. Tamásról nevezett bölcsé-
szettudományi Akadémia f. hó 23-án ülést tart, melyen 
Lorenzelli tanár fog értekezni az érzetekről. Mint tudva 
van, a világ e leghíresebb bölcsészeti Akadémiája, melyet 
maga a lumen de coelo pápája alapított, évenként kétszer 
megjelenő folyóiratot, azaz akadémiai közlönyt ad ki, olasz 
nyelven. Tervben van e folyóirat latin kiadása is, mely 
azonnal megindul, mihelyt elegen jelentkeznek, kik a latin 
kiadást óhajtják. Hozzánk intézett átiratában, a kiadással 
megbízott lent megnevezett czég kért, hogy e körülményt 
Magyarország papságának figyelmébe ajánljuk. Az olasz 
folyóirat évi előf. ára 6 lira. Megindult tavai. Megrendelést 
elfogad : Cav. Befani, piazza del Jesu N. ti. Roma. 

— Hogyan alkalmazzák in praxi a protestánsok a 
politikai és társadalmi egyenlőséget, példa rá Poroszország, 
a hol a ,hatalom és dicsőség' az ő kezükben van. Az egész 
országban egyetlen egy kath. vallású főországos bírósági 
elnök van, ez is a rajnai tartományokban, de koránsem 
azért, mivel ez a vidék csaknem tisztán katholikus, hanem 
azért, mert it t a Code Napoléon van érvényben, a mi pro-
testáns egyén alkalmazását, kivált a birodalom keleti ré-

') A kath. lapok kéretnek e sorok szíves átvételére. 

szeiből, hol a Code Napoléon ignota quantitas, igen meg-
nehezíti. — Egy másik példa. Porosz-Sziléziában van 37 
gymnasium. Ezek közt 19 protestáns 7 vegyes és csak 11 
katholikus. holott e tartomány katholikus lakossága 
200,000-rel felülmúlja a protestánsok számát. 

— A bajor alsó kamra 81 szavazattal 60 ellen másod-
szori szavazásban eltörölte a közös-iskolás rendszert és ki-
mondta, hogy az ország népiskolái vallásos jelleggel bir-
nak. Ezzel az alsó ház mig egyrészt állhatatosan megma-
radt első határozatánál, másrészt szembeszált az urak há-
zának jan. 24-iki határozatával, mely fenntartandónak vélte 
az 1873-ban becsempészett vallástalan rendszert. 

— Nagy paphiány mutatkozik a regensburgi egyház-
megyében, melynek hívei 750,000 lélekre rúgnak. A pap-
hiány különösen a segédlelkészi állomásoknál mutatkozik 
ijesztő arányban. Van a megyében 373 ily állomás. Ezek 
közöl 129 egész üresen áll, a többi állomáson pedig csak 
119 megyebeli pap van alkalmazva, és 129 idegen megye-
beli, kiket a kulturkampf űzött ki otthonukból. Köztük 
csak a kölni főmegyére 70 esik. Ha ezek elhagyják az augs • 
burgi megyét, itt oly hiány támad, melynek betöltésére 
egyelőre gondolni sem lehet, annál is inkább, mert a 
megyebeli papság körében eléfordulni szokott halálese-
tek és az évi felszenteltek száma közt a különbség óriási 
nagy ; — igy p. a mult évben 16 felszenteltre esett 38 elhalt 
áldozár. 

— Krisztus Pilátus előtt. Munkácsi e nagyhatású 
festménye egész forrongásba hozta az ország fővárosában 
mindazt, a mi a társadalom magasabb létérdekei iránt ér-
deklődik, azokért áldozni és lelkesülni tud. Az ország fő-
papjai ez epochalis napok alkalmával is megmutatták, hogy 
a mikor a haza oltáránál az egész nemzetre fényt árasztó 
eszmék világát kell meggyújtani, vagy áldozatot hozni, ott 
ők az elsők. Kath. főpásztortól jött ki a szó és tett, hogy 
Munkácsy e művét a hazai művészet emeléséremeg kell ven-
ni. Az első 1000 frtot e czélra nm. és ft . Kovács Zsigmond 
püspök ur ajánlotta fel. Dr. Haynald Lajos bibornok ur szin-
tén 1000 frtot ajánlott fel. Ipolyi Arnold püspök ur ő exclja 
pedig két ízben ez alkalomból oly beszédet mondott, me-
lyeket valóban magasabb ihlet adott ajkaira. Megragadó 
különösen a képzőművészeti lakomán mondott felköszöntő-
jének zárszózata, melyben látnoki szellem szól a teremtő szel-
lemhez. „Ha dicsőségeddel eltelt a világ., úgymond, meg-
alkothatod talán nálunk is a művészet fénykorát. És ha ad 
tál egyszer a világ művészetének magasabb uj irányt, adsz 
még nemzetednek is végre egy magyar műtörténeti iskolát. 
A nemzet úgyis sok küzdelmei közt bágyadt és fáradt im-
már. Mintegy magasabb ihletet és erőt kivánés vár. Jöj j te, 
ki a legmagasabbat, Isten szent képét elérted művészeted-
del : illustrai va képeiddel elevenítsd fel a nemzet lankadó 
szent hitét, nagy történetét és csodás életet. És művészeted 
csodás varázsára sirukból felkelnek az ősapák és velők talán 
felébrednek az alélt unokák. Ez az, a miért mi téged, nagy 
művész, ünneplünk és éltetünk. Éljen a nagy magyar mű-
vész Munkácsy Mihály." 

— Kinevezés. O cs. és ap. kir. felsége a hív. lap febr. 
19-iki jelentése szerint dr. Steiner Fülöp nagyváradi 1. sz. 
kanonoknak, volt udvari káplánnak, az udvari kápláni czimet 
dijmentesen adományozta és helyébe udvari káplánná és a 
sz. Ágostonról nevezett felsőbb papnevelő intézetbe tanul-
mányi igazgatóvá dr. Belopotoczky Kálmán, szepes-egyház-
megyei áldozárt, központi papn. tanulmányi felügyelőt s 
tud. egyetemi tanárhelyettest nevezte ki. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Megjelenik e lap heten- í 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. í 
Előfizetési dij : \ 

félévre helyben s posta- ; 
küldéssel 5 f r t . í 

Szerkesztői lakás: Buda-
pest, VllI.,Stáczió-utcza \ 
55 . , hova a lap szellemi ;> 
ré-zét illető minden kül- j 

demény czimzendő. í 

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

NEGYVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

:' Előfizethetni minden kir. 
; postahivatalnál ; 
' Budapesten a szerkesztö-
jj nél, és Kocsi Çàndor 
í nyomdai irodájaftftn, Mu-
í zeum-körut 10. sz. alatt, 
;|hova a,netaláni reclama-
\ tiókis-,.bérmentes nyitott 
\ levélben, intézèndôk. 

Budapesten, február 25. 16. I. Félév, 1882. 

TARTALOM. Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina provindentia Papae X I I I . Epistola Encyclica ad venerabiles fra-
tres Archiepiscopos et episcopos aliosque locorum ordinarios in Regione Italica. — Őszinte örömhangok egy igazlelkű 
férfiú örömünnepére. -—- Egyházi tudósítások: Budapest. Az alapok és alapítványok. — Francziaorszdg. Jansenisták és az 

úgynevezett Petite Eglise. — Irodalom. Cantù, Az utolsó harmincz év története. — Hivatalos. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PAPAE XIII 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD VENERABILES FRATRES ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS ALIOSQUE LOCORUM 

ORDINARIOS IN REGIONE ITALICA. 

L K O P P . X I I I 

VENERABILES FRATRES 

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Ets i Nos, pro auc tor i ta te a tque ampl i t ud ine 

Apostol iéi muner i s , et un ive rsam chr is t ianam rem 

publ icain et s ingu las eius par tes maxima, qua pos-

sumus , v igi lant ia et car i ta te complec t imur : nunc 

tarnen s ingular i quadam ra t ione curas cogitationes-

que Nost ras ad se I ta l ia conver t i t . — Quibus in 

cogi ta t ionibus et curis a l t ius qu iddam rebus huma-

nis d iv in iusque suspic imus : anxi i enim et solliciti 

sumus de sa lu te a n i m a r u m sempi te rna ; in qua 

t an to magis fixa et locata esse omnia s tud ia Nos t ra 

oportet , quanto eam maio r ibus per icul is v idemus 

opposi tam. — Cuius generis pericula , si m a g n a 

u n q u a m in I ta l ia f u e r u n t , m a x i m a profecto sun t 

hoc tempore, cum ipse r e r u m p u b l i e a r u m s t a t u s 

magnopere si t incolumi ta t i rel igionis calarnitosus. 

Earnque ob caussam Nos movemur vehement ius , 

quod s ingulares coniunct ionis necessi tudines Nobis 

cum Ital ia in te rcedunt , in qua Deus domici l ium 

Vicari i sui, mag i s t e r ium veri tat is , et catholicae 

un i i a t i s cen t rum collocavit. — Alias quidem mul -

t i t ud inem monuimus , u t sibi caveret , et s ingul i in-

tel l igerent , quae sua s int in t an t i s offensionum 

caussis officia. Nihiloininus, ingravescent ibus malis , 

vo lumus in ea Vos, Venerabi les F ra t r e s , mentem 

di l igent ius intendere, et, communium r e r u m incli-

nat ione perspecta , inuni re v ig i lan t ius p o p u l o r u m 

anirnos, omnibusque praesidi is firmare, ne thesau-

ru s omnium pret ios iss imus fides catholica diri-

p ia tur . 

Pernic iosiss ima h o m i n u m secta, cuius auctores 

et pr incipes non celant neque d i s s imulan t quid ve-

lint , in I ta l ia i amdiu consedi t : denuncia t i sque Iesu 

Chris to in imic i t i i s , despol iare pen i tus ins t i tu t i s 

chr is t ianis m u l t i t u d i n e m contendit . Q u a n t u m au-

dendo processeri t , n ihi l a t t ine t dicere hoc loco, 

p raeser t im cum exten t Vobis, Venerabi les F ra t r e s , 

an te oculos vel rel igioni vel mor ibus i l la tae iam 

labes et ru inae . — A p u d i talas gentes, quae in avi ta 

rel igione constanter et fideliter omni t empore per-

manse run t , i m m i n u t a nunc passim Eeclesiae l iber-

tas est, a tque acr ius in dies hoc ag i tu r , u t ex omni-

bus publ ice ins t i tu t i s forma illa et ve lu t i charac ter 

chr i s t ianus de lea tur , quo semper fu i t I t a lo rum non 

sine causa nob i l i t a tum genus. Subla ta sodal ium re-

l ig iosorum col legia : p roscr ip ta Ecclesiae b o n a : r a t a 

ci t ra r i t u s catholicos connubia ; in ins t i tu t ione iuven -

t u t i s nul lae potes ta t i ecclesiasticae pa r t e s relictae. 

— Neque finis est nec modus u l lu s acerbi et luc tuo-

si belli cum Apostolica Sede suscepti , cuius caus-

sa incredibi l i te r Ecclesia laborat , Romanusque Pon-

t i fex in s u m m a s angus t i a s compulsus est. Is enim 

civili p r inc ipa tu spol ia tus necesse fu i t u t in a l ie-

nam ditionern potes ta temque concederet. — U r b s 

autern Roma, augus t i s s ima u r b i u m chr i s t i ana rum, 

exposi ta est et pa te t qu ibus l ibe t Ecclesiae hos t ibus , 

p rofanaque r e r u m novi ta te po l lu i tu r , scholis et 

templ is r i t u haeretico pass im dedicatis. Quin immo 

excep tura f e r t u r hoc ipso anno legatos et capi ta 

inimicissimae r e r u m ca thol icarum sectae, hue ad 

16 
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singulare quoddam concilium coetuvnque profectu 
ros. Quibus quidem h u j us deligendi loci satis appa-
ret quae caussa fuer i t : videlicet conceptum adver-
sus Ecclesiam odium explere procaci iniura volunt , 
Romanoque Pontif icatu in ipsa sede sua lacessendo, 
funestas belli faces proxime admovere. Dubi tandum 
profecto non est, quin impios hominum conatus 
Ecclesia aliquando victr ix efFugiat : cer tum tarnen, 
explora tumque est, his a r t ibus eoshoc assequi velle, 
una cum Capite to tum Ecclesiae corpus afficere et 
religionem, si fieri possit, ext inguere . 

Quod sane velle eos, qui se italici nominis 
amantissimos p ro f i t en tu r , incredibile v idere tur ; 
nam italicum nomen, intereunte fide catholica, ma-
ximarurn u t i l i t a tum fonte prohiberi necesse esset. 
Etenim si religio Christiana cunctis nat ionibus op-
t ima salutis praesidia peperit , sanct i ta tem iur ium, 
tu te lam iustit iae ; si caecas ac temerarias hominum 
cupidi tates v i r tu te sua ubique edomuit, comes et 
ad iu t r ix omnium re rum quae honestae sunt, quae 
laudabiles, que magnae : si varios c ivi ta tum ordi 
nes, et diversa reipublicae membra ad perfectam 
stabilemque concordiam ubique revocavit, horum 
profecto beneficiorum copiam uberius quam ceteris 
I ta lorum generi impertivit . — Est quidem nimis 
mul to rum haec labes et macula, u t obesse e tnocere 
saluti aut incremento reipublicae Ecslesiam dicant : 
Romanumque Pontif icatum prosperi ta t i et magni-
tud in i italici nominis inimicum putent . Sed i s to rum 
querelas absurdasque criminationes aperie superio-
ruin t emporum omnia monumenta convincunt. Re 
vera enim Ecclesiae summisque Pontif icibus I tal ia 
maxime debet, quod glóriám suam apud omnes 
gentes propagavit , quod i terat is ba rbarorum im 
pressionibus non succubuit , et immanes Turca rum 
impetus invicta repuli t , et mul t is in rebus aequam 
legit imamque l iber ta tem diu conservavit, et pluri-
bus iisdemque immortal ibus opt imarum ar t ium 
monuinent is civitates suas locupletavit . — Neque 
postrema Romanorum Pontif icum haec laus est, 
quod provincias italicas ingenio moribusque diver-
sas communi fide et religione unas semper conser-
vaverint et a discordiis omnium funestissimis libe-
raverint . Atque in trepidis calamitosisque tempori-
bus non semel erant publicae res ad extremos ca-
sus praecipi taturae, nisi Pontif icatus Romanus ad 
salutem valuisset. — Neque f u t u r u m est, u t minus 
valeat in posterum, modo ne voluntas hominum 
obsistens v i r tu tem eius intercipiat, neu l ibertatem 
impediat. Etenim vis ilia benefica, quae in inst i tu-

tis catholicis inest, quoniam ab ipsa eorutn na tu ra 
sponte proficiscitur, immutabi l is est et perpetua. 
Quemadmodum pro salute an imarum omnia religio 
catholica et locorum et t emporum interval la com-
plect i tur , ita etiam in rebus civilibus ubique et 
semper sese ad hominum uti l i tates porr igi t a tque 
explicat. 

Tot vero ereptis tant isque bonis, summa mala 
succedunt ; quonium qui sapientiam christ ianam 
oderunt , iidem, quidquid contra fieri a se dicant, ad 
perniciem devocant civitatem. Is torum enim doc-
tr inis nihil est magis idoneum ad inflammandos 
violenter animos co ncitandasque perniciosissimas 
cupiditates. Sane in iis quae cognitione scientiaque 
continentur, caeleste fidei lumen r épud ian t : quo 
extincto, mens humana in errores saepissime rapi-
tu r , nec vera cernit, atque i l luc facile evadit, u t in 
humilem foedumque mater ia l ismum abiiciatur. Sper-
n u n t in genere morum aeternam immutabi lemque 
rationem, et supremum legum latorem ac vindicem 
Deum despic iunt : quibus sublat is fundament is , 
consequens est, ut, nul la satis idonea legum sanc-
tione, omnis vivendi norma ab hominum volunta te 
arbi t r ioque sumatur . In civitate vero ex immodica 
libertate, quam praedicant et volunt, licentia gigni-
t u r : l icentiam sequitur per turba t io ordinis, quae 
est maxima et funest iss ima pestis' reipublicae. Re 
vera nul la fu i t aut deformior species, aut miserior 
conditio civitatis, quam illa in qua tales et doctri-
nae et homines valere al iquandiu potuerunt . Ac 
nisi recentia exempla suppeterent . id fidem excede-
re videretur , potuisse homines scelere audaciaque 
furentes in tan ta excidia ruere et retento ad lud ibr ium 
l ibertat is nomine, in caede et incendiis debacchari. 
— Quod si tantos nondum sensit Italia terrores, 
primo quidem singular i Dei beneficio tr ibuere, 
deinde id quoque caussae fuisse s ta tuere debemus, 
quod, cum itali homines numero longe maximo in 
religione catholica studiose perseverarint , idcirco 
fla^itiosarum opinionum, quas diximus, dominari 
libido non potuit . Verum si haec, quae religio prae-
bet, munimenta pe r rumpanfu r , continuo Italia in 
eos casus ipsos delaberetur , qui maximas et floren 
tissimas nationes aliquando perculerunt . Etenim ne 
cesse est, u t s imil i tudinem doctr inarum exitus similes 
consequantur : et quoniam in eodem vitio sunt se-
mina, fieri non potest, quin f ruc tus plane eosdem 
effundant. Immo vero maiores fortasse poenas vio-
latae religionis gens italica lueret, quia perfidiam 
et impietatem culpa ingrat i animi cumularet . Non 
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enim causa aliquo, aut levi hominum voluntate datum est 
I ta l iae , u t partae per Jesum Christus salutis vel a principio 
esset particeps, et Beati Pe t r i Sedem in sinu gremioque suo 
collocatam possideret, et longo aetatum cursu iis, quae a re-
ligione catholica sponte fluunt, maximis et divinis beneficiis 
perfrueretur . Quapropter metuendum sibi magnopere esset 
quod ingratis populis Paul lus Apostolus minaciter nuncia-
vit : „Terra saepe venientem super se bibens imbrem et ge-
nerans herbam opportunam illis a quibus colitur, accipit 
benedictionem a Deo : proferens autem spinas et tribulos, 
repróba est et maledicto proxima, cuius consummatio in 
combustionem."1 ) 

Prohibeat Deus hanc tantam formidinem ; atque om-
nes pericula serio considèrent, quae part im iam adsunt, par-
t im impendent ab iis, qui non communi uti l i tat i , sed secta-
rum commodis servientes capitales cum Ecclesia inimicitias 
exercent. Qui certe, si saperent, si vera cari tate patriae te-
nerentur, nec de Ecclesia diffiderent, nec de nativa eius li-
bertate detrahere, iniuriosis suspicionibus adducti , conaren-
tu r : immo vero consilia ab ea oppugnanda ad tuendam ad-
iuvandamque verterent : idque in primis providerent, ut 
Pont i fex Romanus sua iura reciperet. — Etenim suscepta 
cum Apostolica Sede contentio quanto plus Ecclesiae nocet, 
tanto minus est incolumitati rerum ital icarum prof'utura. 
De qua re alio loco mentem Nostram declaravimus : „Dici-
„te, publieas I ta l iae res neque prosperitate tlorere, neque 
„diuturna t ranqui l l i ta te posse consistere, nisi Romanae Se-
„dis dignitat i et summi Pontificis l ibertati , prout omnia 
„iura postulant, fuer i t consultum." 

Quapropter, cum nihil magis velimus, quam ut res 
Christiana salva sit, cumque praesenti i ta l icarum gentium 
discrimine commoveamur, Yos vehementius quam umquam 
alias, Venerabiles Fra t res , hor tamur, ut Studium cari ta tem-
que Vestram ad comparanda tot malorum remedia Nobi-
scum conferatis. — Et pr imum quidem edocete summa cum 
cura populos, quanti sit fidem catholicam possidere, et quam 
magna eiusdem tuendae nécessitas. — Quoniam vero hostes 
et oppugnatores catholici nominis, quo facilius male cautos 
decipiant, multis in rebus aliud agunt, aliud simulant, valde 
interest occulta eorum consilia patefieri in lucemque proferri , 
ut scilicet, comperto quid reapse velint et qua caussa con-
tendant, excitetur in catholicis hominibus ardor animi, et 
Ecclesiam, Romanum Pontificem, hoc est salutem suam vi-
riliter aperteque defendant. 

Multorum ad banc diem virtus, quae plurimum potuis-
set, visa est a l iquantum in agendo lenta et in labore remissa, 
sive quod insueti rerum essent animi. sive quod periculorum 
non satis fur i t magnitúdó perspecta. Nunc vero, cognitis ex-
periendo temporibus, nihil esset perniciosius, quam perferre 
oscitanter longiuquam improborum malitiam, expeditumque 
ipsis locum relinquere rei christianae ad libidinem suam di-
utius vexandae. Ii quidem prudentiores quam filii lucis mul ta 
iam ausi : inferiores numero, calliditate et opibus validiores, 
baud longo tempore magna apud nos malorum incendia exci-
taverunt . Intel l igent igi tur quicumque amant catholicum no-
men, tempus iam esse conari aliquid, et nullo pacto languori 
desidiaeque se dedere, cum nemo celerius opprimatur, quam 

') Hebr. IV. 7 - 8 . 

qui vecordi 9ecuritate quiescunt. Videant quam nihil refor-
midari t veterum illorum nobilis et operosa virtus: quorum et 
laboribus et sanguine fides catholica adolevit. Vos autem, 
Venerabiles Fra t res , excitate cessantes, cunctantes impellite: 
exemplo et auctori tate Vestra universos confirmate ad exer-
cenda constanter et fortiter officia, quibus actio vitae christ ia-
nae continetur. — Ad hanc alendam augendamque experrec-
tam virtutem, curare ac providere opus est., ut numero, con-
sensu, efficiendis rebus, floreant lateque amplificentur societa-
tes, quibus maxime propositum sit fidei christianae vir tutum-
que ceterarum retinere et incitare studia. Tales sunt consocia-
tiones iuvenum, opificum: quaeque constitutae sunt aut coeti-
bus catholicorum hominum in tempóra certa agendis, aut 
inopiae miserorum levandae, et tuendae dierum festorum 
religioni, et pueris ex infima plebe erudiendis: aliaeque ex 
eodem genere complures. — E t cum rei christianae quam 
maxime intersit Pontificem Romanum in gubernanda Eccle-
sia et esse et videri ab omni periculo, molestia, difficultate 
liberum, quantum lege possunt agendo, rogando, conten-
dendo, tantum, Pontificis caussa, enitantur et efficiant ; ne-
que ante quiescant, quam sit Nobis, reapse non specie, li-
bertás resti tuta, quacum non modo Ecclesiae bonum, sed et 
secundus rerum itàl icarum cursus, et christ ianarum gen-
t ium tranquil l i tas necessario quodam vinculo coniungitur. 

Deinde vero permagni refert publicari et longe late-
que fiuere salubriter scripta. — Qui capitali odio ab Eccle-
sia dissident, scriptis editis decertare, iisque tamquam 
aptissimis ad nocendum armis uti consueverunt. Hinc teter-
r ima librorum colluvies, hinc turbulentae et iniquae ephe-
merides, quarum vesanos impetus nec leges frenant, nec ve-
recundia continet. Quidquid est proximis his annis per sedi-
tionem et tui'bas gestum iure gestum essa defendunt : dissi-
mulant aut adul terant verum: Ecclesiam et Pontificem ma-
ximum quotidianis maledietis falsisque criminationibus 
hostiliter petunt : nec ullae sunt tam absurdae pestife-
raeque opiniones, quas non disseminare passim aggre-
diantur. Huius igi tur tanti mali, quod serpit quotidie 
latius, sedulo prohibenda vis est : nimirum oportet se-
vere et gravi ter adducere multi tudinem, u t intento 
animo sibi caveat, et prudentem in legendo delectum 
religiosissime servare velit. Praeterea scripta scriptis oppo-
nenda, ut ars quae potest plur imum ad perniciem eadem ad 
hominum salutem et beneficium transferatur , atque inde 
remedia suppetant, unde mala venena quaeruntur . — Quam 
ad rem optabile est, ut saltern in singulis provinciis rat io 
aliqua instituat.ur demonstrandi publice, quae et quanta sint 
singulorum christianorum in Ecclesiam officia, vulgatis ad 
id scriptionibus crebris, et, quoad fieri potest, quotidianis. 
In primis autem sint in conspectu po9Íta religionis catholi-
cae in omnes gcntes praeclara mérita : explicetur oratione 
virtus eius privatis publicisque rebus maxime prospéra et 
salutaris : s ta tua tur quanti sit, celeriter Ecclesiam ad ilium 
dignitatis locum in civitate revocari, quem et divina eius 
magnitúdó, et publica gentium util i tas vehementer postulat. 
— H a r u m rerum causa necesse est, ut qui animum ad scri-
bendum appulerint, plura teneant : videlicet idem omnes in 
scribendo spectent : quod maxime expedit, id constituant 
iudicio certo et efficiant : nihil ex iis rebus praetermit tant , 
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quarum utilis atque expetenda cognitio v idea tu r : gravi ta te 
et moderatione dicendi retenta, errores et vitia reprehendant, 
sic tamen ut careat acerbitate reprehensio, personisque par-
catur : deinde orationem adhibeant planam atque eviden-
tem, quam facile queat multitude» pereipere. — Eeliqui 
autem omnes, qui vere et ex animo cupiunt, florere res et 
sacras et civiles ingenio hominum lit terisque defensas, hos 
l i t terarum ingeniique f rue tus tueri l iberali tate sua stude-
aut ; et ut quisque ditior est, i ta potissimum re fortunaque 
sustineat. Iis enim, qui scribendo dant operam, omnino affe-
renda sunt buius generis adiumenta : sine quibus aut nullos 
ipsorum industria babi tura est exitus, aut incertos et pere-
xiguos. — In quibus rebus omnibus si quid nostris homini-
bus incommodi inpendet, si qua est dimicatio subeunda, 
audeant tamen sese obvios ferre, cum homini christiano 
nulla sit adeundi vel incommoda vel labores caussa iustior, 
quam ne lacerari ab improbis religion em pat iatur . Neque 
enim hac filios lege Ecclesia aut edueavit, ut, cum tempus 
et necessitas cogeret, nullam ab iis opem expectaret, sed ut 
singuli eorum otio privatisque uti l i tat ibus salutem anima-
rum et incolumitatem rei christianae anteponerent. 

Praecipuae autem curae cogitationesque Vestrae, Ve-
nerabiles Fratres , in eo evigilare debent, ut ministros Dei 
idoneos rite instituatis. Quod si Episcoporum est, p lur imum 
operae et studii in fingenda probe omni iuventute ponere, 
longe plus ipsos elaborare in clericis verum est, qui in Ec-
clesiae spem adolescunt, et participes adiutoresque mune-
rum sanetissimorum sunt aliquando fu tur i . — Caussae pro-
fecto graves et omnium aetatum communes decora v i r tu tum 
multa et magna in sacerdotibus postulant : verumtamen 
nostra haec aetas plura quoque et maiora admodum flagitat. 
Revera fidei catholicae defensio, in qua laborare maxime 
sacerdotum debet industria, et quae est tantopere his tem-
poribus necessaria, doctrinam desiderat non vulgarem neque 
mediocrem, sed exquisitam et variam ; quae non modo sa-
cras, sed etiam philosophicas disciplinas complectatur, et 
physicorum sit atque historicorum tractatione locuples. Eri-
piendus est enim error hominum multiplex, singula chri-
stianae sapientiae fundamenta convellentium : luctandumque 
persaepe cum advei'sariis apparatissimis, in disputando per-
tinaeibus, qui subsidia sibi ex omni scientiarum genere 
astute conquirunt. — Simili ter cum hodie magna sit et ad 
plures diffusa corruptela morum, singularem prorsus oportet 
in sacerdotibus esse virtutis constantiaeque praestantiam. 
Fugere quippe consuetudinem hominum minime possunt : 
immo applicare se propius ad multi tudinem ipsis officii sui 
muneribus iubentur : idque in mediis civitatibus, ubi nulla 
iam fere libido est, quin permissam habea te t solutam licen-
t iam. E x quo intelligitur, vir tutem in Clero tantum habere 
virium hoc tempore debere, ut possit se ipsa tueri firmiter, 
et omnia cum blandimenta cupidi tatum vincere, tum exem-
plorum pericula sospes superare. — Praeterea conditas in 
Ecclesiae perniciem leges consecuta passim clericorum pau-
citas est : i ta plane, u t eos, qui in sacros ordines Dei munere 
leguntur, duplicare operam suam necesse sit, et excellenti 
sedulitate, studio, devotione exiguam copiam compensare. 
Quod quidem util i ter facere non possunt, nisi animum gé-
ran t tenacem propositi, abstinentem, incorruptum, cari tate 

flagrantem, in laboribus pro salute hominum sempiterna 
suseipiendis promptum semper atque alacrem. A tqu i ad 
huiusmodi munera est adhibenda praeparat io diuturna et 
diligens : non enim tantis rebus facile et celeriter assuesci-
tur . Atque illi sane in saeerdotio integre saneteque versa-
buntur , qui sese in hoc genere ab adolescentia exeoluerint, 
et t an tum disciplina profecerint, ut ad eas virtutes, quae 
commemoratae sunt, non tam instituti quam nati videantur. 

His de caussis, Venerabiles Fra t res , iure Seminaria 
clericorum sibi vindicant plurimas et maximas animi, con-
silii vigilantiae Vestrae partes. Quod ad vir tutem et mores, 
minime fugi t sapientiam Vestram, quibus abundare prae-
cept.is et institutis adolescentem clericorum aetatem opor-
teat . — In gravioribus autem diseiplinis, Li t te rae Nostrae 
Encyclicae — Aeterni Pa t r i s — viam rationemque studio-
rum optimam indieaverunt. Sed quoniam in tanto ingenio-
rum cursu plura sunt sapienter et uti l i ter inventa, quae mi-
nus decet non habere perspecta, praesertim cum homines 
impii quidquid incrementi affert dies in hoc genere, t am-
quam nova tela in veritates divinitus t radi tas intorquere 
consueverint, date operam, Venerabiles Fra t res , quantum 
potestis, ut alumna sacrorum inventus non modo sit ab 
investigatione naturae instruct ion sed etiam iis artibus 
apprime erudita, quae cum sacrarum Li t t e ra rum vel inter-
pretatione vel auetori tate cognationem habeant. — Illud certe 
non ignoramus, ad elegantiam studiorum optimorum multas 
res esse necessarias : quarum tamen sacris Seminariis i tali-
cis adimunt aut minuunt importunae leges facultatem. — 
Sed hac etiam in re tempus postulat, ut largi ta te et munifi-
centia bene de religione catholica promereri nostrates stu-
deant. Voluntas maiorum pia et benefica egregie eiusmodi 
necessitatibus providerat ; atque illud Ecclesia assequi pru-
dentia et parsimonia potuerat. ut tutelam et conservationem 
rerum sacrarum nequaquam habei-et necesse caritati filiornm 
suorum commendare. Sed Patrimonium eius legitimum neque 
ac sacrosanctum, cui superiorum aetatum iniuria pepercerat. 
nostrorum temporum procella dissipavit : quare caussa rena-
scitur, cur qui dil igunt catholicum nomen, animum inducant 
maiorum liberali tatem renovare. Profecto Gallorum, Belga-
rum aliorumque in caussa baud multum dissimili illustria sunt 
munificentiae documenta, non modo aequalium, sed etiam 
posterorum admiratione dignissima. Neque dubitamus. quin 
italica gens communium rerum consideratione permota, id 
pro viribus actura sit, ut et se patribus suis dignam imper-
tiat , et ex fraternis exemplis capiat quod imitetur . 

In his rebus, quas diximus, certe haud minimam ha-
bemus spem solatii incolumitatisque repositam. — Verum 
cum in omnibus consiliis, tum maxime in iis, quae salutis 
publicae caussa suseipiuntur, omnino ad humana praesidia 
accedere necesse est opem omnipotentis D E I , cuius in pote-
state sunt non minus singulorum hominum voluntates, quam 
cursus et fortuna imperiorum. Quapropter invocandus sum-
mis preeibus Deus, orandusque, ut tot eius benefieiis orna-
tam atque auetam respiciat I t a l i a m ; in eâque fidem catho-
licam, quod est maximum bonum, cunctis periculorum su-
spicionibus depulsis, pei-petuo tueatur. Hanc ipsam ob caus-
sam imploranda suppliciter est Immacula ta Virgo M A R I A 
magna Dei parens, faut r ix et adiutrix consiliorum optimo-
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rum, una cum sanctissimo Sponso eius Iosepho, custode et 
patrono gentium christianarum. Ac pari studio obsecrare 
opus est Petrum et Paullum, magnos Apostolos, ut in i tali-
cis gentibus fructum laborum suorum incolumem custodiant, 
nomenque catholicum, quod maioribus nostris suo ipsi san-
guine pepererunt, apud serös posteros sanctum inviolatum-
que conservent. 

Horum omnium cadesti patrocinio freti, auspicem 
divinorum munerum, et praecipuae benevolentiae Nostrae 
testem. Apostolicam benedictionem Vobis universis, Vene-
rabiles Fratres, et populis fidei Vestrae commissis peraman-
ter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die X V Februari i an. 
M D C C C L X X X I I Pontificatus Nostri anno quarto. 

L E O P P . X I I I . 

Miként a viharfeldúlta mezőnek megkímélve maradt 
virága előtt megállapodni és a pusztulás áldozatai között 
az épségben maradton gyönyörködhetni mindenha kedves 
és elérzékenyítő dolog : akként jól, megilletődőleg hat nap-
jaink bajai- és küzdelmeiben az eláradt szellemi laposság 
és morális pusztulások közepette, nemes, égfelé törő lelkek-
nek, jellemszegény s önző korunkban szilárd, önzetlen jel-
lemeknek, a nehézségek, küzdelmek előtt gyáván hátráló, 
jóval-roszszal egyaránt alkudni kész kufárok túlsúlyra ju-
tott bérenczhada között öntudatos, a legszentebb czél ren-
dületlen követésében hajthatatlan, Isten szive szerinti fér-
fiaknak, az egyháziak között is helylyel-közzel lábra kapott 
közöny és hidegség dermesztő napjaiban, egy a legnemesebb 
buzgalom-, jóakaró szeretet- és kíméletes szelidségtől lel-
kesített papnak tekintete, szemlélése. 

A nagy kiterjedésű esztergomi főmegye barsi főespe-
rességének szent-benedeki nesztor alesperesi kerülete, a 
mai napon egyik köztisztelet- és szeretetben álló tagjá-
nak, az évek- és érdemekben egyaránt gazdag thaszári 
plébánosnak, a 75 év telének nyomai mellett is vidor, 
élénk szellemű és ismert kedvességű Scolari Ignácz úr-
nak pappá történt szentelése, illetőleg zsenge szent mise-
áldozata 50-ik évfordulóját, papi aranyjubilaeumát ünnepli! 

Napjainkban társadalmi szokássá lett minden, bár 
még oly szerény körben mozgó és működő egyéneknek bi-
zonyos kerekszámú évekig fölvitt nyilvános, a közjóra ki-
sebb nagyobb kihatással levő tevékenységét, a nyilvánosság 
előtt is ünnepelve érvényesíteni. 

Az évszámok ez érvényesítése, ha azok követésre méltó 
tettek- és érdemekben gazdagok ; ha a jubileumi kegyeletes 
ünnepek az önző, öntetszelgő, vagy materialistikus szándék-
latok mellőzésével, a hálás léleknek égfelé, Istenhez való 
fölemelését, a kortársak nemesszivű elismerését és a fiatalok-

nak s az utókor példaadási felbuzditását czélozzák : minden-
ha csak ajánlásra, utánzásra méltó dicséretes dolog; mert 
miként már nagy szent Gergely pápa megjegyzi: „Suntnon-
nuW, quosad amorem patriae coelestis pins exempta, quam 
praedicamenta, succendunt." (Libr. I . Dialog.) 

A szerény ibolya ugyan, akár korábban, akár pedig a 
rendesnél későbben jelenik meg az anyaföld ölén, — már 
természeténél fogva nem láttatni, de kellemetes i l latárjával 
csak a berkek rejtett hűvösét akarja eltölteni : azonban ki-
csoda az, a ki midőn megjön a szép kikelet, vagy az áldás-
dús ősz verőfényes napsugára, és a tavasz kedves előhir-
nöke az ibolya, vagy pedig a közeledő tél előfutárja, az őszi 
szép rózsa kénytelen napfényre jönni, — kérdem, kicsoda 
az, aki az élet — és halállal vájudó természetnek ezen illa-
tossóhajai előtt közönyösen elhaladni és szemet s keblet egy-
aránt elbájoló biivkörükből érzéketlenül eltávozni képes 
volna ? ! 

Nemeskeblű férfiú ! Thaszárnak „jól rejlő" kincse és a 
magasztos papi erényeknek csak egyenes, őszinte lelked ál-
tal túlszárnyalt szerénvségű ibolyája : vedd szivesen öröm-
és hálanapodon irántadi mély tiszteletem és nagyrabecsülé-
sem szivből fakadó érzelmeinek ezen gyönge, halványszínű 
kifejezését ! Fogadd Te, a katholicismusnak e küzdelemtel-
jes napjaiban már e földön is az égiekéhez hasonlólag élni 
törekvő bajnok! lelki, csendes de azért a viharosoknál sem-
mivel nem könnyebb csatáid-, küzdelmeid- és — Isten sege-
delmével elért — diadalaidhoz rokonszenves, meleg elisme-
résünket, vonzó példáidon való épülésünk- és fölbuzdulása-
inkért hálás köszönetünket ! És ha a mai napon félszázados 
áldozárságodnak másod zsengéjét, az uj-szövetség 50 éves 
papi pályád lefolyása alatt a maival 18263-ik vérnélküli 
áldozatát a Magasságbelinek oltára előtt hála- és öröm 
könyüid között meghatottan bemutatod : ugy kérd Istent, 
Urada t és Mesteredet, hogy az áldozati kehely szent vérébe 
hullatott könnyeiden törjenek meg szeretett isteni Mestered 
égi malasztjának sugarai és keletkezzék malasztos szivár-
vány az egyház jobb, boldogabb napjaira, melyek után any-
nyiak imádsága epedez — reményteljes zálogul szolgálandó. 
Imádkozzál arany szent misédnél anyaszentegvházunk szent-
séges Fejéért, a valódi bölcseség és szeretet Fejedelmének e 
méltó földi helytartójáért, X I I I . Leó pápa király- és atyánk-
ért, hogy az eláradt gonoszság e szomorú napjaiban isteni 
Mesterébe vetett rendíthetlen bizalom- és erélylyel vijja 
továbbra is az U r nagy harczait és hogy engedtessék meg 
ueki nemcsak szent emlékű nagy elődjének éveit : de küz-
delmeinek dicsőséges diadalait is látnia, megélni ! Imádkoz-

o ' O 
zál kegyelmes Főpásztorod , országunk nagyszellemű bíbo-
ros főpapjáért, a ki mindenha nagyrabecsüli feddhetetlen 
papi erényeidet és gyönyörködik azokban. Imádkozzál apos-
toli királyunk ő felségeért, hogy ő „ki a mindenható Isten 
kegyelméből kenetett fel és tétetett ez ország népeinek királyá-
vá, egyszersmind mindennemű erényekben is gyarapodjék és 
ékeskedjék, melyekkel mind a bűnök szörnyeit kikerülni, mind 
pedig ahhoz, a ki az ut, igazság s élet, kegyelmekben gazda-
gén eljuthatni szerencsés legyen."- Emlékezzél meg jubileumi 
szent miseáldozatod „Memento"-jában paptársaidért, ked-
vesemlékezetű szülőid-, rokonaid- és híveidért; emlékezzél 
meg végre, a kik szivedhez közelebb állanak és a mai napon 
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a távolság daczára is szellemben veled együtt örvendenek, 
— emlékezzél, mondom, szerető és tiszteletű barátaidért is ! 

De minek a serény futót futásra, az vima férfiút", 
hogy ki- és miért kelljen imáznia — figyelmeztetni, serken-
teni ! Hiszen ő róla is elmondható, amit a makkabeusi J ú -
dásnak látomásban jelentett ki Oniás, a zsidók elhunyt fő-
papja, Jeremiás'prófétáról : „Ez az atyafiaknak . . .szeretője, 
ez az, ki sokat imádkozik a népért és az egész szent városért." 
(Makk. II . könyve 15, 14.) 

Addig is azonban, mig a tervbe vett, a lelkipásztor-
kodás terén kitűnt egyes egyházi példás életű férfiainknak 
életrajzi gyűjteményét magában foglaló művet közrebo-
csátanám, melyhez az adatokat gyűjteni Isten segélyével 
már megkezdém, s ilyeneknek velem való szives közlésére 
mélyen tisztelt paptársaimat is ezennel igen szépen fölké-
rem : álljanak itt napi hősünknek rövid életrajzi adatai. 

F t . Scolari Ignácz született Besztercze-Bánj án 1808, 
deczemberhó 15-én, hol a 6 gymnasialis osztályt elvégezvén, 
1824-ben megjelent Esztergomban a concursuson és bevétet-
vén növendékpapnak, Pozsonyba, a Lósy Imre primás által 
alapított s róla elnevezett Emericanumba kellett volna 
mennie, de Vágner czimzetes kanonok és későbbi buda-eőrsi 
plébános közbenjárására Esztergomban maradt s ott a ben-
czés atyáknál ismételte a 6- ik gymu. osztályt. Lakása és el-
látása a primási residentiában volt, s itt boldogult Rudnay 
primás különös figyelme- és kegyességében részesült, mely 
irányában nem szűnt meg egészen Rudnay haláláig. A Lo-
gicát, Physicát és Theologiát Nagy-Szombatban a legjobb 
sikerrel végezte. Minthogy pedig a theologiai tanulmányok 
végeztével nem volt meg a kellő kora, Rudnay különös meg-
hagyása folytán, — ki akközben meghalt, — mint egyszerű 
clericus kapta 1831. novemberhó 10-kén praebendatussá való 
kineveztetését. 1832-ik évi februárhó 22-ikén subdiaco-
nussá, 23-áu diaconussá s végre ugyanazon év febr. 25-ikén 
presbyterré szenteltetett és 27-én Buda-Eőrsön tartá meg 
első szent miséjét Yágnernél. Mint praebendatus 1833-ban 
neveztetett Ürményi félsz, püspök ceremoniariusává, s mint 
ilyen kisérte őt bérmálási útjaiban évenkint -— még mint 
kesztölczi plébános is — egész 1839 végéig, Ürményi püs-
pök haláláig. (Vege köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . Február 22. Az alapok és alapítványok. — 

A mult évben (1. Religio. I I . f. é. 38. és 40. sz.) bemutattuk 
két czikkét a ,Prot. E. és I . L.'-nak, melyekben a kath. ala-
pok és alapítványokkal foglalkozik. Most ezeknek a czik-
keknek folytatását közli ugyanazon protestáns lap. Szerző 
ugyanis első czikkéit azon szándékkal közölte, hogy azokat 
az egyetemes ref. zsinat, mint az evang. konvent figyelembe 
vegyék. Most szerző panaszkodik, hogy e két forum e nagy 
fontosságú kérdést ,bölcs hallgatással' mellőzte; azért tehát 
mégegyszer úgymond beleveti szavát az érdektelenség a-
pathiájába és ,érdemileg' szól a tárgyhoz, annál is inkább, 
minthogy Apponyi Albert gróf és Apáthy István képvise-
lők, legközelebb beterjesztett jelentésükben, a vallás- és ta-
nulmányi alapok jogi természetét oly ,szűkkörű' kath. fele-
kezeti szempontból fogták fel, és oly nézeteket hintettek 
azokról a közönség közé, melyek sem az előbbi munkálatok 

szellemével — értsd Ghyczy Kálmán, Horváth Mihály — 
sem az á'lam jól felfogott érdekével, sem az ide vonatkozó 
okmányok intentiójával, sem a történeti igazsággal, meg 
nem egyeztethetők." 

Elmondja tehát a szerző, hogy ,ő' hogy fogta fel az 
alapok és alapítványok jogi természetét. Hogy pedig t. olva-
sóink is megtudják, mikép fogja fel ,ő' e jogi természetet, 
a meglehetős terjedelmes czikkezésből mi itt néhány idézet-
tel szolgálunk, a nélkül hogy felesleges hosszas polémiába 
bocsátkoznánk, 

Jellemzésül szolgáljanak a következők. Szerző min-
denekelőtt az egyházi birtokokról beszél és tagadja, hogy 
ezek a donatio jellegével birnáuak. „Igaz ugyan, úgymond, 
hogy ezen alapítványokról szóló oklevelek záradékaiban 
rendesen benfoglaltatik a donatiók ezen jellemző kifejezése : 
damus, donamus, conferimus, jure proprio et irrevocabili 
tenendum, possidendum pariter et habendum; de ezek az ok-
leveleknek csak szentesitett rendes formái, törvényes kel-
lékei voltak, melyekre a régi korban, midőn a vagyonbiz-
tosság nem valami erős lábon állott, midőn a világiak az 
egyháziak vagyonait sokszor megrohanták és elfoglalták, az 
egyházi birtokok biztosítása végett épen olyan szükség volt, 
mint a világiak részére adott donatiókban." Az ilyen okos-
kodást azután ,argumentum'-nak hivják, annak bebizonyí-
tására, hogy az egyházi javak nem birnak donatio termé-
szettel, daczára annak, hogy szerző maga is elismeri, hogy 
azok a kifejezések ,a donatiók jellemző' kifejezései, hogy 
azok ,szentesített rendes formulai és törvényes kellékei vol-
tak a donatióknak.' Vájjon, ha protestáns fejedelmektől a 
protestánsoknak tett donatiós levelek, hasonló kifejezéseket 
foglalnak magukban, azokból is ily következtetést vonna le 
a szerző ? Ide még csak annyit jegyzünk fel, hogy szerző 
nyilatkozata szerint, azok a miket az egyházi javakra nézve 
mondott, érvénynyel birnak az alapok és alapitványok, t. i. a 
vallás és tanulmányi alapra nézve is. 

Azok az emiitett kifejezések tehát nem érnek semmit 
sem. Há t lássuk, más valami ér-e valamit? Dehogy érnek, 
hogy is érnének. íme lássuk: „A vallás- és tanulmányi ala-
pok és alapitványok előadói — úgymond szerző — I. Fer-
dinándnak 1548 : 12 és 1550: 19 tvczikkeiből, továbbá I , 
Rudolfnak 1586 május 19-én kel ta turóczi apátságra vonat-
kozó adományleveléből, ugy szinte Mária Terézia alapitó 
leveléből és I I . Józsefnek az eltörölt zárdák vagyonaira vo-
natkozó rendeleteiből, nemkülönben az 1715: 74; 1723: 7 0 ; 
1741: 5 tvczikkből — melyekben a fejedelem legfőbb kegy-
úri jogai vannak megállapítva — akarják kifejteni azt, 
hogy az alapok és alapitványok törzsvagyonai, valamint 
eredetileg a kath. vallás czéljai előmozdítására alapít tat tak, 
ugy későbben is, folytonosan kath. czélok előmozdítására 
fordittattak. No bizony — úgymond — ennek magyaráza-
tára kár volt iveket vesztegetni ! Hiszen ezt mindenki tudja , 
mindenki elismeri és törvényhozásunk minden lapja hango-
san beszéli." Most tehát az ember azt hinné, hogy ha ő 
mindezeket elismeri, akkor azon következtetést vonja le, 
hogy ezek az alapok és alapitványok ,kath.< jellegűek. Igen 
ám, kérjük szépen, csakhogy az előadók,szerző szerint,,elavult 
törvények, magukat túlélt institutiók elvére támaszkodnak',, 
.ő' pedig az igazság és méltányosság elveiben, az ujabb ál-
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lamjog és életteljes törvények forrásában keresi nézetének 
táplálékát. Ebből az következik, bogy a mi összes törvé-
nyeikben csak a linzi és bécsi békekötés §§-ai érvényesek, 
de nem azok is, melyek a katholikusok alapitványait bizto-
sítják: vagyis a vallás és tanulmányi alap nem katholiku-
soké. Nemde, modern jogászai van itt dolgunk; ,ő' tudja , 
hogy mi van a törvényben, de azt a törvényt nem ugy kell 
érteni, mint értették akkor, midőn alkották, hanem ugy, a 
mint azt ,ő' értelmezi. 

I logy azonban mily ügyes (?) emberrel van itt dol-
gunk, aki, mint eddig látszik, objective ( ? ) tárgyalja ezt a 
kérdést, kitűnik a következőből. Szerző előtt még az sem 
nyom a latban, hogy Mária Terézia az orthodox kath val-
lást akarta emelni. Ámde lássuk mit mond : „Hogy az or-
thodox kath. vallás fényre emelését legelső ezéljául tűzte 
ki az alapitó, az épen nem mutat felekezeti, intcntióra. hanem 
csak annyit mond, —• halljuk ! — hogy minden jól rendezett 
államnak első alapja a vallás, és ha rna egy bölcs fejedelem 
műveltségben elmaradott népét felvirágoztatni akarná 
ugyanezen rendszerben kellene neki haladni, u. m. vallási, 
katonai, polgári, anyagi és tanügyi virágzásra emelésre." 
Ez utóbbi argumentálás, jobban mondva kiforgatás, valóban 
felülmúl mindent, amit szerző e nemben produkált, pedig 
mint látszik, a kiforgatásra van — elég hajlandósága. 

Ennyi, azt hisszük, elég annak feltüntetésére, hogy mily 
erőszakos eszközhöz folyamodnak az atyafiak, hogy bennün-
ket tulajdonunkból kiforgassanak. Csak még azt jegyezzük 
meg, hogy szerző oly kath. autonomiát, mely Róma hege-
móniája nélkül lenne, a legnagyobb örömmel üdvözölne, ,mert 
az biztos kezességet nyújtana nemcsak arra nézve, hogy a 
kath. egyház nemzeti szellemben fejlődnék, hanem arra 
nézve is, hogy a nemzet szellemétől különböző, azaz ellensé-
ges érdeket többé, mint a mult időkben igen sokszor, nem 
képviselne. — Világos, hogy e tanácsot visszautasít-
juk és utaljuk szerzőt arra, hogy saját háza előtt sep'rjen. 
Neki és nekik van ilyen tanácsra szükségük, de nem nekünk. 
Ott vannak a drága szász protestáns atyafiak, ott vannak a 
panszlavismus hivei, oktassa azokat, de ne a katholikusokat 
és ne akarja a protestántismus részére mnonopolizálni a ha-
zafiságot, melynek czáfolatára oly fényes bizonyitékot 
szolgáltat a csak nem rég megjelent panszlavismus és pro-
testántismus czimű munka. A katholikusok nem- fognak 
Rómától elszakadni, de ezért hű magyarok maradnak, mint 
voltak mindenkor. 

Francziaország. Jansenisták és az w/gneoezett Petité 
Eglise. — H á l a Francziaország erősebb központositó erejé-
nek, melylyel ellenszegülni tudott a protestántismus erősza-
koskodásának és megmenteni a népet az egyháztól való erő-
szakos elszakadástól. A tévely ezért boszutállt . E czélból lá-
togatta meg a tizenhetedik században egyike a valaha léte-
zett, legveszedelmesebb felekezeteknek, a jansenistáké. Ök 
egyengették a forradalomnak az út já t , amennyiben a népet 
szellemi éhhalálra Ítélték. A jansenista papoknak minden 
okoskodása és törekvése oda irányult, hogy meggátolják a 
szentségek felvételét, hogy távol tartsák a népet a gyónástól 
s az urvacsorától. Száz sőt ezer számra küldték el sok plé-
bánián a gyermekeket feloldozás nélkül, ugy hogy a húsvéti 
áldozók száma, tizedére, századára olvadt le, sőt némely plé-

bánián a szentségek kiszolgáltatása tényleg egészen abban 
maradt, sok jó kereszténynek nélkülük meg is kelle halnia. 

A jansenisták eredetének és történetének taglalásába 
itt nem szándékunk bocsátkozni. A k i bővebb tudomást akar 
erről szerezni, az olvassa a fölötte érdekes kútfői munkákat 
„Histoire du Jansenisme, par l'abbé Domeneck", és „Les 
Mémoires du. P . Rapin par Léon Aubineau", ezek Gaume-
nál jelentek meg Párisban. Mi csak azt akarjuk itt elmon-
dani, hogy a felekezet, habár a forradalom tényleg elpusz-
tította, még ma is néhány hivőt számlál. 

Jansenista pap Francziaországban 40, 50 év óta nincs 
többé. Csakhogy hébe-korba, bizonyos egyházi kerületekben 
előfordulnak ám egyes papoknál a jansenista szigorúságnak 
tünetei, mik miatt az illető kerüli a gyonószéket. Jansenista 
laikus még van vagy 2000 egész Francziaországban, közü-
lök körülbelül 500 Párisban, 600 Lyonban, 7—800 Grenob-
le és környékén, a többi szerteszét az egész országban lakik. 
Valamennyi, kivétel nélkül, a vagyonos és művelt osztályhoz 
tartozik, ragaszkodik az egyházhoz, sőt még igen buzgó 
keresztény is, persze a maga módja szerint. A jansenisták 
kemény külső szigorúságra törekednek, különösen ellenségei 
az élvezetnek és vidámságnak, megvetik ennélfogva a szinhá-
zat, mogorvák és komolyak azon gondoskodásból, nehogy 
vidámsággal vétkezzenek. Magától ér thető , hogy mái-
nem ta r t ják fenn a jansenista tanokat egész terjedelmükben. 
Számuk is minden nap fogy, igy majd nemsokára megszűn-
nek lenni. 

Mégis létezésöknek a császárság alatt még egy vallá-
sos folyóirat „L'Observateur Catholique" kiadása által is je-
lét adták, melynek élén egy Guetté abbé áll, aki át tér t az 
orosz szakadásra, de visszatért Francziaországba. A lap fő-
leg a pápaság, a péterfillér stb. ellen dolgozott, hisz a 
szentszéktől való idegenkedés még ma is az, a miben a jan-
senisták legtöbbet különböznek a többi katholikusoktól. 

Politikai tekintetben bonapartisták (mint p. o. Parién 
senator), avagy republikánusok (mint a boldogult Dufaure), 
de sohasem royalisták vagy igazi conservativek. Bardoux, 
Gambetta uszályhordozója, szintén jansenista : épen igy né-
hány más republikánus. 

Egymás közt a jansenisták bizonyos összeköttetésben 
állanak, közös pénztárok van, melyet most egy vasműtulaj-
donos, Fartőt , Sain-Quen-ben kezel, a ki mint a felekezet 
feje szerepel. A pénztárt még ma is, mint száz évvel ezelőtt, 
Boite à Perette nek híják. Még egy szt. Ágostonról nevezett 
egyházi társaság is áll fenn, legalább létezésének jelét adta 
még csak kevés idővel ezelőtt. A jensenisták megvették azon 
birtokot Chevreuse mellett, melyen egykor a Port Royal ko-
lostor állt, és ott virágzó mintagazdászatot állitottak fel. A 

' o o 
közös könyvtár közel harminczezer kötetből és kéziratokból 
áll, igazgatója Gazier, a Saint-Louis lyceum tanára és buz-
gó jansenista. 

A felekezet szívósságáról egy jansenista szerzetesrend-
nek létezése is tesz bizonyosságot. A Por t Royal apátság 1709-
ben el lőn pusztítva és 1813-ban Jourdain özvegy ennek he-
lyén és részben ennek tagjaival megalapította a Mártha-nénék 
congregatióját, mely mind maiglan fennáll és betegápolás-
sal, kezdetben tanítással is, foglalkozik. Nicolenak, a fele-
kezet egyik fejének, meghatalmazása lehetségessé tette az ala-
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pítást. Ez évszázad elején, 40—50 évig, elég számos volt a 
rend, hogy, daczára a forradalomokozta zavarnak, gondját 
tudja viselni a betegházaknak Párisban. Az alapitónő, Jour-
dain asszony, bizonyos számú kézi könyvet is szerkesztett, 
melyeket inkább csak a congregatióban használtak vagy 
még használnak és melyek magukban foglalják a jansenista 
tanokat. Mert a legtöbb szűz belépett a rendbe, anélkül 
hogy valaha tudomása lett volna ennek jansenista tévelyé-
ről. Ha felvették őket, még előbb teljesen kiképezték ebben 
és felavatták, ha bizonyosak voltak róluk. Végtére az egyházi 
elöljáróság persze figyelmessé lett ezen munkálkodásra, ki-
vált mikor a nénék, hiven a jansenista szellemhez, csak kivé-
telkép járultak az Ur asztalához, mig épen az utolsó évtize-
dek óta a többszöri naponkénti részvét a legszentebb titok-
ban mind inkább általános lett, és sokszorosan a laikusokra 
is ki lőn terjesztve. (Vége köv ) 

IRODALOM. 
= Az utolsó harmincz év története. I r ta Cantú 

Caesar. Folytatásul „Világtörténelméhez" kiadja a Sz:-Ist-
ván-Társulat. Eger, érseki nyomda 1881. 338 lap. 

E kötettel a Sz.-István-Társulat oly válalatot fejezett 
be, melyhez irodalmi válalataibau talán alig is van fogható. 
16 kötetes világtörténelem összes magyar irodalmunkban pá-
ratlanul áll. 

Hogy a kiadás megindult, azt az áldott lelkű Bartakovics 
Béla egri érsek áldozatkészségének köszönhetjük. Előbb 
Somogyi K. utóbb Stephanovszky S. felügyelete alatt részt 
vettek a forditásban Gyurits, Ivádas, Lonkay, Ágoston, 
Gresits, Vilcsek, Lakatos és Michalek Manó. 1877-ben 
Stephanovszky S. ,Kor és betűrendi Muta tó - t állitott össze 
az egész műről, ami által annak használhatóságát fokozta. 
A jelen füzethez pedig a Sz.-István-Társulat „Tartalom-
jegyzéket" csatolt. Ara az összes műnek 50 ft . A kötetek 
külön-külön is kaphatók. 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére, dr. Laubhaimer Ferencz pécsi székesegyházi ka-
nonok és plébánosnak, a Boldogs. Sz. Máriáról nevezett 
mogyoródi czimzetes apátságot, Petrovics Ferencz pécsi egy-
házmegyei áldozár és tankerületi főigazgatónak pedig a 
grábai czimzetes prépostságot dijmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1882. évi február hó 9-én. 

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

V E G Y E S E K . 
— Róma. febr. 20. A szent atya, pápává választásának 

negyedik évfordulóját, Isten kegyelméből, jó egészségben 
ülte meg. Pápaságnak e négy éve szakadatlan munkában 
folyt le az egyház és az egész emberiség javára. Uralkodá-

sának első évét X I I I . Leó pápa a polgári társadalom alap-
jainak védelmére szentelte. Örök időkre szóló tanúbizonyság 
erre nézve 1878. decz. 28-iki körlevele a socialismusról s a 
vele rokon társadalmi tévelyekről. A második év kiválóan a 
keresztény tudomány restauratióját tűzte ki feladatául. 1879. 
aug. 4-én jelent meg X I I I . Leó pápa körlevele aquinói sz. 
Tamás bölcsészetének felújításáról. A harmadik évben 
szentséges atyánk figyelmét főleg a hitterjesztésre fordí-
totta . Messzevágó eszméi az 1880. szept. 30-iki és 
decz. 3 i k i encyclikákban vannak lerakva. Az imént 
bevégzett negyedik évben végre ő szentsége tevékenysé-
gét az egyház szabadságának védelme vette első sorban 
igénybe. 1881. jun. 29-iki encyclikájában kifejtette az ál-
lami hatalom jogait és kötelességeit valamint különféle 
alakjait, aug. 4-iki allocutiójában kiemelte a pápai fejede-
lemség nélkülözhetetlenségét, f. é. febr. 15-én kelt körlevelé-
ben végül kiadta a programmot Olaszország és a pápaság fel-
szabadítására. —- Nagy idők nagy embereket kívánnak. 
Ilyennek bizonyult eddig X I I I . Leó. Isten éltesse sokáig ! 

— Magyar zarándoklatot vár a szent atya. Ezt irja a 
londoni Catholic Times, azon tudósításban, mely benne a ró-
mai ifjúság sz. Péter köre (Circolo di San Pietro) nevü egy-
letének fogadtatásáról megjelent. Teljes szövegben olvastuk 
a szent atya beszédét, melyet ez alkalommal mondott, de 
abban magyar zarándoklatról egy szó sincs. Meglehet, hogy 
magánbeszélgetés közt mondta azt ő szentsége a miről a 
londoni kath. lap szól. Mindegy. A pápa és a kath. világ a 
magyar zarándoklatot várja. Mi is tudunk róla már valamit 
és gyűjtögetett péterfilléreinket ama nagy napra tartogat-
juk. Csak ne késsék már sokáig az éji homályban ! 

— A protestantismus Irhonban érzékenyen fogy. Maga 
az anglikán államegyház érzi ezt legjobban. 1861-ben az 
irhoni anglikán papság létszáma volt 2265, —• jelenleg már 
csak 1708. Az apadás tehát husz év alatt 557. Evvel szem-
be állítva a katholicismus előhaladását Angolorszásban : az o o 
eredménynyel mi katholikusok meglehetünk elégedve. (Ca-
tholic Times) 

— Francziaországban a katholika egyház papságának 
jelen állásáról a kormány következő adatokat tette közzé. 
Érsekség és püspökség van összesen 91, általános helynök 
190, kanonok 761, egyházmegyei közpoti hivatalokban mint 
püspöki titkárok 127, nagy és kis-papneveldei kormányzók, 
igazgatók, tanárok 3134. A lelkipásztori téren működik ösz-
szesen 56,100 áldozár, és pedig 3421 curé, 29,639 desservant, 
10,617 helyettes plébános, 4863 kisegítő, 2681 intézeti lel-
kiatya (aumônier), a többi segédlelkész. A püspökök részé-
ről tett nyilatkozatok szerint az egész országban 3870 áldo-
zásra volna még szükség, hogy a hézagok betöltve legyenek 
A papnevelőkben van 5791 kisrendű növendék, és 2156 al-
szerpap. A lefolyt évben áldozárrá szenteltetett 1593, szer-
pappá 1387, alszerpappá 1270. A halandóság aránya éven-
kint meghaladja a 2000-et. 

— A hires notre-damei conferenczia-beszédeket a mos-
tani böjtben is Monsabré dömés atya tart ja. Beszédeinek 
tárgya : , Jézus Krisztus világuralma.' 

— A párisi kath. egyetem alapjára legújabb kimutatás 
szerint, f. évi február 7-ig, 3.847,500 frank 65 cent. gyűlt 
össze. 

— A trieri egyházmegyében a kulturkampf következté-
ben 257 lelkészi állomás van betöltetlenül, köztük 207 plé-
bánia. Valóságos desolatio ! Az uj püspöknek ugyancsak 
kijutott a főpásztori gondokból ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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— Vegyesek. 

A szentségek oksági viszonya a megszentelő 
malaszthoz. 

IV. 

Melyikhez á l l j u n k ? — Gondolkozó theologus 
nem mehet el a kérdés mellet t közömbösen. Az igaz, 
hogy az egyház tekintélye elég tüzetesen megha tá -
rozta már a szentségek oksági viszonyát ; mert az-
zal, hogy : causa instrumentális — nemcsak valósá-
gos okra utal, hanem az okok rendjében magilletö 
helyét is kijelöli. Csakhogy az okság módjának 
ilyetén meghatározása még mindig nem kimeritö. 
Az eszközbeliség, hogy igy mondjam, csak külsőleg 
jellemzi az okot , egy másik (elsőrendű) okhoz 
való viszonyában; ezzel azonban még nincs jelezve 
az okság azon módja, mely az oknak — nem egy 
másikhoz való viszonyából, hanem — sajá t te rmé-
szetéből f'oly, és ú j , mondhiitnáin belső megkülön-
böztetésre szolgál alapul. Hogy valamely tényező 
eszköz e vagy elsőrendű ok, — ezzel még csak arra 
feleltem, hogy munká jában függ e más at tól vagy 
sem ; de hogy a végzett munka mayában milyen ter-
mészetű, milyen erőnek kifolyása, — erre csak a 
föntebbi a l ternat iva felelhet : vagy fizikai, vagy er-
kölcsi. 

Világos tehát , hogy e kettő közül való válasz-
tás nem lehet közömbös a theologus előtt, ki a ter 
mészetfölött i rend egyes adatai t a természetes vi-
lágrend tüneményeivel párhuzamosan igyekszik 
fölfogni, hogy azokat egészben és részleteikben 
minél t isztábban, tüzetesebben gondolhassa. 

De van e kérdésnek a speculativ érdeken tu l 
más, gyakorlat ibb fontossága is, mit ma jd alább, 
alkalmas helyen, jobban fogunk méltányolhatni . 
Azért — válasszunk ! 

Mindenek előtt vegyük közelebröl szemügyre 
a kinálkozó a l ternat ivát a természetes vi lágrendben. 

A fizikai okot, ta lán eltérő szavakkal, de a lé-
nyegben egyetértve, igy határozza meg a filozófia: 
causa, quae sua virtute eff'ectum producit, — mig az 
erkölcsi ok : ea est, quae solum aliam causam ad ope-
randum inducit.') A fiizikai ok tehát sajá t erejével 
hozza létre a megfelelő okozatot; mig az erkölcsi 
ok ereje csak abban érvényesül, hogy egy más okot 
indít a létrehozó munkára . 

Ha mosr ktilönböztetést az elsőrendű és esz-
közbeli ok föntebb kife j te t t dist inctiójával össze-
vet jük, első tekintetre ki tűnik, hogy ot t is itt is 
más a különbség alapja. Az elsőrendű okot az teszi 
ilyenné, hogy hatásá t sa já t erejéből fejt i ki s ily 
értelemben függet len ; de azzal még nincsen az is 
kimondva, hogy önerejére támaszkodó hatása eléri-e 
egyenesen az okozatot, vagy sem ? Ha igen, akkor 
nemcsak hogy önerejéből hat, hanem azzal hozza is 
lé t re (producit) az okozatot, — tehát fizikai ok ; s 
ha nem, ha sa já t hatása előbb egy közelebbi pont ra 
haj l ik el s csak innen, egy más oknak fölkeltet t ener-
giájával éri el az okozatot, — akkor a szóban levő 
distinctio második fele illik rá : erkölcsi ok. — Épen 
igy vagyunk az eszközzel is. Ez, maga szerént te-
kintve, nem áll egy sikban az okozattal ; az első-
rendű ok emeli oda : de ható ereje ott is meg ta r t j a 
természetét s aszerént, amint directe vagy indirecte 
éri az okozatot, fizikaivá vagy erkölcsivé qualifi-
cálja az eszközt. 

A II. czikkben említet t példákban mind a két-
féle eszközzel találkozunk. Mondanom is fölösleges, 
hogy vésű a képfaragó kezében fizikai eszköz. Ep 
oly könnyű az eléadásbeli okságon, szemben a hall-

!) Pesch, i. h. 
17 
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gató lelkében ébredő tudománynyal , fölismerni az 
erkölcsi jelleget ; mer t ennek egyenes hatása oda 
i rányul , hogy a hal lgatóban fölkeltse a gondolko 
dást és csak ezzel éri el az eredményt . — Az első 
rendű okok a mondott példákban érzéki eszes lé-
nyek, és természetűk mind a két oldalról érvé-
nyesül. De más példákban ezeket is külön szemlél-
het jük. A gyilkos, ki leszúrja áldozatát , fizikai oka 
a halálnak ; ki a gyilkost boszújának végrehaj tására 
fölbérelte, erkölcsi oka ugyanazon okozatnak. — Ha 
a gyilkos karddal vagy méregel ölt, fizikai eszközt 
használt ; ha életrontó kicsapongásokra csábítot ta a 
kiszemelt áldozatot, erkölcsi eszközzel hozta létre 
ugyanazon eredményt. 

Nem tudom, nem fogják-e sokan azt gondolni, 
hogy fölösleges volt ennyi szó. Hisz va jmi könnyű 
elmesgyézni ezt a d is t inc t ió t ! a működő alany ter-
mészete szerént — fizikai vagy erkölcsi. Elhiszem 
hogy erkölcstani szempontból nem is szükség mé-
lyebbre nyú ln i ; csakhogy az ethikai alapon vont 
distinctio korán sem metszi még az okság körét-
Mert igaz — és esetleg elég is lehet — amit p. o. 
Liberatore mond : 2 ) píiysica est, quae per se vires 
suas in efiectum exerit , u t qui rem aliquam per se 
facit ; morális vero est, quae aliam ad operandum 
impelli t , sive iussu, sive consilio, sive etiam non 
prohibitione, — de ki fog ebben, kérem, helyet ta-
lálni az eszköz számára? Pedig ez is ok, létrehozó 
ok — s mint ily vagy fizikai vagy erkölcsi. 

Ne szánjuk tehát a szót ; k isér tsük meg inkább 
még egy oldalról megvilágítani a szóban forgó di-
stinctiót. 

Vannak, kik az eszközbeli morális okságot nem 
akar ják többre venni, mint a sine qua non condi-
tiót. Pedig könnyű kimutatni , hogy e nehézkes föl 
fogás teljesen elnézi a megkülönböztetés a lapját . 
A föltétel, mint tágabb fogalom, mögötte áll min-
den nemű oknak, s igy minden ok föltétel is egy-
szersmind — de nem megfordítva. A puszta fölté-
tel, bármi ly elengedhetetlen legyen is az okozat 
létrejöttéhez, még sincs ehez semmi benső, szüksé-
ges viszonyban ; csak külsőleg, esetlegesen f ü g g 
össze vele ; — az okság körén tehát teljesen ki-
vül áll. 

A példa it t is vi lágosabban szól. Egy nagy ur 
kihirdeti , hogy mindenki, aki ötlevelü lóhert tud 
fölmutatni , 5 aranyat kap az ö t isztar tójától . Oda 
megyek, fölmutatok egyet és a t isz t tar tó kifizeti az 
5 aranyat . Váj jon a lóher volt e a morális ok, mely 

2) Metaph. gen. i. h. 

nekem az o aranyat szerezte? Bizonyára nem; ha-
nem a nagy u r parancsolata, melynek végrehaj tása 
az ál ta lam tel jesí tet t föltételhez volt kötve. Áll í tsuk 
másként a példát. A király kihirdeti , hogy minden 
levágott török fe jér t egy-egy telket ád a fölmuta-
tónak. Vájjon a törökfej i t t is csak föltétel-e ? Az is ; 
de több is még : a vitézséggel szerzett érdemnek 
jele, — i t t tehát a föltételben már erkölcsi ok lap-
pang. 

A különbség rögtön szembe szökik, csak hagy-
juk el az első példából a nagy u r akaratát . Vihetem 
akkor a lóher, nem vál t ják be a ranynya l ; pedig 
mind az öt levele megvan, — csak az aranyokkal 
való összefüggése hiányzik, mely tisztán esetleges 
volt. A második példában már nem oly szükséges 
a k i rá ly Ígérete ; enélkiil is okosan számolhatok 
a r r a , hogy k imuta to t t vitézségem telket szerez 
számomra. Persze, csak számíthatok ; mert az er-
kölcsi oknak atalában eredménye is csak erkölcsi-
leg bizonyos. — Hanem most fordí tsunk egyet ezen 
a példán. A király török bir ta ta r tományai t meg 
akar ja t isztí tani az ellenségtől, és hívei között a vité-
zeknek kiosztani: s erre kínálkozik neki eszközül a 
telkeknek török fejekért való adományozása. I t t 
már nyi lván áll előttünk az erkölcsi eszköz, melyet 
ha az elsőrendű ok alkalmazásba vesz, az okozat ép 
oly kimaradhatat lan, mint a fizikai eszköznél, — 
semmiféle ígéret „pactio1 ' nem szükséges hozzá. 

Ez volna tehát a dolog ál lása a természetes 
okok philosophiájában ; váj jon megta lá lha t juk e 
ehez a hasonlatos adatot a jó Isten természetfölött i 
gazdálkodásában is? 

Azt l á t tuk már, hogy a szentségek eszközei 
megszentülésünknek, lévén az elsőrendű ok maga 
az Isten. A kérdés most az : milyennek kell gondol-
nunk ezen eszközbeli3) okságot, hogy a kinyilatkozta 
tás ide vonatkozó adatai t világosan rendezhessük, 
erkölcsinek e, vagy fizikainak ? 

Némi bizalommal merem emlékeztetni az olva-
sót a megelőző fej tegetésekre; azt hiszem azok u tán 
nem lesz nehéz a választás. 

8) Tehát nem az a kérdés, hogy átalában az erkölcsi 
okság természetével birnak-e a szentségek ? Hisz világos 
igennel felel erre az U r Jézus szenvedésének erdemeivel való 
lényeges összefüggésük. Hanem tüzetesen, mint eszközökről 
van itt szó róluk ; s ezen tekintetben nincs priori kizárva 
annak lehetősége, hogy netán fizikai elemeik által érvénye-
sülő hatásuk fizikai eszközzé qualificálja őket. — Így ér-
tem Franzelint, mikor azt mondja : Est ergo omnino cer-
tum, sacramenta esse veras causas morales collationis gra-
tiae ; sed non hoc ipso iam probatum est, ea non esse simul 
etiam causas physicas. 0 . c. pag. 117. 
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A szentségek összes erejét az Ur Jézusnak át-
ruházot t érdemei teszik, és ezen erő nem változtatja 
meg erkölcsi természetét akkor sem, midőn az első-
rendű ok kezében, az isteni omnipotentia hatása-
körébe emelve, min t eszköz érvényesül. Az okság 
tehát, melylyel a szentségek természetfölöt t i meg 
igazulásunk folyamában eszköz gyanánt szerepel 
nek : nem fizikai, hanem erkölcsi. 

Következetesen erre vezet bennünket a termé-
szetfölötti rend hasonlatos vol tára támaszkodó okos 
kodás . De nem becsültük e tul az analógiát? 
helybenhagyják-e az ereményt a kinyilatkoztatás 
adatai ? 

A szentírásnak föntebb idézett kifejezései: ex 
aqua et Sp. s. — per lavacrum regenerations — per 
impositionem manuum mearum — mundans lavacro — 
stb. világosan megjelölik ugyan az eszközt-, de en-
nek fizikai vagy erkölcsi természetéről semmit sem 
mondanak.4) A mély tudományu Franzelin egyetlen 
helyet tud idézni a szentírásból, mely kissé tüzete-
sebben szemügyre véve, a szentségek okságának 
természetére is enged következtetni (c. o. pag. 126. 
sq.) Sz. Péter első levelében i r ja (3, 21.): „Salvos 
facit baptisma, non carnis depositio sordium, sed 
bonae conscientiae interrogat io in Deum per resur-
rectionein Jesu Christi, qui est in dextera Dei." Ne 
bántsuk most az exegetákat, kik e mondathoz kü 
lönféle szempontokból í r ják a kommentá r t ; szorít-
kozzunk csupán az előttünk álló kérdésre. Az két-
ségtelen, hogy az apostol i t t a keresztségnek fizikai, 
természetes hatásá t (carnis depos. sordium) egye-
nesen mellőzve, annak természetfölötti , szentségi ha 
tására utal, és ezt a hatást jelöli azzal, hogy : bonne 
conscientiae interrogatio etc. Tehát a keresztség fizikai 
hatása volna, hogy : carnis deponit sordes, — de 
mint üdvösségünk eszközénél (amennyiben salvos 
facit), nem erre kell gondolnunk; a szentségnek hatá-
sa, hogy : consciantiam interrogat . . . Az a kérdés 
csak, mit ér tsünk az interrogatio a la t t? Az eredeti 
szövegben è ^ w r / ^ a felel meg neki ; ennek a nyo-

mán indul junk . Az alapszó ÍQMTUUJ = kérdezni, 

s ez értelemmel igen sokszor fordul elő azujszövet-

4) Minden esetre tévednek némely „thomisták", mikor 
az ilyen szólásmódokat kizárólag a fizikai okság számára 
vindicalják. A szentirás épen ugy, mint a közbeszéd, meg-
czáfolják őket. Rom. 5, 10 : reconciliati sumus Deo per mor-
tem filii eius (cf. Col. 1, 22. Hebr. 2, 14 ) ; I . Pet . 1, 19 : re-
demti estis . . . precioso sangvine quasi agni immaculati 
Christi (cf. Act. 20, 28 ; Col. 1, 14. 20. etc.) : vájjon tud-
nak-e itt is fizilcuc okságot gondolni ? ! — Cf. Franzelin, c. 
o. pag. 125. 

ségben : de mint hebraismus azt is jelenti , hogy 
kér, követel, s ezen értelemmel is többször előfordul 
(Marc. 7, 26. Luc. 4, 38 ; 5, 3. Joan. 16, 23. stb ). 
Megerősített a lakja èTieçuraio szintén ezen értelem-

ben fordul elő Mat. 16, 1 : e t rogave run t (tTDiQiortioav) 
eum, ut signuin de coelo ostenderet. Tehát a főnév 
is sTtsQMTiiua —- miu tán a kérdezés értelemmel sehogy 
sem illenék a szövegbe — csak kérést, követelést je-
lenthet ; és igy értve e szót, a nehézkesnek tetsző 
szöveg is egészen világos lesz : a keresztség meg-
szentelő hatása abban áll, hogy t á rgybe l i 5 ) ké 
résképen jó lelkiismeretet eszközöl Isten előtt 
az Ur Jézus szenvedéseink érdemei á l t a l 6 ) vagy i s : 
erkölcsi eszköze megigazulásunknak. 7) 

Ez az egy hely is tehát csak megerősít bennün-
ket választásunkban. 

A szentatyák directe nem szólnak e kérdésről ; 
amit azonban a szentségek okságáról á l ta lában 
mondanak, igen szépen ráil l ik az erkölcsi okra, —-
sőt csak is erre illik. Hiszen a mindnyájukná l — 
bár sokféleképen — kifejezett alapgondolat , mely 
a szentségek erejét, hatását Urunk szenvedéséből 
származtat ja , szükségképen erkölcsi okságra utal. 
Részletes idézetekkel nem fárasztom itt az olvasót8); 
a lább még úgyis lesz alkalmam e pontra vissza-
térni. 

Nem nyú j t tehát a kinyilatkoztatás semmi 
adatot arra, hogy a természetes okság analógiájától 
eltérve, természetfölöt t i csodákkal magyarázzuk meg-
szentülésünk rendes processusát ; sőt ha van valami 
a szentirásban, mit egyenesen a vi ta tot t kérdésre 
lehet vonatkoztatni , -— ez is az erkölcsi fölfogás 
mellet t szól. — Azt gondolom : elég ok, hogy ehez 
ál l junk. 

(Folytatjuk.) 

Őszinte örömhangok 

egy igazlelkű feriiu 
örömünnepére. 

(Vége.) 

1836., január 11-ikén lett f t . Scolári Ignácz ur kine-
vezve kesztölczi plébánosnak; 1861 május 22-ikén Szi-

5) Nem szóbeli, hanem — mint a török fejek előmu-
tatása obiectiv kérése a vitézség jutalmának. 

6) A föltámadás az egész megváltó munka helyett té-
tetik, mint annak koronája ; cf. I . Pet . 1, 3. I . Cor. 15, 17. 

7) Y. ö. a tüzetes magyar fordítást és a tapintatos 
jegyzetet hozzá a Tárkányi-bibliában. 

8) Elég bő szemelvényt ad Franzelin c. o. pag. 127. sg.' 
17* 
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tovszky Cardinalis kerületi alesperessé nevezte ki; de azt 
rendkívüli szerénysége s egyébb körülmények miatt el nem 
fogadta. A kinevezési okmány most is birtokában van. 

18G7., deczember hó 22-ikén thaszári plébánossá lett 
kinevezve. A thaszári plébániára nem kényelemből vagy 
anyagi haszon véget t ; de a hívek lelki üdve iránti buzgal-
mából, persuadeáltatva, ugyszólva moraliter erőszakoltatva 
j ö t t . 

Papi erényeiről, melyek általánosan ismert és lia az 
erényekben túlzásnak volna helye, túlzottnak mondható 
szerénysége-, jószívűsége- és szelidségében gyökereznek, — 
sokat lehetne egyenként irni. O azok közül való, kik keve-
sen vannak ugyan, de akiknek magva, hála a jó Istennek, 
még ki nem veszett és a kikről nagy szent Gergely pápa oly 
gyönyörűen ir ja : „qui ab appetitu se exteriori custodiunt, et 
spe ad interiora rapiuntur, carnem macérant, et toto desiderio 
ad supernam pátriám anhelant, aeterna praemia expetunt, 
pro laboribus suis recipere laudes humanas nolunt. Hi nirni-
rum glóriám suam non in ore hominum ponunt, sed intra con-
scientiam contegunt." (Hom. 12. in Evang.) 

Plebánosi kötelességeinek betöltésében a legnagyobb, 
mondhatni serupulosus lelkiismeretességgel jár el. Nem em-
lékszem, hogy plébániájáról éjszakára kimaradt volna, elve 
levén, hogy a lelki pásztornak folyton hivei között kell len-
nie, miszerint a rögtön támadható haláleseteknél lelki gyer-
mekeit a hit vigaszai- és a halottak szentségeiben az utolsó 
útra, melyről nincs visszatérés, idején és kellőleg része-
síthesse. 

Reggel, midőn a plébániaépülettől kissé távolfekvő 
templomból hazafelé jön, a gyermekek egész raja szokott 
csoportosulni köréje, hogy reggeli köszöntésüket és kéz-
csókjukat elvégezhessék. A rendesen megmosdott-, megfé-
sült* és felöltözötteknek jutalmul szines papírba csavart 
czukorkákat szokott ilyenkor adni. Akiknek pedig egyszerű 
falusi toilette-jük nincs rendjén, azok semmit sem kapnak, 
sőt szeliden meg is szégyeníti, dorgálja őket. Másnap a 
toilette bizonyosan kifogás nélküli. Nem is szükség felemlí-
tenem, hogy ezt nem popularitáshajhá^zásból, de sokkal 
nemesebb indokból szokta gyakorolni. Már maga azon kö-
rülmény, hogy az ártatlan, tettetni nem tudó, őszinte gyer-
mekek utána futnak és hozzá, mint atyjokhoz ragaszkodnak, 
eléggé mutatja, hogy a thaszári plébános popularis, szere-
tet t egyén. A gyermekek ugyanis ritka természeti elmeéllel 
azonnal felismerik jó barátjokat és félelem nélkül közeled-
nek hozzá. A rosz lelkületű embert pedig, bármily sima 
arczczal közeledjék is hozzájok, a faképnél hagyják, sőt 
menekülnek, futnak tőle. Ez a gyermeki ártatlan sziv ön-
kénytelen nyilatkozata ! 

Mint fennebb megjegyzém, a szó legnemesebb érte-
ményében „az ima férfia" és miként azt minden kiválóbb 
egyéneknél fe l ta lá l juk, a boldogságos sz. Szűznek buzgó 
tisztelője és tiszteletének előmozditója, terjesztője. Az imá-
ban keres és talál felüdülést, megerősödést testi elfáradtságá-
ban és a legszentebb életűre is olykor nehezülő lelki száraz-
ságban ; ebben lel vigaszt az élettel járó bajok- és minden-
féle kellemetlenségekben, melyeknek ugyan mindenki, de 
kiváló mérvben egy hivatáshű pap a gonoszságban fetrengő 

'világ és roszakaratu emberek részéről ki volt, van, és 

lesz is mindvégig téve. A tapasztalt méltatlanságok és 
gyanusitások irányában, melyek sokszor olyanok részé-
ről is szórattak reá, kik nem valának méltók, hogy 
saruja kötelékeit megoldják, kifogyhatatlan béketűrés-
sel viseltetett és nemcsak engesztelékenynek, de előzé-
kenynek is mutat ta magát mindenha, viszonozván a rosz 
indulatot és rágalmakat szívesség- és jósággal, csakhogy a 
felebaráti szeretet parancsát még ez esetben is meg ne 
szegje és betöltse szent vallásunknak legnehezebb ugyan, de 
leghálásabb törvényét az ellenségnek is szeretetét. 

Jótékonyságáról hallgat ugyan a világi krónika és 
jóllehet én, ki e sorokat irom, beszéltethetném a kesztölezi 
plébániai templomot, a hol ft . Scolári Ignácz ur harmincz 
évnél tovább lelkészkedett, beszéltethetném a thaszári tem-
plomot is, ennek gyönyörű portalejától kezdve egészen a 
sanctuariumig, egészen a corporalékig . . . de „sacramentum 
. . . abseondere bonum est, opera autem Dei revelare honorifi-
cum."-

Meg vagyok azonban győződve, hogy Az „qui nec tem-
póra, nec temporum vicissitudines habet," nem fog hallgatni 
azon a nagy napon, a melyről irva van, hogy : 

„ Liber seriptus proferetur, 
In quo totum continetur, 
TJnde muudus judicetur." 

(Sequentia ex Missa pro Defunct.) 
Es hiszem és reménylem, hogy akkor a mai napon 

öröm- és hála napját ünneplő thaszári plébános sem fog 
üres kézzel távozni a rettenetes, de igazságos birónak Ítélő-
széke elől. dr. Való Simon. 

„Salvus, serusque sacrifica Sátori !•' 
Ezen távirat i üdvözlet érkezett febr. 20-án Gyön-

gyösről Simeon név alatt a nógrád-szécsenyi házfőnökhöz, 
épen midőn aranymiséjének végeztével utolsó áldását oszto-
gatá. A táviratozó nem más, mint Pazsiczky érdemesült 
rendkormányzó, az ötvenéves áldozár pedig, kinek a testvéri 
szeretetteljes üdvözlet küldetett, Gyurkó Imre sz. Ferencz 
r. atya, kinek a névkönyvben „páter provinciáé" mindent 
megmondó czime van. Ezelőtt három évvel már megünne-
peltük az ő szerzetesi fogadalmának jubilaeumát, most pe-
dig ötven éves áldozári koszorút tettünk kelyhére az ép, 
erős, csaknem ötven évesnek látszó, tiszta, szép hangú szer-
zetesnek, kit saját testvérbátyja is Mihály, hasonló jó egész-
ségben ott környezett velünk együtt Isten oltáránál. Exple-
verunt tempóra multa. Lehetetlen itt az alkalmi szónok jel-
lemző szentírási fölkiáltását : „Tu es pars haereditatis meae, 
tu es pars calicis me iDeus!" ujolag nem viszhangoztatni, 
midőn az élet sokféle viszontagságait meggondoljuk s a testi 
erők gyöngeségét azokkal összehasonlítjuk. 

Mi a szerzetes napjainkban, mi a pap ? Az érdemek 
szakadatlan s örökifjú gyöngykoszorui mellett is — hulló 
száraz levelek a világi közvélemény szerént — az emberi 
társadalom fáján. S valljon mikép indokolja ez az úgyneve-
zett szabadelvű közvélemény ferde állitmányát ? Mert — 
úgymond — a tömegnek nincs többé szüksége kiskorú jár-
szalagra, melyet az egyház annyi szivósággal szeret kezei 
közt erősen tartani s az ügyeket szakadásig hajtani ! ? A 
szécsényi evangelikus pásztor, ki az ötvenéves ünnepélyen 
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jelen volt, igaz, ez ellen ékes szavakban tiltakozott s nagy-
lelki megnyugvással fejezte ki örvendezését azon körülmény 
fölött : miszerént a kath. pap nemes türelme békén hagyja 
legelni az aránylag kisebb nyájat is az ősi mezőkön, me-
lyeken az Isten fia áldva és mindent jól cselekedve j á r t 
örök igazságot hirdető tanaival a népek között. Nincs is 
más tanúbizonyságra szükségünk, mint hogy protestáns 
atyánkfiai nyilvánosan elismerjék az annyiszor megsértett 
vagy hegyére állított egyházi türelemnek üdvös hatását. A 
szécsényi járás főnökei ugyanis mind lutheránusok, kik 
tiszttársaikkal együtt jelen valának a kath. ünnepélyen; 
kiválóan jól esett a nagy közönségnek értesülni a testvéri 
egyetértés kerülhetlen szükségéről, melynek összekötő fé-
nyes szálai kinyúlnak a nemzetek jövőjébe. 

Az összes világban élő és szerzetes rendű papságot 
érdekelheti ily jubiláris ünnep leirása. Igen helyesen mondá 
az alkalmi szónok Salgó János barátunk az aranymisés pap-
hoz fordulva s az ó szövetségi jubilaeumokra viszatekintve : 
„Mit fogsz te Krisztusban szeretett bátyánk a jubiláris év 
követelménye szerént visszaadni, midőn ország-világ tudja, 
hogy a szerzetesnek semmije sincs !" Vissza fogja adni hal-
hatatlan lelkét Teremtőjének. Mint kamatozott girát, mint 
diadalmi zászlót, mint örökbecsű zálogot az élet hajótörésé-
ből. Vissza fogja adni a gondjára bizott nyájat, mely most 
ugyan határtalan szabadságnak örvendhet. Adja Isten, hogy 
ne a saját romlására. Föltolakodott őrök veszik körül a tö-
meget, kik ennek mást hirdetnek, mint a törvényszerű pászto-
rok. Aki örökre el akar veszni, annak életutjai talán soha-
sem voltak az örvény felé oly tágasan egyengetve az ural-
kodó korszellem által, mint napjainkban, midőn az alázat 
és ker. engedelmesség erénye csak ritka egyesek kebelvirága. 

Valóban, hadd lássa a lelkipásztor saját sírkövét még 
életében, melyet neki saját hivei emelnek. Hogy csoporto-
sulnak itt össze mindazon gyakorlati eszmék, melyek a jö-
vőt illetik ? ! Há t csakugyan koporsónk az, melybe minden 
estve lefekszünk, s minden reggel fölkelünk ? Igaza volt 
Klinkowström J . t. atyának, midőn egy lelki gyakorlati bú-
csúzásnál igy szólott hozzánk : „Memento mei, memento 
tui !" Ez legyen minden papnak sírirata. Hosszabb, vagy 
rövidebb legyen bár e földi élet : erkölcsi termékenysége 
által mindenkor kiegyeztetheti a kirívó ellentéteket is, me-
lyekről a világ nagyon szeret fecsegni. Az evangeliumi 
szálka és gerenda paraboláját azoknak hagyományozá az 
isteni Üdvözitő, kik a világban élnek. Hagyjuk el most a 
„kínlódás" kifejezését, midőn ily rendkivüli ünnepély fog-
lalja el figyelmünket ; ugy is eleget kuruttyolják a békák 
egy ur megjegyzése szerént) „urak a papok." 

Febr. 20-ka mindenek fölött épületesen ellensúlyozta 
Szécsény városában az országosan ismert „Három napok" 
középpontját. A kerületi lelkipásztorkodó papságon kivül a 
vidéki hivek közöl is sokan megjelentek a zárdai aranymi-
sén. A templom s különösen a főoltár nagyünnepiesen volt 
földíszítve. Egyes jóltevők versenyeztek a jubiláris lelki 
atya iránt kitüntetni előzékeny szeretetök nyilvános bizo-
nyítékait. A helybeli zárdaszűzek lélekemelő betanultatott 
sz. énekekkel emelték az egyházi magasztos ünnepélyt har-
monium kíséretben, melyet annyi bájjal kezelt Josephina 
nővér orgonaközben ; mig Fligler Lajos kántortanító saját 

szerkezetű soloja ragadott áhítatra mindnyájunkat. H a nem 
élnék-halnék is a szép egyházi énekért, melyet a köznép-
pel mindig behatóbban kell megkedveltetnünk : a jó orgo-
nista első sorban megérdemli közbecsülésünket. 

Nem kell addig féltenünk jó magyar népünket, mig 
szívesen já r a templomba s átengedi ott érzelmeit az isteni 
szolgálat életadó, jótékony befolyásának. Még néhány rövid 
év előtt kivált nagyobb ünnepnapokon a protestáns családok 
tagjait is ott láttunk a szécsényi zárdatemplomban. Egy 
bérmálás alkalmával, jól emlékezem erre, nem kath. szülők 
is versenyeztek a bérmaanyaságért. Megvolt tehát minden-
kor a szerzetesek testvérületében az a vallásos buzgalom, 
mely a más felekezetbelieket is mindannyiszor meghódi-
totta. 

Gyurkó Pá l Imre 1808-ban született Füleken nógrád-
megyében. 1854-ig nevelő, tanár és hitszónok volt. Yolt 
alkalmunk nagy emberek által hozzá intézett hálás levele-
ket olvasni, melyekből tanári érdemei észlelhetők. Huszon-
nyolcz évtől mint kolostorfőnök, első izben szülőföldén s 
később Szécsényben, majd mint tartományi kormánytaná-
csos (definitor) viseli rendje érdekében egyszersmind a plé-
bániai terheket is megtörhetlen szilárdsággal és sok szeren-o o o 
csévél. A nehéz pályára csak keveseknek ju t azon kiváló 
isteni kegyelem, hogy 74 éven át ugy megőrizhesse testi 
erejének és szellemi képességeinek kincstárát, melyből any-
nyian merítettek időszakonként vigaszt, erkölcsi erőt és ki-
tartást a jóban. 

Az aranymise megtartásának határideje még mult évi 
novemberben járván le, a főtiszt. P . Gvárdián csak a közkí-
vánatnak engedett a nyilvános ünnepély rendezésével, hogy 
egy örömteljes napot hagyjon örök emlékül mindazoknak 
fendobogó szivében, kik vele nagy számmal részt vettek a 
választékos egyházi szertartásokban, s kiknek homlokára ő 
az apostoli áldás békecsókjában rálehelé az igazi testvéri 
szeretet örökkévalóságát, mely soha meg nem szűnik, mint 
épen a legközelebb mult ötvened vasárnapi sz. leczkében 
olvassuk : „Akár a prófétálások megüresüljenek, akár a 
nyelvek elmúljanak, akár a tudomány elrontassák. Mert a 
szeretet béketűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, nem 
cselekszik gonoszul, föl nem fuvalkodik, nem nagyravágyó, 
nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem örvendez a 
hamisságon, örvendez pedig az igazságon : mindeneket re-
mél, mindeneket elszenved." (I. Cor. 13.) 

A fönebbiekből önként folyó magyar vendégszeretet 
zárta be az egyházi ünnepélyt a kolostor páratlan nagyságú 
s díszes éttermében, hol mintegy hatvan személy volt a 
legjobb kedélyhangulatban éltetve a nap hősét, éltetve egy-
mást s délebéd után még a város előkelő hölgyei is megje-
lentek tisztelt lelkipásztoruk üdvözlésére, hogy az ő szív-
beli öröme egészen teljes legyen. (**) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . Február 25. A ,Pester Lloyd' katholikus tu-

dománya. — Egy pár számmal ezelőtt bemutattuk a ,Pester 
Lloyd' katholikus tudományát, jobban mondva azon tudo-
mányát, melylyel ő a katholicismus felől bir, ugy egyáltalá-
ban, mint tekintettel különösen hasánkra. Ez a tudomány 
pedig abban culminál, hogy nekünk katholikusoknak Ma-
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gyarországon, sem autonomiánk nincsen, sem katholikus is-
koláink nincsenek: azért, ha ilyennel bírni akarunk, nyuljunk 
zsebünkbe és alapítsunk magunknak. A ,Lloyd' tudomá-
nyából eszerint önkényt következik, hogy az állam a ma-
gyarországi katholicismust minden tekintetben lábbal tapod-
hatja, avval épen ugy rendelkezhetik, mint valami adóhiva-
tallal, mert állítólag nincsen autonomiája, következik to-
vábbá, hogy ámbár a katholikusok ma-holnap ezer éve, hogy 
e hazában élnek, annak kulturális érdekei előmozdítására 
egyetlen egy krajczárt nem áldoztak, hanem csak az állam 
tett mindent. 

Ilyen, mondjuk, a ,Pester Lloyd' tudománya. Hanem 
szerencsére, ezen a tudományon kivül van még egy más tu-
domány is, a mely a ,L1.' állitasainak ellenkezőjét, nem tet-
szés szerint alakított okoskodással, hanem alapos ismereté-
vel az egyház természetének, alapos és historáilag kifejtett 
ismeretével ama viszonynak, mely az egyház és a magyar 
állam, vagy jobban mondva annak apostoli királya közt 
létrejött, bebizonyítja. Ez a másik tudomány is megjelent 
a ,L1.' hasábjain és kimutatta a ,L1.' tudománya ellenében, 
hogy az a ,Ll.--féle tudomány egészen semmi, kimutatta, és 
lia a ,L1.' tanulni akar, abból megtanulhatta, hogy az ő 
szerkesztésében a kath. egyház szervezetének, különösen 
azon viszonynak, mely nálunk az egyház és látszólag az 
állam tulajdonképen pedig az apostoli fejedelem, mint Ec-
clesiarum summus Patrónus közt létezett és létezik, még 
a-b-c-jét sem ismerik, mert e ,másik' tudomány szerint, 
igen is volt és van a katholikusoknak autonomiájok Ma-
gyarországon, volt és van középtanodájok, tehát nem kell 
zsebükbe nyúlni ilyenek alapítása végett. 

Nem tudhatjuk, hogy fognak-e a .Lloydsban megje-
lent e kitűnő és a katholikusok jogát az autonómiára és a 
középtanodára oly kézzelfogható okokkal bebizonyított czik-
kek a ,Lloyd'-ra hatással lenni, mi ebben, bármennyire sze-
retnénk is, reményleni nem tudunk, —nem tudunk, mondjuk, 
mert ma az argumentumok, ott hol a kath. egyház jogairól 
van szó, nem döntők, a leghiggadtabb és legalaposabb érve-
lések is megdőlnek, az önkény, ntmakarás előtt, mely a 
kath. egyház jogaival napjainkban szembe állíttatik. Pedig 
mi sem volna természetesebb, mint az, hogy a ,L1.' megadja 
magát a hasábjain megjelent czikkek érvei előtt. A ,L1.' 
szerint ugyanis nevezett czikkeket a magyarországi püs-
pöki-kar egyik legkiválóbb tagja irta. Ha tehát ez igy van, 
akkor a ,L1.' előtt felmerülni kell azon kérdésnek, ki ismer-
heti alaposabban a kath. egyház szervezetét, annak viszo-
nyát nálunk az államhoz, e.ijy kath, jiüspök, vagy pedig a 
,L1.' valamelyik munkatársa, hozzá még nem is kath. 
munkatársa ? És a ,L1.', ha csak képtelenséget nem akar ál-
litani, ugy el kell ismernie, hogy az alapos ismeret e kérdé-
sekben a kath. püspököt illeti meg: logice tehát ebből épen 
ugy következnék, hogy a ,L1.' ama kath. püspök által elfog-
lalt álláspontot kövesse a jövőben, mint a hogy követi jogi 
kérdésben, nem valami mérnök, hanem valamely elsőrendű 
jogász felfogását és Ítéletét. 

Ha a ,L1.' eddigi felfogása mellett a katholicismus 
autonómiájára nézve megmaradna, daczára a hasábjain 
adott ellenkező felvilágosításnak, azt csak a legnagyobb kö-
vetkezetlenség mellett tehetné, mert az a felfogás, melyet 

a ,L1.' eddig vallott, nem a kath. egyház természetéből le-
vont folyomány, az minden egyébbnek megfelelhet, csak 
nem a kath. egyház természetének. Már pedig a kath. egy-
házat olyannak kell elfogadni, a milyenül alapitva van, 
nem pedig a milyenné azt némelyek képzelete önmaga előtt 
alakítani akarná. I t t sem laicusnak, sem püspöknek nincsen 
joga ezen a természeten, ezen a rendszeren változtatni. Azt 
a függetlenséget, az önállóságot, melylyel az egyház szem-
ben az állammal bir, az egyháznak nem az állam, hanem 
isteni alapitója adta és, midőn az egyház, az ő püspökei, 
szóval a tani tó egyház által hirdeti, hogy ezt az autonó-
miáját isteni alapitójától nyerte, midőn követeli, hogy ezt 
az ő autonómiáját, mely saját ügyeinek független kezelését 
vonja maga után, az állam is tiszteletben tartsa, akkor sem-
mi mást nem követel, mint a mit követel a protestantismus, 
midőn az államtól az ő természetének megfelelő autonomia 
tiszteletben tartását követeli; és ha joga van ezt követelni a 
protestantismusnak, minő jogalapon lehet ugyanazt megta-
gadni a katholicismustól? Vagy ha megtagadtatik, nem a leg-
nagyobb következetlenség és jogtalanságot követik-e el azok, 
kik azt megtagadják ? A legnagyobb tévedések, igazságta-
lanságok a kath. egyházzal törvényhozásunk által is épen 
azért követtettek el. mert törvényhozásunk soha sem vette 
figyelembe, hogy a kath. egyház homlokegyenest ellenkező' 
elvek alapján áll, mint a protestantismus; ugyanezt az el já-
rást követi a sajtó is, mely állitólag a jogállam alapján áll, 
holott eljárása minden egyébbnek kinyomata, csak nem a 
jognak, nem az igazságnak. 

Valóban a ,Pester Ll.'-nak nagy szüksége volna, hogy 
tudományát, 110, és jóakaratát a kath. egyház autonómiájára 
nézve corrigálja, de ugyan ily szüksége volna arra is, hogy 
corrigálja tudományát a katholikus középtanodákra nézve 
is. Hogy erről is alapos leczkét kapott a ,L1.' saját hasáb-
jain, annak is végnélkül örvendünk, csak tanulékonysági 
hajlam is legyen benne. I t t is csak a legnagyobb következet-
lenség és igazságtalanság vezérelheti a ,L .'-ot, ha még jövőre 
is megmarad eddigi tudománya mellett, holott ki van mu-
tatva, hogy eddigi tudománya semmit sem ér. A ,Ll.'-nak, 
mint kétszer kettő négy, oly világosan ki lett mutatva e 
czikkekben, hogy az 1793 1. 26. tcz. valamint védelmezi a 
protestánsok jogait, szabadságait ugy védelmezi a kat-
holikusokét is az ő alapitványaikra nézve védelmezni tehát 
a protestánsok jogait és támadni egyúttal a katholikusokét 
a legnagyobb következetlenség és igazságtalanság nélkül 
nem lehet, midőn mindkettőt ugyanazon törvény biztosítja.. 
De várjuk be, hogy mit mond mindezekhez a ,L1.', mert 
bizonyosnak tartjuk, hogy a tudományának ily leveretését 
saját hasábjain nem hagyja szó nélkül, már csak azért sem, 
nehogy részben az olvasóközönségben a jó hatás megmarad-
jon, részben pedig, hogy megmutassa, ( ? ) h o g y ő jobban 
ismeri a kath. egyházat, mint akár egy püspök: tehát vár-
junk, hogy ez esetben a kérdéshez más oldalról is hozzá 
szóljunk. 

Duna-Adony. február 19. — Tekintve a napjainkban 
divatozó jótékonysági gyakorlatokat, sajnosan kell tapasz-
talni, miszerint távol a szent irás tanácsától, hogy ne tudja 
a bal a mit a jobb kéz tészen, a jelenlegi nemzedék ugy 
nagyobb része csak oly feltétel mellett hajlandó némi a la-
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mizsnát nyújtani, ha e czimen magát ki is mulathatja, bele-
egyezvén aztán nagylelküleg, hogy ha a mulatozásra szánt 
öszvegből valami fennmarad ez valami jótékony czélra for-
tassék, de minden esetre megkívánja még igy is, hogy a leg-
csekélyebb adomány hirlapilag országszerte köröztessék, és 
a világ ezért elösmeréssel tömjénezze. 

Egy egészen más szellemű áldozatot van szerencsém e 
sorokban a társadalomnak bemutatni ngs és főt. Galgóczi O c 
Ferencz perkátai plébános és czimzetes kanonok urnák ama 
nagyszerű alapítványában, melyet f. évi január 9-én a fele-
baráti szeretet oltárára letenni sziveskedett. Emiitett ka-
nonok ur negyvennégy évet eltöltvén a lelkipásztorkodás 
terén, szerény életmód mellett, fáradhatatlan okszerű gaz-
gálkodása által szerzett vagyonából, elaggott paptársai ja-
vadalmazására, már a mult ősszel tartott kerületi corona 
alkalmával 10,000 forintot volt szives felajánlani tőkéül, 
és ezen összeget f. évi január 9-én a székesfehérvári püspök 
ő méltósága kezeibe le is fizette, ama tervezet mellett : mi-
szerint ennek kamatjaiból az időszerinti megyés püspök 
bölcs belátása szerint, két vagy három nyugalmazott lelkész 
rendes nyugdijján felől, két és két száz frtokkal segélyez-
tessék, a felesleges kamatok pedig a tökéhez csatoltassanak 
ennek nevelésére, mely tőke aztán minden időben Galgóczi-
féle alapitvány czimet viseljen. 

Tekintve azt, hogy a fehérvári egyházmegye mint 
ujabb megye a nyugdij-czélra csekély alapitványnyal ren-
delkezik, hogy a püspökség korlátozott jövedelme de a pap-
ság csekély száma miatt is, magán e tekintetben alig, vagy 
csak az évek hosszú sora után tudott volna segíteni, világos, 
hogy a megye lelkészkedő papsága az alapitványozó kano-
nok urat mint legnagyobb jóltevőjét méltán üdvözli. A 
mindennapi szomorú tapasztalás eléggé bizonyítja, hogy az 
elaggott pap mellől az utolsó garassal az utolsó cseléd is 
távozik és a nélkül, hogy hivataloskodása hosszú évein ke-
resztül szerzett érdemeit bár ki is méltányolná, alig talál-
kozik, ki tehetetlensége végnapjaiban csak egy pohár vizet 
is nyújtani kész \olna, ha ezt megfizetni nem tudja. 

Üdvözlégy tehát kanonok ur, az Ur szőllőjéből nyu-
galomra tért paptársaid részéről, morituri te salutant : — 
köszönet a nagy áldozatért. Boldogitsa e nemes tetted arany 
sugaraival végső napjaidat. Leljed Isten áldása mellett 
alapítványod jutalmát tégedet a sírig kisérő lelkiismereted 
amaz öntudatában, hogy alapítványoddal minden időkre a 
társadalom egyik legérdemesebb osztályának tagjait boldo-
gitád fél öregségök napjaira, kik mindenkor poraidat is 
áldani fogják akkoron, midőn már régen a csendes sírba 
örök nyugalomra tértél. Koller János, 

esp. plébános. 

Francziaország. Jansenisták és az ufgneoezett Petité 
Eglise. — (Vége.) 

Sikerült is a papi elöljárók fáradozásának végkép 
megszüntetni más tagoknak belépését a Mártha-nénékhez. 
Ennélfogva a rendnek még élő 40 tagja közül alig van egy 
pár, ki még meg nem haladta a 60 évet. Számuk folytonos 
apadásánál fogva a Mártha-nénék kényszerítve látták magu-
kat, a mult évben lemondani a la Pitié betegházról. Ez al-
kalommal a főnökné, Sebastiana néne, született Poulot, 
levelet irt a párisi szegényápolók vezetőjéhez, melyben 

panaszkodik a mai papságnak irántuk ellenséges állásá-
ról, mely rendjének kiegészítését megbénitota. Egy évre 
a nénék az utolsó betegházat, Sainte-Antointe is, mely még 
birtokukban megmaradt, át fogják adni, és vissza fognak 
vonulni aggastyánápolóházukba Magny-les Hameauxban, 
nem messze a Port royal des Champs romjaitól. (A tulajdon-
képi Port-Royal Párisban egészen eltűnt a föld színéről.) 

Mindenki azt fogja most kérdezni, hogy mint egyez-
tek ezek a Mártha-nénék az illő papi elöljáróságtól hozzájok 
kiküldött papokkal és gyóntatókkal. Nagyon egyszerűen. 
Alkalmazkodtak amint csak lehetett, meggyóntak többször, 
egy párszor meg is áldoztak, egy szóval elkerülték a nyílt 
szakadást, mint azt a jansenisták mind már régen teszik. 
Hosszabb időn át, valószinüleg még most is, egy jansenista 
pap jött Utrechtből, hogy meghallja évi tudósításaikat. 
Sokszor ilyen pap egész álló évig is ott maradt állandóan 
Párisban, természetesen el nem árulván kilétét, ez által al-
kalmazást ós hozzáférést tudott magának szerezni, meglá-
togathatta a Mártha-nénéket, vendégképen istentiszteletet 
tarthatott betegházaik kápolnáiban, ezenkívül összegyüjt-
hette és vezethette a többi jansenistákat. Persze, végre ezen 
működésnek is nyomára akadtak. 

Mint a Mártha-nénék, ugy a többi jansenisták is Fran-
cziaországban nemsokára egészen ki lesznek halva. A janse-
nisták gyermekei távol sem maradnak mind hívei a jansenis-
musnak, másokat házasság által hoznak vissza az egyház ke-
belébe. Házasság jansenisták közt csekély számuknál fogva 
nem igen jő létre. A nemrégiben meghalt senator és több-
szörös miniszter Dufaure eredetileg jansenista volt, istenfélő 
felesége által lassankint jó katholikus lett belőle, részt vett 
sok vallásos cselekedetnél, és meghalt üdvös halállal. Va-
lamennyi gyermeke ultramontán. 

A Petite-Eglise hivei hasonlókép kihalóban van-
nak. Igy azokat az átalában igen buzgó, jóérzelmű katholi-
kusokat híjuk, kik annyira ragaszkodnak az egyház külső 
alkotmányához, hogy az 1803-iki concordatumtól elrendelt, 
átalakítását az egyházmegyéknek, úgyszintén több régi 
püspökségnek megszüntetését el nem fogadták. Kétségbe 
vonták a pápa ama hatalmát, hogy ily mélyreható átalakí-
tásokhoz nyúlhat, és követelték, hogy a forradalom után az 
egyházat ismét állítsák vissza, ugy mint azelőtt volt. A 
számkivetésből visszatért papok közül sokan ez álláspontot 
fenntartották és magok köré hiveket szereztek. A püspökök 
szelíden bántak velők és törekedtek őket lassanként kibékí-
teni, mi a legtöbb esetben sikerült is. Utóhajtásuk nem lett 
nekik. De néhány nyugati tartományban (Bretagne-ban) 
még mainapság is találni a Petite-Englisenek hívőit, pon-
tosan nem közölhető számmal. Hat esztendeje annak, hogy 
a quimper-i (Bretagne) törvényszéknél egy pert tárgyaltak, 
melyben szó volt egy aggszűz vagyonáról. O tekintélyes 
birtoka örökösévé egy tanitót rendelt, hogy ez kezelje a bir-
tokot a Petite-Eglise javára. Az örökhagyó és a tanitó is-
meretesek voltak, mint a Petite-Eglise buzgó tagjai, mely-
nek hivei, ugy látszik, közös intézetekkel meg jószágokkal 
birnak és többször össze is gyűlnek bizonyos laikus isten-
tiszteletre. Magokat tarják csak igazi katholikusoknak, pá-
pa, püspökök és papok előttük mind félig vagy egészen sza-
kadárok, papok, kik tudva vagy nem tudva tévelyegnek. 
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Parisban és Francziaország legnagyobb részében soha sem 
állt a Petite-Eglise erős lábon, ismeretben is annyira, hogy 
még igen alapos egyháztörténetirók is még csak nem is em-
iitik. Nem is idézett elő a Petite-Eglise sohasem valamiféle 
mozgalmat sem különös figyelmet nem keltett. 

IRODALOM. 
— Beküldettek : 1) Nogáll János és az erővel teljes 

magyar nyelv. I r ta Paszlavszky Sándor. Különnyomat a 
„Figyelő"-ből. Budapest 1882. 12. lap. 

Alapul véve Ivempis Tamás Krisztus követéséről szóló 
könyvének Nogálltól megjelent magyar forditását négy 
pontban mutatja ki szerző Nogáll forditásának erővel teljes 
magyarságát. 

2) A kassai ka tho l ikus convietus kérdéséhez. Közli 
és a , M. X ' t . cz. közönségének kedveskedik Zimándy Ignácz. 
Budapest 1882. 16 lap. 

Ez a történeti és statistikai adatokban gazdag kis 
füzet szerves része szerző sajtó alatt levő „Amagyarországi 
kath. gymnasiumok eredete s alapitási módja" czimű 8—10 
ivre tervezett nagyobb művének. 

P á l y á z a t . 

A budapesti kir. tudomány-egyetem hittudományi 
karánál, az egyházjog és a keleti, u. m. arab, syr és chald 
nyelvek tanszékei megüresedvén, az egyházjogi tanszék be-
töltése végett 2500 frt rendes fizetéssel. 400 frt lakbérrel és 
10, illetőleg 20 évi szolgálat után 315 és 630 fr t évtizedes 
pótlékokkal nyilvános rendes tanári állásra, a keleti nyelvek 
tanszékének betöltése végett pedig 15ü0 f r t fizetéssel és 300 
f r t lakbérrel nyilvános rendkivüli tanári állásra pályázat 
hirdettetik. 

Ezen tanszékek elnyeréseért folyamodó kath. egyház-
rendbeli férfiak, késziiltségöket és tanitóképességöket kellő-
leg bizonyító okmányaikkal, püspöki elbocsátó levéllel és 
életirati vázlattal felszerelt folyamodványukat a budapesti 
kir. tudomány-egyetem hittudomány kari dékáni hivalánál 
folyó évi márczius hó 25-ig nyújthatják be. 

Kelt Budapesten, 1882. évi február hó 21-dikén. 
A vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. minisztérium. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya a nagyböjti római hitszónokokhoz 

mondott beszédében rámutatott korunk hitetlenségére és cor-
ruptiójára mint az erkölcsi világrend s az összes civilisatio 
terén mutatkozó fel fordultság főforrásaira. Sajtó, úgymond, 
tudomány, történelem, politika, társulatok, — magok a láng-
ész legszebb találmányai az istentelenek kezében a corruptio 
eszközeivé válnak. Lehet-e csodálkozni, igy folytatá, ha 
a jók. méltán megrémülve ennyi gonoszság és veszedelem 
tulcsapongásaitól, melyeknek kivált az ifjúság van kitéve, 
erősen hiszik, hogy most már csak az isteni mindenható ir-
galom nyújthat hathatós segélyt az eszmék és ügyek ilyetén 
felforgatása közepett? Es valóban az emberfölötti és különös 

segélynek eme szüksépes volta mindenki előtt világos. Mind-
az által, úgymond, nem szabad azt várnunk, hogy e segély 
csodálatos módon fog égből jönni. Az isteni gondviselés, 
mely tudni fogja egyházát győzelmesen kivezetni a mostani 
harczokból is, rendesen csak rendes utat és eszközöket hasz-
nál. Minél nagyobbak a veszélyek és bajok s minél fenyege-
tőbb a helyzet, annál szigorúbban int a kötelesség, ezen ren-
des eszközök használatba vételére, hogy ez által Isten ohaj-
tott segedelmét megérdemeljük. A czéltévesztett lelkek 
visszatérítésére a corruptióból és bűnökből a vallásosság, a 
keresztény élet útjára, leghathatósabb eszköz a lelkipászto-
rok felvilágosult nemes és tevékeny buzgósága és az Isten 
igéjének hirdetése. Ezen ige erejének s a vallás szolgái er-
nyedetlen munkásságának köszönhetni, hogy a világon a tu-
datlanság és tévely éje eloszlott, hogy a szivek magokat 
bűnbánatra szánták el s a legnagyobb akadályokat győzték 
le." Figyelmezteté az ekként fellelkesített szónokokat, hogy 
igyekezzenek beszédeiket korunk szükségleteihez alkalmaz-
ni és Jézus Krisztus szeretetével áthatni, hogy erősen és ked-
vesen hassanak be az elmékbe és szivekbe s azokat Istenhez 
fordítsák. 

— A Sz.-István-Társulati, évi marczius 23-án X X I X . 
rendes közgyűlését tartja, ^melyre a társulat t. cz. tagjai 
tisztelettel meghivatnak. Ágoston Antal titkár. 

— Angolországban a Parlamentarismus oly mély és 
széles gyökereket vert, hogy még a hivatalos angol egyház 
is parlamentaris formák közt mozog. Gyűléseit a Parlamen-
tarismus mintájára „Convocation" név alatt kettős házban 
tart ja . Minden egyházi tartománynak külön ,Convocation'-ja 
vau. Ez, mint mondók, két házból áll: felsőből, melynek tag-
jai a tartomány püspökei, s alsóból, mely a dékánok és espe-
resekből áll. Ez a kettős egyházi gyülekezet koránsem 
mondható zsinatnak. Valóságos papi társalgó kör az, hol 
mindenféléről lehet beszélni. 

— Manning bibornok emlékiratain dolgozik. 

— Newman bibornok f. évi február 21-én tartotta szü-
letésének 81-ik évfordulóját. 

— A galieziai schismaticus üzelmek hatályosabb ellen-
súlyozása végett a lembergi érsekségből a már előbb is terv-
ben volt stanislaui megyét szándékozik az osztrák kormány 
kialakítani. 

— Schivarzemberg bibornok prágai érsek, midőn nem-
rég Rómából visszatért, meglátogatta papnevelő intézetét és 
ott beszédet intézett az oltár ifjú levitáihoz. A többi közt 
említé ő eminentiája, mennyire óhajtja a szent atya, hogy 
Csehországból is több tehetséges áldozár nyerjen Rómában 
további tudományos kiművelődést. A németek számára ott 
van a Campo Santo, hol évenkint 10—12 if jú tudós nyer 
szálást, hogy választott szakában tovább búvárkodjék és ta-
nuljon. Többnyire dogmatika, jog, archaeologia, történelem 
az, mely tanulmányaik tárgyát teszi. Schwarzemberg bibor-
nok kijelentette, hogy nemsokára csehországi papok részére 
is lehetséges lesz az ily továbbképzés. 

f Gyászjelentést kaptunk. Ngs és ft . Fellet József cz. 
kanonok, vaskorona-rendi lovag s közp. papneveidei alkor-
mányzó testvérbátyját vesztette el. A boldogult hű testvér, 
Pellet Károly, cs. és kir. nyugalmazott lovas kapitány, élete 
63-ik évében, veselob következtében, a halotti szentségek 
ajtatos és példás felvétele után hunyt el. Adjon Isten a de-
rék, jólelkű ismerősnek örök boldogságot, testvérének pedig 
rokonaival együtt, fájdalmában, enyhülést ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Vegyesek. 

A szentségek oksíígi viszonya a megszentelő 
malaszthoz. 

V. 

H á t r a van még, hogy az elfoglal t á l l áspont ró l 
kö rü l tekintve, a különböző i r ányban térő nyomo-
kat összehasonlí tsuk a m a g u n k ú t j áva l . E l v á r j a ezt 
tő lünk a t isztelet , mely a III. czikkben vázolt spe-
cula t iv küzdelem zászlósait megi l l e t i ; de meg maga 
a kérdésnek fölfogása is csak nyerhe t az ál ta l . 

A „morá l i s " fölfogás, melyet k i fe j ten i és iga-
zolni iparkodtam, — mind a két fő i ránynak elfo-
gad j a és szerencsésen egyesít i alap gondolatá t . 
E g y e t é r t a thomis tákka l abban , hogy a szentségek-
nek szoros ér te lemben vet t okságot t u l a j d o n í t ; va 
lamint a sco t i s tákkal együ t t val l ja , hogy a meg-
szentelő malaszt oly j á r u l é k le lkünk életéhez, mely 
egyenes okozatképen csak a mindenha tó Is tentől 
függhe t . 

De nem követ i a thomis táka t a fizikai okság 
te rére ; nem t u l a j d o n i t a szentségek phys icumának , 
anyagi elemének oly erőt, mely a lé lekben — bár 
mi módon — a megszentelő malaszt á l lapotá t esz-
közölhetné. Va lamin t távol m a r a d az exoter icus föl-
fogás szélsőségétől, mely a szentségbeli okság fogai 
m á t anny i ra kiür í t i , hogy a pusz ta condit iótól végre 
esak a név különbözte t i meg. 

És e szakí tásra mind a kétfe lé j ó okai vannak . 
A thomis ták nyi lván tévednek, mikor csak a 

fizikai eszközt veszik okszámba, és e föltevés, mond 
ha tnám, előítélet fo ly tán nem aka r j ák e l ismerni a 
lényeges külömbséget , mely az erkölcsi okot a 
pusz ta condit io fogalmi körébő l kiemeli. E hely te-
len föl tevés az tán meddő b izonyga tás ra kényszer í t i 
őket. S iker te lenül b izonygat ják , hogy a megszen-

telő malasz t lé trehozása tulajdonképen nem „terem-
tés ' ' , mivel hogy a malasz t nem ál lag (substa t ia) , 
hanem csak á l lapot (modus, accidens), mely szük-
ségképen föltételezi a lanyát , s eszerint nem mond-
ható, hogy „ex nihi lo subiecti*' j ön l é t r e ; — ha pe-
dig nem teremtés , akkor lé t rehozásánál a fizikai 
eszköz nincs kizárva . — Azért s iker telen pedig ez 
a bizonyí tás , m e r t először: az e lőzményben dis t ing-
vál, a következményben nem ; és másodszor : me r t 
ha bizonyí tana is, nem bizonyí taná azt ami t mond. 

Első h ibá ja , hogy az e lőzményben megkülön-
bözti a tulajdoníeépeni t e remtés t , ané lkü l azonban, 
hogy ezzel a t e remtés fogalmi köréből ki lépne *) ; 
a következtetésben pedig o lyant mond, ami csak a 
t e remtés fogalmi körén egyá ta lán k ivü l ál ló l é t r e -
hozás mel le t t j á r n á ; vagyis : a „ tu l a jdonképen i te-
r e m t é s t " t agad ja , és az „egyá ta lán nem t e r emtés" -
ből következtet .2) Ez pedig hiba. — S hozzá még 
az előzményben fö lvet t té te l sem olyan melye t szó 
ne érhe tne Vi ta t á r g y a ugyanis , hogy a megszen-
telő malaszt c sakugyan absolu te lehetet len-e az 
alanyon kivül ? Holot t az meg v i t á t l an bizonyos, 
hogy ha ug . ' volna is, a lélek m é g akkor sem j á -
r u l h a t n a a magáéból semmivel sem a természetfölötti 
á l lapot lé t re jöt téhez, — tehá t még akkor is igaz 
maradna , hogy „ex nihi lo sub iec t i . " 

De a más ik kifogásom is alapos. Ha meg is ál-
lana az a következtetés , akkor sem volna bebizo-
nyí tva, amit a thomis ták á l l í tanak. Mert ha a meg-

J) Ez a distinctio valóban sz. Tamásé (De vérit. q. 27. 
a. 3. ad 9, és egyebütt), hanem a következtetés a thomistáké. 
A distinctio helyes is, csak ebben az alkalmazásban nincs 
a helyén. 

2) Ilyenformán : a körszelet tulajdonképen nem kör, 
tehát egyes pontjainak a centrumtól való különböző távol-
sága nincs kizárva ! 

17 



138 

szentelő malaszt közlésénél nem volna is kizárva a 
fizikai eszköz, még akkor is külön kellene bebizonyí 
tani,hogy valóban ilyen eszközül fungálnak a szentségek. 
Azonban nem sikerül ez a bizonyitás sem. Specula-
t iv részét il letőleg — hogy az alapvető következ-
tetés, melyre a fizikai eszköz föltevésének szükségét 
építik, mennyire elhibázott, l á t tuk az imént. De 
méff ha szükségesnek tar tanók is azt a föltevést : o o 
mind addig, mig — szemben a lényegesen termé-
szetfölötti okozattal — a fizikai eszköznek reális le 
hetösége begyőzve nincs, mindaddig ú t j á t á l l ja ama 
szükségből folyó következtetésnek a — lehetetlen-
ség. Már pedig a „potentia obedientialis act iva" 
hypothesisét, mely e bajon segítene, még egy Sua-
reznek csodálatra méltó dialekt ikája sem tud ta a 
puszta metaphysical lehetőség ködéből kibontani ; s 
hol van még innen a reális, a dolgok ismert termé-
szetével egyező lehetőség? és innen ismét a — va 
lóság ? ! 

Nem szerencsésebb a megkísér te t t bizonyitás 
positiv része sem. Hogy a kinyi latkoztatás írott 
forrásaira hiába hivatkoznak, erre már előbb 
egy jegyzetben utal tam. Atalánosan megjegyeztem 
azt is, bogy a hagyomány szintén az ellenkező föl 
fogásra vall. Mindazonáltal a szentatyák nyilatko-
zataira a thomisták is sűrűn hivatkoznak ; magánál 
Suareznél hasábokat tesznek ki az idézetek.3) Csak-
hogy fizikai elméletnek mindez nem segít. A nagy 
szorgalommal összeállított c i tá tumok jó része csak a 
szoros értelemben vett okságot hangsúlyozza — s 
igy nekünk is szól, némelyek pedig a morális oksá-
got, csakhogy nevén nem nevezik. Azonban egy ré 
sze igazán olyan, hogy csak fizikai okságon lehet 
magyarázni . 

És igazuk is van — nem a thomistáknak, ha-
nem a ci tá tumoknak. Mert csakugyan lehet a szent-
ségekről ugy is beszélni, hogy a fizikai okság kifo-
gás ta lanul i l l jék rájok, -— ha t. i. együtt és egynek 
gondoljuk őket az elsőrendű okkal, az isteni erővel, mely 
velők és általok működik. Példaképen ide irok egy 
párt , melyekből — ugy látszik nekem — légerő 
sebben kiérzik a fizikai okság. Nicephorus szerént 
Sylvester pápa igy beszélt a megkeresztelendő Con-
stantinushoz : ..Haec aqua, imperátor , divina virtute 
per invocationem vivificae Trinitatis concepta, sicut ex-
ter ius corpus hominis lavat, ita etiam inter ius ani-
raam munda t . " — Cyri l lus Alexandr inus : „Sicut 
enim vir ibus ignis intensius aqua calefacta calorein 
efficit non al i ter quam ignis, sic Spir i tus s. opera-

3) O. c. D. IX. sect. II. n. 14. — pag. 154. sg. 

tione ad divinam aquae re formantur v i r tu tem, qua 
bapt iza tum abs tergunt ." 4) Az Aranyszá junak gyö-
nyörű mondását , melyet Suarez szintén kiemel, 
már előbb (az I. czikk végén) idéztem. — Maguk e 
példák legjobban muta t j ák , mily értelemben lehet 
a szentségeket fizikai okokkal összehasonlítani ; ez 
esetben ugy tűnnek föl, mint s ignum practicum, 
signutn efficax, sermo operator ius — szóval : mint 
a mindenható akaratnak tá rgybel i (obiectiv) nyil-
vánulásai . Ellenben a köztünk fönforgó kérdés nem 
igy, hanem magukban, az elsőrendű októl — mint 
eszközt — külön választva tekint i őket. És ez na-
gyot vál toztat a dolgon. 

Hanem van talán még egy különös szempont, 
melyről tekintve, a szentségek physicumának, anyagi 
elemeinek hatása is megállapítható. Némi tartózko-
dással bár , de megkísér tem e gondolatot körvona-
lozni. Jelentő (significativ) erejét ér tem i t t a szentsé-
gek érzékelhető elemeinek ; és nem is a megszentelő n ' o 

— (amennyiben ez mindenik szenséggel közös), ha-
nem a szentségi (gr. sacramentalis) malasztot gon 
do Inám velők összefüggésbe hozhatni. — Magától o o Ö 
értetődik a mondottak után, hogy szoros értelem-
ben vett oksági viszonyról i t t szó sein lehet ; hanem 
a jelbeli okság tágabb fogalmába talán ezek is bele 
vonhatók. Mert valóban nehéz elgondolni, hogy — 
lia a szentségek physicumának nincs megfelelő sze-
repe a malasztközlésnél — hogy akkor miért volna 
hét. phys icumára nézve gondosan elkülöní te t t szent-
ség, holott ez esetben egy is elr'g lehetne — a szük-
séghez képest változó intentio mellett . — De nem 
szándékom ennek részletesebb fe j tegetése; c s a k ú g y 
közbevetve megemlíteni akartam, — s ezzel egy-
szersmind jelezni az okot, miér t nem utas í to t tam 
el végkép (a II. czikkben) azon gondolatot, mely a 
szentségek ható erejét keresve, azoknak érzékelhető 
elemeihez fordul. 

J ó okai vannak tehát a morális fölfogásnak, 
hogy a szoros értelemben vett okság terén a tho-
mis tákkal szakított. — De váj jon ez ál tal szakítot-
tunk-e sz. Tamással is ? Bizonyára nem. 

Már előbb is siettem megjegyezni, hogy sz. Ta-
más elmélete nem azonos a thomistákéval. A Sen-
tentiákhoz i r t magyarázatára még rá lehetne ta lán 
valahogy bizonyítani, hogy az a szentségbeli oksá-
got fizikainak tünte t i föl ; de a később i r t Summá-
ban, midőn a szóban forgó kérdést tárgyal ja , 5) lát-
haló szándékossággal mellőzi a fizikai hatás eről-

4) Suareznél, i. h. 155. lap. 
5) 3. q. 62. a. 4. 
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t e tésé t ; s miu tán az exotericus fő fogás ellenében 
a szoros értelemben vett okságot biztosította, ezen 
okság természetét illetőleg csak mellékesen — de O Ö 
ugy nyilatkozik, hogy a morális fölfogás hivei mes-
terüket t isztelhetik benne. 6 ) Lehetünk tehát az 
„Aeterni Pa t r i s " ér telmében thomisták anélkül, hogy 
a történelmi thomismusra esküdnénk. 

Hanem, mint mondám, az exotericus i rány 
szélsőségeitől is távol marad a morális fölfogás, — 
anélkül azonban, hogy ezen irány művelőiben meg-
tagadná saját, őseit. Már a Canus előtti nyomok is 
több-kevesebb határozot tsággal u ta lnak a helyes 
megoldásra; csak az alapgondolatnak körül tekintő ki-
fej tésére és szerencsésebb fogalmazására volt szük-
ség, hogy a kényelmes „pactio',f' helyett előálljon 
az eszközbeli morális okság. 

Ha Duns Scotus subti l is elméletében a pactió-
nak „Isten állandó akara tának" helyébe ennek ob-
iectiv indító okát, a szentségek erkölcsi erejét tesz-
szük, — világosan és sokkal mélyebb igazolással 
áll e lőt tünk a morális fölfogás min t ahogyon ezt 
M. Canus kifejtette.7) Üdvösségünknek az irgalmas 
Isten ál tal megál lapí tot t rendje szerént a szentsé-
gek minden eszközei a megszentelő malaszt közlé-
sének, tehát mint ilyenek az okozat létrejöttéhez a 
magok erejével és ennek természete szerént közre 
is működnek. Mert ha az eszközben nem kívánta t -
nék meg egy bizonyos, a czélhoz alkalmas erő és 
ennek megfelelő munka : akkor minden lehetne min-
dennek eszköze, — s tüzet lehetne hóval gyúj tan i . 
Es ez igaz a természetfölött i rendre nézve is ; mer t 
az absurdumoknak ott sincs kelete.8) Csakhogy — 
és i t t szorul Scotus elmélete tüzetesebb fogalma-
zásra — az szentségeket nem szabad egyoldalúan te-
kinteni, mint érzékelhető tá rgyakat és t ényeke t ; 
igy nézve semmiben sem emelkednek a természeti 
dolgok rendje fölé ; hanem egész természetfölötti va-
lóságukban kell őket fölfognunk, mint Krisztusnak, 
az istenembernek nevében illetékesen végzett func-
tiokat. Es akkor a szentségeknek is megvan a ma-

6) Franzelin (c. o. pag. 136—140.) e kérdésnek külön 
seholiont szentel, melyben apróra kimutatja, hogy sz. Ta-
más későbbi elmélete teljes öszhangzásban van a ,morális' föl-
fogással. — Különben, ugy látszik, eljött az idő, mikor a 
.,thomista" név pártszerű korlátozottságában immár csak 
történeti jelentéssel bír, s nem az angyali doktor valódi kö-
vetőit jelöli ; hanem csak emlékeztet azokra, kik az ő rud-
jára aggatva saját különlegességeiket árulták. 

7) Mint az ellenkező részen Suarez, ugy itt Vasquez 
és De Lugo az elméletnek betetőzői ; az utóbbiaknak mun-
kái azonban nem voltak ez út tal kezemnél. 

8) Cfr. Duns Scotus : in 4. Sent. D. I. q. 1. n. 26. 

gok ereje : az alapító és elsőrendben kiszolgáltató 
főpapnak hozzájok fűzöt t érdeme. Természetfölöt t i 
és erkölcsi erő ez már magában, mely a megszen-
telő malasztot, mint az á t ruházo t t végtelen érdem-
nek megfelelő j u t a lmá t a fölvevő részére méltá-
nyosan (de congruo) követe l i ; mely erő azonban 
it t nem mint á ta lában vet t erkölcsi ok, hanem — 
a kinyi latkoztatás t anúsága szerént —- mint eszköz 
érvényesül, és pedig mint erkölcsi eszköz; nem lé-
vén okunk a természetes rend analógiája ellen föl-
tenni, hogy a természetfölöt t i erő azért, mivel az 
eszköz m u n k á j á t végzi, megvál toztatná eredeti ter-
mészetét. — Krisztus Urunk az ö emberi természe-
tével szerzette megvál tó érdemeit s ezeknél fogva 
lett szerzője a szentségeknek is, m i n t á z alanyi meg-
vál tás természetfölött i eszközeinek ; — és ugyan ő 
mint Isten, tehát a háromegy Isten, s per appro-
priat ionem : a Szentlélek Isten az elsőrendű ok, ki 
ezen eszközöket fölhasználja, alkalmazza és ezzel 
csalhatat lanul érvényre j u t t a t j a azoknak erkölcsi 
e re jé t : teremtvén és ál talok lelkünk mélyébe önt-
vén a megszentelő malasztot. 

És igy meg van magyarázva az eszközleli ok-
ság, melynélfogva a szentségek kellő fölvétele — 
erkölcsi természetök mellett is — kizár ja lehetőségét 
a megfelelő okozat e lmaradásának. Nem esetleges, 
a szentségekkel semmi benső összefüggésben nem 
álló igéret, pactio indí t ja tehát az elsőrendű okot 
működésre ; nem is valamely betudható érdem (me-
rit. de congruo), mely mint erkölcsi ok a szentségi 
jellel megkülönböztetet t a lanyt a jánlaná : hanem az 
ő végtelen jóságától indí t ta tva alkalmazza Isten 
az ő bölcsesége szerént választott eszközöket. 

Á szentségek hatása eszerént nem is állandó-
sított kivétel, mint volna az, ha Isten akaratából a 
Naaman esete, ugyanazon föltétel mellett , minden 
nyavalyáson ismétlődnék, hanem az okság rendes 
törvényeinek üdvösségünk oeconomiájában termé-
szetfölött módon való érvényesülése. 

(Vége köv.) 

Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

H a V I I . Gergely a világi hatalmasok ellen ily erély-
lyel lépett föl, ugy ezt ő nem az egyes fejedelmek iránti 
gyűlöletből tette, nem is azon szándékból, hogy a világi hata-
lomnak Istentől nyert sajátlagos jogát legkevésbé is kisseb-
bitse, vagy hatalmát azok rovására terjeszsze. Mily sokszor 
mondja ő IV . Henrikkel vívott viszályában, hogy ő csak azt 
követeli, miszerint a fejedelmek teljesítsék Isten iránti kötel-
meiket és az egyháznak jogos igényeit le ne foglalják ! Mi-
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helyt ez el lesz érve, szivből kész békét csinálni köztük, és 
az egyház között. Bántja őt a nyomor, melybe Németország e 
harcz által jutott , és ő őszintén akar kezet nyújtani a bé-
kére, hogy az ország sebeiből felüdüljön;1) igen, ő felhívta 
az ország legbefolyásosabb embereit, mint a trieri érseket, 
hogy mindent tegyen meg a béke létesítésére, mert fájdal-
mában nem nézheti tovább, hogy e, hajdan oly dicső és 
hatalmas ország ily zavart legyen ;2) ő szüntelen arról bizto -
sit, hogy ő azonnal békét csinál, mihelyt a király Istennel 
kibékül, és azt, mit az egyház kárára és saját hátrányára 
elkövetett, jóvá teszi.3) Maga igy ir a királyhoz: „En kész 
vagyok téged ismét felfogadni mint urat, testvért, és fiút, 
és raj tad segíteni, a mennyire illik, s mást nem követelek 
tőled, mint hogy ne átald meghallgatni az intéseket, melyek 
üdvödre czéloznak, és hogy ne vonakodjál Teremtőd iránt, a 
hogy ez kötelességed, tiszteleted leróni. Mert akkor csak-
ugyan üdvödről gondoskodunk, ha minden tetteinkben Isten 
tisztelete lebeg szemeink előtt."4) Ha valaki azonban e sza-
vak őszinteségén kételkednék, ugy a leghitetlenebb is kény-
telen meggyőződni, midőn a következő szavakat megfontolja, 
melyeket Gergely a királyhoz irt, midőn készülőben volt 
keresztes haddal személyesen menni a hitetlenek ellen. Ak-
kor a többi közt a következő serokat irta hozzá, melyek 
szive különös nagylelkűségéről tanúskodnak : „Minthogy 
azonban ily nagy ügy (mint e hadjárat) nagy megfontolást 
kiván és a hatalmasok segélyét, ugy kérem, ha Isten annak 
véghez vitelét megengedi, tanácsodat vagy ha tetszik segé-
lyedet. Mert ha én Isten kegyelméből oda elmegyek, ugy 
Isten után a római egyházat rád bízom,5) hogy azt mint egy 
szent védd, és hírnevét oltalmazd. Válaszolj oly gyorsan a 
hogy tudsz, mit látsz jónak ez ügyben, és eszélyességed 
Isten sugallata után mit tanácsol. Mert ha többé bizalmam 
nem volna benned, a mint legtöbben hiszik, ugy hasztalan 
beszélnék. S minthogy nincsen többé senki, kivel kétségtele-
nül elhitethetnéd mily őszinte irántad szeretetem, igy a Sz. 
Lélekre bízom, ki mindenre képes, hogy öntse szellemedbe, 
hogy mit akarok neked, és mennyire szeretlek téged, hogy ő 
hasonlóképen szellemedet felém vezérelje, hogy a gonoszak 
vágyát megszégyenítse, a jókét pedig teljesítse." 

Szépen öszhangzik ezzel a király és fejedelmek mél-
tósága iránti aggodalmának ismételt nyilatkozata, mit ő 
persze valami más magasabban keres, mint ők, és tanácsosaik. 
Hogy a királyt szereti, erről szüntelen biztosítja őt, és fá j -
lalja, hogy azt nem nyilváníthatja ugy a mint érzi. Máso-
kat is meg akar győzni ezen szeretetéről a király iránt, és 
mennyire iparkodik tiszteletét Isten, és a világ előtt meg-
őrizni, csak maga is tanusítna Isten iránt kellő tiszteletet, s 
hagyna fel gyermekeskedéseivel, és követné a sz. királyok 
példáját.6) Ezen tisztelete iránti szorgoskodásában ír ja ő 
személyesen a királynak : „Intlek téged, kedves fiam, és 
őszinte szeretettel szólok hozzád, hogy ez ügyben oly tanács-
nokokkal élj, kik nem a tiedet, hanem téged szeressenek, és a 
te üdvöd nem pedig saját nyereségükről gondoskodjanak. H a 

1) 1. 5. 7. 
2) 1. 3. 16. 

1. 5. 15. 
4) 1. 3. ep. 7. 
5) Gondoljuk meg, hogy IV. Henrikhez beszél. 
6) 1. 1.24. 

te ilyeket követsz, ugy ezen az uton, Istennél, kinek ügyét 
neked tanácsolják, védelmet és pártfogást találsz."1) És igy 
ir újra, midőn e remek szavak a császár fülében hasztalanul 
hangoztak el, Németország összes rendeihez : „Minthogy kö-
telességünk az embereket, és nem a bünt szeretni, és a rosz-
nak ellentállni, hogy ők kijózanodjanak, azért intünk titete-
ket sz Péter apostoli fejedelem nevében, és kérünk benneteket 
mint legdrágább testvéreket, legyetek azon, hogy őt az ör-
dög kezeiből kiszabadítsátok, és valódi bűnbánatra indítsá-
tok, hogy őt ismét Isten kegyelmével, közös anyánk kebe-
lébe, melyet ő szétmarczangolni iparkodott, testvéri szeretet-
ben visszavigyük." Alig egy hónappal később igy ir ugyan-
azokhoz : „Isten a tanunk, hogy minket nem földi büszkeség, 
se a világ hiu vágya izgat fel ellene, hanem a sz. szék és a 
közös anya, az egyház iránti szorgoskodás. Azért intünk ben-
neteket az U r Jézusban, és kérünk mint kedves testvéreinket, 
hogy őt, ha szivéből Istenhez tért , szívesen fogadjátok, hogy 
ti iránta nemcsak méltányosságot, mit az uralkodás neki 
megtilt, hanem irgalmasságot is mutassatok, mely sok bünt 
eltörül. Gondoljátok, kérlek benneteket, hogy hogy állunk 
és mily gyarlók vagyunk mindnyájan; ne feledjétek el atyja 
és anyja nemes és ájtatos emlékét, kikhez hasonló napjaink-
ban a kormány rudnál nem található. Öntsétek sebeibe a 
szelídség olaját, de a jobbulás borát se feledjétek, nehogy, 
mitől Isten őrizzen, sebei elmérgesedjenek . . . Bár rosz ta-
nácsadói eltávolíttatnának tőle, kik miután simoniacus utá-
latosságuk miatt elűzettek, nem szégyenlék urukat bélpok-
losságukkal beszennyezni, és őt különféle bűnök által az 
egyház szétrombolására ösztönözni, Isten és sz. Péter harag-
já t rá vonni. Adjanak neki oly tanácsosokat, kik nem csu-
pán saját előnyüket, hanem őt szeretik, és Istent minden 
áron a világi haszonnál többre becsülik." 

Amint Gergely IV. Henrik valódi tisztelete iránt feje-
delmi módon gondoskodott, ugy j á r t el a többi fejedelmek-
nél is. Igy ir ja Fülöp franczia királyhoz, hogy ő kész őt ke-
gyeibe ugyan fogadni, ha hibáit az egyház ellen bevallja, és 
leteszi. O személyét illetőleg minden eddig történteket őszin-
tén megbocsát neki, tekintve ifjúságát; ezért azonban alapos 
javulást mutasson, és különösen a lelkiüdvét veszélyeztető ha-
mis tanácsokra ne hallgasson. Az angol király fiát, kinek 
nemes erkölcsét kellőleg kiemeli, s kit ezért különös szere-
tetére méltat, inti miszerint ugy viselje magát, hogy a 
birodalomra, melynek örököse méltó legyen. Ne támaszkod-
jék a gonoszak tanácsára, atyját soha meg ne sértse, anyját 
meg ne szomoritsa, hanem mint Kristus tagjához méltó éljen 
e világban. — Kételkedhetik-e még valaki, hogy minő érzü-
lete volt VI I . Gergelynek a föld hatalmasai iránt ? Annak ő, 
igaz, nem volt oka, hogy többen közőlük sokkal alantosab-
bak voltak és sokkal jobban ki voltak téve a gonoszok sugal-
lásának, hogysem rá hallgattak volna. 

Nemcsak hogy azon nem volt hogy a világi hatalom 
gyengítessék ; sőt őszintén panaszkodott, ha a fejedelmek 
gonoszsága azoknak országait szerencsétlenség és veszede-
lembe dönté. Mennyire aggódott a hajdan oly hires és ha-
talmas Németország meghasonlásán, azt láttuk.Hasonló őszin-
teséggel figyelmezteti a franczia királyt is előbb oly hatal-

9 1. 2. 30. 
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mas országának szétbomlására, és elég bátor rámutatni e 
romlás okára, és felhivni őt annak megszüntetésére. 

Ep azon fejedelem iránt, kit leghevesebben kellett 
megtámadnia, a szerencsétlen IV . Henrik iránt, viseltetett 
legnemesebb hála-érzettel. S ép ez volt, mi a harczot ellene 
legnehezebbé tette. Azért irja Rudolf sváb herezegnek : O 
benne semmi gyűlölséges érzet sincsen Henrik iránt, sőt 
azért lekötelezettje neki, mert őt királylyá választá, s mivel 
atyja Henrik császár minden olaszok közt őt (Gergelyt) 
udvaránál különös tiszteletben részesité, mert az haldokolva 
fiát a római egyháznak Victor pápa személyében ajánlá. 

Az eddig említettek után senki sem kételkedhetik azon, 
hogy Gergely készakarva távol se támadta meg a világi 
hatalmat az ő saját területén. Ellenkezőleg, hatalmát épen 
arra használta, hogy azoknak mindenütt tiszteletet és enge-
delmességet szerezzen. „A mi eddig az elharapódzó bíinök 
következtében — irja ő az aquilejaiaknak — nem történt, 
hogy t. i. mindenütt valódi pásztorok és püspökök, nem 
pedig rablók és tolvajok helyeztessenek be, azt ő Isten segé-
lyével keresztül akarja vinni. A mi a tiszteletet és hűséget 
illeti, melylyel a királynak tartozik, ugy neki soha eszébe se 
ju tot t az ellen nehézséget, vagy akadályt gördíteni. Igy 
egyenesen ellene van annak, hogy a magyar király a német 
császárnak alája vettessék ; mert ezen nemes ország, mely 
eddig önálló és hatalmas volt, maradjon békében, és fejedel-
me király, ne pedig királyocska legyen. Minden világi hata-
lom jogosultságának érzetétől vezéreltetve, tanácsolja sür-
gősen a szászoknak, hogy a Henrik elleni lázadással hagy-
janak föl. A dalmát király egyik hatalmas hűbéresét inti, 
hogy az ellen ne támadjon fel. Egész erélylyel lép fel a prá-
gai püspök ellen, ki testvérének, a cseh herezegnek, az enge-
delmességet felmondta, és annak szolgáit elűzte. 

Ha világi hatalmak egymás közt egyenetlenkedtek, 
czivódásukból nem keresett ürügy öt azok gyengítése, és a 
maga hatalma növelésére, sőt semmi eszközt se mulasztott 
el, hogy őket kibékítse. Midőn a királyi testvérek Dániában 
meghasonlottak, a norvég királyt kérte fel közbenjáróul ; 
a két nyugati westhgóth királyt Ingét és Alstánt egyes-
ségre inti. Két jótevő nőt Beatrixot és Máthildot inti, hogy 
ha csak kevés jogsértésről van szó, ellenségeikkel ismét 
egyezzenek ki. A lengyel herezegnek meghagyja, hogy az 
orosz királytól rabolt pénzt térítse meg. Németországban 
mindenkinek megtilt bárminemű összeesküvést, békezava-
rást és egyenetlenséget. S ily embert kiáltanak ki mint 
általános békezavarót, és a méltóságot melylyel felruházva 
van mint a nyilvános nyugalom és a fejedelmek folytonos 
jogkárositását, ezen méltóságot és hivatalt, melyről Gergely, 
kit nyugalom-zavarásról vádolnak, maga mondja, hogy őt az 
illeti meg, hogy mindenki jogát védje s köztük békét csi-
náljon és az egyetértést megszilárdítsa, főkép pedig a ha-
talmasok közt szeretetet ápoljon, mert vajmi sok függ attól, 
ha ők egymás iránt békében vagy gyűlöletben élnek. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . Márczius 1. A szent atya legújabb körlevele. 

— A kath. egyház történelmét olvasva, mindenki előtt fel 
kell tűnni ama kiváló bölcsességnek, melylyel pápái minden 

időben jeleskedtek. Léteztek hatalmas dynastiák, melyek ural-
mukat századokon keresztül megtartották és nemzedékről nem-
zedékre fenntartották családjaikban; a bölcsesség azon mérvé-
vel még sem dicsekedhetnek, mely a pápaságban otthonos. Az 
isteni Gondviselés nyilván való e tekintetben is az egyház-
ban. Nem kell messze mennünk, hogy bizonyítékot hozzunk 
fel állitásunk mellett. H a voltak az egyháznak viharos nap-
jai, a mint voltak is: ugy azok közé bátran lehet sorolni 
napjainkat. Az egyház minden oldalról ostromolva van, nem 
csak hatalmas, hanem észbeli tehetségre nézve is tekintélyes 
államférfiak által; akadály-akadályra van halmozva az egy-
ház kormányzása ügyében, isteni és emberi jogok a sophisma 
által összezavarva, egy valóságos labyrinth, melyből kisza-
badulni, az egyháznak Istentől nyert jogait kiszabadítani 
bizonyára csak kiváló bölcsességgel lehet : és ime a Gondvi-
selés, ily viszonyok közt, egy férfiút ültetett Péter székére, 
kinek bölcsességét alig négy évi egyházkormányzása után 
hirdeti az egész világ. 

O CT 
Ama nagyszerű pápai nyilatkozatok, melyek a mult 

években, felkarolva korunk főkérdéseit, napvilágot lát tak, e 
kiváló bölcseségnek, mindugyanannyi tanúságai. Es e tanú-
ságokhoz most egy ujabb csatlakozik, azon pápai encycliká-
ban, melyet szent atyánk, X I I I . Leo, első sorban Olaszor-
szág püspökeihez intézett. Első sorban, mondjuk, mert az ott 
foglalt igazságok a föld kerekségén mindenütt megszivlel-
hetők és azért indirecte azok mindenkihez vannak intézve. 
Vagy, amit ő szentsége Olaszországra nézve mond, amit 
megakadályoztatni óhajt, hogy „imminuta est Ecclesiae li-
bertás, atque aerius in dies hoc agitur, ut ex omnibus publi-
cis institutis forma illa et veluti character christianus de-
leatur", igen, e szavak csak Olaszországra illenek? A ke-
resztény jelleget nem törlik-e le mindenütt, és kedves ha-
zánkben is mindenről ? A felekezetnélküli államiság eszméje 
és az ennek megfelelő keresztényellenes intézkedések, nem 
napirenden vannak-e minden államban ? 

De ezt csak mellékesen említve, más pontokra fordit-
juk figyelmünket, melyek e pápai köriratban foglaltatnak, 
melyek, fájdalom, mintha felőlünk mondatnának. Őszentsége 
következőleg nyilatkozik egyik helyen. „Multorum in hanc 
diem virtus, quae plurimum potuisset, visa est aliquantum 
in agendo lenta et in laboré remissa, sive quod insveti rerum 
essent animi, sive quod periculorum non satis fuerit mag-
nitúdó perspecta. Nunc vero, cognitis, experiendo tempori-
bus. nihil esset perniciosius, quam perferre oscitanter lon-
ginquam improborum malitiam, expeditumque ipsis locum 
relinquere rei christianae ad libidinem suam diutius vexan-
dam. liquidem prodentiores, quam filii lucis, multa jam ausi : 
inferiores numero, calliditate et opibus validirres, ha ud 
longo tempore, magna apud nos malorum incendia exeita-
verunt. Intelligant igitur, quicumque amant catholicum 
nomen, tempus jam esse conari aliquid, et nullo pacto lang-
vori, desidiaeque se dedere, cum nemo celerius opprimatur, 
quam qui vecordi securitate quiescunt. Videant, quam ni-
hil reformidarit veterum illorum nobilis et oporosa virtus : 
quorum et laboribus et sanvgine fides catholica adolevit." 

E sorokat olvasva, lehetetlen eszünkbe nem jutni, hogy 
Magyarországon volt egy időben nagy mozgalom a katholi-
cismus érdekében. A képviselői választások előtt kath. pro-
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gramm állíttatott fel, szétküldetett az egész országban, kat-
holikus politikai kaszinók léteztek, melyek életjelt adtak 
magukról ; de mintha a bátorság, vagy a kath. ügy iránti 
érdekeltség kihalt volna, vagy mintha nem tar tatot t az idő 
veszélyesnek, e mozgalom megszűnt és néhány év alatt oda 
jutottunk, bogy az ellenséges kevés számú csoport a kultur-
harcz törvényeivel egyező törvényt hozott ^nyakunkra, oda 
jutottunk, hogy néhány év alatt kétségbe vonatott az őseink 
által tett alapitványok kath. jellege, hogy iskoláink megtar-
tásaért latba kell vetni minden tehetségünket és erőnket. A 
kath. ősök nem ugy tettek és a mi munkánk azokéhoz ké-
pest sokkal könnyebb lenne, csak, világi híveink is felébred-
nének. Az ősök alkottak: nekünk ugy szólván alkotni nincsen 
szükségünk, csak fenntartani. Az ősök vérüket ontották : ne-
künk erre sincsen szükségünk, csak össze kell tartanunk. 
Vájjon világi hiveink meg fogják-e érteni a pápa szózatát, 
vájjon azon tétlenségből, melybe estek, ki fognak-e lépni, 
hogy azt, mit őseink vérök árán megszereztek, fenntartsák! 

A másik és főmomentum, melyet a pápa levele kiemel, 
a sajtó és annak pártfogása. A pápa maga azt mondja „per-
magni refert publicari et longe lateque fluere salubriter 
scripta," felhívja a figyelmet az egyházgyülölő sajtóra'és 
azt mondja : „scripta scriptis opponenda." Bizonyára nin-
csen senki, ki a sajtó fontosságát napjainkban fél nem 
fogná. Azaz, hogy a hitetlen világ valóban fel fogja, innen 
van az a ,teterrima colluvies librorum' a ,turbulentae et ini-
quae ephemerides'. Es bogy vagyunk mi e kérdéssel is kat-
holikusok it thon? Vagyunk az országban mintegy 8—-9 
millión és ennek a 8—9 millió katholikusnak van két poli-
tikai lapja, 3 — 4 vallásos vegyes lapja, egy pár folyóirata 
és evvel készen vagyunk a tengernyi számú, ellenséges irá-
nyú lap közt. H a pedig tovább is kérdezősködünk az olva-
sók felől, azt találjuk, hogy még politikai lapjainkat is csak 
mi papok olvassuk, mi tar t juk fenn, és igy azok, kiknek 
részéről kiválóg szükséges lenne, hogy kath. politikai lapo-
kat olvassanak, hogy értesüljenek azokról, mik az egyházban 
világszerte történnek és lelkesüljenek az egyház ügye iránt, 
mit sem tesznek, alig néhány kivétellel, hogy a kath. sajtó 
felvirágozzék, hanem mindezek, ez a nagy többség, a hitet-
len sajtó szellemi termékéből táplálkozik. Nálunk Magyar-
országon, fájdalom, azt kell mondani, hogy még a kezdet 
kezdetén sem vagyunk e tekintetben: a liberalismus annyira 
megrontotta a katholikusok szellemi táplálék utáni Ízlését. 
A sz. atya felszólása tehát e pontban is vonatkozik reánk. 
Van és pedig hatalmas gonosz sajtó, evvel szemben azonban 
a kath. sajtó vajmi gyengén áll. Adja Isten, hogy e tekin-
tetben is mennél örvendetesebb jelenségnek legyünk tanúi, 
mert e kérdéstől is sok függ arra nézve, hogy Magyaror-
szág ismét megérdemelje a .regnum marianum1 czimet és a 
haza felvirágozzék. ' Q) 

Hozsnjó , febr. 24. Keresztelési s temetési eset. — E be-
cses lapokban már említve volt, hogy Czékus, a hírhedt su-
perintendens, legott a famosus 53. §. behozatala után perbe 
fogta Saskeőy Ferencz h. plébánost egy vegyes házasságból 
született gyermek megkeresztelése miatt. F. hó 9-én volt a 
tárgyalás és a járásbiró protestáns létére teljesen felmentette 
vádlottat. A superintendens nem jelent meg személyesen, 
bizonynyal röstelt találkozni s szemébe nézni a kath. pap-

nak, kit a bíróság elé hurczolt oly tény miatt, melyet ő a 
feljelentés után lutheránus következetességből már kétszer 
követett el. Másrészt sajnáljuk távollétét, mert épülhetett 
volna a megidézett szülők határozott, minden kétséget s 
pres8Íót kizáró nyilatkozatán, hogy ők Isten és természet-
adta jogaiknál fogva kívánták gyermeköket a r. k. egyház 
szertartásai szerint megkereszteltetni és most is fentartják 
s ismétlik abbeli állításukat, hogy készebbek lettek volna 
magzatukat kereszteletlenül felnevelni, mint azt meggyőző-
désük s kölcsönös igéretök ellenére a prot. lelkészhez kül-
deni . 

A két óránál tot'ább tartot t tárgyalás újból igazolta 
prot. atyánkfiainak őszinteségét s nagy tudományát. Azt 
hangoztatták, hogy miután Czékus oly következetes volt a 
következetlenségben, nagyon restellik a dolgot, szives örö-
mest lépnének vissza, de kezeik meg vannak kötve, (Ki kö-
tötte meg ?) és mégis alig hirdettetett ki a felmentő Ítélet, 
vádló képviselője fellebezett. Ilyen eljárásban van egy mák-
szemnyi őszinteség s következetesség? A vádlevélben pedig 
az illetéktelenül kiszolgáltatott keresztség megsemmisítését 
kérelmezték és a vádlott kath. papnak kellett az irgalmas-
ság cselekedetét gyakorolni s őket felvilágosítani, hogy a 
keresztség minden ker. felekezetet tanítása szerint eltörül-
hetlen jeleggel bír. Valóban beteljesedtek az irás szavai : 
„Caecus autem, caeco si ducatum praestet, ambo in foveam 
cadunt." 

Eközben más elszomorító eset is fordult elő. F . hó 
6-án kath. papot hivat egy súlyosan beteg protestáns azon 
szándékból, miszerint sok évi tusakodás s érett megfontolás 
után a r. k. egyház kebelébe óhajt visszatérni, miről írásbeli 
nyilatkozatot állit ki azon kikötéssel, hoyy elhalálozása ese-
tén kath. szertartás szerint kíván eltemettetni. A nyilatkozat 
két tanú által kézbesittetik a superintendensnek, ki azt tu-
domásul veszi, megjegyezvén azonban, hogy két hét múlva 
tegyenek ismét jelentést. A beteg még aznap a haldoklók 
szentségeinek ajtatos felvétele után jobb létre szenderült, 
azon boldog öntudatban, hogy utolsó akarata, — melyet 
még a vad s pogány népek is tiszteletben tartottak, — tel-
jesíttetni fog, és ime a superintendens, ki oly hévvel tud 
czikkezni a lelkiismeret szabadságáról, a törvény rideg be-
tűjére hivatkozva tiltakozik a kath. temetés ellen, feljelen-
téssel és perbefogatással fenyegeti a kath. lelkészt, ki ujabb 
zaklatásokat kikerülendő engedett a minden nemes érzelmet 
sértő prot. erőszaknak. 

Gyönyörűséges állapotok ! Alig egy éve, hogy a bün-
tető codex érvényre lépett és a zavar nőttön nő. A vegyes 
vallású helyeken lelkészkedő papság helyzete napról napra 
kínosabb lesz. A kir. tábla egyik esetben szabadnak mondja 
a vegyes házasságokból származott mindkét nembeli gyer-
mekek megkeresztelését, a másikban tilosnak: melyik most 
a „fölvesz" szónak hiteles magyarázata? A vegyesházassá-
gok megkötésénél köteles a lelkész szó- vagy Írásbeli bizto-
sítékot kérni a gyermekek kath. neveltetése iránt. Ha ke-
resztel, pénzbírság, fogsággal sújtják vagy legalább is meg-
hurczoltatásoknak van kitéve ; — ha nem keresztel, nem 
kell-e hogy felháborodjanak a házasfelek, midőn önhibáju-
kou kivül nem válthatják be Isten és az emberek előtt tet t 
ünnepélyes igéretöket? És az egyházi hatóság nem fogja-e 
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méltán kérdőre vonhatni, hogy nem tesz eleget kötelezettsé-
gének, sőt illusoriussá teszi a fólmentvényt ? Emellett szen-
ved az uniformitás, az egység, mely az egyháznak oly ma-
gasztos s fölséges ismérve. 

A curiának kilátásba helyezett döntvénye nem sokat 
segithet az ügyön. Mert feltéve, hogy a keresztelési nem fogja 
bűnténynek qualificalni; de ha az eddig hozott felmentő Íté-
letek idokolása szerint a vegyesházasságokból származó 
gyermekek közül a fiuk atyjoknak s leányok anyjoknak val-
lását tartoznak ipsa lege követni, vájjon a protestáns lelké-
szek nem fogják-e a törvény értelmében és keresztelési ese-
tekben hozott Ítéletek alapján követelni, hogy a nem szerint 
felekezetökhöz tartozó gyermekek hozzájok küldessenek val-
lásoktatásra ? Ha a sopronyi esetben hozott Ítélet szerint az 
anyakönyvi kivonat átküldendő, mily zavarok támadhatnak p. 
o. azujonezok lajstromának összeállításánál? Midőn az 1868. 
évi interconfessionalis törvények hozattak, azzal vigasztasztal-
tuk magunkat, hogy ámbár a téritvények nem bírnak az ál-
lam előtt jogerővel, de nincs megtiltva olyanokat kérni. Pá r 
évig fegyverszünet volt és ime az 53. §. megadta a magya-
rázatot. Csapda előtt állunk s tanakodva kérdjük : Quid 
nunc ? Lelkes felszólamlások s tiltakozásokban nincs hiány, 
csakhogy egyesek s testületek tiltakozásai elhangzanak, 
mint a pusztában kiáltónak szava. Verba volant. Exempla 
trahunt. Honnan induljon ki az üdvös mozgalom? Alulról? 
Ez mindig a pressio színezetével bir, ellenkezik az egyház 
hierarchicus szervezetével, kétélű fegyver s a történelem ta-
núsága szerint többet árt az ügy szentségének, mitsem hasz-
nálna. Prot , ellenfeleink szervezve s harczkészen állanak a 
kath. többsége ereje pedig szétforgácsolva. Az U r méltán 
felsóhajthat a prófétával: „Pastores multi demoliti sunt vi-
neam meam. conculcaverunt partem meam, dederunt poriio-
nem meant desiderabilem in desertum solitudinis. Posuerunt 
eam in dissipationem, desolatione desolata est omnis terra, 
quia nullus est, qui recogitet corde." (Jer. 12, 10. 11.) 

+ 
Bukares t . Ft. Paoli Ignácz püspök ur magyar főpász-

tori körlevele alapítandó egyházmegyei papneveldéje ügyében. 
— Az egyházmegyénkben s vicariatusunkban levő liitkül-
déreknek, tisztelendő és szeretett testvéreinknek s munka-
társainknak, üdvöt az Urban. Jó l tudjátok, tisztelendő test-
vérek s forrón szeretett munkatársak ! hogy a mely ország-
ban nincs benszülött klérus (papság) képezve, abban a kath. 
anyaszentegyház nem tekinthető oly tökéletesen megálla-
pítva s elrendezve, hogy a lelkek javára minden erejét ki-
fejthesse. Ezért a trienti sz. zsinat atyái elrendelvén az egy-
házi neveldék vagyis szemináriumok alapítását, meghagy-
ták, hogyr azon püspökök, kik ez igen üdvös és szent ügy 
kivitelére képesek lévén, azt elhanyagolják, kemény fenyí-
tékkel is rákényszeríttessenek. Mindjárt főpásztori tisztünk 
elején habozás nélkül alája vetettük magunkat e terhes vál-
lalatnak •— nem tekintve ama roppant nehézségeket, me-
lyekbe ütköznünk kellett, különösen az anyagi segédeszkö-
zök hiánya miatt, s melyeket mi mind előreláttunk s már ti 
is jól ismertek. Már a tizenegyedik éve annak, hogy a szemi-
nárium nagy művéhez fogtunk ; s ez mindeddig nem ha-
nyatlott sem a fegyelem s rendtartást illetőleg, mely abban 
diszlik, sem a tudományok s a jámborságban való oktatás 

tekintetében, mely semmi kivánni valót sem hagy fen, sem a 
növendékek számát illetőleg, mely jelenben negyvenre megy 
— nem számitva ama tizet, kik már föl-ízenteltettek vagy 
tanulmányaikat befejezték. Még föl kejl hoznom vigaszta-
lástokra azt is, hogy szüntelen érkeznek kérvények olyanok-
tól, kik magukat papneveldénkbe fölvétetni óhajtanák nem-
csak ez országból, hanem a külföldről is. A segédeszközök 
hiáuya és a hely szűk volta miatt vissza kell azokat ugyan 
igen nagy fájdalmunkra utasí tanunk; mindazáltal örvende-
tes bizonyítékul szolgálnak, hogy az Isten szolgálatjára való 
hivatás föl kezdett éledni e vidékeken is, melyek erre nézve 
meddőknek, terméketlen talajoknak tar tat tak, és némi ala-
pot nyújtanak ama jóslatra, kogy ez intézetünk még hason-
lóan a kis mustármaghoz, melyről az evangéliom szól, tere-
bélyes nagy fává nőhet, t. i. központjává lehet az apostol-
ságnak (hitkövetségnek) nemcsak ami missiónk javára, ha-
nem egyebekére is. Örömünkre szolgál, erre vonatkozólag 
kijelentheti, hogy épen ez a Szentszéknek a kivánsága, me-
lyet legújabb levelében kifejezett. Ami a segédszereket illeti, 
melyekkel ily, sokbakerülő intézményt ennyire fentarthat-
tunk, azokat mind összefoglalhatjuk egy szóba, mondván 
hogy minden jövedelmünk forrásait a különféle országoknak 
a kivált főpásztori hatóságunk alatt levő hiveknek keresz-
tény szeretete képezte. 

Tisztelendő testvérek és forrón szeretett munkatársak! 
midőn arra buzdítunk, hogy a nevelde érdekében a szokott 
gyűjtést az idén is előmozdítsátok: felkérünk egyszersmind 
arra is, hogy híveitekkel közöljétek, amiket nektek mon-
dánk, s hogy minden lehető módon — meg is látogatván 
őket illedelmesen alkalmatossággal saját házaikban — arra 
lelkesítsétek őket, hogy módjuk s tehetségök szerint mű-
ködjenek közre e nagy és sz. mű fentartására, mely főképen 
az ők lelki üdvére levén irányulva, fentartása becsületükre 
válik. 

Hogy a siker annál biztosabb s nagyobb legyen, gon-
dotok lesz a következő pontok megtar tására: 

1) A nagy böjt első napjától fogva föl legyen állítva 
a már szokásban levő adomány-szekrény — ily felirattal : 
„Adomány a neveidére" — hogy a hivők, kik a böjti enge-
délylyel. mely szerint bizonyos napokon hust ehetnek, élni 
akarnak, a Szentszék rendelése szerint valamely jó ügyre 
adandó alamizsnájokat oda betehessék. 

2) A plébánián gyűjtőiv nyittassák, hogy bele Írhas-
sák saját neveiket mind azok, kik valamely különös ado-
mányt küldeni jobbnak tartanák, mely szokás szerint közzé-
tétetik a jövő gyűjtés eredményének kimutatásában. Ez ív 
a begyült Összeggel együtt fehérvasárnap után azonnal ez 
Ordinariatushoz, beküldendő. 

3) E körirat olvastassák föl a népnek két vasárnapon 
— t. i. azon, mely anuak vétele után következik, és azon, 
mely a gyűjtést megelőzi. Mi a gyűjtést illeti, annak meg-
határozását a hitküldér-plebánosra hagyjuk — kikötvén 
azonban, hogy az ne essék fehérvasárnap utánra. 

Adatott bukuresti lakásunkban 1882. február 12. 

-j- Paoli Ignácz. 
nikápolyi és bukuresti püspök. 
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IRODALOM. 
K a l e n d a r i n m Manuale u t r iusque Ecclesiae Orienta-

lis et Occidentalis Academiis clericorum accomodatum. 
Auctore Nicolao Nilles S. J . Tomus I I . Oeniponte 1881. 
X X X V I I I . és 814. 1. 

Az egyház szertartásai és istentiszteletének ismerete 
egyik legfontosabk tényező az igazság megismerésében. 
Számtalanszor történt már, hogy a hitetlenek és tévhitűek, 
az egyházi szertartások szépségeitől e l ragadtatva keresték 
és talál ták az igazságot, a mint ellenkezőleg sajnosan ta-
pasztal juk azt is, hogy a tudat lanság e téren is legnagyobb 
ellensége az egyháznak. Az ünnepeknek jelensőségét, erede-
tét, történeti fejlődését, az ezek folytán keletkezett szokáso-
kat kutatni , magyarázni, hálás és üdvös feladat tehát mind. 
két irányban s ily hálás feladat megoldására vállalkozott a 
fáradhata t lan munkásságu P . Nilles irodalmi tevékenységéről 
nálunk is ismert innsbrucki egyetemi tanár. Fenczimzett 
munkájának első kötete annak idején ismertetve lévén a 
Religióban, 1879. I. 46. 47. 48. sz. kötelességünknek t a r t juk 
eme második kötetet is bemutatni , annál inkább, miután, 
mint látni fogjuk, eltekintve az általános érdektől, sok oly 
részlet van benne, melyek viszonyainkra közelebbről vonat-
koznak, de még azért is, mert mint ezen kötet elején közölt 
számos hivatalos elismerésből lá tha t juk , a munka, különösen 
görög katholikus testvéreink körében, a legszívélyesebb fo-
gadásra ta lá l t s a legnagyobb elterjedésnek örvend. 

Az első kötet a mindkét egyház állandó ünnepeiről 
tá rgyal t , ez pedig a mozgó — régieknél conceptiva festa — 
ünnepekkel foglalkozik, követvén a görögök fölosztását a 
triodont vagyis a publikanos (hetvened) vasárnapjától nagy-
szombatig s innét egészen mindenszentek vasárnapjáig, mely 
rész pentecostariumnak hivatik ; s az ezt követő, a többi ün-
nepeken felölelő rész, a görög octorchon-nak felel meg. 

A jelzett fölosztás szerinti három fejezetben sok érde-
kes, részint a történelem, részint a nyugati és keleti egyház 
szertartási könyveiből merített adatra, majd ismét az egyes 
szent atyák műveiből átvett mondásokra akadunk s ép ezért 
ismertető feladatunknak is leginkább azzal vélünk megfe-
lelhetni, ha ezek közül egynéhányat fölemlítünk. Igy p. o-
sok helyen szokássá vált a hetvened vasárnap előtt elbúcsúz-
tatni az Alleluját , olyannyira, hogy egyes egyházakban 
egész officiumok keletkeztek, minők egyike közölve is van a 
munkában (16.1.) 

Igen érdekes, több rendbeli hosszabb értekezés a quin-
quagesima vasárnapjánál ; igy a magyar-osztrák birodalmi 
latin szert, katholikus szlávok különféle vasárnapi elnevezé-
seiről és a római misekönyvben előforduló státiókról. (61. 1.) 

A quadragesima első vasárnapja már közelebbről ér-
dekel minket, s különösen görög testvéreinket. A tudós szer-
zőnek kezébe akadt a Sz.-Is tván-Társulat naptára, melynek 
egyes elnevezéseivel semmikép sincs megelégedve, a mint ez 
következő kivonatosan közölt jegyzeteiből kitűnik. E hét 
második napja ugyanis nevezett naptárban a vajas hét vé-
gének (finis heldomadis r//g TVQivîjç) mondatik és ez helye-

sen ; hanem, hogy a tegnapi vasárnap, mely e hetet bezárja , 
húshagyó vasárnapnak neveztetik és nem vajhagyónak, azt 
kétféle okból nem talál ja helyeselhetőnek. A görög rí tusnak 
ugyanis az a sajátos tulajdonsága van, hogy a hét a követ-
kező vasárnaptól, mint czéljától, nyeri elnevezését s igy 
mint a többi inás nyelvű görög rítusokénál, úgy a magyar -
ban is, azon vasárnapot, melytől a vajashét vette nevét vaj -
hagyó vasárnapnak kell nevezni. Attól is fél, nehogy az ily 
elnevezés félreértésekre szolgáltasson alkalmat a tudat lanok-
nak ; a „zsirhagyó" név ugyanis könnyen elhitethetné velők, 
hogy a héten keresztül mindennemű zsiradék használata 
meg van engedve, a mi pedig a törvénynyel ellenkezésben 
áll. A görög ri tus természetéhez képest tehát , de a félreér-
tések elkerülése végettis, e vasárnapot „vajhagyónak" kellene 
nevezni. (Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Liturgiái határozat. Quaer. An décréta a S. R. C. 

emanata, et responsiones quaecumque ab ipsa propositis du-
biis scriptoformiter édita, eandem habeant auctoritatem 
acsi immediate ab ipso S. Pontifice promonarent, quamvis 
nulla facta fuerit de iisdem relatio Sancti tat i suae ? — Besp. 
Affirmative. S. R, C. die 23. maii 1876. Ord. Praed. ad 7. 
m. Resolutio fui t a summo Pontifice approbata, die 17. iulii 
eiusdem anni. (Corresp. de Home.) 

— Monaco La Valetta bibornok. 6 szentsége püspöki 
helytartója, nagyböjti körlevelében a böjt lelkiismeretes 
megtartásának okait és módjai t fejtegeti. 

— Angelo Secchi atyának Reggio-Emiliában szobrot 
készülnek emelni. X I I I . Leó pápa nagybecsű ajándékot kül-
dött e czélra. 

— A franczia nemzet fogadalmi templomára, mely tud-
valevőleg a Montmartre-on Jézus legszentebb szivének tisz-
teletére épül, eddig összesen 10.744,135 f rank 18 c. gyű l t 
össze. Az építés eddig 9.316,027 frank 81 c.-ba került . Ren-
delkezésre áll 1.418 107 frank 37 c. — Mult évben az ideig-
lenes kápolnát 44 érsek vagy püspök és 1842 áldozár lá to-
ga t ta meg. A zarándoklatok 158-ra rúgtak fel. 

— Norfolk lierczeg, Angolország első főnemese, a F r i -
goletből száműzött franczia prémontreieknek Arundel mel-
let t fekvő egyik birtokát, Herringtont, a jándékba adta. A 
frigoleti prémontreiek tehát Angolországba költöznek át s 
ott u j apátságot fognak alapítani. 

— Majmolás. Bocsánat, de nem lehet máskép nevezni 
a szabadkőművesség azon tervét, mely szerint Rómában „az 
egyetemes katholikus (sic) szabadkőművesség számára 
Nagy-Oriens-t és szabadkőműves pápaságot" szándékoznak 
alapítani, „egyetemes nagymesterrrrel, kinek areopagja, azaz 
curiája Rómában leszen." Er re indítványt a belga szabad-
kőművesség egyik angersi páholya tett . — Most már vi lá-
gosan lá t juk a pápaság ellen vívott dühös küzdelem s az ez 
évre Rómába tervezett szabadkőműves congressus czélját. 
Az egyház és a pokol kapui közt nagy harezok lesznek. 

— F t Majer István vál. püspök ur ő mga Szondy, a 
drégelyi érseki várnagy hős védelmének emlékére ál l i tandó 
kápolna számára 300 frton telket vet. 

— F t . dr. Fogarassy Mihály erdélyi püspök ur ő ex-
cellentiája a székely-udvarhelyi róm. kath. leánynöveldének 
teljes kiépítésére és belfelszerelésére 5000 f r to t kegyeske-
dett adományozni. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla , hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A szentségek oksági viszonya a megszentelő malaszthoz. — A vallási közömbösségről. — Munkácsy Mihály 
és a vallási eszme. — Egyházi tudósítások : Budapest. A ,Pester Loyd' válasza. — Diakovár. Strossmayer püspök s a gö-

rög-keleti egyház. — Irodalom. — Sz.-László-Társulat. — Vegyesek. 

A szentségek oksági viszonya a megszentelő 
malaszthoz. 

(Vége.; 

VI. 

A megelőző czikkel be is fe jezhet tem volna 
fogadot t dolgomat . Ha a kisér let . tüzetes feleletet 
adni a czimben l appangó kérdésekre — az eddi-
g iekben nem s ikerül t , ezen t u l m á r u g y sem igen 
segi thetnék ra j t a . Van azonban m é g egy is más is, 
amivel tar tozom, mer t Ígér tem. 

A r r a gondolva, hogy az elvont speculat io érde-
kei i r á n t t a l án kevésbbé érzékeny olvasó figyelmét is 
megnyerhessem, előre je leztem már , hogy a szóban 
forgó kérdés fe j tege tésé t a t i sz tán specula t iv érde-
kesség mel le t t más, gyakor l a t ibb je lentőségű moz-
zanatok is a j án l j ák . Ezekre nézve akarok tehá t m é g 
egye t -más t e lmondani . 

A hypothesiseknek — mindaddig , m ig ilyene-
kü l maradnak — bá rme ly t u d o m á n y b a n anny i az 
é r t ékük , amennyi a használha tóságuk. Már ped ig 
egyelőre mind a fizikai m ind a morális e lmélet — h y -
pothesis. E szer int t udományos é r t ékük elbírálásá-
n á l nem utolsó tek in te t esik használhatóságukra. 

A dogmat ikában az i ly hypothesisek vagy 
theoremák a r ra valók, hogy szent h i t ünk t i tka i t el-
gondolni és eléadni, megér ten i és megér t e tn i segít-
senek. Es ebben van igazolva egyszersmind szüksé-
ges vol tuk is. Minél közelebb hozha t juk a keresz-
t énység fönséges igazságai t e lménkhez, annál kö-
zelebb érik ezek akaratunkat is : ime a pont, melyen 
az elmélet és gyakor la t ölelkeznek, hogy a szeren-
csésen kie légi te t t specula t iv ösztön gyakor la t i ha-
szonnak legyen szülője. 

Ha m á r mos t a hasznavehetöség szempont já -

ból m é r j ü k össze a ké t elméletet , hamar k i tűn ik , 
hogy e t ek in te tben is jó l vá lasz to t tunk . Mert m ig 
a morális fölfogás vi lágos egyszerűségében minden 
erőszak né lkü l j u t t a t j a é rvényre a természetes és 
te rmésze t fö lö t t i r end a n a l ó g i á j á t ; add ig a fizikai 
magyaráza t a ket tő között i ű r t igazolat lan föl tevés-
sel h ida l ja á t és a t isztázás, könnyí tés helyet t kinos 
d i f icul tásokat t e remt . 

l ine m i n d j á r t egy főben já ró nehézség, melye t 
számtalanszor szemére vete t tek a t h o m i s m u s n a k 
— nélkül , hogy részérő l k ie lég í tő megoldás le t t 
volna a felelet. Tény ugyanis , hogy a szentségek 
phys icuma (mater ia & forma) té rben és időben ki-
te r jedő , t ehá t részekből áll ; m ig az okozat, a tény-
leges malasztközlés , megszentelés csak egy p i l l ana t 
müve lehet. Már most a szentségek k iszolgá l ta tásá-
ná l az időbel i egymásu tánnak melyik p o n t j á r a esik 
ez a p i l l a n a t ? Az elsőre nem, mer t a szentség ré -
széről még nincs meg a fizikai ok ; a középsőre sem, 
m e r t m é g akkor sincs meg ; de az u to lsóra sem, 
m e r t akkor meg m á r nincs meg — elmúl t . A m i pe-
dig még nincs, vagy m á r e lmúl t , annak fizikai ha-
tása nem lehet. — Az a magyaráza t , hogy az egész 
e g y m á s u t á n n a k ha tása az u to lsó ponton é rvénye-
sül, o lyanformán, m i n t az utolsó csöppről mond-
juk , hogy á t ü t t e a kőlapot , — csak szinre mond va-
lamit . Mert a pé ldáu l ve t t csöppöt mégelözte sok 
más, melyeknek mindegyike egy kis bevégzet t fizi-
kai ok vol t s m i n t i lyen hatot t , és h a t á s á t növelen-
dő ö rökü l hagy ta a következőkre ; i t t t ehá t a fizikai 
ha tás a va lóságban megoszlik a csöppök egész so-
r á n és csak szer ivel mód jáva l t u l a j d o n í t h a t j u k az 
utolsónak. — Váj jon igy van e ez a szentségek ha-
tásával is ? A consecrat iónak fél ig k imondo t t igéi 

— fél consecratio-e ? 
19 
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Specialis alakban muta t j a e nehézséget az ér-
vényesen, de az alany részéről cum fictione fölvett 
szentségnek utólagos ha tása , recedente fictione. 
Suarez külön sectióban vesződik e kérdéssel, és vég-
re is — az erkölcsi fölfogás szegíti ki.1) 

Aztán — hogy egyebeket mellőzzek — hogyan 
gondol juk a fizikai hatás t akkor, ha a szentség phy-
sicuma nem is érinti a megszentelendő a lanyt ? P. o. 
ha a poenitens az absolutio szavait nem is ha l l ja? 
Vájjon a ..morális praesentia- ' elég lehet e a fizikai 
hatás fólvevésére? . . . Mind olyan dolgok ezek, ami 
ket nehéz nem kérdezni ; de még nehezebb rá jok 
felelni. A fizikai okság természete szerint csupa le-
hetetlenségek. Arra pedig, hogy az okságnak a ke-
gyelem rendjében való érvényesülésénél ily termé-
szetét megtagadó el térést (ha tetszik • természetfö-
lötti csodát) vegyünk föl, — arra csak a kinyilat-
koztatás világos bizonysága indíthatna. 

A morális elmélet alkalmazása távolról sem j á r 
ily nehézségekkel ; sőt éppen egyszerűsége miat t 
kicsinlették, gyanúba is fogták némely thomisták.2) 
Mindazon ál ta l nehézségeket is találnak benne; ne 
hézségeket, melyek azonban a morális okság és mo-
rális eszköz világos fölfogása mellet t semmivé lesz-
nek, min t a köd. Franzelin érdemükön fölül mél-
t a t j a e difficultásokat, midőn egyenkint lepárol ja 
őket (v. c. pag, 117. sq.). De mivel a leverődő pára 
terméken* itő harmat lehet a t a la jon : nézzünk sze-
mébe mégis a kifogásoknak, — hátha egyik-másik 
ponton ez ál tal is nyer még az elmélet világossága. 

Mindenek előtt egy meggondolat lan argumen-
tumot kell letetetnünk a thomismussal . Azzal is 
szokták ajánlani a fizikai okságot, mintha nagyobb 
dicsőségére válnék a szentségek szerzőjének, hogy 
a teremtményt , a szentségek physicumát , a terem-
tés munkakörébe emeli, mintegy saját mindenható-
ságának teszi részesévé.3) Jó l meggondolva lehetet-
len volna ilyesmit mondaniok. Hát a megál lapí tot t 

x) O. c. disp. VII I . sect. 3. n. 4. — Ed. cit. pag. 135. 
2) Mintha a dogmaticus igazságoknak criteriuma volna 

a nehéz értetűség vagy épen elgondolhatatlanság ! Tudva-
levőleg ily sajátszerű módon járnak el némely túlbuzgó 
thomisták a charitologia terén is a molinismussal szemben. 
Mivel a theorema elgondolása nem okoz fejgörcsöket, mind-
já r t lutheránus szagot éreznek rajta. Igy tesz a szóban forgó 
elmélettel is a thomista Drouven : „ Adversariorum opinio 
(absit a verbo iniuria) magnam videtur cum sensu Luthera-
uorum et Calvinistarum affinitatem habere." (De re sacra-
mentaria. Venet. 1756. idézve Schiizlernél pag. 221.); s 
emellett oly kicsinylő felületességgel bánik el vele, hogy a 
komoly Franzelin, aki különben az idézett insinuatiora nem 
is reflectál, finom de metsző gunynyal utasítja vissza a 
könnyű fegyverzetűt. (o. c. pag. 130). 

3) A többi között „besonders der Eifer fü r die Ehre 

rendtől való eltérésben nyi lvánul e különösen Isten 
dicsősége? Nagyobb bölcseség és hatalom nyilat-
kozik-e egyes csodák végrehaj tásában, mint a ter-
mészetes és természetfölött i világrend megállapítá-
sában és fóntar tásában ? . . . Bizonyára nem! — A 
morális elmélet épen ugy megtaní t buzgón imádni 
és magasztalni Isten mindenhatóságát a szentsetek o o o 

oeconomiájában, mint a fizikai ; sőt — ha egyátal 
Ián helyén volna itt a licitálás, mondhatnám hogy 
— még jobban, mert ér te lmünk jobban megköze 
lítheti. 

Ezek u tán különösen hangzik az a kifogás, 
mely a morális fölfogásnak természetellenességet 
vet szemére. Azt mondják, a dolgok rendjével el 
lenkezik, hogy erkölcsi ok szolgáljon a fizikainak 
eszközül ; holott rendesen az erkölcsi ok (consulens, 
mandans etc.) az elsőrendű, mely a fizikait hasz 
nál ja eszköz gyanánt . — Azt hiszem, elég, ha e ki 
fogással szemben föntebbi fej tegetéseinkre utalok ; 
ez a dist inct io: fizikai és erkölcsi — teljességgel nem 
érinti az okoknak egymáshoz való viszonyát, annál ke-
vésbbé á l l i t ja egyiket a másik elé. Hogy pedig a 
consulens, mandans stb. elsőrendű ok gyanánt szo 
kott szerepelni a fizikai eszköz mellett, — ebből 
csak az tűnik ki, hogy az ily „consulens. mandans"-
féle példázgatáson alapuló definitio mennyire nem 
meríti ki az erkölcsi okság körét. 

Azt is mondják, hogy ha a szentségek csak 
ugyan morális okok volnának, akkor hatásuk nem 
a megszentelendő alanyra i rányulna, hanem a meg-
szentelő ' . Is tent indí tanák működésre ; már pedig 
Istent a szentségek hatása alat t gondolni képtelen-
ség; ergo. — Tagadom a következtetést. Hosszas 
okoskodás helyett példát mondok : Urunk szenve-
dése és halála oka a mi megszentülésünknek ; jó 
cselekedeteink okai a megszetelő malaszt öreg-
bedésének ; a jóban való á l lhata tosságunk oka üd-
vözülésünknek : vá j jon ezek sem erkölcsi o k o k é ? 
vagy ezeknek a hatása is képte lenség?! — Az egye 
nes feleletet pedig Isten „működésének" helyes föl-
fogása adja meg, amire it t most nem terjeszkedhe-
tünk ki.4) 

Megvan tehát az erkölcsi okság elméletének is 
a maga nehézsége a természetes észre nézve, mely 
a természetfölött i dolgok hogyan mikén t jé t nem 

Christi" indítja Schiizlert is a fizikai okság elfogadására, — 
i. m. 223. lap. 

4) Cfr. Franzelin, 1. c. ; ugyan ő a részletes alkalma-
zásra is gyönyörű példát nyújt a legm. oltáriszentségről, 
pag. 122. sq. 
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elemezheti; a myster ium igy sem szűnik meg my-
sterium lenni. De lia már a hit v i lágánál a termé-
szetfölötti téren indulunk el, okoskodásunknak nem 
áll í t ú t j ába legyőzhetetlen akadályokat. 

Sőt lényegesen megkönnyít i az apologia dol-
gát is a hit ellenségeivel szemben. Rationalisticus 
természete hamar megsúgta a protestant ismusnak 
az alkalmas jelszót, mely alatt a kereszténység 
szentségeit megostromolja —• mint képtelen magiát . 
varázs-szereket. Bizonyos, hogy a thomisták fizikai 
elmélete ép oly távol áll az ily magicus fölfogástól, 
min t a protestáns rat ional ismus a valódi keresz-
ténységtől; hanem az is tagadhatat lan, hogy a hazug 
de szerencsésen választott jelszó ellenében a fizikai 
fölfogást sokkal nehezebb megvédelmezni, mint az 
erkölcsit, mely a szentségeknek, s különösen a szent-
ségek physicumának, egyenes hatást a lelki inegiga-
zulás processusában nem tnla jdoni t . 

Es sokkal praedicabilisabb is az erkölcsi fölfo 
gás ; az egyszerű, csak kissé gondolkodni tudó nép-
pel is meg lehet értetni . Mig ellenben az a „poten-
tia obedientialis act iva", mely nélkül pedig a ma-
giára emlékeztető mellékgondolatokat a fizikai el-
mélettől távol ta r tan i alig lehet, a legjobb metaphy-
sicus fejét is megfá jd í t j a . 

Aztán a morális fölfogásmód szinte kézre ad j a 
az alkalmat, hogy a szentségek obiectiv (ex opere 
operato) hatása mellett a megszentelendő alany ré-
széről szükséges közreműködést is hangsúlyoz-
zuk.5) Mert abból, hogy az erkölcsi eszköz ha tásá t 
az alanyi dispositio hiánya vagy a tudatos fictio 
megakadályozhat ja , — könnyű megértetni , hogy a 
megszentelésnek erkölcsi eszközzel végrehaj tandó 
processusa — ott, hol az emlí tet t akadály fönforog 
hat (tehát a fólnőtteknél) a megszentelendő alany-
ban is posit iv erkölcsi mozzanatokat tételez föl, 
amint e mozzanatokat a t r identi sz. zsinat végzései 
ben (sess. VI. cp. G.) fölsorolva ta lá l juk. — Ellen-
ben a fizikai eszköz természete szerént, legföllebb fi-
zikai dispositiót kívánna. 

Nem mondom ezzel, hogy a fizikai elmélet sze-
rént a megigazulás processusában nem j u t hely az 

5) Valaki egyszer megsokallotta, hogy egy hitszónok 
a szentségeket különösen ezen oldalról fordította hallgatói 
felé. „A szentségek (ilyenformát mondott a szónok) igenis 
megszentelnek bennünket ; de nem a mi hozzájárulásunk 
nélkül !" — Részemről óhajtanám inkább, hogy minél élén-
kebb. minél erősebb meggyőződést nyerjenek a hivek épen e 
pontra nézve is ; és mindazok, kik a gyakorlatból ismerik a 
jobb lelkű hivek között is annyira elterjedt meehanieus, 
gépszerű frequentatioját a szentségeknek, — bizonyára osz-
toznak óhajtásomban. 

alany morális dispositiójának. Igenis j u t ; de at tól 
tar tok, hogy nem az igazi hely. Midőn a thomist ikus 
elmélet a megszentelendő alanyt következetesen 
mint anyagbeli okot 6 ) (causa materialis vagy sub-
iectiva) veszi föl a megszentiilés processusába, — 
ugy tetszik nekem, hogy ez ál tal az alanyi közre-
működés szüksége az „ex opere operato" rovására 
emelkedik a puszta dispositio színvonala fölé. ') 

Egyébi rán t ennek további fejtegetése már el-
tér í tene fölvett tárgyamtól . Nem a megigazulás 
egész processusáí, hanem csak ennek obiectiv té-
nyezőjét, eszközét akar tam ezúttal megvi lágí tani . 
A „iustificatio'-' a természetfölött i psychologiának 
sokkal complicáltabb tüneménye , hogysem ugy 
mellékesen foglalkozhatnánk vele. De azt hiszem, 
hogy ha sikerül a morális eszközt kellő vi lágí tásba 
helyeznem, innen az egész processusra is j u t vala 
melyes világosság. Dr. Kisfaludy A. B. 

A vallási közömbösségről. 

Paoli Ignácz 
Isten irgalmából és az apostoli sz. szék kegyelméből nikápolyi 
és bukaresti püspök az összes pásztori gondjaira bizott katho-

likusoknak üdvöt és áldást az Jjrban. 

I. 
Szent Pá l apostol az ő tanítványához Timotheushoz, 

az efezusi püspökhöz, intézett levelében ezeket i r j a : „Tud-
j a d , hogy az utolsó napokban veszedelmes idők következ-
n e k ; mert az emberek önszeretők lesznek, . . . felfuvalko-
„dók, inkább a gyönyörűségeknek mint az Istennek szeretői, 
„istenes életet szinlők ugyan de annak erejét megtagadók 
„megvesztegetett elméjű, a hitre nézve megvetett emberek 
„lévén."1) Ez elszomoritó jövendölés már nagyon is betelje-
sedett s még folyvást teljesedik is. Mert az apostoli szólás-
mód szerint az „utolsó napok" alatt mindazon századok 
értetnek, melyek az apostolok prédikálása óta egész a világ 
végéig lefolynak ; s ah ! e számos évek lefolyta alatt hány 
eretnekség s mennyi botrány támadt ! mily siralmas idők 
mutatkoztak sőt mutatkoznak jelenleg is ! oly idők, melyek 
azon keresztényekre nézve, kik sz. hitökben nincsenek eléggé 
megerősítve, igen veszedelmesek, minthogy őket hitükből 
tehát az üdvözűlhetésnek minden reménységétől megfoszt-
ják, s a pokol zsákmányaivá teszik. S még most is folyta-
tódnak az ily idők ? Igen, Atyámfiai ! mert jelen száza-
dunkban a legistentelenebb tévelyek a belőlük elválhatlanul 
következő rut bűnökkel együtt igen sok lelket vezetnek 
tőrbe ugy, hogy igazán mondhatni, miszerint e század mind 
összefoglalja magában az előbbi századok ármányait s téve-
lyeit. Ugyanis napjainkban a régi időkből fönmaradt hamis 

6) Cfr . Pesch, o. c. n. 58. — Stöckl, Lehrb. I I . 88. s k. 1. 
7) Ilyenforma bajban leledzik a többször idézett jeles 

Schiizlernek „physisch-ethische Auflassung"-ja is, melynek, 
különben igen figyelemreméltó részletei mellett — azt hi-
szem — időre van még szüksége, hogy kiforrja magát. 

>)II. Tim. III . 
22* 
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tanok mellett, melyek sz. hitünk egyes igazságaival ellen-
keztek s ellenkeznek ma is, oly tévely kezdett lábra kapni, 
mely amazokat nemcsak föléri, de jóval tul is szárnyalja ; s 
ez a vallási indifferentismus, vagyis a hit dolgában való 
közömbösség. E közömbösség — vagy közönyösség, — mely 
valóban megvesztegetett elméknek szülöttje, arra törekszik, 
hogy a hitet alapjában elfojtsa ugy, hogy mindazon szeren-
csétlenek, kik azt magukba szitták, a szó szoros értelmében 
a hitre nézve megvetett embereknek mondhatók ; mert nem-
csak hogy elvesztették a hitet, hanem oly helyzetbe is ju -
tottak, hogy azt soha többé vissza nem nyerhetik az Isten 
irgalmasságának különös csodatétele nélkül. Tehát, Atyám-
fiai ! amily iszonyú, oly bizonyos is a veszély, mely e század-
ban azzal fenyeget, hogy megfoszszon az örök üdvösségre 
vezető ut legfőbb kincsétől, az igaz hittől — hacsak kellő 
védelembe nem helyezitek magatokat, megerősülvén a sz. 
hitben. Azért atyátok — s pásztorotokként nagyon szivemen 
hordván a ti valódi boldogságtokat, a lehető legérthetőbben 
ki ügyekszem mutatni nektek, hogy mily nagyon gonosz 
természetű a vallási közömbösség. Igy aztán —- mig egy-
részt a böjti sz. időszak alatt a húsvéti ünnepeknek szent és 
örvendetes megünneplésére jól elkészültök a bőjtölés által 
— addig másrészt azon erős meggyőződés szilárdul meg 
bennetek, melylyel az igazi katholikus embernek birnia kell, 
ha magát századunk lelketölő mételyétől megvédeni akarja . 

I I . 

Van a hitközömbösségnek oly egy neme, mely semmi 
lényeges különbséget nem lát a kereszténység közt és a mo-
hamedánismus, budhaismus vagy bálványozás között, s azt 
tar t ja , hogy a vallásnak e különféle alakzatai nem egyebek 
mint csakis többé vagy kevésbé tökéletes módozatai az Is-
tenség tiszteletének. Már ez annyi mint a hamisságot az 
igazsággal egyenjogúsítani ; annyi mint a vallást az ember 
kényekedvének játékszerévé tenni ; s azért — mig e hitkö-
zömbösségnek hivei azt szenvelgik mintha minden vallás-
formát tisztelnének : addig valóságban mindegyiket becs-
mérlik ; és ekkép utat törnek az atheismus ijesztő szörnyé-
nek, az elvetemültségnek, mely az Isten létének tagadásá-
ban talál ja kifejezését, s melyet mégis — csodák csodája ! — 
századunkban a tudomány fényes vívmányának magasztal-
nak. E vallási indifferentismus oly betegsége elménknek, 
mely megzavarván értelmünket, gondolkozó tehetségünket 
lassankint alapjában megsemmisíti; miért legyen elég annak 
fölemlitése — annál (is inkább, minthogy az a keresztény-
ségnek teljes és befejezett megtagadását foglalja magában, 
s ennélfogva mély utálatot kelt mindazokban, kik büszkék-
nek ta r t ják magukat arra, hogy keresztények. 

De van ezen kivül még egy más hitközönyösség is ; s 
ez azoké, kik — noha meg vannak győződve s bizonyságot 
is tesznek arról, hogy a kereszténység az egyetlen igaz val-
lás — mégsem törődnek azzal, hogy a különféle felekezetek 
közöl, mint a melyek alatt a kereszténység mutatkozik, me-
lyik képezi az igazi keresztény religiót. Ez az indifferentis-
mus a protestánsoknak köszöni főképpen eredetét. Ezek 
ugyanis — elválván a kath. anyaszentegyháztól s aztán 
számtalan felekezetekre szétoszolván — minthogy Krisztus 
egyházának azon ismertetőjelét, hogy egy, megczáfolni nem 

birták : azon üres szólamhoz folyamodtak, hogy az egyház 
egységének megmentésére elégséges, ha némely főhitágoza-
tokban megegyeznek. Ezen alapczikkelyek meghatározásá-
ban nem birnak ugyan megegyezni ; mindazáltal napjaink-
ban egynémely keresztény szájából ha l l juk , hogy bárki 
eljuthat az üdvösségre, hacsak a Szentháromságnak és az 
isteni Ige megtestesülésének ti tkait hiszi és az Atyának, 
Fiúnak és Szentléleknek nevében meg van keresztelve. Sze-
rintük tehát katholikusok, görögkeletiek ("úgynevezett 
orthodoxok), és mindennemű protestánsok valamennyien 
tagjai Jézus Krisztus egyetlen s igaz egyházának ; a keresz-
ténység külömb-kiilömb alakzatai csak annyiban birnak 
némi fontossággal, a mennyiben a nemzetiségi elvnek vagy 
más egyéb emberi czéloknak eszközeiül szolgálnak. 

S oh ! mily veszedelmes ezen neme a vallási indifferen-
tismusnak ! hány tapasztalatlan s együgyü lelkeket vezet 
félre, melyek t. i. a „szeretet" és „türelem" fényes szavaitól 
elkábittatván, az igazságtól elállnak ! Atyamfiai ! vigyázza-
tok magatokra, és legyetek meggyőződve, hogy e közömbös-
ségnek feltalálói s terjesztői épen azon emberek, a kikről az 
apostol beszél, mondván hogy az istenes életet — azaz a 
keresztény vallás követését — szinlik ugyan, de annak ere-
jét — egész valóját — megtagadják. „Habentes quidem 
speciem pietatis, virtutem autem eius abnegantes." 

I I I . 

A kereszténység egész erejét s valóját az elevens tevé-
keny hit képezi. Hall játok csak, miként beszél róla az apos-
tol ! „Hit nélkül lehetetlen kedvesnek lenni az Istennél." 2) 
„Megigazulván a hit által, békeségünk legyen az Isten-
nel" 3) — t. i. a hit által lehetünk bűnösökből, Isten ellen-
ségeiből, igazakká, Isten barát jaivá s gyermekeivé. „Hitből 
él az igaz" 4) — az az : a hit mindazok gondolkozásmódjá-
nak s cselekvésinek zsinórmértéke, kik az igazságban élnek. 
Mind e kifejezések egy szóval azt jelentik : hogy az emberi 
nemnek örök üdvössége, melyet a keresztény vallás czéljául 
kitűzött, a szeretet által működő hitből nyeri eredetét s be-
fejezését. Már pedig mimódon birjuk ez üdvözitő hitet ? A 
hithez — mely Isten és az ő egyszülött Fia , Jézus Krisztus, 
igéjének elfogadásában áll — az anyaszentegyház tanítása 
által jutunk el. Lássátok, atyámfiai ! a megtestesült isteni 
Ige az ő igazságának fényét egyenest az ő jegyesére, az 
anyaszentegyházra lövelte s löveli, mely által aztán meg-
világosította s megvilágosítja egész a világ végezetéig min-
den követőit ; ily módon képződik Krisztus és az anyaszent-
egyház közt az a mysticus, titkos (szellemi) sz. egyesülés, 
melynek folytán az emberek itt e földön Isten fiaivá újra 
születnek. Es hogy az isteni Igének eme világossága, vagyis 
szava, minden tévelytől menten juthasson el hozzánk — 
úgyhogy hitünk egészen biztos legyen, azaz hogy semmi 
alapos kétség fön ne maradhasson az iránt, vájjon az anya-
szentegyház által elénk adott igazságok valóban azon igaz-
ságok-e, melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus tanított : 
azért csalhatatlan az anyaszentegyház tanítása, mint ez a 
Szentírásból világosan kitűnik. Hall játok csak ! Krisztus 

2) Zsid. XI. 6. 
s) Boni. Y, 1. 
*) Gal. III. 11. 
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Urunk azon magasztos beszédében, melyet az utolsó vacsora 
végén apostolaihoz intézett s mely az ő végrendeletének 
tekinthető, igy szólott : „Es én kérem az Atyát, és más Vi-
gasz ta ló t ad nektek, hogy örökké veletek maradjon, az 
„igazság Lelkét."5) Kissé alább pedig ezeket mondja : „A 
„vigasztaló Szentlélek pedig, kit az Atya az én nevemben 
„küld, az titeket megtanít mindenre, és eszetekbe ju t ta t 
„mindent, amiket nektek mondottam."6) Már pedig az apos-
tolok a tanitó egyházat képviselték. Tehát Jézus Krisztus 
Ígéreténél fogva a Szentlélek, az igazság Lelke, örökké a 
tanitó egyházzal van ; s — azt a tévedéstől megrovandó — 
eszébe jut ta t ja mindazon igazságokat, melyeket Jézus Krisz-
tus tanitott. S hogy még világosabban értésünkre adja. mi-
szerint ezen isteni segedelemmel nemcsak az apostolok bi-
randanak, hanem az ő utódaik is mindaddig, amigcsak az 
anyaszentegyház itt e földön vitézkedni fog: azért feltáma-
dása után küldetést s felhatalmazást adván, hogy minden 
nemzeteket tanítsanak, igy szólott hozzájuk : „És ime én ve-
letek vagyok mindennap a világ végezetéig." 7) 

Igy tehát Jézus Krisztus az anyaszentegyházával van ; 
s higyjétek azért, hogy, midőn a tanító egyházat hallgatjuk 
—" vagyis a római pápának, sz. Péter egyedüli s törvényes 
utódjának tévmentes kormányzata alatt levő püspököket, 
mint a kik a tanítói hivatalban az apostolok után következ-
tek : az Istent s Jézus Krisztust hallgatjuk, ki igy szólott 
apostolaihoz : „A ki titeket hallgat, engem hallgat ; és a ki 
„titeket megvet, engem vet meg ; a ki pedig engem megvet, 
„azt veti meg, ki engem küldött." 8) Mindezekből tehát ezt 
a következtetést kell vonnunk : hogy az anyaszentegyház, — 
melyet Krisztus megvilágosít, s melyet a Szentlélek vezérel 
anélkül hogy egy pillanatig is elhagyná, semmi módon nem 
képes Istentől kinyilatkoztatott igazságok gyanánt oly ta-
nítványokat elé adni, melyeket Isten valósággal ki nem 
nyilatkoztatott ; nem képes valamely tévelyt tanítani, mely 
az Istentől kinyilatkoztatott igazságokkal ellenkezik ; s 
eszerint csak az egyház által bírjuk az isteni hitet egész 
mivoltában t. i. azon tántorithatlan biztonsággal, mely ki-
zárólag az ő sajátja. 

Lám ! mi a keresztény hitnek sziklaszilárd alapja : az 
anyaszentegyház tévmentessége. Ennélfogva az apostol jog-
gal nevezi az anyaszentegyházat „az igazság oszlopá"-nak 
és „erősségé"-nek. 9) Ez „erősség" nélkül inog s összeomlik 
a hit, s nem marad egyéb mint változékony emberi vélemé-
nyek halmaza, melyek semmi természetfölöttivel s mennyei-
vel nem birván, nem képesek az isteni malasztnak s örök 
boldogságnak állapotjába fölemelni — mi a kereszténység-
nek ereje, rendeltetése, s czélja. (Vége köv.) 

Munkácsy Mihály és a vallási eszme. 
A zsidók és hitetlenek szemlátomást megirigylették 

a keresztény vallási eszme diadalát és a művész dicsőségét, 
t logy Wahrmann Mór ezer forintot ajánlott mindjárt heve-
nyében a „Krisztus Pilátus előtt" cz. kép megszerzésére : 
ezt nagy elismeréssel igtatjuk be a műtörténelem könyvébe ; 

") Jan. XIV. 16. 
6) u. o. 26. 
?) Mát. XXVIII. 20. 
8) Luk. X. 16. 

I. Tim. III, 15. 

de azt nem hallgathatjuk el, amit egyes zsidók és protestán-
sok által vezetett lapokban nemcsak a sorok közt, hanem 
nyiltan is olvastunk : hogy t. i. „Krisztus a keresztény val-
lási legenda eszményi alakja, s mint ilyent örökité meg 
vásznán a művész." „Akik őt szűz Mária fiának hiszik, 
(még a M. A. is) mind ilyennek vallják őt." „Ö az, ismer-
jük őt, csak ilyen lehetett, ha volt, aminőnek őt Munkácsy 
megteremtette." „A vakbuzgóság távol áll a műértelem ma-
gaslatától !" Ez annyit jelentene, mintha most a hivők nagy 
serege s talán a valódi műérzők is elfogultak volnának 
Krisztus képe megítélésében, mint hajdan a tömeg, mely 
rárohanva erőszakosan hurczolta őt halálra. „Yenite, ado-
remus !" még csak az kellene ; •— pedig nincs különben. 

„Ott áll ! az isten-szív fájdalma 
Kínban vonaglik ajakin : 
Hogy ellene ez a nép vall ma, 
Mely pálmát hinte odakinn. 
Tegnap: „Hozsanna!" Ma : „feszitsd meg!" 
Tövisét hajt a pálmaág ; 
S keresztre kéri im az Istent 
Gaz söpredéked, oh világ !" (Szász Károly.) 

Melyikünk Írhatta volna ezt szebben ? Valljon egye-
dül a világhirű kép páratlan remekvolta támasztott-e ily 
fönkelt eszméket a protestáns költő lelkében ? Soha soha. 
Egészen más kenet az, mely szivérzelmein átömiik, midőn 
vallásos emlékezetét a történelem fénynél lángra gyúj t ja és 
szabad folyást enged hivő kifejezéseinek az Isten fia hódo-
latteljes elismerésében. 

Sokan fölvetették már azt a kérdést : ugyan itthon 
sikerült volna-e Munkácsy Mihálynak ily világraszóló re-
mekművet előállitani? Ugy hisszük, aligha. Midőn a nagy 
közönséget Makart „Diana vadászata" cz. nagy képe el-
árasztotta, alig láttunk a tapsolók közt azok közöl valakit, 
akik a „Krisztus Pilátus előtt" cz. festményt könybe láb-
badt szemekkel vizsgálták. Pedig senkisem tagadhatja, 
hogy a műremek soha sem veszti el hóditó hatását, bármit 
ábrázoljon is maga a kép. Tehát a tárgy, az eszme is hatá-
roz, melyet a festmény födöz. 

Hogy Munkácsy Mihály, kit a szemétben kotorni sze-
rető írók közöl in flagranti is — egy-kettő holmi ledér izet-
lenséggel le akart rántani a tömeg közé, hol ő már régen 
meghalt volna, mint maga eszményi képe az igazi Krisztus", 
midőn Pilátus őt ezen szavakkal taszitá ki aporoszlók közé: 
„vigyétek őt" ; hogy mondom — Munkácsy nem köznapi iste-
ni kegyelem utján emelkedett azon magasságig varázs ecset-
jével, hol örök életre hivatott művész elődei trónolnak ; 
csak az vonhatja kétségbe, aki nem köznapi naivitással mu-
tatta he magát Munkácsynál, s azt kérdé tőle, ha igaz : 
„Valljon alkalmas lenne-e az ő arcza a jövőben festeni szán-
dékolt „Krisztus fölfeszítésé"-nél modell-nek?" (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . Márczius 4. A , Pester Lloyd' válássá. — 

' Egyik közelebbi levelünkben (1. Religio 17. sz.) azt mond-
tuk : „Nem tudhatjuk, hogy fognak-e a ,Lloyd'-ban megje-
lent kitűnő és a katholikusok jogát az autonomiára s a kö-
zéptanodákra oly kézzelfogható okokkal bebizonyító czikkek 
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a ,Lloyd'-ra hatással lenni ; mi ebben bármennyire szeret-
nénk is, reményleni nem tudunk," és imét ,,de vár juk be, 
bogy mit. mond mindezekhez a ,L1.'; mert bizonyosnak ta r t -
juk , hogy tudományának ily leveretését saját hasábjain nem 
hagyja szó nélkül." Amint mondtuk, csakugyan bekövet-
kezett. A ,L1.' válasza már it t van és annak jellemzésére el-
mondhatjuk, hogy nem akarásnak nyögés a vége. A 
,L1.' nem fogja fel, mert nun akarja felfogni a kath. argu-
mentatiót. 

Lássuk tehát a ,L1,' válaszát. Azt mondja, ő nem ta-
gadta, hogy a katholikusoknak is van autonomiájok, hanem 
csak azt, hogy az nem olyan, mint a protestánsoké és azért 
amabból nem lehet levonni azt, amit ebből. Fogadjuk 
el, hogy a ,L1 ' mindig igy beszélt, hogy nem tagadta a kat-
holikusok autonómiáját ; de hát csakugyan igaz-e, hogy a 
katholikusok autonomiája, természetesen szemben az ál lam-
mal, mert i t t csak erről van szó, nem olyan mint a protes-
tánsoké és hogy abból, ezekével egyenlő következtetést le-
vonni nem lehet ? Mit jelent e szó autonomia? Nem mást 
mint önkormányzatot, mint függetlenséget az állam minden 
beavatkozásának kizárásával azokhoz, a mik az egyház 
ügyét illetik, úgy, hogy az állam részére csak a legfőbb fe-
lügyelet marad meg. Igy fogják azt fel a protestánsok ; en-
nek ily értelemben való felfogása mellett, kormányozzák 
nemcsak felekezetük vallásos ügyeit, hanem iskoláikat is, 
kezelik mindennemű vagyonukat stb. De ha ez az autono-
mia értelme és ha a ,L1.' azt mondja, hogy ő nem tagadja , 
hogy a katholikusoknak is van autonomiájok, úgy azt vél-
jük , hogy ebből a kath. autonómiából, azaz önkormányzatból 
önkényt következik, hogy a katholikusok is önmaguk ve-
zessék iskoláikat, kezeljék alapitványaikat , mint teszik ezt 
a protestánsok; ezt meg kell engedni mindenkinek, hacsak 
valaki ,szójátékot' nem űz akkor, midőn a kath. autonomia 
létezését elismeri. E szójátékot űzi a ,L1.' is, midőn megen-
gedi ugyan, hogy a katholikusoknak is van autonomiájok, 
de nem akar ja sehogy sem felfogni, hogy ebből azon követ-
kezmények legyenek levonhatók, melyek levonatnak a pro-
testáns autonomia alól. 

Ez a ,nem akarás ' jellemzi a ,L1.' felfogását azon pont-
ra nézve is, midőn a katholikusok azt mondják, hogy a ki-
rály, nem mint ilyen, hanem mint az egyház fővédnöke ke-
zeltette a múltban a helytartótanács és kezelteti jelenleg a 
minisztérium által a kath . alapokat és alapítványokat. Ez a 
megkülönböztetés a , k i r á ly és a ,patrónus, közt, ,nem akar ' 
a ,L1.' fejébe menni, hogy miér t? azt könnyű felfogni. 
Ugyanaz, a ki király, egyszersmind patrónus is ugyan, 
csakhogy ennek a patronatusságnak forrása nem a király-
ság, hanem az egyház. H a akarná a ,L1.' úgy azt könnyen 
belathatná és akkor beláthatná azt is, hogy bár egyrészt 
állami közegek azok, kikre a felség mint patrónus a kath. 
alapok és alapítványok kezelését bizta, de másrészt bizonyos 
hogy nem mint ilyenek-ve bizta, hanem csak mint bizalmi 
férfiaira. A királytól, mint patronustól függ, hogy e ke-
zelést másra bizza, mert i t t nem állami, hanem egyházi 
ténykedésről van szó. Tegyük, hogy a kath. autonomia, azon 
alakban, mint tervezve volt, létrejön, bizonyos, hogy ezek 
az alapok többé nem fognak kezeltetni semmiféle miniszter 
által, de a kezelés ily átruházása nem a király, mint király, 

hanem mint patrónus által fogna történni: ha tehát az eset-
ben fel lehet fogni e két különböző természetű actust, nem 
lehet tenni ugyanazt már most? De hogy a miniszter nem 
máskép mint a jiatronus megbízottja kezeli ezeket az alapo-
kat, világos abból, hogy nem terjesztett be számadást az 
országgyűlésnek, hanem egyenesen a felségnek, ki azt ismét 
vagy elfogadja, vagy elveti, de soha sem küldi le az ország-
gyűlésnek, a mit bizonyára megtenne, ha nem patrunusi, de 
állami actusról volna szó. Minthogy tehát igenis könnyű kü-
lönbséget tenni a király állami és egyházpatronusi tényei 
közt, azért épen semmi inconvenientiával nem járna, lia az az 
ecclesiastica commissio felállíttatnék, hogy igy még prae-
gnansabban fejeztetnék ki a király állami és egyházpatronusi 
ténykedése közt létező külömbség még azok előtt is, kik ezt 
ma ,nem akar ják ' belátni. 

Kétszeresen szükség van pedig mai nap e különbség 
praegnansabb feltüntetésére, a mi szintén azon pontok közé 
tartozik, melyeket a ,L1.' nem akar belátni. Szükség ma, 
mert ime a .Ll. ' is összezavarja e kétféle ténykedést és az 
államot belekavarja ott is, hol annak semmi jogosultsága 
nincsen. De szükség: van ma különösen tekintettel az állam 
felekezetnélküli voltára, mely igen nagy hajlandóságot mu-
ta t összezavarni a legtisztább dolgokat is, ha azok a katho-
licismusra vonatkoznak, hogy azután a zavarosban annál 
könnyebben halászhasson. A ,L1.' ugyan azt mondja, hogy, 
az ő tudtával sem azelőtt, sem most nem akar ja senki a 
kath. alapok és alapítványokat azok kath. jellegétől meg-
fosztani, sőt még az állam sem akar ja ezeket elsajáti tani, 
mert ugy mond' a ,L1.' három kitűnő czikke is elismeri, 
hogy 334 éven keresztül mindig csak kath. iskolákra fordít-
ta tot t a tanulmányi alap: honnan tehát, ugy mond, a félelem, 
hogy ez jövőben máskép lehetne ? Ez már valóságos luthe-
ránus fogás? H á t azok az alapok 334 éven keresztül a mieink 
voltak csakugyan, de hát igaz az, hogy nincsen okunk azo-
kat fél teni? A,L1. ' még ezt ,sem akar ja , belátni? minő két-
szinű ravaszság ez? H á t nem tudja , hogy épen czikkező fele-
kezete az, a mely meg akar ja fosztani a katholikusokat at tól , 
a mit ők 334 évig jogosan birtak? Lehet-e ily nyilt ténynyel 
szemben állitani, hogy senki sem akar ja azokat elvenni ? 
Vagy az országgyűlés által kiküldött bizottság, a kérdéses 
alapitványok és alapok megvizsgálása ügyében, az is annyit 
jelent, hogy a katholikusok egészen nyugodtan lehetnek,, 
mert nem akar ja őket tula jdonuktól senki megfosztani ? Oh, 
mi nem ta r t juk a ,Ll. '-ot egészen olyan rövidlátuak, hogy 
be ne látná, mily czélja van e bizottság kiküldetésének, ha-
nem azok itt is csak az, mert a ,L1.' mig a kézzelfogható 
dolgot sem akar ja látni. Minthogy tehát igenis vannak, kik 
megtámadják és igy elvenni is akar ják tőlünk katholiku-
soktól ezeket az alapokat és alapítványokat , minthogy e 
veszély a felekezetnélküli ál lmban annál nagyobb lesz minél 
tovább és bensőbb üsszefüggésben lesz ezeknak az alapí tvá-
nyoknak kezelése az állami közegekkel, azért mielőbb óhaj -
tandó a katk. kommissio létrejötte, hogy azután megmentes-
sék, mi még menthető. Q 

Diakovár. Strossmayer püspök s a görög-keleti egyház. — 
Diakovár hires főpapja, igy ir a Journal de Komé vezérczikk-
ben, most közzébocsátott egy pásztorlevelet, mely hivatva van 
élénk hatást kelteni s mély visszhangot támasztani a vállá-
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sos világban. Védő munka ez, egy a magas gondolatfenség-
nek s a nyelv figyelemre méltó nemességének nyomát ma-
gán hordozó felelet a szerb szakadár püspököknek, kik vak 
szenvedélylyel támadták meg az ő főp. levelét szent Cyrill 
és Methodról, melyben a keleti egyház egyesülését hirdette 
az egység középpontjával. 

A buzgó hazafi, ki hazáját és szláv fa já t egy apostol 
hitével s egy püspök természetfölötti szeretetével szereti, ki 
hazájában roppant tekintélynek örvend s körül van véve 
hivei szivből jövö tiszteletével ; a magas politikus, kinek 
befolyása még Orosz- s Törökországban is érezhető, Stross-
mayer ő nmga egy nemes csodálkozásra méltó missió után 
já r , a szláv keletnek megújítása után, egy a görög egyház 
és római kath. egyház közt létesitendő benső egyesülés segé-
lyével. 

Innen feleletének rugója, feladata az ő pásztorlevelé-
nek, melyet érdekes lesz nagy vonásokban vázolni. 

Amin Strossmayer ő nmga mindenek fölött csodálko-
zik a karlstadti zárai, és cattaroi szerb érsekek támadásai-
ban, az a szenvedélyes hang, a durvaság, meg a túláradó 
szenvedély és jogtalankodások. A szeretet a kereszténynek s 
főpapnak legelső kötelessége. Minek hát a boszus protes-
tatio egy nagy és kivánatos dolog ellen : a kelet régi vallá-
sos fényének visszaállítása ellen? Talán nem volt a görög s 
római egyház közti egyesülés az áldásoknak forrása s az 
újjászületésnek elve? Nem létezett-e tiz évszázadon á t ? 
Aztán, mi haszna elárulni e vállalkozást? 

Hogy itt nincs agyrém szülte meddő művel dolgunk, 
azt a már elért eredmények azt a ragaszkodásnak feliratai 
bizonyítják, miket a vallásos láthatár minden pontjáról 
küldtek. 

Strossmayer ő nmltsga erélyesen veti vissza a szakadár 
püspökök'ellenvetéseit. Leir ja a keleti szakadás gyászos ered-
ményeit, a vallásos, értelmi, erkölcsi s társadalmi sülyedést 
a görög egyházban, a természetfölötti adományokban nem-
rég oly gazdag népnek mély sorvadást és kétségbeejtő tes-
pedését; a simoniát, a civilisatio eltűnését, a művelődés 
hiányát a konstantinápolyi patriárkaság bágyadt tevékeny-
ségét, mely a vallást az örvény szélére vitte. Nem volna-e 
i t t az idő újra felvenni a múltnak dicső szerepét? Nem 
uji t ják-e meg Németország, Oroszország és Anglia viszo-
nyukat Rómával ? Talán sok az a pont, ami még elvá-
lasztja ? 

I t t megczáfolja a lelkes főpap a támadásokat és ki-
mutat ja , hogy semmi dogma sem választja el az egyházakat-
E szempontból semmi sem képez komoly akadályt. Nem 
marad egyéb hátra mint az egységnek és a pápa felsőbbsé-
gének kérdése. I t t az eltérési pont. Igen a történet fönnen 
tanúskodik arról, hogy a görög egyház ezt a tant, hirdette s 
hogy e tan az evangélium alap dogmáinak egyike. „Igen 
ingadozó, folytat ja Strossmayer ő nmltsga, oly egyháznak a 
helyzete, mely hat századon át hallgat, mely függetlensé-
gét és autonómiáját nem biztosithatja és a melynek nincs 
annyi hatalma, hogy conciliumot híhatna össze. 

Kétszer kisérlette meg a görög egyház sebeit behe-
geszteni. De hiányzik neki a legfőbb tekintély, a solidaritas, 
a felsőbbség. Csupán csak nemzeti egyház. Innen az ő nyo-
mora, tönkremenésének oka. A szerb s bolgár egyháznak 

nagyon érdekében áll a konstantinápolyi patriarkaság igá-
ját lerázni, mely maga is eltagadhatatlan befolyás alatt 
áll. Az egyedül üdvös ut a „visszatérés a katholika egy-
házhoz " 

A püspök következtetése u. m. a Journ. de R., komoly, 
hazafias : Szeretem hazámat, bármily nevet visel is, egyenlő 
szeretettel. Fájdalmas áldozatok árán és véremmel kisérte-
ném meg megszabadítását és primitiv helyreállítását. Amire 
eddig vállalkoztam, azt egész nemzetem javáért tettem. Csak 
egy dolog van, mit fel nem áldozhatok: lelkiismeretem s 
meggyőződésem . . . A helyett hogy közreműködésökkel és 
odaadásukkal támogatnák ezt az ujjáébresztő missiót, a 
szerb püspökök abban állapodnak meg, hogy engem jog-
talan támadásokkal és méltatlan demonstratiókkal üldöznek. 

Ilyenek ezen pásztorlevélnek eszméi, hő érzelmei. A 
hitnek, a szeretetnek, a hazaszeretetnek a nyelve az, mely 
erejét és hevét a vallásos meggyőződésből és hazája újjá-
születésének nagy eszméjéből meríti. A békének s a kelet 
feltámadásának őszinte és kivánatos szellemei örülni fognak 
Strossmayer ő nmltsga eme missiójának és hő óhajt táplálni 
egy ily nemes eszme megvalósítására. 

Így a .Journal de Rom'. 

IRODALOM. 
Kalenda r ium Manuale utriusque Ecclesiae Orientá-

lis et Occidentalis Academiis clericorum accomodatum. 
Auctore Nicolao Nilles S. J . Tomus I I . Oeniponte 1881, 
X X X V I I I . és 814.1. 

Még egy másik hibát is födözött föl nevezett naptár-
ban ott, hol a latin egyház Septuagesimájának megfelelő 
vasárnap magyarul hetvenednek neveztetik a görög szertar-
tásnak ünnepeit feltüntető táblában. E tekintve ugyanis 
attól, hogy a latin septuagesima eszméjet nem ismeri a ke-
leti egyház, a két szertartás elemeinek összezavarása ütkö-
zőnek látszik azon jogi szabványokba is, melyek a mindkét 
szertartás eredetiségeit épségökben fenntartatni rendelik. H a 
tehát szükségesnek mutatkoznék ezeknek fordítása, nehogy 
csak kifogásolni látszassék, következő elnevezéseket ajánl, a 
tri odium négy első, a quadragesimát megeléző vasárnap-
jára : 

A farizeus és publikánus vasárnapja. A triodium 
kezdete. 

A tékozló fiu vasárnapja. 
Húshagyó vasárnap. 
Vajas hét. 
V a j hagyó vasárnap. 
„Quae tamen omnia animadversa volumus salvo me-

liorum doctorum judicio." (89.1.) Igénytélen nézetünk szerint, 
szükséges itt meghallgatni a magyar gör. kath. nép által hasz-
nált elnevezéseket is. — Hasonló helyreigazítás foglaltatik a 
97. lapon, mely azonban közelebbről a munkácsi gör. kath. 
növendékpapokat illeti, kik a böjt első szombatján használ-
tatni szokott „főzött mézes búzával" nem nyerték meg szer-
zőnek jóváhagyását. — A 116 lapon egy német szerző 
után közöl mutatványokat az orosz synodikumból, melyben 
különösen érdekesek az uralkodó czári család egyes meghalt 
és élő tagjaira mondott szerencsekivánatok ; érdekesek azért 
mivel tanúbizonyságul szolgálnak arra nézve, hogy ott val-



152 

lási tekintetben is, mennyire függ a nép a mindenható czár 
akara t já tó l , ki már életében a legszentebbnek hivatik. Ez t 
azonban csak úgy mellesleg ; inkább érdekel minket a ne-
gyedik böjti hét szombatjának éjjelén énekeltetni szokott 
„acathistus" nevű egyházi ének, mely Konstantinápoly vá-
rosának az ellenségek elleni megvédése emlékeül Íratot t s 
nevét onnét nyerte, mivel nem ülve (akathistos) hanem állva 
énekeltetik fölváltva a papság és nép által . Egyike a leg-
szebb a boldogságos Szőz tiszteletére szerzett officiumoknak O ö 
s fényes tanújele a görög egyház tiszteletének a szent Szűz 
iránt. P i t r a bibornok adta ki legjobban s utána közli P . 
Nilles. I ly helyeknél szivesen szokott időzni s a görög l i tur-
gia gazdag kincsbányájából egyes részleteket hoz napvilágra, 
hogy tanúságot tegyenek az egyház tanáról. Igy nagycsü-
törtökről lévén szó, nem mulaszthat ja el megszólaltatni a 
görögök iróit, hogy a kovásztalan kenyér is érvényes anyagát 
képezi az oltári szentségnek. (221. 1.) Sok helyen említi a 
protestáns szerzők tudat lanságát az egyházi szertartások terén, 
igy pl. 205. 1. vagy 255. hol August i elsőrangú protestáns 
tudós munkájából idézett egyes helyek oly tájékozatlansá-
got árulnak el az egyház szertartásaiban, minőn még akkor 
is megbotránkoznánk, ha azt közönséges protestáns ember 
szájából hallanók. V. ö. a 376 1. (Vége köv.) 

A SZENT-LÁSZLÓ-TÁRSULAT 
f. hó 2-ikán tar to t t választmányi gyűlésén Márkus Gyula 
apát-kanonok, társulat i alelnök megnyitván az ülést, olvas-
ta to t t Jacobini Lajos bibornok pápai á l lamti tkár levele, 
melyben értesiti a társulatot , miszerént a pápa ő szentsége 
örömmel fogadta a közgyűlés hódoló fe l i ra tá t s szeretetének 
s elismerésének zálogául a társulat tagja inak apostoli áldá-
sát küldi. A választmány a szentatya áldását hódoló tiszte-
lettel fogadta. 

A Mallár József és Göndöcs Benedek közgyűlési ket-
tős indítványa tárgyában kiküldött szűkebb bizottság jelen-
tése alapján határozatba ment, hogy az egyházmegyei ható-
ságok és a székhelyi igazgatók elnökileg fólkérendők, mi-
szerint a társulat rendes tagja inak névszerénti összeírását 
egyházközségenkint elrendelni és az egyházmegyei irodák 
u t ján az ekként begyülendő kimutatásokat beküldetni mél-
tóztatnának. 

A pesti kath. legényegylet a Sz.-László-Társulatot 
díszoklevéllel tisztelte meg. A választmány e megtisztelte-
tést köszönettel fogadta. 

Bemuta t ta to t t a bukaresti püspök pásztori levele, me-
lyet magyar a jkú híveihez magyar nyelven intézett s egy 
nyomtatot t példányban a társulatnak is beküldött . A vá-
lasztmány ezt örvendetes tudomásul vette. 

A t i tkár jelentette, miszerént Blümelhuber Ferencz 
esztergomi kanonok ur ő nga a ciliciai patr iarchatus kath. 
missióinak segélyeiből 100 fr tot küldött be a társulatnak.— 
Csápek Károly akasztói, Inglüekhoffer Károly kernyai, 
Kleiner Adolf bukini, dr. Kovács Ká lmán kapuszinai, Schatz 
Ignácz filippovai, Thum Adolf karavukovai, Verner Károly 
csébi plébánosok egyenkint 25 í r t j áva l ; Szabó Márk baghi 

pleb. 20 f r t ta l , Bády Valér bpesti sz. ferencz-rendi hitszó-
nok 25 f r t ta l , Lipthai Ferencz szepesi nagyprépost 20 f r t ta l , 
Saághy Vendel muzslai plébános és Kisovics József veszpré-
mi kanonok orsz. képviselő egyenkint 50 fr t tal a társulat 
alapitó tagja ivá lettek. 

Néhai Tarrody Mihály zákányi pleb. 10 fr tot , néhai 
Kántz Lázár cz. püspök esztergomi kanonok 100 fr tot , né-
hai Práff József egri főegyházmegyei áldozár, keresztes-
püspöki pleb. 12 frtot, néhai Beni István rumi plébános 5 
f r to t hagyományoztak a társulatnak. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerént a társulat 
alapitványi tőkéje készpénzben 5 357 f r t 38 k r ; ér tékpapí-
rokban 32,750 fr t . 

Megszavaztat tak a következő segélyadományok : a 
pesti kath. legényegyletnek, mely a felnőttek vallásos nevelés-
oktatását tűzte czélul s azt sikeres eredménynyel s buzga-
lommal folytatja, — czéljai előmozdítására 200 f r t , azon 
óhajtással, hogy ha lehetséges, ezen összeg házvételre fordít-
tassák ; Kocsér r. kath. hitközségnek templomépitési szük-
ségekre 100 f r t ; Szemennye r. kath. hitközségnek harang-
átöntésre 20 f r t ; Garamvezekény r. kath. fiók-hitközségnek 
templomi belső felszerelésre 50 f r t ; a brailai (Romániában) 
magyar tanító javadalmazására 250 f r a n k ; a. ciliciai patriar-
chatus kath. missiónak segélyezésére 300 frank. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Lonkay Antal lovag és 
Romeiser József pápai kamarás tagok kérettek föl. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya egymásután ülte születésének és pápá-

vá koronázásának évfordulóját . Az elsőt f. hó 2-án, a máso-
dikát 3-án. E kettős évforduló alkalmából f. hó 2-án reggel 
a bíbornoki Collegium élén Di Pie t ro bibornok-dékán üdvö-
zölte a szent a tyát . Mire ő szentsége nagy hatású beszédben 
válaszolt. Szólt az egyház ellenségeinek oda irányuló törek-
véséről, hogy a római kérdés körül hal lgatást és némaságot 
hozzanak létre. Ámde ez a kérdés nem azok közül való, me-
lyeket az idő vagy hallgatás megoldani szokott. A társada-
lomnak, melyet annyi veszély fenyeget, végre is az egyházhoz 
kell fordulnia. 

— Di Canossa bibornok, veronai püspök felhívást t e t t 
közé a katholikus világhoz mgr Comboni Közép-Afr ika 
apostoli vicariusának emlékére állítandó szobor ügyében. O 
eminentiája erre nézve háromtagú bizottságot nevezett ki. 

— A jászóvári prem. r. növendékpapság „Remény" ön-
képzö-egylete 1882-dik évi mart ius hó 6-kán Aquinoi sz. Ta-
más tiszteletére ünnepélyt rendezett, melynek műsorozatával 
a lelkes i f júság minket is megtisztelt. A műsorozat ez volt . 
Elnöki megnyitó. T a r t j a Takács Menyhért. — Ave Mar ia 
A b t Ferencztől. Előadja az énekkar. — A viz. Term. tud. 
értekezés. I r t a s felolvassa Zeman László. — Brillante F a n -
tasie Mihályitól. Zongorán előadja Szmetka Ödön. — Ivew-
lári búcsú. Szavalja Ivolosváry Béla. — A főpap imája . 
„Nabuchodonozor"-ból. Zongorákisérlettel énekli Szmetka 
Ödön. — Hymnus de SS. Trini tate . Szavalja Novotny Al -
fonz. — Potpourr i „Ernani" cz. dalműből. Zongorán négy 
kézre előadják Novotny A. és Szmetka Ö. —Becke t Tamás. 
Éle t és jel lemrajz. I r t a e felolvassa Novotny A. Lobgesang* 
zum heil. Stanislaus. K . Szavalja Belitzky Theophil. — 
Pár i s i i f júság. Előadja az énekkar, — Elnöki zárszó. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla , hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Van-e külömbség az ünnepélyes és egyszerű fogadalom között? és ha van, miben áll az, tekintve az elméle-
tet és a gyakorlatot? — A vallási közömbösségről. — Egyházi tudósítások: Budapest. A középtanodai tvjavaslat materia-
léja. Róma. X I I I . Leó pápa válasza a sz. Collegium üdvözletére megkoronáztatásának évfordulója alkalmából. — Belgium. 

Belgium bibornok-primásának nagyböjti körlevele. — Irodalom. — Vegyesek. 

Van-e különbség az ünnepélyes 
és 

e g - y s z e r í í f o g a d a l o m k ö z ö t t ? 

és ha van, miben áll az, tekintve az elméletet és a gyakorlatot? 

Tanulmány : Dr. Reindl Romántól. 
A kérdés, mely e lőt tünk fekszik, régóta és 

sokszor foglalkoztatta a theologusokat. Mindazok, a 
kik e kérdéssel érdemlegesen foglalkoztak: — Suarez, 
De virt . et s ta tu relig. Tract , VII. 1. 2 c. 7. n. 15. 
Greg, de Valentia. Tom. III. disp. 10. q. 4. part . 5. 
Bonifacius VIII. cap. de voto in VI. Gregorius XIII. 
in Bul la : „Ascendente Domino." Bouix : Tract, de 
iure regular ium T. I. P. I. seet. 3. Ide vág: Archiv fü r 
kath .Kirchenrecht , Innsbruck II .Band S.619 — ß 2 2. — 
megegyeznek abban, hogy a fogadalom e két neme 
között mindenesetre van, még pedig nagy különb-
ség ; de hogy miben áll e különbség voltaképen, 
csak annyi bizonyos, hogy a fogadalom ünnepélyes-
ségét hasztalan keresnők annak természetében, lé-
nyegében. 

Hogy ez valóban igy van, legyen szabad, a 
kérdés tüzetes megvilágí tása kedveért , a fogada-
lomnak helyes fogalmát előrebocsátani. 

E szó „fogadalom"1 első tekintetre tagadhata t -
lanul többféle értelmezést enged meg, a mely állí-
tás a szent írással sem ellenkezik, miu tán ennek lap-
jain is e szó különböző helyen, különböző fogalmat 
involvál. A különböző értelmezés közül ál l jon i t t 
különösen kettő mint olyan, mely té telünk megfej-
tésére okvetetlenül szükséges. 

Előfordul e szó vo tum" a szentírásban elő-
ször oly értelemben, mint a j ámbor és istenfélő lé-
leknek fogadása, vagy vágyódása tenni valamit , 
például az Isten t iszteletének előmozdítása érdeké-

ben, a nélkül azonban, hogy ezen fogadás vagy 
vágyódás össze volna kötve a kötelezettség bármily 
csekély fokával. I lyen értelemben veendők az Exo-
dusnak a t abernacu lum cons t ruá lására vonatkozó 
ama szavai. „Qui cum ins ta ren t operi, quotidie mane 
vota populus offerebat".1) A mit e szavak szerint a 
nép felajánlot t , tet te azt, nem azért, mer t erre köte-
lezve érezte magát , hanem tet te szabadon, önkény-
tesen ; a mely felfogás mellet t bizonyitanak az 5. 
és következő versiculusok, a hol az áll, hogy a nép 
ezen j ámbor érzületének megfelelőleg, nemcsak a 
mire szükség volt, hanem „et quod superabanda-
ba t" , hozott volt össze. Ugyanez áll a példabeszé-
dek ama szavairól : „Quid dilecte mi, quid dilecte 
uteri mei, quid dilecte votorum rneorum" , z ) a hol a 
votum szó semmiféle kötelezet tséget sem foglal ma-
gában, hanem egyszerűen az anyai szeretet gyön-
géd vágyódásának remek kifejezése. 

Ilyen értelemben e szó „votum" nem képezheti 
t á rgyá t e t anu lmánynak ; de van egy más értemé-
nye is, a mely czélunknak teljesen megfelel, s ez az, 
midőn a votum annyi t j e len t min t tetterős vágy, job-
ban mondva szilárd fogadás vagy fagadalom, mely 
egyenesen Is tennek lön felajánlva, s mely szoros 
kötelezettséget vonz maga u tán annak teljesíté-
sére. Kérdés m á r most , váj jon ilyen értelemben 
elfordul-e a v o t u m a szentirás l ap ja in? Igaz, hogy 
voltak néhányan, kik a votumnak a sz. Írásban ily 
értelemben való elfordulását tagadták, va lamint 
hogy találkoztak olyanok is, kik a votumnak elöb-
beni ér telmét a szentírásból kimagyarázni nem 
tud tak vagy ta lán nem akartak; tény azonban az, 
hogy a szentirásnak a vo tumra vonatkozó helyei 

') Exod. 36. 3. 
2) Prov. 31. 2. 

17 
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közül jelentékeny többségben vannak, azok, melyek 
a szoros kötelezettség teljesítését involválják ma-
gokban, s igy a votumot a jelzett második értelem-
ben ál l i t ják szemeink elé. Ilyenek pé ldáu l : „Red 
dam tibi vota mea, quae d is t inxerunt labia mea" 3) 
továbbá : Uxor in dotno viri, cum se voto obstr in 
xer i t ," 4) vagy : Immola Deo sacrificium laudis, redde 
Altissimo vota tua." 6) Ki ne látná, hogy egészen 
más az a hang, mely ez utóbbi helyeken á tvonul? 
Más bizonyára, mert az előbbi helyek a j ámborság 
szülte önkéntes adományokról vagy a szivnek kö 
telezettségét kizáró, gyöngéd vágyódásról; utóbbiak 
szoros kötelezettségről szólanak. Igaz ugyan, hogy 
az igy értelmezett votum is valami önkéntes és az 
ember szabad akaratá tól teljesen függő ténykedés, de 
csak is a létesülés pi l lanatában, tehát in fieri; mert 
miu tán a fogadalom határozot t kifejezés nyert , an-
nak tel jesí tése már nem önkéntes, m á r nem a sza-
bad akarat tól függő ténykedés, hanem szoros köte 
lezettség, melyet ha valaki elhanyagol, bünt követ 
el. Er re vonatkoznak a szentirás ama szavai : „Si 
quid voveris Deo, memor eris reddere; displicet 
enim ei infidelis et s tu l ta promissio." 6) Szt. Ágos-
ton pedig : „Quia vovisti iam te obstr inxist i , aliud 
tibi fucere non licet,"7) és i smét : „Vovere est volun-
tatis, reddere necessitatis.'- 8) 

Kérdés már mos t , váj jon az igy felfogott 
votum kinek a jánlható fel, Istennek-e kizárólago-
san, vagy a vele berisőleg egyesült szentjeinek is? 
Sz. T a m á s 9 ) s vele együt t Bonaventura, 10) Antoni-
n u s " ) és mások azon felfogásból indulva ki, hogy 
a fogadalom „actus religionis et la t r iae" egyenesen 
kimondják, hogy egyedül Istennek a jánlha tó fel, 
habár nem tagadják, hogy valami módon a szentek-
nek is, vagy jobban mondva a szentek ál ta l és a 
szentekben a Mindenhatónak épen ugy a hogy a 
szenteknek dedicáltatnak a templomok, oltárok, vagy 
pedig a hogy a szentek tiszteletére a jánl ra t ik fel az 
u j szövetség vérnélküli áldozata, mediate ergo „per 
sanctos et, in sanctis. Deo." u ) Isten dicsőségére, 

' ») Ps. (35. 13. 14. 
4) Num. 30. 11. 
5) Ps. 49. 14. 
6) Eccls. 5. 3. 
') Epist. 127. n. 8. 
8 ) I b i d . 
9) 2. 2. q. 88. a. 1. 2. 
10) a. 1. 9. 1. et. 2. 
" ) p. 2. lit. 11. c. 2. 
i a) Suarez: 1. e. 1. I. cap. 16. Lessius: de iustitia eete-

risq. virt. card. Lib. I I . c. 40. Dub. 5. n. 27. Laymann : 
Tlieol. mor. Lib. IV. tract, 4. e. 1 n. 6. lásd: Mül ler : 
Theol. mor. Lib. II . T. I I . §. 51. 

vagy az i rányában elkövetett sérelmek, kiengeszte-
lése czéljából tehát, továbbá a nyer t jótétemények 
hálá ja fejében, avagy u j adományok leesdeklése vé-
get t a jánlható fel a fogadalom, és épen azért kell, 
hogy tá rgya valami jó cselekedet „opus bonum" le-
gyen, mert csakis ezek ál tal és n j m közönyös tet tek 
ál ta l dicsöitteték a Magasságbeli, csakis ilyenekre va-
ló tekintettel engesztelhető ki, ezek által róha t juk le 
hálánkat , ezekben b i r juk a biztosítékot, hogyesdek-
léseink meghallgat tatnak. De, mivel a fogadalom 
által az Isten nem rendes úton hanem rendkívül i 
módon és különösen dicsőíttetik és ti«zteltettetik, 
kell, hogy a votum tá rgyáu l a jó cselekedetek kö 
zü.l azok választassanak ki, a melyek belbecsöknél 
fogva nagyobb értékkel birnak s melyek különösen 
kedvesek ö előtte: legyenek tehát eme cselekedetek 
„de bono meliori. " , 3) IIa most még hozzátesszük, 
hogy az ekként le tárgyal t ígéretnek öntudatosan, 
bizonyos benső elhatározással kell történie, s hogy 
továbbá csakis olyasmit Ígérhet valaki, a mi b i r to 
kát képezi, s a mi reá nézve lehetséges, akkor meg-
kaptuk a fogadalomnak teljes és szabatos megha-
tározását ! 

A fogadalom eszerint: Istennek az ember részről tett 
értékesebb és lehetséges jóra vonatkozó megfontolt igéret. 

Meghatározván a fogadalom fogalmát, mellőz 
zük ama különféle feloszlásokat, melyeket a scholas 
ticusok és mások oly bőségesen felhoznak. Tár-
gyunknak megfelelően csak azon feloszlást eml í t jük 
itt, mely a fogadalom kettős nemét jelzi úgymint : 
ünnepélyes és egyszerű fogadulom. 

Hogy ezen felosztás ér telmét magunkévá te 
gyük, szükséges, hogy meghatározzuk, miben áll a 
fogadalomnak ünnepélyessége? Ezen felosztásnak 
tagzatai privat ive állanak szemközt, a privat io pe 
dig — miként Suarez megjegyzi — a habi tus által 
tűn ik ki és ismertetik meg, s épen azért, és ennek 
alapján, ha egyszer megtalá l tuk és meghatároztuk 
a jelzett felosztás egyik tagzatának ünnepélyessé-
gét, megtalá l tuk és meghatároztuk a felosztás má 
sik tagzatának az egyszerűségét. Minden fogadalom 
ugyanis, a mely a megtalál t és meghatározott solem 
nitással nem bir, eo ipso egyszerű fogadalom, vo-
tum simplex. 

Miután eme különbség és felosztás kérdésével 
tüzetesen foglalkozni fogunk, egyelőre legyen sza-
bad megjegyeznünk azt, hogy a fogadalom ünnepé-
lességéhez két „conditio sine qua non" szükséges, 

13) S. Thomas : 1. c, 
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az egyik az, hogy a fogadalomnak absolutnak, a 
mi tehát minden föltétel t kizár, és épen azért 
perpetuumnak kell lenni, a második az, hogy kép 
telenné (inhabilem) tegye az ilyen fogadalomnak 
lekötött személyt oly tet tekre, melyek a votum-
mal ellenkeznek („qui sunt actus voto contra-
ri i") . Nevezetesen: a ki a szüzesség ünnepélyes fo-
gadalmát letette, hogy képtelen legyen házasságot 
kötni, kit a szegénység ugyan olyan fogadalma 
terhel, képtelen legyen sa já t magának szerezni va-
lamit, s ha valamije voir, hogy képtelen legyen efö-
lött önkényüleg sa já t tetszése szerint rendelkezni, s 
végre az engedelmesség fogadalmára vonatkozólag 
ha ünnepélyes, ugy az egyéniség a kit terhel képtelen 
a szerződés kötésre, legyen a szerződés natural is , 
vagy bármilyen más. 

Minden oly fogadalom, mely eme két conditio-
val nem bir, ha az egyik tu la jdonát képezné is a 
másik hiányában, nem ünnepélyes, hanem egyszerű, 
mert csak e két conditio egyiitvéve képezi a solevi-
nitás lényeget subs tan t iá já t . Innen magyarázható 
meg az, hogy nem elegendő ha valaki azt m o n d j a : 
én most ünnepélyes fogadalmat akarok tenni, nem 
elegendő, hogy fogadalma valóban azzá legyen ; 
megtör ténhetnék ugyan is, s valóban meg is tör-
ténik, hogy vagy tudat lanságból , vagy a szenvedély 
hatalma alat t kiej t i valaki e szavakat : ünnepélye-
sen fogadom pl. nem játszani, bizonyos társaságot 
kerülni stb. de mindez nem használ, hogy az egy-
szerű fogadalom ünnepélyessé váljék, bármilyen 
intentiója volt az illetőnek, és ez egyszerűen azért, 
mert nem áll hata lmában a fogadalom természetét 
megváltoztatni . Ez az oka annak is, hogy miér t 
marad egyszerű az oly fogadalom, a mely nyil-
vánosan az ünnepélyességek egész apparatusával 
tör tént , milyen pl. a jeruzsalembe való zarándoklás 
fogadalma, a mely néha a várdor táska és a vándor-
bot (pera et baculus) megáldása ünnepélyével köt 
tetet t össze. Ilyen volt továbbá a középkorban ama 
fogadalom, mely a szt. földnek a szaraczénoktól való 
visszafoglalására vonatkozott, s melynél a fogada-
lomból hadakozni vágyó kezeibe ünnepélyes módon 
a szt. kereszt je lvénye nyú j t a to t t át. Mindezen ün-
nepélyességek daczára maradt a fogadalom egy-
szerű fogadalom. Innét van, hogy néha az egyszerit 
fogadalom is ünnepélyesnek mondatik, tekintve 
tudniil l ik a solemnis formát, mely mellett történik, 
de ezen ünnepélyesség nem az, a melyről i t t szó 
lévén csak accidenfalis, vagy a mint a theologusok 
mondják „secundum quid" s mely nem eredmé-

nyezheti azt, hogy ugyanazon hatással bír jon a. fo-
gadalomtevöre s ugyanazon következményekkel 
mint az ünnepélyes fogadalom. Kettő eszerint a föl-
tétel, mely a votum ünnepélyességéhez okvetetlenül 
inegkivátatik: nem elegendő tehát ha valamely vo-
tum egy approbál t szerzetben aján tát ik fel, ezáltal 
még nem lesz ünnepélyessé, nem elegendő továbbá, 
ha az igy fogada'omtevőt csupán képtelenné teszi 
ad actus voto contrarios. H a emiatt valamely foga-
dalom ünnepélyessé válnék, ugy ünnepélyes lenne 
ama fogadalom is, melyet a Jézus társaságbeli nö-
vendékek novi t ia tusban tö l tö t t két év u tán tesznek. 
Ezen fogadalom őket képtelenekké ' ( inhabi les) te-
szi a házasságkötésre, vagyis ezen fogadalom reá-
jok nézve impedimentum dir imens és daczára 
annak nem ünnepélyes, hanem egyszerű fogada-
lom! , 4) 

(Folytatjuk). 

A vallási kczcmbcsségről. 

Paoli Ignácz 
Isten irgalmából és az apostoli sz. szék kegyelméből nikápolyi 
és bukaresti püspök az összes pásztori gondjaira bizott katho-

likusoknak üdvöt és áldást az Urban. 
(Vége.; 

1Y. 
A vallási indifferentismus épen a hitnek ez alapját, az 

igazságnak ez oszlopát s erősségét vette czélba, azt megin-
gatni, lerontani és teljesen megsemmisíteni akarván. Mert 
ha egyszer nem teszünk külömbséget Jézus Krisztus igaz 
egyháza és a tőle elszakadt felekezetek közt; ha közömbös-
nek s szabadnak ta r t juk , hit dolgában különféle s egymás-
sal ellenkező vélekedéseknek s Ítéleteknek helyet adni : ak-
kor már megtagadtuk az egyház csalhatatlan voltát és azt 
is, hogy az ő tanítása isteni tanítmány. Például közönyös-e 
s szabadságunk ben áll-e tagadni Jézus Krisztus jelenlétét 
a legm. oltáriszentségben — miként azt a reformátusok te-
szik ? Közönyös valami és szabad választásunkban áll-e 
hinni vagy elvetni, hogy Jézus Krisztus a világ üdveért a 
keresztfán egyszer magát feláldozván, ugyan azon egy áldo-
zatát naponkint megújí t ja papjainak szolgálatja által a sz. 
misének vérontás nélküli áldozatjában, — mit a katholika 
anyaszentegyház tanít, s miről a tőle elszakadt görögkele-
tiek is vallomást tesznek ? Ebből az következnék, hogy e 
tanok teljes bizonyossággal nincsenek Istentől kinyilatkoz-
tatva ; mert azt mondani, hogy az ember kényekedve sze-
rint hihet is nem is az Isten szavának: i.-tenkáromlás ; mi-
nélfogva azok, kik eme tanokat Istentől kijelentett tanok-
ként adják elő, tévednek vagy tévedhetnek. E szerint hogyan 
lehet az egyház az igazság oszlopa s erőssége, a kinyilatkoz-
tatott igazságok csalhatatlan őre ? Tehát csalhatatlan egy-

14) I. Crétineau-Joly: Geschichte der Gesellschaft Jesu 
in relig. polit, u. liter. Beziehung nach authentischen und 
noch nicht veröffentlichten Urkunden. Nach dem Französi-
schen frei bearbeitet I. B. 95. 

20* 
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ház nem létezik. S ha valaki már e végletegig e l ju to t t : mi 
marad még hátra ? Hihet e ez még szilárdan némely főtit-
kokat — mint például a Szentháromságnak és az isteni Ige 
megtestesülésének titkait ? Ezekre is ki keilend terjesztenie 
közömbösségét ; mert — meg lévén egyszer tagadva az 
anyaszentegyház csalhatatlan volta, — nem marad más biz-
tos mód, mi által megtudhatná, hogy vájjon azok valóban 
Istentől kijelentett titkok-e ; s igy ezekre nézve az isteni 
hitben való bizonyosságot elveszti, minek következtében az 
ő hite többé nem hit. Ezt a tapasztalás nagyon is bebizonyí-
totta. Mert a protestánsok közöl, kik nem ismernek el oly 
egyházat, mely az isteni igazságoknak csalhatatlan tanitója 
volna, — sokan a titkok valamennyijét elvetették, minők pl. 
az unitáriusok s antitrinitáriusok ; sőt nem kevesen annyira 
mentek, miszerint a Bibliának isteni sugallat szerint való 
irását is tagadták. 

„íme ! mily igaz amit már mondottam — az t. i. hogy 
a vallási közömbösség arra megy ki, miszerint a hitet alap-
ján elfojtva a világot visszavezesse ama sötét korba, mely-
ből azt a megtestesült isteni Ige, ami Urunk Jézus Krisz-
tus, irgalmasan kiemelte. 

V . 

Drága atyámfiai ! megértettétek ? A ki az isteni hitet, 
az üdvösség kezdetét s alapját, bírni akarja, annak a Jézus 
Krisztus igaz anyaszentegyházában kell azt keresnie, —azon 
anyaszentegyházban, mely a konstantinápolyi hitvallás sze-
rint egy, szent, katholika (t. i. közönséges) és apostoli, — 
és azzal állandóan egyesülve kell haladnia az igazság szoros 
utján, mely az örök életbe vezet. Nem, nem lehet válogat-
nunk az anyaszentegyház közt és a tőle elszakadt felekeze-
tek között ; az iránt nem szabad közömbösöknek lennünk. 

Aztán az anyaszentegyháznak isteni tanításait mind 
el kell fogadnunk. A hit igazságai ugyanis oly szorosan ösz-
szefüggnek, hogy közülök egy, igen csekélynek látszót sem 
tagadhatunk meg anélkül, hogy azon kiközösítő Ítélet alá 
ne esnénk, melyet isteni Üdvözítőnk kimondott akkor midőn 
az apostoloknak értésére adta, hogy, a ki az anyaszentegy-
házat nem hallgatja., azt ugy tekintsék mint olyant, ki a hí-
vek községéből ki van zárva. l) 

Ez oly tan, minőt az anyaszentegyháznak, egész a ke-
reszténység első korszakáig visszavihető ténykedése s hagyo-
mánya erősít ; mire számtalan szembeötlő példát találunk. 
Ezek közül egyre figyelmeztetlek, t. i. azon nevezetes inte-
lemre, melyet a harmadik század egyik vértanuja, sz. Hip-
polyt (Ipoly) római áldozár, akkor adott, midőn Krisztus 
hitét saját vérével vala megpecsételendő. O ugyanis a nová-
tiánosok szakadárságába vonatott álnokul ; de — midőn a 
pogányok által mint keresztény a vesztőhelyre vezettetett s 
már azon volt, hogy a vértanúhalált elszenvedje —t a Szent-
lélektől fel világosíttatván s ösztönöztetvéu, belátta, hogy 
a katholika egyházon kívül nem lehet Krisztus mártírja, s 
hogy kötelességében áll Krisztus istenségével együtt az ál-
tala alapított egyháznak egységes voltát is megvallani. 
Azért e sz. vértanú, — midőn számos keresztények, kik az-
előtt szakadárságán megbotránkoztak volt, a számára kije-
lölt vesztőhelyre kisérték s tőle tudakoznák, hogy hol ve-

') Mát. XVIII. 17. 

gyék a sz. áldozást, azaz melyik hitet kövessék — ezen, sz. 
Damáz pápa által sírkövére vésetett versekben megörökített 
választ adá : hogy mindnyájoknak a katholikus hitet kell 
követniök ; vagyis — miként Prudentius, egy, a negyedik 
századbeli keresztény költő, vele beszélteti: — Kerüljétek, ó 
boldogtalanok ! Novátus átkozott hitszakadárságát ; és egye-
süljetek megint a katholikus népekkel. '') S pedig a nováti-
ánusok nem tagadták a hitnek főtitkait, hanem hitték azo-
kat, sőt egyebeket is, csak nem akarták elismerni az egyház 
törvényes fejét, ki akkoriban sz. Cornelius pápa volt ; s ta-
gadták azt, hogy az egyház megbocsáthatja a keresztség 
utan, elkövetett bűnöket. Ebből tehát azt a következtetést 
kell magunknak levonni, hogy Krisztus dicső mártír ja, sz. 
Hippolyt, azt a közönyösséget kárhoztatta hangnyomatékkal, 
melyet napjainkban sokan követnek. 

VI . 

„íme a türelmetlenség" — igy kiáltoznak e század 
álbölcsei, kik az Isten bárányának igen szelíd jegyesét, az 
anyaszentegyházat, arról vádolják, mintha viszálkodást s 
gyűlöletet terjesztene az emberek közt. De ha az igazság-
jogaiért síkra szállni kárhoztatásra méltó türelmetlenség, 
— akkor íme, mi következik: Minden vallás jó — még a 
Mahomedé is, még a vad afrikaiak legképtelenebb s legos-
tobább fetisizmusa is ; mert ugyan e joggal türelmetlenség-
ről lehetne vádolni azt is, ki hiszi s erősiti, hogy egyedül a 
kereszténység az igazi és üdvözítő vallás. S igy igazolva 
volna a legrutabb s legistentelenebb közönyösség, mely — 
mint már fönnebb mondók — az atheismus, istentagadás 
felé törekszik, vagyis arra hogy az ember észtehetségét 
alapjában elfojtsa. Atyámfiai! ne hagyjátok magatokat el-
tántorítani. A „türelem" szépen hangzó szó ugyan — vala-
mint ezek is : „humanismus, egyenlőség," s „függetlenség;" 
— de mit akarnak vele jelenteni ? Talán azt, hogy az igaz-
ság megegyezzék a tévelylyel — azaz hogy mindakettőt 
egyre becsüljük s mindakettőnek egyaránt hódoljuk? Azon-
ban — „mi egyesülése a világosságnak a sötétséggel ? Mi-
csoda egyessége lehet Krisztusnak Béliállal ? 3) — igy kiált 
fel ekkor az apostol. Az igazság és a tévely oly két ellenség, 
melyek soha ki nem békülnek. S ki az igazságot megveti és 
vakmerően a tévelyhez ragaszkodik, a rettenetes Ítéletnél 
fogva már meg van vetve Istentől s holta után az örök gya-
lázatra lesz menthetetlenül kárhoztatva. Igy szól ugyanis a 
megtestesült örök Igazság: „A ki nem hiszen, már elitélte-
tett." 4) A ki nem „hiszen, elkárhozik." 5) 

IIa pedig a „türelem" alatt az értendő, hogy a téve-
dőket szelídséggel s béketűréssel elszenvedjük, őket egész 
szivünkből szeressük, s javukat és hasznukat előmozdítsuk : 
a „türelem"-nek mindenesetre ez valódi értelme; s e tekin-
tetben senki sem türelmesebb, mint Jézus Krisztus igaz 
egyháza. Vizsgáljátok csak jól, mit művel a nap ? Az a sö-
tétségtől jól megkülömbözteti a tárgyakat , melyek mint 
meg annyi hulla a homály ijesztő leplébe vannak burkolva. 
A sötétséget — amily kellemesen, liábortalanul, époly erő-

2) Fugite, o miserí, eiecranda Novati Schismata ; catholicis red-
dite vos populis. (Prud. Peristaph. hvmn. 11.) 

3) II. Kor. VI. 14. 15. 
Ján. I I I . 18. 

') Márk. XVI. 16. 
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sen, hatalmasan, és kérlelhetlenül elűzi, eloszlatja ; a homá-
lyos tárgyakat pedig megvilágosítja, megvilágosítván meg-
eleveníti és megszépíti. 

Epen igy tesz az igazságnak isteni Napja, az emberré 
lett örök Ige, ki „megvilágosít minden e világra jövő em-
bert."6) O azon van, hogy valamennyi tévelyek istentelensé-
gét megsemmisítse és hogy a tévedőket minden erkölcsi 
szépséggel betöltvén, nekik életet és pedig örök életet adjon. 
Ugyanezen módon cselekszik az O szeplőtelen jegyese, az 
egyház, is, mely által ugyanazon isteni Igének mennyei su-
garai tiszta s élénk verőfényként verődnek vissza az egész 
emberi nem szemeire. Az ugyanis az igazságnak ama fényét, 
melyet Jézus Krisztustól nyert s még folyvást nyer, szendén 
löveli a világra — azon parancsot teljesítvén, melyet Krisz-
tus maga adott az apostolokhoz intézett e szavakkal : „El-
menvén az egész világra, hirdessétek az evangéliumot min-
den teremtménynek." „A ki hiszen, és megkereszteltetik, 
üdvözül." 7) 

V I I . 

0 ! mily csodálatra méltók e fénynek hatásai! Megvi-
lágosítván ugyanis az emberek értelmét, szivökben lángra 
gyúj t j a a szeretetet; . s igy őket a „mennyei" ember, Jézus 
Krisztus, hasonlatosságára átalakítván, Isten fiaivá, az 
örökké tartó isteni boldogságnak örököseivé teszi. Ez azon 
egyetlen igazi jó, melyet a keresztény e földön kivánkat, s 
melytől megfosztvák mindazok, kik — alig birván még a 
holt s tétlen hitnek árnyékával, — magukat a rosz kíván-
ságnak és a bűnnek sötét műveire ragadtat ják. , Ezek Utó-
végre öntudatlanul s közömbösen hevernek az önzés és a sí 
érzékiség romlottságában annyira, hogy erkölcsi értelemben 
joggal lehet őket hasonlítani a hullákhoz, melyek a sír ho-
mályában rothadnak. Krisztusban forrón szeretett Atyám-
fiai! ha közőletek valaki e siralmas á l l apo tban volna: ne 
késsék gyors és őszinte bűnbánat által megint oly életriiódot 
kezdeni, mely a világosság fiaihoz illik.— azokhoz t . i. kik 
a hit által megvilágosíttatván, csak oly cselekedeteket gya-
korolnak, melyek ugyanazon hittel mégegyeznek. Ugyan-
azért forró szeretettel hívlak fel mindnyájatokat édes 
Anyánk, az egyház, ama parancsának teljlegítésére, hogy a 
húsvéti sz. idő alatt a penitenciatartás szentsége által mos-
suk meg s tisztítsuk meg lelkiismeretünket ami Urunk 

o ö 
Jézus Krisztus drága sz. vérében, és hogy aztán járuljunk a 
legméltóságosabb Oltáriszentséghez, szivünkbe fogadván 
ugyanazon édes Üdvözítőnket, az igazság s világosság kút-
fejét. Lám ! ha az anyaszentegyház s főpásztorotok felhivá-
sát engedelmesen követenditek : akkor bizonyára örömitta-
san s teljes joggal ismételhetem nektek az apostol e szavait : 
„Az éj elmúlt, a nap pedig elközelgetett. Vessük el tehát a 
^sötétség cselekedeteit, és öltözzünk a világosság fegyverei-
b e . Mint nappal, tisztességesen járjunk, nem tobzódásokban 
„és részegeskedésekben, nem ágyasházakban és szemtelensé-
„gekben, nem versengésben és irigykedésben." 8) Ugyanis a 
Húsvét mint egy fényes nap szép hajnala virad rá tok; s — 
valamint reggel az emberek fel szokták ölteni ruháikat — 

6) Ján. I. 9. 
7) Márk. XVI. 15. 
a) Rom. XIII. 12. 13. 

igy ti is újból felöltözködtök a világosság ruhájába. Ez pe-
dig maga ami Urunk Jézus Krisztus miként ugyanazon 
apostol alább megmagyarázza mondván: „Öltözzetek az U r 
Jézus Krisztusba" 9) — ki hasonlóan a naphoz megvilágo-
sítván a lelkeket, a valóság, igazság és szentség tiszta suga-
raival ragyogtatja azokat. E becses ruha, melyet az élő, ós 
jó cselekedetekben termékeny hit képez — ez tévén minket 
hasonlókká Jézus Krisztushoz meggyújt ja s éleszti bennünk 
az isteni szeretet tüzét ugy, hogy szeretni fogjuk a mi 
Urunkat Istenünket teljes szivünkből s mindenek fölött, fe-
lebarátunkat pedig épen ugy mint magunkat ; s igy be lesz 
teljesítve az egész isteni törvény, melynek mintegy alapját s 
velejét a szeretet képezi. E drága öltöny megoltalmaz ben-
nünket a rosz példák ártalmas hatásaitól, megvéd a téve-
lyek halálos csapásai ellen ; mert az Isten malasztjának se-
gedelmével — melyért állhatatosan kell esedeznünk — a 
hit igazságai fölött behatóbban elmélkedvén s azokat a gya-
korlatba is átvivén, minden sérelem nélkül jutunk át a ve-
szedelmeken s győzedelmeskedünk örök üdvösségünk elle-
nein. „Ez a győzelem, mely meggyőzi e világot, a mi hi-
tünk" 10) — úgymond sz. János apostol. 

Művelje e csodálatos eredményeket bennetek az isteni 
kegyelem, melyet szivünk egész teljéből rátok esdünk ! Le-
gyenek azok mintegy előjátékai s előkészületei az igazság 
Napjának az ő tejes fényében való megjelenésére — hogy 
az ő határtalan dicsőségébe mélyedve evezzetek az örök 
boldogságnak kimondhatatlan örömárjain, melynek záloga 
legyen a főpásztori áldáá, melyet rátok adunk az Atyának 
és Fiúnak és Szentléleknek nevében. 

Adatott lakásunkban, Bukarest 1882. február 12. 
j Puoli Ignácz. 

! I i • nikápolyi és bukaresti püspök. 
NB. Ezen pásztorlevelünk mindkét egyházmegyénk 

templomai és kápolnáiban Böjt első Vasárnapján felolva-
sandó, vagy két különböző Vasárnap is, lia a hivek igénye 
ugy kivánná. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márczius 8. A középtanodai törvényjavaslat 

materialéja. — Az országgyűlés tanügyi bizottságának al-
bizottsága tehát befejezte működését. E bizottságból érte-
sülhetett az ország, hogy mit akarnak a katholikusok és 
mit akarnak a vallásfelekezetek ; legkevésbé, illetőleg sem-
miképen sem értesülhetett arról, hogy mily álláspontot fog-
lal el a kormány különösen a katholikusok kívánalmaival 
szemben, mert a kormány képviselője, azóta, hogy ama hi-
res és nem tudni mily értelemben visszavont nyilatkozatát 
tette, egész homályba burkolózott, azért-e, hogy ismét oly 
nyilatkozatot tegyen, melyre azután elmondja, hogy ő 
azt nem ugy és nem azon összefüggésben mondta, vagy 
azért-e, hogy gondolatait el ne árulja, ezt, meghatározni 
nem tudjuk, a tény csak az, hogy ő elhallgatott és hallga-
tásával folyt le a tanácskozás. 

A mily feltűnő volt mindenkire ez a hallgatás, annál 
nevezetesebb és fontosabb, hogy a tanácskozás, nem úgy, 
mint azt előre mindenki vélte volna, hanem úgy végződött, 

9) ü . o. 14. v. 
">) I. Ján. V. 4. 
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mint a hogy arra aligha gondolt valaki a beavatottakon ki-
vül. A tanácskozás rendes folyama ugyanis azt követelte 
volna, hogy miután az albizottság elvégezte működését, an-
nak eredményéről az összbizottságnak jelentés tétessek és e 
bizottság vegye tárgyalás alá a törvényjavaslatot a tett nyi-
latkozatok és a benyújtott memorandumok alapján. Az al-
bizottság utolsó ülése azonban meglepetést nyújtott . Trefort 
ő excja ugyanis a középtanodai törvényjavaslatot, a be-
nyújtot t memorandum és az albizottság jelentésével együtt, 
tehát az összes materialet a kormánynak kérte kiadatni ta-
nulmányozás végett, hogy avval szemben a kormány állást 
foglaljon, mielőtt az ugy a teljes bizottsághan tárgyalás 
alá kerülne; kikérte pedig ő excja e materialet azért, mert 
ahhoz ugy felsége, mint a minisztertanácsnak is szava van. 

Nagyon tévednének, ha lennének, kik azt vélnék, hogy 
mi az ügy ilyetén kimenetelét helytelenítjük, úgyannyira 
nem teszük azt, hogy annak inkább nagyon is örvendünk. 
Ha a tárgyalást az összbizottság folytatta volna, nagyon 
tartani lehetett volna attól, hogy kellő tanulmányozás és 
tájékozottság hiányában az összbizottság oly határozatokat 
hozott volna, melyek a katholikus ügy legnagyobb kárával 
járával jár tak volna, s melyeket vagy soha, vagy csak évti-
zedek multán lehetett volna helyrehozni. Ez a veszedelem, 
a mint hinni szeretjük, a jelenlegi eljárás által, hogy a ma-
terialék a kormánynak tanulmányozás végett kiadattak, el-
van hárítva. A kormánynak módja és ideje van, hogy a ka t -
holikusok óhajait alaposan tanulmányozza; a kettős memo-
randumból, a történt nyilatkozatokból megtanulhatja, hogy 
melyek azon kivánságok, melyek teljesítése a katholikusokat 
kielégíti, a nélkül, hogy ezáltal a tanügy, bárcsak a legke-
vesebbet is, szenvedne. A kormánytól függ ugyanis a tör-
vényjavaslatot nem bocsátani előbb tárgyalás alá, mielőtt ő 
kellőleg át nem tanulmányozta. 

De örvendetesnek találjuk az ügy ilyetén fordulatát 
azért is, mert nem minden alap nélkül véljük feltehetni, 
hogy a kormány a katholikusok jogos kívánságát kielégí-
teni akarja. A helyzetet t. i. ugy fogjuk fél, hogy a kor-
mény nem levén teljesen, vagy helyesen informálva a kath. 
közétanodák felől, benyújtott egy törvényjavaslatot, mely a 
katholikusok jogait minden lépten nyomon sértette. A kat-
holikusok, ama hires kormányi nyilatkozat után, látva a ve-
szedelmet, mely középtanodáikat, daczára a szerzetes főnö-
kök által már benyújtott memorandumnak, fenyegeti, tekin-
télyes módon fellépve, hivatalos alakban tették meg felvi-
lágosításaikat. E fellépés ujabb tájékozást nyújtott a kor-
mánynak és pedig először is azt, hogy a kormány beláthatta, 
miszerint ezentúl már nem lehet a katholikusokat figyelmen 
kivül hagyni, másodszor pedig azt, hogy a katholikus tan-
ügy felől a kormány mindezideig tévesen volt informálva : 
mindezekről meggyőződvén a kormány, kiadatta magának 
a materialet, hogy hisszük most már alaposabb informatiója 
után, kijavítsa a hibákat, melyek a törvényjavaslatban a 
katholikusok jogai ellen elkövettettek. Ha a kormánynak nem 
ez volna a czélja, akkor egyáltalában nem értenők meg, hogy 
miért tétesse át magához az összes iratokat. A már benyúj-
tott törvényjavaslattal szemben már állást foglalt annak be-
nyújtása által ; most azt bizonyos értelemben visszavonta, 
bizonyára nem ázért, hogy még inkább súlyosbítsa a sérel-

meket, midőn már az eddigiek miatt is felszólaltak a katho-
likusok, hanem azért, hopy a már létező sérelmeket is meg-
szüntesse. E reményben mondtuk mi, hogy örvendünk a 
materialenak a kormány részére történt átadása miatt. 

Nem is véljük, hogy bármily csekély nehézséget is 
okoznak a kormánynak teljesíteni a katholikusok kíván-
ságát ; nincsen ebben semmi, amit akár vallási, egyházi, akár 
állami szempontból megadni nem lehetne. Nincsen egyházi 
szempontból, mert nem lehet belátni, hogy miért ne intéz-
hetnék a katholikusok középtanodáik ügyeit, fenntartva 
mindenkor az állami főfelügyeletet, épen ugy, mint intézik 
a protestánsok saját középtanodáik ügyeit? Hiszen a képes-
séget csak nem lehet megtagadni e tekintetben a katholiku-
likusoktól?! Azt csak nem fogja senki állítani akarni, hogy 
csak a protestáns felekezetben van meg a képesség a közép-
tanodák ügyeit vezetni ? Ugyanezt kell mondani állami szem-
pontból is. Ha nem állott meg az állami gépezet az által, 
mert a protestánsok önmagok kezelték középiskoláik ügyeit: 
mi alapon fenyegetnék ezt a katholikusok ? Ha az állam 
ma is minden állami érdek veszélyeztetésének félelme nélkül 
kész megengedni, hogy a protestánsok jövőre is önmaguk 
vezessék középtanodáik ügyeit : lemondhat a félelemről 
szemben a katholikusokkal kétszeresen. 

Nehézség tehát nem létezik. És igy csak jóakarat kell 
megadni a katholikusoknak is azt, ami őket megilleti. Mi 
ebből a jóakarat feltevéséből indultunk ki, és nagyon fáj lal-
nék, ha azoknak lenne igazuk, kik már most is kételyöket 
fejezik ki a jóakarat felett, kik már most is fogásnak jelen-
tik ki e materialék áttételét a kormányhoz, hogy valami 
kerülő uton annál biztosabban el lehessen nyomni a katholi-
kusok jogait középiskoláikhoz. Mi várjuk e felfogás czáfo-
latát, de azért résen leszünk. 

Róma. Marcz. 2. XIII. Leo pápa válasza a sz. Colle-
gium üdvözletére megkoronáztatásának évfordulója alkal-
mából . — Midőn hálás szivvel fogadjuk, igy szólt , 
a szent Collegium meleg és hódolatos érzelmeit , me-
lyeket irántunk koronázásunk évforduló napján meg-
újít, nemcsak tetszésünket kivánjuk nyilvánítani, hanem 
nagyon szivünkön fekszik, hogy biztosítsuk teljes megelége-
désünkről is azon bölcs (illuminato) támogatásért, melyet ne-
künk az egyház nehéz kormányzatában folytonosan nyújt . 
Erre nézve, épen nem lehet csodálkozni, ha az örömek közé 
bőven vegyülnek keserűségek és fájdalmak is; mert, 
miként ön. bibornok ur, imént emlité, ilyen a mód, ez a 
szabály, mely szerint az isteni gondviselés az egyházat 
kormányozza. 

Nem is esik nehezünkre, hogy még ily örvendetes na-
pon is a Magunk és az egyház súlyos állapota hozatik emlé-
kezetünkbe, miután ez az, ami mindenek előtt szünet nélkül 
foglalkoztat és legbuzgóbb gondoskodásunkat igénybe veszi. 
— A most épen bezárt év folyása alatt a szent Collegium 
által jól ismert tények egész sora erre irányozta az egész 
keresztény világ figyelmét, és a legtávolabbi vidékekről is 
számos és tekintélyes hang emelkedett fel a Mi ügyünk ér-
dekében. 

Most ismét azt látjuk, hogy újból elhallgattatni akar-
ják ezt az ügyet, s mindenféle cselfogással lecsillapítani igye-
keznek a katholikusok aggodalmait, kik remegnek a római 
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pápára várakozó sors miatt. — Azonban a tények világosan 
megmutatták, mennyire igazságosak és alaposok azon aggo-
dalmak: hiu ábránd lenne azt hinni, hogy ily eszközökkel el 
lehet háritani a legsúlyosabb nehézségeket, melyek a dolgok 
mai helyzetéből benső szükségszerűséggel támadnak a Mi 
szabadságunk és függetlenségünk kárára. Ilyen vitás ügy, 
amint ma szeretik nevezni, melylyel az egyháznak létérdeke, 
az apostoli Szék méltósága, a pápa szabadsága, s nem csak 
egy nemzetnek, hanem az egész katholikus világnak békéje 
és nyugalma oly bensőleg van összekötve, bizonyára nem 
intézhető el az időnek enyhitő közbenjárásával, s még ke-
vésbbé hallgatással ; mindaddig, mig meglesz az ok, kell 
hogy az, előbb vagy utóbb, élénkebben érezhetővé váljék, 
mint azelőtt valaha 

Valóban, egyrészről lehetetlenség, hogy a pápa elszánja 
magát oly lealázó helyzet elfogadására, mely az ellenkező 
állitások daczára, őt más hatalom uralma alá helyezi és a 
forradalomnak kiszolgáltatja, amely miután erőszakkal 
megfosztotta függetlenségének leghathatósabb biztositéká-
tól, és miután megfosztotta az egyház kormányzatának leg-
erősebb támaszaitól, megengedi, hogy naponkint ezerféle 
módon kigúnyolják és megsértsék személyét, méltóságát és 
apostoli hivatalának legtiszteletreméltóbb ténykedését. 

Másrészt pedig oktalanság azt gondolni, hogy az egész 
világ katholikusai nyugodtan elnézé, hogy fejők és legfőbb 
tanitójok sokáig maradjon ilyetén, legmagasabb méltóságá-
hoz annyira méltatlan és fiúi szivökre nézve annyira fájdal-
mas helyzetben. Sőt mivel a tömeg szenvedélye folyton nö-
vekszik és a vallás és a polgárosult társadalom veszélyével 
mindinkább túlsúlyra jut , elérkezhetik az idő, midőn majd 
magok az ellenségek elismerik és segítségül hívják a köz-
rend megóvására és a népek jóllétére a hatalmas és jóté-
kony befolyást, melyben a római pápa oly gazdag. 

Bizonyosak lehetünk tehát benne, hogy semmiféle 
erőlködés és mesterkedés nem lesz képes mindig elsimítani 
az összeütközést, melynek felélesztésére minden pillanatban 
annyi tényező működik közre. Legfeljebb huzamosb ideig 
fönntarthat ják a dolgok erőszakos állapotát, mely ellensége 
a közjónak, telve van veszélyekkel és nehézségekkel, s me-
lyet minél előbb megszüntetni minden helyes érzékű politi-
kusnak kiváló érdeke. Mert, ha ez a helyzet terhes és káros 
az egyházra nézve, bizonyára nem lehet előnyös az olasz 
népre nézve sem ; — de nem nyújthat biztosságot és nem 
szerezhet tiszteletet azoknak sem, kik a secták törekvései-
nek kedvezve, csökönyösen ellenségnek tekintik a római pá-
paságot, ós azért azt elnyomni, megalázni akarják. 

A mi minket illett, nem tudjuk, hogy milyen és meny-
nyi nehézséggel kell még majd szembeszállanunk, hogy a 
legvégsőkig megfeleljünk súlyos hivatalunkból ránk háruló 
kötelességeinknek. Mindazáltal Istenben bizva s hatalmas 
segítségéből erőt merítve, tovább folytatjuk a nehéz utat , 
melyen meg vagyunk győződve, mindig velünk lesz a szent 
Collegium állhatatos támogatása és hű részvétele. 

Es azért jól esik szivünknek az öröm e napján lekö-
nyörögni számára az ég legkiválóbb malasztjainak bőségét, 
aminek szolgáljon zálogául apostoli áldásunk, melyben ki-
váló jóakaratunk bizonyitékául szivünk teljéből részesítjük a 
szent Collegiumot együttvéve és egyenkint. 

Belgium. Belgium bibornok-2irimása, főm. és ft . De-
champs Viktor Ágost malinesi érsek, ezé vi nagyböjti körle-
velében az istenkáromlásról szólt papságához, tekintettel a 
főegyházmegyéjébe már 1825-ben behozott istenkáromlás-
elleni egylet uj, lelkes felkarolására. I t t közöljük először a 
főpásztori körlevelet, azután a nevezett egylet alapsza-
bályait. 

Nagynevű elődünk (Sterckx bibornok-érsek), úgymond 
Mechelm apostoli lelkű főpásztora, alighogy Belgium érseki 
székét elfoglalta, azonnal missiókat adatott egész megyéjé-
ben. Egy szentéletű missionarius kérelmére *) és X V I . Ger-
gely pápa felhatalmazásával 1835-ben a gondjára bízott 
hitközségekben lelki társulatot alakított az istenkáromlás 
kiirtására. E társulat, amint alább következő alapszabályai 
mutatják, nagy búcsúkkal van kitűntetve, a nélkül, hogy 
tagjai legkisebb anyagi áldozatra volnának kötelezve, csakis 
be kell magukat a társulat könyvébe Íratni és naponkint 
rövid imát kell végezniök, a mit különben is megszoktak 
tenni, s a mire bűn terhe alatt nem köteleztetnek. 

Az apostoli szent szék 1843-ban nagylelkűen megen-
gedte az egész kath. egyház összes püspökeinek, hogy min-
denütt hasonló egyleteket alakítsanak. 

A malinesi főmegye társulata még sok helyütt fennr 
áll ; sőt még ott is, hol már nem látszik élni, nyomai vannak 
azon közimákban, melyeket az isteni tisztelet után vasárna-
ponkint végezni szokás az istenkáromlás kiirtása és jóváté-
tel végett. 

A lelkész urak Isten előtt meg fogják vizsgálni, ha 
vájjon felállítandó vagy visszaállitandó-e nálok az egylet, 
avagy csupán ezen ima hozandó-e be vagy tartandó fel, a 
különféle körülmények szerint, melyeket ők tudnak legjob-
ban megítélni. 

Ezen egylet jó eredménye igen nagy, mert az istenká-
romlás utálatos bűne igen sok helyütt jobbára (moralement) 
eltűnt; ámde, fájdalom, még sok más helyen meg van, és 
napról-napra bűnösebb és gonoszabb alakban terjed. Való-
ban, t. testvérek, nemcsak abban áll az istenkáromlás, ha 
Isten, a szentek, vagy szent dolgok sérelmes szavak által 
meggyaláztatnak, hanem abban is, ha valaki tévelyeket 
terjeszt vagy olyasmit mond Istenről, a mi az ő szentségével 
ellenkezik, vagy megtagadja tőle, a mi őt megilleti, avagy 
ha valaki teremtményeknek tulajdonitja az t , a mihez 
egyedül Istennek van joga.5) Innen van, hogy napjainkban 
egész sereg könyv és lap szüntelenül káromkodik, akár mikor 
tagadja az isteni igazságszolgáltatást, akár midőn Isten 
nyilván való műveit és intézményeit emberi dolgok gyanánt 
tekinti, sőt velők, fajdalom, mint állitólagos (papi) csalások-
kal és megvetendő dolgokkal bánik, p. az Ige megtestesü-
lésével, a b. Szűz isteni anyaságával, megváltásunk kereszt-
áldozatával, az imádandó oltáriszentséggel, az uj-szövetség 
szentségeivel, a katholika egyházzal, melynek egysége, örök-
léte, egyetemessége, megszentelő hatalma oly nyilvánvaló és 
fényes tények, melyeknek csak Isten lehet szerzője. 

(Vége köv ) 

' j P. Boone S. J. 
2) Committitur blasphemia enuntiativa vel affirmaiido aliquid 

de Deo quod ei repugnet, vel negando quod ei competat : vel adseribendo 
aliquid creaturis, quod soli Deo proprium est. Bens, De virtute fidei, 57. 
de blasphemia. 
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IRODALOM. 
Kalendarium Manuale utriusque Ecclesiae Orienta-

lis et Occidentalis Academiis clericorum accomodatum. 
Auctore Nicolao Nillss S. J . Tomus I I . Oeniponte 1881. 
X X X V I I I . és 814.1. (Vége.) 

A II . fejezetből különösen kiemelendőnek tart juk a 
húsvéti idő meghatározásáról szóló hosszabb s külön mun-
kákat pótló értekezését, a harmadik fejezetből pedig az Űr-
napot és Jézus legszentebb szivének ünnepét, melynek, az 
e tárgyról szólt nagy munkája nyomán, hosszabb tért 
szentel. 

A terjedelmes függelékben közli az örmények, koptok, 
syrok és chaldok ünnepeit s X I I I . Leó pápa ő szentségé-
nek Grande munus kezdetű encyklikája folytán a görög 
kath. és nem egyesült egyházban keletkezett mozgalmakat. 
Végre egy a legkisebb részletekig terjedő tárgjegyzék zárja 
be a munkát. 

Ezekben érintetvén röviden a nagy szorgalommal és 
szakavatotttsággal irt munka tartalmát, nem marad egyéb 
hátra, mint, hogy azt az érdeklettek figyelmébe ajánljuk, kü-
lönösen azokéba, a kik számára az első sorban Íratott. A hit-
tan-hallgatóknak alkalmas kézikönyvet akart nyújtani szerző 
ily irányú tanulmányokhoz s innen van, hogy sok helyen meg 
nem elégszik a kútfők idézésével, az adatok kivonatonként 
fölsorolásával, hanem szószerint idéz egyes pápai bullákat, 
egész terjedelmökben egyes történelmi részleteket s mindkét 
szertartás könyveiből egész egyházi énekeket, akarván nem-
csak útmutatással szolgálni, hanem annak keretébe vágó 
példákkal is. A példák általi oktatáshoz tartozik Klein ta-
nárnak nyolcz művészi képe is, melyek e főünnepek elé a 
szöveg közé illesztvék. Pustet könyvkiadó bocsátotta ren-
delkezésére, kinél külön, s később breviáriumában is meg-
jelentek. Végül föl kell említenünk, hogy az eddig megje-
lent két kötethez még egy harmadik is, „Symbolae ad illu-
strandam históriám ecclesiae orientális in territoriis ad co-
ronam sancti Stephani pertinentibus" czim alatt is készül. 
Sok évi e téren folytatott tanulmányai és kutatásainak ered-
ménye lesz e munka. P . Nilles sem időt, sem fáradságot, 
sem költséget nem kiméivé beutazta hazánkat, átkutatta a 
levéltárakat, hogy magát az idevágó adatok birtokába he-
lyezze, s az neki legnagyobb részt sikerült is, mert kezébe 
kerültek Ravasz Ferencz hazánkfiának az unióra vonatkozó 
iratai is, melyek a kilátásba helyezett harmadik kötetben 
először fognak napvilágot látni. — Mindezek után meg va-
gyunk győződve, hogy mint az első kötet úgy ez is el fog ha-
zánkban terjedni, hogy szerző tulajdonképeni czéljához képest, 
a két egyházközti köteléknek szorosabbra fűzését elősegitse. 

—rn—. 
= Beküldetett-. Pálmaszentelés. Főpásztori jóváha-

gyás mellett a nép számára kiadta Szabó István gymn. ta-
nár, Gyula-fehérvártt, (vár.) Ara 5 kr. Finomabb papiron 
borítékkal 6. kr. 

Még kapható ugyanitt : 
1. Buza szentelés Ara 5 kr. 

2. Urnapi sz. mise és körmenet Ára 8 kr. 
3. Urnapi körmenet „ 4 „ 
4. Gyertyaszentelés „ 3 „ 
5. Beavatási szertartás „ 2 „ 

A megrendelt példányok bérmentesen küldetnek meg. 
= Veszely Károly prépost-plébános lefordította Blot 

J . x. atya „Tul a síron ismét megismerjük egymást'* 
czimű művét, melyben szerző egy súlyos csapásokkal láto-
gatott úrhölgyhöz intézett 7 bizalmas levélben egy buzgó 
lelkiatya odaadásával, a tudós alaposságával s egy franczia 
író gazdag szellemével, a tárgy fönségéhez mért egyszerű 
s mégis magasztos irályban adja elé, ami szenvedő emberi-
ség vigaszára mondható. — A magyar fordításra előfizetést 
hirdet Klüger Bernát, az erdélyi püsp. lyc. nyomda bérlője, 
Gyulafehérvárit, 1 frttal. A mű meg fog jelenni márczius 
végén. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya mgr Pieraertst, a löweni kath. egye-

tem rektorát, az egyházi tudomáuyosság terén szerzettt ér-
demeinek elismeréseiil, külön pápai brevével hittudorrá 
avatta fel. 

— A londoni ,Tablet' szerint, tekintettel azon sokféle 
és folyton szaporodó ügyekre, melyek az Egyesült-Alla-
mokra nézve felmerülnek, XI I I . Leó pápa elhatározta, hogy 
valamint elődje a keleti ügyek, ugy ő az észak-amerikai 
ügyek számára külön congregatiót állít fel, melynek élén 
egy amerikai származású bibornok fog állani. 

— Ft . Buhla Károly vál. arbesi püspök, esztergomi 
őrkanonok ur ő méltósága, áldozárságának ötvenéves emlé-
kére a sz. Adalbertről nevezett papi nyugdíj-intézet szá-
mára 5000 frtot, az esztergom-király városi kórház kápol-
nájában végzendő sz. misére 1000, az alesperesi alapnak 
gyarapítására 1000 frtot adományozott. Ö méltósága az 
Adalbertinum alapját eddig már összesen 15,000 frttal gya-
rapította. Isten éltesse ! 

— Megtérés. Külföldi lapok írják, hogy Kuttner Zsig-
mond pesti születésü protestáns festő, olasz útjában betévedt 
Lorettoba is. Miután megszemlélte a templomot, be akart a 
templom közepén levő názárethi házba is térni, de láthatat-
lan erő tartotta vissza. Feldühödt a pápista babonára, s le-
gott kirohant a vasútra, de a vonatról elkésett. Haragjában 
gyalog tette meg Anconába az utat. De ott oly nyugtalan-
ság, belső harcz, dúlt kedély szállta meg, hogy nem tudott 
hova lenni felzudult keblével. Valami vonszolta Lorettoba. 
Gyalog oda indult ; de már nem a kápolnába sietett, hanem 
a gyónószékbe, mely fölött e szavakat olvasta: pro lingva 
germanica. Cereboni gyóntatónak feltárta lelke állapotát ; 
feltételesen megkereszteltetett s letette a kath. hitvallást, mi-
re a názárethi kápolnában áldozott. ( U j M. Sión.) 

— Az olasz kormány közlönye, a ,Monitore', X I I I . 
Leó pápa koronázásának évfordulója alkalmából azt akarta 
elhitetni egyik koholt communiquéjében a világgal, mintha 
az apostoli szentszéknek Angol-, Német- és Oroszországgal 
folytatott tárgyalásai meghiúsultak volna. Erre a párisi 
Monde Rómából kapott sürgönyben kijelenti, hogy M. 
Erington igen szorgalmas látogatója Jacobini bibornoknak, 
Schloezer végleges lakást keres a vatikán-melletti porosz 
követségnek, BoutenefF pedig szintén rendesen érintkezik az 
államtitkárral, sőt arról van szó, hogy a szent atya a czár 
koronázásán külön követ által lesz képviselve. Az olasz 
kormány hivatalosa tehát — czélzatosan hazudott. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztői lakás: Buda-
pest, VIII., Stáczió-utcza 
55 . , hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f o l y ó i r a t . 

NEGYVENEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Budapesten, márczins 15. 21. 

JL 
Előfizethetni minden kir. 

postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesztő-

nél, és Kocsi Sándor 
nyomdai irodájában, M'u-
zeum-körut 10. sz. alatt, 
hova a netaláni reclama-
tiókis, bérmentes nyitott 

levélben, intézendôk. 

í 

I. Félév, 1882. 
TARTALOM. Van-e külömbség az ünnepélyes és egyszerű fogadalom között? és ha van, miben áll az, tekintve az elméle-
tet és a gyakorlatot ? — A Péterfillérek és a legújabb pécsi körlevél. — Egyházi tudósítások : Budapest. Fővárosi ügyek. 
— Belgium. Belgium bibornok-primásának nagyböjti körlevele az istenkáromlásról. — Irodalom. Adalék. — La Lire et 

l'Autel. — Vegyesek. 

Yan-e különbség az ünnepélyes 
és 

egyszerű íog-adalom között? 
és ha van, miben áll az, tekintve az elméletet és a gyakorlatot ? 

Tanulmány : Dr. Reindl Romántól. 
(Vége.; 

A mondottak után, hogy a felvett kérdés meg-
fejtése annál t i sz tábban ál l jon szemeink előtt, elő-
vesszük egyenkint a szokásos három fogadalmat, 
úgymin t a szüzesség-, szegénység- és engedelmesség 
fogadalmát, úgy, hogy először tekinteni fogjuk, mi 
különbség van az ünnepélyes és egyszerű fogada-
lom között az elmélet, azután pedig a gyakor-
lat terén. Megjegyezzük it t még azt, hogy nem csu-
pán az említet t három fogadalom lehet ünnepélyes 
fogadalom. Igaz, hogy a szerzetes élet és fogadalom 
lényegét képezi a szüzesség, szegénység és enge-
delmesség fogadalma, mindazonáltal lehetnek és 
valóban vannak is fogadalmak, a melyek épen oly 
ünnepélyesek, mint a felhozott három, ilyen pl. ama 
fogadalom, mely in ordine minorum votum perpe-
tuae abst inentiae quadragesimalis nevet visel, ilyen 
továbbá a Jézus- társaságiaknál a negyedik fogada-
lom, votum obedientiae erga summum pontificem 
és mely a missiókra vonatkozik.1) A fogadalmak ün-
nepélyessége ugyanis teljesen az egyház rendelke-
zésétől inst i tut iójától függ. A mely fogalmat az 
egyház mint ünnepélyest fogad el, az ünnepélyes 
valóban; a többiek, legyen ta r t a lmuk bármilyen, le 
gyen a forma, mely mellet t emit tál tatnak a legün-
nepélyesebb, mégis csak egyszerűek maradnak min-
denkor. 

A szüzesség fogadalmának ünnepélyességét so-
J) J. Cretineau-Joly : 1. c. pag. 103. 

kan az egyháznak a személyre vonatkozó bizonyos 
„benedictio vagy consecratio-jában vélték feltalálhat-
ni.2) Ezek mellé csatlakozni látszik maga szt. Ta 
más is, ki azonban — a min t irataiból ki tűnik — 
ezenbenedictiót vagy consecratiót valószínűleg csak 
mint az ünnepélyesség kiilsö manifestat ióját vagy 
je lé t tekintet te ; az ünnepélyesség alat t inkább ama 
tradi t iót értet te, a mely által az illető személy ma-
gát a szerzetnek tel jesen átadta. Vasquez ellenben 
annyira ment, hogy az ünnepélyes fogadalom saját-
ságai közzé nem k íván ta azt, melynélfogva az ün-
nepélyes fogadalom bont ja a megkötöt t házasságot 
(matr imonium non consummatum), s bontó akadálya 
a kötendő házasságnak, hanem ő az ünnepélyes fo-
gadalom alat t nem ér te t t más t m i n t : „quandam 
praescriptam religiosae regulae formám." Ezen ál-
lításával természetesen Vasquez magányosan áll, 
mer t a theologusok, habár a részletekben különböz-
nek, abban valamennyien megegyeznek, hogy a m e l y 
votum nem bon t j a a m á r megkötött házasságot* 
vagy a mely v o t u m nem bontó akadálya a kötendő 
házasságnak, az nem lehet ünnepélyes, hanem sim-
plex, egyszerű. 

El tekintve Vasquez említet t tévedésétől, ma 
már bizonyos, hogy a szüzességi fogadalom ünne-
pélyességét ama bizonyos benedictióban vagy con-
secratióban keresni nem lehet. Előfordulnak ugyanis 
esetek, hogy minden benedictio és consecratio mel-
let t t e t t fogadalom simplex; ellenben máskor, da-
czára, hogy a benedictio és consecratio elmaradt , a 
legnagyobb egyszerűség mellet t emit tál t fogadalom 
mégis ünnepélyes. Vannak továbbá mások, a kik a 
szüzességi fogadalom ünnepélyességét ama teljes 
odaadásban helyezik, a mely odaadás ál tal a sze 

2) Suarez, op. cit. tract. 7. lib. 2. c. G. n. 4. 
21 
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mély mintegy bir tokává válik a szerzetnek, — in 
totali sui ipsius tradit ione. Ezen teljes odaadás — 
mondják e vélemény harczosai — eszközli azt, hogy 
minden cselekedet, mely a szüzességi fogadalom tár-
gyával szemközt áll, ipso facto semmis s igy eszközli 
hogy a fogadalom ünnepélyes, és nem egyszerű. Ezen 
vélemény is halomra döl, ha meggondoljuk, hogy a 
fogadalom és a sui ipsius t radi t io két egymástól 
különböző dolog, elannyira, hogy létezhetik a foga-
dalom tradi t io nélkül és a t radi t io fogadalom nél-
kül, továbbá, hogy ama tradit io nem teheti a vele 
összekötött egyszerű szüzességi fogadalmat ünnepé ' 
lyessé és pedig „neque ex na tura rei," „neque ex 
iure natura l i divino," mert nagyon jól összeférnek az 
egyszerű szüzességi fogadalom és a traditio, anél-
kül. hogy az utóbbi miat t a fogadalom solemnizál-
tatnék. Világos példa erre nézve a már említett , s 
a Jézus- tá rsaságnál szokásban lévő ama fogadalom, 
melyet a tá rsaság novit iatusából kikerülök tesznek, 
s melynek erejénél fogva egyszersmind á tadják ma-
gukat teljesen és visszavonhatat lanul a társaságnak, 
anélkül azonban, hogy fogadalmuk ünnepélyes len-
ne. Igaz, hogy XIII. Gergely bu l lá ja u tán ezen fo-
gadalom a novit iust képtelenné (inhabilem) teszi a 
házasság kötésére, de eme kiváló sa já tságát csakis 
Gergely bul lá jának s a korántsem ta lán a „ius na-
tu ra le" -nak köszöni, és éppen azért nem is ünne-
pélyes, hanem egyszerű. Föltéve, de meg nem en-
gedve, hogy csakugyan az említet t t rad i t ióban rej-
lenék a fogadalom ünnepélyessége, akkor a szüzes-
ségi fogadalom a n é l k ü l is bontaná a már megkötöt t 
házasságot és alkotna bontó akadályt a kötendőre 
nézve ; pedig ez nem áll, a mint azt lá thatni azok-
nál, kik maguka t xenodochiumok vagy szerzeteknek 
á t a d j á k ,.in perpetuam quasi servi tutem spiri tuá-
lém." Midőn tehát sem a benedictio, sem a conse-
cratio, sem a t radi t io sui ipsius, nem képezi a foga-
dalom ünnepélyességet, önként következik, hogy a 
vo tum solemnitása nem magának a votumnak lé 
nyegében, természetében fekszik, hanem kell, hogy 
kívül rő l jö j jön és accidens sa já t ságá t képezze a vo-
tumnak. Es valóban, ha a canon jog egyes helyeit 
tüzetesen megvizsgáljuk, a fenti meggyőződésre kell 
jönnünk. Ez igazság bebizonyítására áll janak itt 
VIII. Bonifácz következő szavai: ,.Quod votum de-
beat dici solemne ac ad dir i inendum matr imonium 
efficax, nos consulere voluisti . Nos ig i tur ostenden-
tes quod voti Solemnitas ex sola constitutione eccle-
siae est inventa : matr imonii vero vinculum ab ipso 
ecclesiae capite re rum omnium conditore, ipsum in 

paradiso et in s tatu imnocentiae ins t i tuente unio 
nem et indissolubil i tatem acceperit : praesentibus 
declarandum duximus oraculo sanctionis, i l lud so-
lum votum debere dici solemne quan tum ad post 
contractum matr imonium dir imendum, quod solem-
nisatum fuer i t per susceptionem s. o rd in is 3 ) au t 
per professionem expressam vel taci tam factam ali-
cui de religionibus per sedem apostolicam approba-
tis, reliqua vero vota etsi quandoque mat r imonium 
impediant contrahendum, et quanto manifest ius 
sunt emissa, tanto propter p lu r imum scandalum et 
exemplum durior poenitentia t ransgressor ibus de-
beatur : non tamen rescindere possunt matr imonia 
post contracta.*' 4) 

Y III. Bonifácz ekként argumentá l : vala lamint 
a házasság kötelékének felbonthatat lansága magától 
az Is tentől eredt, éppen ugy származik a fogadalom 
ünnepélyessége az egyház akaratától , inst i tut iójától , 
és igy legkevésbé sem fekszik magának a fogada-
lomnak természetében, lényegében. 

A szüzesség fogadalmának ünnepélyessége te 
hát á l l : az egyház ál ta l a közönséges szüzességi fo 
galomhoz kötött azon kettős hatásban (effectus), 
melynek következtében, a midőn egyrészt illo stante 
valóságos (raturn, val idum) házasság nem köthető, 
másrészt a nem consummált , habár való és érvényes 
( ra tum et val idum) házasság ipso facto felbomlik, 
semmissé válik. Eme kettős hatás a szüzességi fo 
gadalom természetéből semmimódon sem folyik, 
abból azt levonni lekövetkeztetni nem lehet, és igy 
világos, hogy a votum castitatis ünnepélyességéhez 
az egyház positiv törvénye kívántat ik, vagyis mint. 
Bonifácz mondja : „ex sola constitutione ecclesiastica est 
inventa" 5) t. i. a solemnitas. 

A szüzességi fogadalom ünnepélyességének 
adott i lyetén fogalmából könnyen magyarázható 
meg, miképen lehetséges, hogy egy és ugyanazon 
fogadalom az egyház fejének, a pápának akarata 
szerint és pedig praeter volunta tem vovent ium le 
het egyszerű, és ebből ünnepélyes, vagy megfor-
dítva. A pápa például hozhat törvényt, a melyben 

3) A 13. században ama kérdés: vájjon a subdiacona-
tussal egybekötött „coelibatus" fogadalomnak a folyomá-
nya-e vagy sem ? még nem volt ventilálva ! Ma már általá-
nos az a nézet, hogy a subdiaeonatusban nem foglaltatik a 
„votum castitatis" hanem az egyház parancsa „de tenenda 
castitate" a mely nézet b. e. I X . Pius declaratiója folytán, 
melynek értelmében ünnepélyes fogadalom csakis az apostoli 
sz. szék által megerősített szerzetben tehető, — bizonyos-
sá vált. 

4) C. quod votum (II I . 15.) in VI . 
5) C. quod votum (II I . 15.) in VI . 
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egyszerűen kimondatik, hogy ebben vagy abban 
a szerzetben tet t ünnepélyes szüzességi fogada-
lom , ama kettős ha t á lyá t , mely szerint bontó 
akadályt képez a kötendő házasságra, a inegkötöt-
tet pedig, ha nem consummáltatot t , ipso facto fel-
bont ja , megsemmisíti , ezentúl elveszítette; - vagy 
például megteheti azt, hogy elvonja a Jézus- társa-
ság elöljáróinak abbeli hatalmát , hogy az egyszerű 
fogadalommal terhelt végzett novi t iust kebelökböl 
kiküldhessék, a mely intézkedés ál ta l az egyszerű 
fogadalom ünnepélyessé válnék, még pedig praeter 
voluntatem eorum qui vo tum emiserunt, et non 
violenter neque iniuriose hoc fit még pedig azért 
nem, mer t a ki magá t egyszer lekötöte ezt vagy 
amazt tenni, köteles igéretét beváltani; a kötelesség-
nek kisebb vagy nagyobb foka nem kell, hogy 
szükségkép a fogadalmat tevő u jabb beleegyezésé-
től függjön , származhatik az más körülményektől 
is, vagy pl. ex praeceptis extrinsecis. 

Azon ellenvetésre, a melyet az épen említet t 
s a jézustársaságbelieknél divó fogadalom ellen 
szoktak tenni, igen könnyű a válasz. Azt kérdik 
ugyanis, hogy, miután ez a fogadalom magában 
foglal ja ama két hatást vagy hatályosságot, a mely 
a fogadalmat tu la jdonképen ünnepélyessé teszi, 
miér t nem ünnepélyes hanem egysze rű? . . . Azért? 
mer t a házasság kötésének képtelensége (inhabili tas) 
az ünnepélyes szüzességi fogadalomnál absoluta et 
perpetua, i t t pedig nem az, mert ha a tá rsaság elöl-
járói jónak lá t ják az ilyen votummal terhelt soda-
list elbocsátani, a votum ipso facto elveszíti a ne-
vezett kettős hatá lyt ugy, hogy az illető valide et 
licite kötheti a házasságot. 

A szüzesség ünnepélyes és egyszerű fogadalma 
ezek u tán fa j i lag (specie) nem különböznek egymás-
tól. Az egész különbség bizonyos sa já tságban áll, 
a mely sa já t ság a midőn erkölcsi, épen azért esedé-
kes és tekintve a fogadalom lényegét, külső egy-
szersmind. 

De menjünk át a szegénységi fogadalomra. 
Miután ezen fogadalom a birtok és bir tokolás 

körül forog, nem lesz felesleges előrebocsátani, mi t 
é r tünk it t a bir tok a l a t t ? E kérdésnél ket tőt kell 
megjegyeznünk. Először bir tok alat t é r t jük mind-
azt a mi bizonyos értékkel b i r 6 ) — pretio aestima 
bile — legyen az ingó vagy ingatlan. Másodszor, 

6) Szt. Tamás szerint ide nem tartozhatik a : ius hono-
ris, jus famae stb. miután ezek nem tartoznak azon kötele-
zettség alá, mely a votumból ered, ilyen továbbá a : ius eli-
gendi, praesentandi, conferendi reguläre beneficium, iurisdic-
tio spirituális stb. 

hogy a birtok dominiuma kettős, úgymin t radicale 
et actuale, melyeknek egyike a másik nélkül fen-
állhat, példa reá a kiskorú birtokos és annak gond-
noka, tu tora; az elsőnél meg van a dominium radi-
cale, actuale nélkül a másiknál az actuale, radicale 
nélkül. Miután továbbá ezen fogadalom a szegény-
ség körül is forog, meg kell említenünk, hogy a ka-
nonisták a moral is tákkal egyetemben a szegény-
ségnek négy fokát különböztet ik meg. Legfelsőbb 
foka a szegénységnek az, mely minden bir toklási 
képességet kizár, s azonfelül k izár ja a bi r toknak 
függet len önhaszonra való fordítási képességét is, 
úgyannyira , hogy a szegénységnek eme fokán lévő 
személy semmit sem birhat sajá tul , semmit sem 
szerezhet magának, b i r t javai t nem használhat ja sa 
j á t szükségleteinek fedezésére, sőt még az erre vo-
natkozó jogát is teljesen elveszti, miu tán ez csak 
következménye vagy követelménye a „sa já tom" fo-
galmának. Második foka a szegénységnek az, a m e l y 
nem amort izál ja a birtoklási, szerzési és használha-
tási képességet, csak t i l t j a az azzal való élést. Har-
madik foka a szegénységnek egyszerűen t i l t ja , nehogy 
az illető személy javai felett tetszése szerint rendel-
kezzék: övé tehát a bir tok. A szegénység ezen fokán 
levő személy birtokos, csak a rendelkezési jog függő-
vé van teve egy másik személytől t. i. az elöljárótól, a 
superiortól. Negyedik foka a szegénységnek végre 
megengedi, hogy a személy annyiban rendelkezzék 
javai felett a mennyiben az sajá t fentar tására és 
szükségleteinek fedezésére elkerülhetet lenül kívána-
tos. Váj jon ezen utóbbi fok magában foglalja-e azt, 
a mi a szegénység genericus fogalmához megkíván-
tatik, nem egyeznek meg a tudósok. Némelyek hi-
vatkozva az őskor egyes ascetái- és anachoretáira 
igennel válaszolnak; mások ellenben azon igen ra-
tionabilis oknál fogva hogy : „ki mindennel bir a 
mire szüksége v a n " nem mondható szegénynek, ta-
gadják azt. 

Ezek előrebocsátása u tán nem lesz nehéz meg-
határozni, miben áll a szegénységi fogadalom ün-
nepélyessége. A szegénységi fogadalom ünnepé-
lyessége áll : az egyház á l ta l a közönséges vagyis 
egyszerű fogadalomhoz kötött azonban hatásban 
(effectus), mely az ily votummal terhelt egyént kép-
telenné teszi valamit birtokolni, sa já t magának 
valamit szerezni, bir t javai felett szabadon rendel-
kezni stb. A mit a szüzesség fogadalmának solemni-
sat iójánál hangsúlyoztunk és tüzetesebben tá rgyal -
tuk, i t t ismételve hangsúlyoznunk kell t. i. hogy 
ezen fogadalomnál is az emlí tet t hatás specialis 

, 2 1 * 
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volta az egyház akaratától f ügg és nem folyik magá-
nak a szegénységi fogadalomnak természetéből. 
Hogy ez utóbbi felfogás mennyire téves, ki tűnik ama 
számos congregatio tekintetbe vételéből, a melyek-
ben a fogadalmak ugyancsak perpetua et usque ad 
mortem d u r a t u r a ; s tagja i e congregatióknak mégis 
javakat b i rhatnak és szerezhetnek, és pedig azért, mer t 
fogadalmuk egyszerű és nem ünnepélyes. Sőt tovább 
megyünk, s azt mondjuk: az ember nem is képes ma-
gá t eine természetes jogától megfosztani, úgy, hogy 
ha az egyháznak ordinatiója, ins t i tut iója nem létez-
nek, ünnepélyes szegénységi fogadalmak nem is 
volnának lehetségesek. Ugyanezt bizonyít ja VIII. 
Bonifácz említet t canonjában.7) 

Az egyszerű fogadalom eszerint : pura promis 
sio abdicandi a se omnium bonorum temporal ium 
dominium, et nunquam illis u t propriis utendi, ki 
zárva minden specialis obligatiót vagy különös er-
kölcsi ha tás t (peculiarem moralemeffectum). Az ünne-
pélyes fogadalom ellenben azon bilateralis pactio, 
mely fe lbonthata t lan és visszavonliatlan s mely az 
egyik fél t rad i t ió ja és a másik fél acceptatiója ál ta l 
származik. Az ünnepélyes és egyszerű fogadalom ezek 
u tán „in univoca et essentiali ratione voti" vagyis 
egyszerűen a lényegben megegyez, különbözik azon-
ban abban, hogy mig az ünnepélyes fogadalom a ja -
vak s azok dominiumának teljes abdicatióját szük-
ségképen követeli, az egyszerű fogadalom nem. 

Valamint a szüzességi és a szegénységi fogada-
lom ugyanolyképen oszlik fel az engedelmesség 
votuma is t. i. egyszerű és ünnepélyesre. Az első 
ext ra religionem is tör ténhetik, a második csupán 
az egyház ál ta l approbál t religioban, szerzetben. 
Más engedelmességi fogadalom nincs, miu tán azon 
obedientia, melyet a fölszentelendő püspöke kezeibe 
tesz, nem votum, hanem egyszerű promissio : „obe-
dire in rebus necessariis." — Kérdés, milyen hatás t 
gyakorol az ünnepélyes és milyet az egyszerű foga-
dalom az illető egyénre nézve? A ki magát az en-
gedelmesség ünnepélyes fogadalma ál tal lekötötte, 
az sa já t szabad akara tára tökéletesen resignált any-
nyira, hogy elöl járójának — ki az egyháznak kép-
viselője, ennek a nevében fogadja ugyanis a foga-
dalmat — beleegyezése nélkül képtelen bármi ly 
szerződés megkötésére; az egyszerű fogadalomnál 
ellenben ezen képesség megmarad, csak a liceitas 
nincs meg. Az ünnepélyes fogadalommal terhelt 
egyéniségnek tehát minden sponsiói és ígéretei a 
rend főnöke ál tal megsemmisíthetők, vizitálhatok. 

' ) C. quod votum (II I . 15.) in VI . 

Kérdés már most az, honnét van ezen votumnak az 
emii tet t ha tása? Magának a fogadalomnak termé-
szetében, lényegében ezen hatás nem feküdhetik, 
mert a fogadalom essentiája nem követeli, hogy az 
egyén, ki bármennyire is le vagyon kötve votuma 
ál tal a szerzet i rányában, vagy jobban mondva, a 
szerzet á l ta l az Istennek, nem követeli, mondjuk , 
hogy az illető par t icular is Ígéreteket ne tegyen, kö-
telezettségeket ne vál lal jon, akár az Isten, akár az 
emberek i rányában. Természetesen oly ígéreteket 
és kötelezettségeket ér tünk, melyek a tet t votum-
nak nem praeiudicálnak. Pé ldáu l : a votum nem 
t i l tha t j a meg, — tekintve lényegét, essent iá já t — 
hogy a szerzetes szabad ideje alat t ne kötelezze 
magát bizonyos imádságot bizonyos intent ióra el-
mondani, és mégis akár t ek in jük az egyházi jogot , 
akár a gyakorlatot , ha a superior akar ja , a szerze 
tesnek ezen promissióját is i r r i tá lhat ja . Az okoknak 
tehát, mely az emiitet t hatást előidézi, nem a foga 
dalomban magában, annak lényegében, essentiájá-
ban, hanem azon kivül kell feküdnie t, i. az egyház 
ordinat iójában, ins t i tu t iójában, épen u g y m i n t a szü-
zességés szegénységfogadalmánálmegjegyeztük volt-

Összegezvén mármost a mondottakat , ki tűnik, 
hogy az ünnepélyes fogadalom az egyszerűtől nem 
különbözik essentialiter, hanem csak per accidens, 
mer t minden fogadalom, tö r t én jék bár annak fel 
a jánlása, emit tálása a legnagyobb ünnepélyességek 
között avagy azok mellőzésével, sohasem más, mint: 
az ember ál ta l Istennek te t t értékesebb és lehetséges 
jó ra vonatkozó megfontol t igéretés épenazér t minden 
fogadalom na tu ra seu essentia sua egyszerű és csak 
az egyház inst i tut iója teszi egyedül ünnepélyessé. 
Ki tűnik továbbá, hogy az ünnepélyes fogadalom 
ama hatásban nyi lvánul , hogy mindazon actiókat, 
melyek az ünnepélyes fogadalom ál tal czélba vet t 
felsőbb, nemesebb tökélylyel ellentétben állanak, 
vagy annak elérését bármily módon akadályozzák, 
i r r i tá l ja . Végre kitűnik, hogy az ünnepélyes fogada 
lom ezen efFectusának „conditio sine qua non"- ja a 
szerzetbe való belépés absolut volta, a mely ugya-
nis ugy a szerzetet, mint az abba lépő egyént reci-
proce et continuo kötelezze. 

A Péterfillérek és a legújabb pécsi körlevél. 
Pécs áldott lelkű és apostoli buzgóságu főpásztora 

egy gyönyörű körlevelet intézott legújabban (de festő P u r i -
ficationis B. Mariae V. 1882. keltezve) megyéje papságához 
a Péterfillérek ügyében. Az apostoli szellem legszebb nyil-
vánulása e körlevél, mely fényes jelét adja egyrészt azon 
gyöngéd fiúi szeretetnek, melylyel ő nagyméltósága az 
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anyaszentegyház látható feje, a pásztorok pásztora iránt, 
másrészt azon atyai szeretetteljes bizalomnak, melylyel me-
gyéje papsága iránt viseltetik. 

Á bevezetésben megemlékezik ő nmltsga azon kedves 
jelenségről, melyet 5 évi kormányzása idején papsága köré-
ben tapasztalt és ezen szép szavakkal tesz bizonyságot an-
nak correct szelleméről és működéséről : „Perlustrans quip-
pe, paterne visítandó, varias regiones huiu3 ecclesiae meae, 
non sine aniini consolatione vidi : plurimorum inter vos Deo 
dignam conversationem, evangelii praedicandi Studium ; 
circa fideles curae vestrae commissos impigram sollicitudi-
nem pastoralem ; ac vel maximé spiritum ilium in visceri-
bus rectum, quo a doctrinis variis et peregrinis, quae non 
prosunt ambulantibus in eis, abhorrentes, sincera, ut minis-
tros Christi decet, fide incedentes, gratia stabilire conamini 
corda vestra, servientes non mundo, qui muta tur et transit, 
sed Christo, qui est heri et hodie et manet in aeternum." 
Int i különösen fiait és kedves testvéreit az Urban, hogy le-
gyenek továbbra is élő tagjai az U r élő testének „viva 
membra ministerialia illius vivi corporis, quod per fidei 
unitatem, per charitatis societatem, per operum voluntatis-
que concordiam, per Sacramenti unum in omnibus donum, 
unum est." Erre nézve pedig okvetlenül szükséges, hogy 
annak szavára serényen hallgassanak, annak méltóságát 
buzgón és szakadatlanul védelmezzék, kit az U r az élő 
egyházának fejévé és alapkövévé, titokteljes jegyesének leg-
főbb ékességévé, az akol pásztorává, szolgái és minden hi-
veinek atyjává és látható földi országának királyává és feje-
delmévé tett . Megemlékezik továbbá a körlevélben arról, 
hogy a mult év őszén mily örömmel és szeretettel sietett 
Rómába a szent Atyának tiszteletére és mily magasztos 
öröm fogta át egész lelkét azon látogatás alkalmával, midőn 
a szent Atyát színről szinre látva annak atyai és fejedelmi 
föJségét és valóban mennyei bölcseségét egyszerre csodál-
hatá. íme a gyönyörű relatio arról, mily szent csodálattalés 
hódoló szeretettel adózik az apostolok egyik utóda a pásztorok 
pásztorának és a „lumen de coelo" bölcseségének : „Neque 
reticere possum, quantum honorem persenserim et quan-
tum gaudium spiritus, ubi, cum Jesu Christi in terris Vi -
cario, spatio quinque quadrantum horae constitutus Eius 
eximiam veraeque coelestem sapientiam demirandi, vigilan-
tissimam omnium omnino sollicitudinem abunde experiendi5 

paterna consilia et hortamenta excipiendi, proque vobis et 
•cunctis fidelibus meis Apostolicam Eius Benedictionem reci-
piendi, Mihi felix, nullaque unquam memoria obliteranda 
obvenit occasio ! . . . Erigebatur animus in conspectu subli-
mis Majestatis illius, toti orbi terrarum venerabilis, om-
nium christianorum Patris, cuius Romanam, Apostolicam 
Sedem, protestante Pio I I . non principes, non reges, non im-
peratores sed neque potentes populi aut patrum vel etiam 
conciliorum décréta fixerunt et erexerunt, neque ulla fiuxa 
hominum mortalitas instruxit, sed illud ipsum Verbum, per 
quod coelum et terra creata sunt, praesagio prophetarum 
et apostolorum testimonio constituit ; martyrumque san-
gvine rigatam, imperialis quoque sedis adeptione munivit ." ' 

Ezután saját közvetlen tapasztalatainak nyomán és a 
dolog természetéből meritett megdönthetlen érvekkel bi-
zonyságot téve arról : mennyire szükséges a szent Szék mél-

tóságának és apostoli függetlenségének fönntartására és vi-
lágra szóló szellemi üdvös működésének akadálytalan foly-
tatására a pápa világi fejedelemsége : áttér a körlevél főtár-
gyára, a Péterfillérek intézméyére, mely az atya és fiai közt 
levő törhetetlen szeretetnek, és a kath. világ hitben, remény-
ben és szeretetben való csodálatos egységének hatalmas, az 
angyalok és emberek bámulatára különösen méltó nyilvá-
nulása ; — ex filial! charitate et pietate ortum, pulcherri-
mum certe, angelis et hominibus dignum visu spectaculum, 
illa Oboli Sancti Petr i pia institutio et admiranda catholi-
cae pietatis manifestatio. — Emlitést tesz azon szomorú je-
lenségről, hogy mindez ideig a kath. hivő nép jó nagy része, 
daczára a papság szép példaadásának, ezen nagyszerű intéz-
mény iránt a megye némely részein magát hidegen viselte ; 
pedig ezen intézménynek keletkezési indoka és üdvös czélja 
kiváltképen az, hogy sokaknak filléreiből gyűljön össze a 
nagy szükségleteknek megfelelő segély a szent atya részére, 
ki ugyan a pásztorok pásztora, de egyúttal juhainak is pász-
tora. Kiemeli, hogy „opus Obolorum est opus catholicum, 
i. e. universale, omnium Christi fidelium ;" melynél nemcsak 
arról van szó, hogy a hi vek filléreiket a sz. atyának föl-
ajánlják, hanem különösen arról is, hogy a szomorúságba 
merült közös atyával mindnyájan együtt érezzünk, és ez 
által az iránta való szeretetnek, engedelmességnek és ra-
gaszkodásnak érzelmei mindnyájunkban táplálékot, erősö-
dést és nyilvánulást nyerjenek. 

Hogy tehát a Péterfillérek ügyét a kath. hivő nép is 
minél nagyobb mérvben magáénak vallja, megszabja ő 
nmltsga azon módokat, melyek a gyűjtés rendszeres eszköz-
lésére legalkalmasabbak. T. i. : 

1) Minden plébániai és fiók-templomban gyűjtő persely 
(gazophylacium) teendő alkalmas, szembetűnő helyre a 
gyűjtés czélját jelelő fölirással, hogy a hivők tetszésök sze-
rint mindenkor fölajánlhassák filléreiket. 

2) Minden templomban évenkint kétszer, böjt első és 
advent első vasárnapján nyilvános gyűjtések tartandók. Ezen 
napokon ugyanis a hivek szorgalmasabban járnak templom-
ba és minden jóra buzgóbbak, mivel a húsvéti magasztos 
ünnepekre és a karácsonyi szent örömökre készülnek. 

3) Községenkint magángyüjtések eszközlendők a köz-
ségben jámborságuk folytán tekintélynek örvendő hivek ál-
tal, hogy igy minden negyedévben a szegényebbek legalább 
egy, a tehetősebbek legalább két krajezárt ajánljanak föl. A 
magángyüjtés ezen intézménye mindenesetre igen alkalmas 
arra, hogy általa az áldozatkészség a hivők szivében lassan-
kint gyökeret verjen. 

Ezen intézkedés által az 1865-ben Girk György püs-
pök által kiadott körlevél idevonatkozó rendeletei a mostani 
viszonyokhoz alkalmazva megujittatnak, illetőleg megmá-
sittatnak. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márczius 11. Fővárosi ügyek.— A főváros f. 

hó 8-án tartott közgyűlésén két nevezetes ügygyei foglalko-
zott, melyek bennünket katholikusokat érdekelnek. Az egyik 
sz. István, első magyar apostoli király szobrának felállítása; 
a másik a tabáni, illetőleg az összes fővárosi katholikus plé-
bániák magyarosítása. Az elsőt néhány hónap előtt a ,Pesti 
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Napló' pendítette meg és azóta néhány ezer forintot, egy 
cseppet a tengerbe, a nevezett czélra össze is gyűjtött , mi 
közben a magyar kath. klérus, különösen pedig a főpapság 
ellen nem egy oldalrugást intézett, mert — ezek nem sza-
ladtak azonnal a ,P. N.' szerkesztőségébe és nem hatalmaz-
ták fel a ,Napló'-1, hogy nyúljon zsebükbe és vegyen onnan, a 
mennyi épen neki tetszik ; a második, t. i. a fővárosi kath. 
plébániák magyarosítása, szintén néhány hónap óta forog 
már szőnyegen, sőt a főváros közgyűlése ez irányban egy-
szer már lépést is tett. 

Ez a két ügy, mint mondjuk, most egy időben tár-
gyaltatott a fővárosi közgyűlésén. Lássuk külön-külön min-
deniket. — Ami a sz. István szobrának felállítását illeti, a 
főváros e czélra megszavazott a maga részéről 25,000 forintot 
és elhatározta felkérni ugy főmagasságu Simor János ő 
emját, mint Tisza Kálmán ő exját, hogy hathatós pártfogá-
sukkal nevezett czél elérését előmozdítsák. Ami már a fő-
város határozatát illeti, hogy ő e nemes ügyet felkarolta, az 
ellen nem csak kifogásunk nincsen, hanem inkább nagy di-
cséretre tart juk méltónak. Ha az ország valarmely városát 
megilleti, és melyiket ne illetné meg, hogy ez eszmét pártol-
ja : ugy kétszeresen megilleti a fővárost, melynek első sor-
ban mindazon kérdésekben lelkesitőleg kell hatni, melyek ké-
pesek a magyar nemzeti szellemet ébreszteni és ápolni, melyek 
egyúttal a keresztény vallásra is képesek a nemzet figyel-
mét felhívni. Ilyen kérdés, a sz. István szobrának felállí-
tása. A keresztény vallás és a nemzeti eszme e kérdésben 
találkoznak és egymással el'válhatatlanul vannak összefűzve 
és azért mit sem óhajtunk bensőbben, mint hogy e két szem-
pontból felfogva e kérdést a főváros lelkes példáját, az or-
szág összes városai és községei kövessék, hogy valamint sz. 
István király az egész nemzet királya volt, s a kereszténység 
behozatala által az összes nemzetet boldogította, ugy ez a 
szobor is, az ösznemzet közös kincse legyen az által, hogy 
öszadakozás által hozatik létre. 

De a főváros azáltal, hogy felszólítani határozta az 
ország bibornok-primását és a miniszterelnököt, egyúttal 
megmutatta azt is, hogy sokkal bölcsebben és tapintatosab-
ban tud eljárni, mint bizonyos nagyszájú szerkesztőségek. 
Nekünk ugy tűnik fel, hogy a főváros e határozata által, 
legalább a mennyiben ez az ország fő egyházi hatóságára 
vonatkozik, helytelenítette a ,Napló'-nak a kath. főpapsággal 
szemben eddig tanúsított eljárását, és megtanította a ,Na-
plót'-t a tisztességes módra, melyet követni kell a kath. fő-
papsággal szemben. A fővárosi hatóságnak ezen eljárását 
is csak helyeselni tudjuk, mert ha czélt akarunk elérni, an-
nak nem a gorombaság az utja, hanem a tisztességes módon 
előterjesztett kérelem. A gorombaság, vagy illetéktelen mó-
don történt követelés ott, hol ez utóbbira követelni valaki-
nek joga nincsen, még azokat is visszataszítja, kik különben 
hajlandósággal bírnának a czélt előmozdítani. A ,Napló' 
tehát jól teszi, ha ez esetből levonja magára nézve a követ-
keztetést. 

Ami már a másik kérdést, a fővárosi kath. plébániák 
magyarosítását illeti, mindenekelőtt megjegyezzük, hogy, 
a mennyire e felől a lapokból értesülhettünk, e kérdés sok-
kal tisztességesebben folyt le ez esetben, mint egy más al-
kalommal és mint nevezetesen bizonyos fővárosi clubban. A 

közgyűlésen valamint azon kívül is, bizonyára senki sincsen, 
legkevésbé pedig a kath. papok, a kik nem óhajtanák, hogy 
az ország fővárosának összes lakossága, gyönyörű zengzetes 
magyar nyelvünket necsak beszélje, hanem magyar nemzeti 
szellemtől is legyen áthatva, hogy ennek következtében a 
főváros minden kath. egyházában csakis magyar nyelven 
kelljen hirdetni az Isten igéjét. Ez az óhaj mindnyájunk 
keblét hevíti és a közgyűlésen felszólalt kath. papok ezt 
elég világosan meg is mondták, hozzá téve, hogy e tekintet-
ben ők eddig is minden tőlük kitelhetőt megtettek. Hogy a 
főváros ez irányban is buzgólkodik, ezt mi igen természetes-
nek találjuk, megrovást épen akkor érdemelne, ha ezt nem 
tenné. 

Hanem egy dolgot a fővárosi közgyűlés mindig figyel-
men kívül hagy, azt t. i. hogy nem lehet semmiféle fővárosi 
határozattal decretálni — bár lehetne ! — hogy azok a hívek, 
a kik tegnap még csak németül és tótul tudtak, pedig ilye-
nek sokan vannak, ma már magyarul tudjanak. Hogy a fő-
város viszonyai nyelvi tekintetben sokat változtak, azt két-
ségbe vonni senki sem fogja ; de hogy a mult viszonyai nem 
szűntek még meg, az is kétségbevonhatatlanul bizonyos. Bár-
mit határozzon is e tekintetben a főváros, és hozza meg ha-
tározatát bár hányszor is, a tényleges viszonyok hatalmuk-
nál fogva lehetetlenné fogják tenni a határozat kivitelét. 
Nem azt mondjuk mi, hogy a határozat a papság akaratán 
fog hajótörést szenvedni, ez a papság meg fog tenni min-
dent, hanem a viszonyok a legjobb akarat mellett sem fog-
ják megengedni a határozat kivitelét, maga a papság köte-
lességénél fogva kénytelen lesz meghajolni a viszonyok előtt, 
mert más nyelvű híveinek vallási szükségleteit kielégítetle-
nül nem hagyhatja. Lassan lassan, mint azt a dolog termé-
szete követeli, ez a kérdés is megoldása felé halad, de hogy 
egyszerre történjék, azt kívánni is lehetetlen. 

Még valamit nem hallgathatunk el ennél az ügynél. 
A közgyűlés elhatározta, hogy az ország bibornok-primásá-
hoz fog irni ebben az ügyben, ugyanakkor szóba jött , 
hogy a katholikusoknak nincsen autonómiájuk, azért kell ezt 
a lépést tenni, mig más felekezetek birván autonómiával, ez 
ügyben önmaguk intézkednek. Tehát autonómia ! Oly végte-
len valami hatalom ez az autonómia, hogy e miatt még 
csak irni sem lenne szabad, p. protestánsoknak, a kiknek 
itt a fővárosban tót templomuk van, kiknek a főváros épen 
ebben a közgyűlésben szavazott meg vagy 4000 frtot. Iga-
zán, mi nem sértjük senki autonómiáját, hanöm azt már 
még sem vagyunk képesek belátni, hogy mit sértené az a 
protestánsok autonómiáját, lia a főváros, bizonyára több 
okkal, az illető superintendenst felszólítaná, hogy itt a fő-
városban levő tót istenitiszteletet magyarrá tegye. Quod uni 
iustum ,alteri' aequum. Vagy a főváros is kétféle mértékkel 
mér ? Q 

Belgium. Belgium bibornok-primása az istenkárom-
lásról. (Vége.) 

Az egyház ellenségei, a nélkül hogy azt akarnák, te-
hát önkéntelenül elismerik másrészt ezen tények isteni jelle-
gét azon kizárólagos ellenszenv által, melylyel csakis a 
kath. egyház iránt viseltetnek. Minden tévely, minden val-
lásfelekezet iránt nemcsak türelemmel viseltetnek, sőt 
azok valóságos tetszés tárgyát teszik előttük. Gyülöle-
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tűket csupán az élő Isten egyháza iránt tar t ják fenn, azért, 
mert ennek tekintélye egyedül feszélyezi ábrándjaikat a 
szellem és szenvedélyek függetlenségéről. Ledobták az igaz-
ság igáját, mikor azt remélték, hogy furdalások nélkül él-
hetnek, azután pedig nemcsak nem kei-esték az igazságot, 
sőt bezárták szemöket fénye előtt, nem olvasván csak ke-
resztényellenes könyveket és lapokat. Menthetetlenek tehát, 
midőn hidegen káromolják az istenileg kinyilatkoztatott 
igazságokat, vagy midőn ezen káromlásokat szokott olvas-
mányaikban élvezik. Ezek az embereket,t. testvérek, rendesen 
felismerhetitek egy sajátos jel alatt. Ezek a tudomány fecsegői. 
A vallás dolgában ők teljesen idegenek és tudatlanok. Sőt 
gyakran még azon tudományokban is tudatlanok, melyeket 
segitségűl hivnak. A keresztény hitrendszernek egyik isteni 
jellemvonása, hogy állandóan összhangban van a tudo-
mányok haladásával. Korunk legkiválóbb irói s valódi tu-
dósai épugy tanúsítják ezt, mint tanúsították a mult száza-
dok tekintélyei ; csakhogy a hitetleneknek van gondjuk rá, 
hogy ignorálják az igazi tudomány alkotásait és vakon kö-
vethessék a hazugság terjesztőit. ') Káromolják, a mit nem 
ismernek ; ámde tudatlanságuk nem szolgálhat mentségül, 
mert ők szándékosan nem akarnak tudni arról, a mit káro-
molnak. J a j azon szerencsétleneknek, kik műveiket olvassák 
a nélkül hogy szomorúság fogná el szivöket. 

Mindenkép azon kell tehát lenni, tiszt, testvérek, hogy 
a mennyire csak tőlünk telik, gyógyítsuk eme napjainkban 
oly gyakori bűn által ejtett sebeket; imádkozni kell azokért, 
kik elkövetik, külösen azokért, kik abba naponkint a sajtó 
által keverednek ; fel kell ajánlani Istennek imáinkat, és 
nyilvános tanúságot kell tenni művei és intézményei iránt 
tiszteletünkről, mintegy kárpótlásul mindazon sérelmekért, 
melyek isteni felségét és jótéteményeit nap-napután érik. 

Tekintve a káromlásokat, melyeket a sajtó sokszorosít 
s melyekkel a világot úgyszólván elárasztja, jöttünk azon 
gondolatra, hogy Sterckx bibornok intézkedését felfrissítsük. 
Nem változtatunk semmit az egylet alapszabályain, melyeket 
ő megállapított s melyekhez a szent atya búcsúkat kötött. 
Mi jelenleg csak annak kiemelésére szorítkozunk, hogy ezen 
egyletnek czélja nem egyedül a közönséges káromkodást, 
mely Istent, a szenteket és szentdolgokat gyalázó szavakkal 
sérti, kiirtani és jóvátenni, hanem egyszersmind azon ká-
romló szavakat is, melyeknek érteim? sérelmes Istenre és az 
ő műveire nézve, szóval azon valóban istenkáromló tévelye-
ket is, melyeket a sajtó áraszt szét körültünk, s melyeket a 
tudatlanok tömegesen visszhangoztatnak. o O 

A nagyböjt szent ideje buzgó lelkésztársainknak elég 
alkalmat fog szolgáltatni arra, hogy híveiket e nagy, szent-
czélu egylet ügyének megnyerjék. 

A káromlás kiirtására alakult egylet alapszabályai és bucsui. 

A. 
I . Az egylet minden tagja erősen fölteszi magában, 

hogy káromló vagy átkozódó szót nem mond. 
II . Azok, kik mások fölött valami tekintélylyel bír-

nak, u. m. szülők, mesterek, feljebbvalók stb. eltökélik ma-

') Egy ily terjesztőjére a hazugságnak, egy állítólagos modern 
orientalistára rábizonyította hazugságait mgr Harlez. franezia- és német-
országi nyelvtudományi társaságok tagja s a löweni kath. egyetemen a 
szanszkrit nyelv tanára, La bible dans l'Inde czimű müvében. 

gukban, hogy a mi tőlük kitelik, mindent megtesznek alatt-
valóiknak a káromlás és átkozódástól való elszoktatására. 

I I I . Azok, kik eszélyesen alkalmazott testvéri figyel-
meztetés utján nem akadályozhatják meg a káromkodást és 
átkozódást, midőn ily bűnös szavakat hallanak, legalább 
szivökben fogják mondani: Dicsértessék a Jézus Krisztus 
vagy : Áldott legyen az llr neve ! 

IY. Az egylet minden tagja naponkint egy Mi-
atyánk-ot és egy Üdvözletet fog imádkozni a káromkodók 
és átkozódók megtéréseért. 

Y. Minden vasárnap, akár sz. mise akár litania után, 
az áldozár öt Miatyánkot, öt Üdvözletet fog imádkozni 
Dicsőség-gel, azokért kik káromlást követnek el, akár sza-
vaik, akár irataik által, és az igazak állhatatosságaért. 

B. 
íme azon bucsuk, melyekben ezen lelki társulat mindkét-

nemű tagjai részesülhetnek. E búcsúk, melyeket X V I . Ger-
gely pápa 1835. april, 7-én adományozott, a tisztító helyen 
szenvedő lelkekre is átruházhatók. 

I. Teljes bucsu minden hónapban, azon a napon, me-
lyet a társulat tagjai választanak, föltéve, hogy gyónást és 
áldozást végeztek és az egész hó alatt híven elvegezték a 
társulat alapszabályainak IV. pontjában előirt imákat, u. 
m. naponkint egy Miatyánkot és egy Üdvözletet a károm-
kodók megtéréseért, továbbá föltéve, hogy akármely tem-
plomban buzgón imádkoznak az egyház czeljaira a szent 
atya szándéka szerint. 

I I . Teljes bucsu. a halál óráján, azoknak, kik Jézus 
szent nevét segítségül hívják, legalább szivökben, lia azt 
ajakkal tenni már képtelenek. 

I I I . Háromszáznapos búcsú minden vasárnap, kik azon 
5 Miatyánkot 5 Üdvözletet és Gloriá-t elvégzik, melyekről 
az alapszábályok V. pontja szól. 

IV . Száznapos búcsú minden jó tettért vagy minden 
az egylet szellemében végzett imáért. 

IRODALOM. 
= Adalék a „Néhány szó XIII.' Leó pápa ö szentségé-

nek 1879. augusztus hó 4-én kelt apostoli körlevele méltánylá-
sául!" czimü értekezéséhez. I r t a önigazolásul Danielik János. 
Eger. 1882. 8-ad rétű 40 lap. 

Tomcsányi János a ,M. A.' 1881. decz. 7-iki stb. szá-
mában Amoni kanonok „Cursus elementáris philosophiae 
christianae" czimű munkáját ismertetve, megtámadta Da-
nielik püspök ur ő mgának fenczimzett értekezését. Ezen 
támadásra felel most a nagytudományu főpap. Tájékoztató 
bevezetés után, szól I. a lét és lényről; I I . a substantiáról ; 
I I I . az ösanyagról (materia prima) ; végül ellenfelének né-
hány alsóbbrendű észrevételeire ad felvilágosítást. 

Danielik püspök ur e nyilatkozatát tudományos vitá-
hoz kiválóan illő nyugodtság és emelkedettség jellemzi, mit 
ellénfele nem hagyhat figyelmen kivül. 

-f- La Lyre e t PAntal , par l'abbé Fr. J. L. Salmon, 
de plusieurs académies. Magyarul : Lant és Oltár. I r ta Sal-
mon F . J . L., több akadémia tagja, 12-ed rétű 160 lap. P á -
í-is 1881. Blériotnál. Ára 2 frk 50 c. 

Költészettel foglalkozó paptársaink figyelmét vagyunk 
bátrak a fenczimzett kis füzetre felhivni, kiválóan azon 
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szándékkal, hogy i f jabb egyházi költőink lássák, mily t á r -
gyakkal , mily szellemben és irányban foglalkozik egy fran-
czia kath. pap a költészeti alkotás terén. 

Szerző a bevezetésben, miután röviden fel tüntet te a 
költészet különféle fajai t s kellően megrótta a költészettel 
való azon visszaélést, mely a bünt dicsőíti és az emberi sziv 
rútságai t ragyogó köntösbe öltözteti, igy folytat ja : Váj jon 
hát nincs-e más fa jú költészet is ? Minden esetre van_ 
Az igazi költészet, a tiszta költészet ; az a költészet, mely 
hisz a fény forrásában, mely törekszik hozzá felemelkedni, s 
a mely az i t t alant levő múlékony szépségek látásából az 
örök szépség szemléletére emelkedik, azon szépség szemlé-
letére, melynek minden szépség itt e földön csak gyenge 
viszfénye. Ennek a költészetnek szenteli ot iumát szerző. A 
lant és oltár eszméinek szerencsés, összhangzó sugallata 
alat t alkotja kedves kis müveit , melyek a mennyei élvezetek 
felé édesgetik az olvasót. Szerző sonettjei és ódái egyarán 
sikerültek. 

= Irodalmi jelentés: Alul i r t , sz. József közelgő ünnepe 
alkalmából, bátorkodik testvéri szeretettel az édes Jézus ne-
velő atyja buzgó tisztelőinek szives figyelmét „Sz. József tisz• 
telete" czimű ima-könyvre felhívni, mely f t . Trol l F . pécsi 
apát-kanonok ő nagysága magas pártfogása mellett az egy-
házi hatóság jóváhagyásával jelent meg. Tar ta lmaz elmélke-
déseket, áhi ta t -gyakorla tokat , reggeli-, esti-, sz. mise- ésbu-
csu-imákat. Alkalmas sz. József tiszteletének terjesztésére-
A kr i t ika béltartalmáról elég kedvezőleg nyilatkozott. Meg-
rendelhető erga 3 sac. intentiones. 

Megjelent s a tisztelt előfizetőknek szétküldetett : 
„Assisi vagyis szeraß sz. Ferencz viselt dolgaid E k i s könyv-
ről az egyházi bíráló azon ajánló nyilatkozatot tevé : „hogy 
a kath. hitélet és vallásos buzgóság ápolására kitűnően alkal-
mas. Ara bérmentesen megküldve 25 kr. vagy 1 intentio el-
vállalása. 

Alul írot tnál kapható még : „Egyházi Beszéd" melyet 
f t . Szigetvárt J . tamási esperes-plebáros 50 éves áldozársá-
gának ünnepén mondott Sissovits János plébános. A nagy-
lelkű szerző szellemdus sz. beszédjének meglevő példányait 
kegyes vala zárdánk javára átengedni. E koreszméket t á r -
gyaló jeles sz. beszédet szerző jó baráta i adták ki, hogy a 
benne foglalt magasztos szép eszmék mennél szélesb körben 
elterjedjenek. Megküldet ik 1 intentio elvállalása mellett-
Az itt jelzett művekből befolyó tiszta jövedelem egy apácza 
zárdára fog fordít tatni . 

Ke l t Regölön (u. p. Tamási, Tolna m.) márcz 8-án 
1882. 

Szemenyei M. 
plébános. 

— Irodalmi jelentés : Második kiadásban megjelent s 
alul ir tnál bérmentes szállítás mellett megrendelhető : A re-
ménység könyve. A r a 1 f r t . (Mig intentiókkal rendelkezem 
erga 3 sacra is megszerezhető.) Szatmár i t . 

Buza Sándor, 
hittan ár. 

V E G Y E S E K . 
— Nagy baj az egyenetlenség a katholikusok közt, 

bármi okból származzék. Spanyolországban nagy hullámo-
kat ver fel e baj . Mint a , Journal de Rome' madridi t áv-
irata e hó 7-éről jelenti, a viszály az ottani katholikusok 
közt folyton növekszik. A cordóvai érsek főpásztori levél-
ben muta t a viszály veszélyeire s azt indítványozza, hogy a 
ba j orvoslása végett nemzeti zsinat tartassék. Többen a fő-
pásztorok közül támogat ják ezen eszmét. Az ormai püspök 
a ,Siglo Fu tu ro ' által közlött levelében ellenzi. 

— A franczia akadémia 40 halhatat lana közé ujabban 
Gambet ta is komolyan kezd aspirálni. Beszédeinek második 
kötete épen most jelent meg. A czélzást mindenki észrevette. 
Csakhogy a nagy közönséget és az akadémiát Gambet ta 
publicatiója igen hidegen hagyta. Nagyon valószínű, hogy 
akadémiai taggá a tudós autuni püspök, mgr P e r r a u d fog 
megválasztatni. 

— Ki az a pápa? E kérdés körül forgott a vita a po-
rosz képviselőházban, midőn a vatikán-mellett i követségről 
volt szó. Windhors t conservativ és progressista képviselők-
nek válaszolva következőleg felelt eme kérdésre : „A pápa, 
igy kiál tot t fel erélyesen a centrum vezére, 200 millió ka t -
holikus vallási főnöke. H a b á r ki van fosztva, mégis tisztel-
tebb mint a föld valamennyi monarchája" . . . Nem árt az 
ily igazságokat a protestáns füleknek hallani ! 

— Az az ,einfacher Priester', a milyennek jósolta a 
,P . Lloyd ' a pápát, mikor a buzurrik Rómát elfoglalták, oly 
nagyszerű hatalmasság, hogy a hatalmas porosz birodalom, 
melynek kanczellárja annak idején, meg lehet, hogy szintén 
oly egyszerű papnak gondolta a kath. egyház fejét, mint a 
,P. Lloyd', most 90,000 márká t szavazott meg a vatikán-mel-
letti követségre. A Rothschild-ház, a ,P. Lloyd' bálványa, 
az ő ezer millióival mindenesetre nagyhatalom, de azért még 
Kiutáhia se gondol arra, hogy képviseltetésével t isztelje meg. 

— Érdekes vallomás. A ,Journal des Débats ' római 
levelezője X I I I . Leó pápa márczius 2-iki beszédéről szólváa 
kiemeli, hogy szerinte az a gondolat, hogy a pártok és t i t -
kos társulatok ál tal szétmarczangolt európai társadalmon 
csakis az segithet, ha visszatér a vallási elvekhez, melynek 
legkiválóbb képviselője a kath. egyház, a szent atya lelkében 
igen erős meggyőződéssé érlelődött meg. Azután igy foly-
ta t j a : „Azt hiszem, már elmondtam egyszer, hogy ugyan 
ezen, gondolatot nyilvánitá egy nevezetes iró, kit nehezen 
fog valaki pápistának nevezni, Renan Ernő. Komolyan meg-
gondolva e jelenséget, és minden mystikus tekinteteket 
mellőzve, ama meggyőződés koránsem alaptalan, és a vallá-
sos eszme ellenségei roppantul tévednek, ha azt hiszik, a 
mint ez valószínű, hogy a fölöt t nevethetnek." 

A dömések rendje Francziaországban nagyban kezdi a 
társadalomban elfoglalni azt az állást, mely őt nevénél és 
hivatásánál fogva megilleti. E rend tudvalevőleg Ordo Prae-
dicatorum-r\a.k neveztetik. Franczia kath. lapok örömmel 
jelentik, hogy a szónokok e rendjéből legújabban két alak 
emelkedett ki Monsabré atya a notre-damei szónok mellett, 
u. m. Jouin atya beauvaisi, és Boulanger atya st. honoréi 
prior. 

— A római katakombákat, e szent helyeket, mióta az 
olasz királyság uralkodik Rómában, kezdik fosztogatni, 
megrabolni. Épen most jetent meg a hires Bosio-tól ,Un 
Scandale' czim ala t t egy czikk a , Journal de Rome'-ban, 
mely a f. évi február hó 16-án elkövetett betörés a lkalmával 
ellopot t á rgyaka t ismerteti. Fájdalom, a szentségtörő rab-
lók nemcsak kézre nem kerültek, sőt a böjt elején ismételték 
gonosz merényöket. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla , hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Nagy szavak, nagy semmik. — A Péterfillérek és a legújabb pécsi körlevél. — Munkácsy Mihály és a val-
lási eszme. — Egyházi tudósítások : Budapest. A kath. kérvények sorsa. — Kassa. Nagyböjt. — Irodalom. Az apostoli 

szentatyákról. — Vegyesek. 

Nagy szavak, nagy semmik ! 
Hominum commenta delet dies. 

Cicero. 

A ki a képviselőház márcz ius 11-iki ülésének 
a kath. sérelmek orvoslása i r án t beadot t peti t iók fe-
le t t t a r t o t t v i t á j á t f igyelemmel v é g i g h a l l g a t t a vagy 
k imer í tő tudós í t á sban vég ig olvasta : az a r ró l győ-
ződhetett meg, hogy, mig a zsidó érdekek és a 
pro tes táns u. n. sérelmek előt t a képviselőháznak 
minden fü le ny i tva áll; a ka thol ikus le lki ismeret 
sokszoros sérelmei i l letve aggodalmai i r án t vala-
mennyi hivatalos, fé lh ivata los és nem hivatalos f ü l 
süket , vagy pedig a respectus h u m á n u s vas tag öklé-
vel van ledugaszolva, hogy hal lva se hal l jon. 

T. olvasóink m á r ismerik e v i ta le fo lyásának 
részleteit . A ké rvény i b izo t t ság je lentésében tár -
gyalás alá kerü l t ka tho l ikus kérelmek, i l letőleg sé-
re lmek vonatkoznak : a po lgár i házasság te rve l t be-
hozatalára , a kath. a lapokat és a lap í tványoka t fe-
nyegető e l tu la jdon í tás veszélyére, az 1879 iki XL. 
tcz. 53. § ának, s i l letve az 1868-iki LIII. tcz. 1 — 18 
§§ a inak módosí tására , végü l a közös iskolák intéz-
ményének megszünte tésére . A ké rvény i b izot tság, 
előadója Berzeviczy Alber t á l ta l , azt a ha tá roza t i 
j avas la to t t e r jesz te t te a t. ház elé, hogy a nevezett 
kérvények, a mennyiben a polgár i házasság ellen 
vannak intézve, a t. ház igazságügyi b izo t t ságának, 
többi részeikre vonatkozólag pedig az igazságügyi 
és a vallás- és közokta tásügyi miniszternek adassa-
nak ki, — a mit a t. ház el is fogadot t . 

I smerve e ha tá roza tnak semmi tmondó nagy 
ürességét , Roszival I s tván áldozár és Göndöcs Be-
nedek apá t módos i tványt n y ú j t o t t a k be hozzá. Az 
előbbi igen szerényet, csak annyi t , hogy azt a h i res 
53. §-t az i l lető minisz ter u r a k tanulmányozzák-, az 

u tóbbi beható t ,gyökeresen segitöt , azt, hogy az igaz-
ságügyi miniszter még a jelen ülésszak a la t t ter jesz-
szen be az 1868-ik évi 53. tcz. 12, 13, 14 ,15 , l(i. §§-ait, 
va lamin t az 1879 ik évi 40. tcz. 53. § á t módosí tó 
tö rvényjavas la to t . 

Megval l juk, Roszival képviselő u r módosi tvá 
nya, e l tekintve minden körü lménytő l , egyedül ma-
g á b a n véve ép oly semmit mondó, min t a ké rvény i 
bizot tság javas la ta . Tanu lmányozn i a hozzá utasí-
to t t ügyet , önkén t é r tendő kötelessége a minisz ter 
u raknak . Ezt az u tas í táson k ívü l kü lön k imondan i 
fölösleges. — Á m d e van Roszival képviselő u r in-
d í tványában egy gondolat , melynek gúnyos ma l i t i á j a 
a t . háznak a kath. sérelmek i r án t t anús í to t t e l já-
r á sá ra és a p ro tes t áns hegemónia a la t t á l ló minisz-
t é r i u m maga ta r t á sá ra , m in t egy ha ta lmas p i r i tó ar-
czulcsapás czuppan t le, — természetesen ily ha tás-
sal csak ott , hol az arczok még e lp i ru ln i t udnak . Kir í 
e ha tás a t. h á z n a g y tak t ikusa , Tisza Ká lmán minisz-
ter-elnök azon szavaiból ,melyekkel haragosan consta-
t á l j a , hogy „ha a ké rvény k iadat ik a ko rmánynak , 
az ismerni fogja kötelességét , hogy azt t a n u l m á -
nyozza." — A n n y i r a j u t o t t u n k , mi magya ro r szág i 
kathol ikusok, hogy mikor egy kath. képviselő azt 
mer i é r tésü l adni, hogy a p ro tes táns fögondnok ve-
zetése a la t t álló min i sz té r ium ne h igy je ám, hogy a 
ka tho l ikus sére lmek orvos lására elég azt mondani : 
nesze fogd meg: semmi, — figyelmeztetése á l ta l nem-
csak észre nem té r i t i azokat k ik észszel kötelesek dol-
gozni, sőt még harago t is provocál maga és a katho-
l ikusok ellen, kik pedig b izonyára l ega lább anny i ke-
gyességre t a r t h a t j á k magoka té rdemeseknek ,hogy sé-
re lmeik orvoslása és aggodalmaik eloszlatása vége t t 
beadot t kérelmeik pap í rkosá rba ne vándoro l janak ,ha-
nem a min t 8 mil l ió ka thol ikus joga megkíván ja , ta-
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nulmányoz tassanak . Ennek i l letékes fü lekbe való 
megsugása , szerény módos i tvány a lak jában , Roszi-
val I s tván á ldozár u r érdeme. Fel lépésének m á s ér-
te lme nem lehe t ; — m e r t e né lkü l az ér te lmet len já-
ték, ü res színpadi szereplés volna, — dixisset ali-
quid, u t a l iquid dixisse v idea tur . 

Komolyabb és nag} robb ka l iberű volt Göndöcs 
Benedek apá t u r t ámadása a szülői és egyéni jog-
nak az 1868 iki 58. tcz. idézet t §§ aiban rendszere-
s í te t t elkobozása ellen. Innen van, bogy Tisza Kál-
m á n egész nyi la tkozata s az u t á n a következet t két 
p ro tes táns szónok dictiója, me lyben nem te t tek 
egyebet m in t a Tisza á l ta l mondo t t aka t var iá l ták , 
k izárólag Göndöcs módos í tványa ellen valának in-
tézve. A minisztere lnök ur , fogadja köszönetünket 
éret te , ez a lka lommal csupa t ak t ikábó l igen örven-
detes s a ka tho l ikusokra nézve igen üdvös t ak t iká t -
l anságo t követe t t el. Hogy jóhiszemű pár th íve inek 
le lk i ismereté t elaltassa, a nap i rendrő l m á r le nem 
szorí tható ka tho l ikus sérelmek t á r g y a l á s á t elkeresz-
te l te , incidens' nek, mely előtte nem bi r annyi suly-
lyal, hogy őt a fe lvete t t kath. sérelmekkel való ér-
demleges' fogla lkozásra b i r ja . Ö nem t a r t j a „lehető-
nek és he lyesnek" a ka thol ikusok kérvényei á l ta l 
sérelmesnek ny i lván í to t t tö rvény revis iójával ugyani 
ezen kérvények t á rgya l á sa a lka lmáva l foglalkozni. — 
Mit jelent- ez mást , m in t azt, hogy ti ka thol ikusok 
kére lmezhet tek , t i l takozhat tok , i nd í tványoka t tehet-
tek sérelmeitek orvoslása végett , a m e n n y i t tetszik, 
mindez csak incidens lesz e lőt tem, mer t én, és i t t 
s a j á t szavait van szerencsénk idézni, „a magam ré-
széről azon meggyőződésben vagyok (és i t t e ház-
ban más meggyőződés t többségre szert tenni nem 
engedhetek), hogy az i lynemű tö rvények á l ta l meg-
oldot t kérdés t , minő az, melyet az 1868. LIII. tcz. 
megoldot t , bo lyga tn i nem helyes, nem ezélszerű." Azaz 
más szavakkal : t i kérelmező kathol ikusok, hova 
te t té tek az eszeteket ; a mi t kér tek, az nem helyes, 
nem ezélszerű. 

Tehát az 1868 iki 53. tcz. a minisz tere lnök u r 
meggyőződése sze r in t , egy kérdés t megoldott és 
pedig oly czélszerüen és helyesen, hogy azt boly-
ga tn i helytelen és czélszerűtlen. U g y a n há t igaz 
volna e ez ? Igaz volna e tehát csakugyan, hogy a 
kathol ikusok, midőn az 1868 iki 53. tcz. i l lető §§-
ainak revis ió já t sürge t ik , ok ta lanu l cselekednek, 
o lyasva lami t követelvén, a mi helytelen és czélsze-
rű t len? E r r e kell megfe le lnünk; mer t e körü l forgot t 
az egész vita, e körü l dőlt el a ké rvények sorsa, ezt va-
r i á l t a aT i sza u t án szólott Kőrössy és Györy képvise-
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lök szónoklata, e t t ő l f i i gg azon kérdés eldöntése, váj-
j on a kathol ikusok, midőn az 1868-iki 53. tcz. módosí-
tásá t k íván ják , valóban oly ostobák-e, hogy nem tud-
ják, mi ly helytelen ésczélszerüt len dolgot követelnek? 

Az 1868-iki 53. tc. ide vágó §§ ai két igen mé ly 
sebet vág t ak a természet jogon. 

Minden tételes tö rvény ugyanis , a, m in t ez 
minden jogvégze t t ember előtt ismeretes, kell, hogy 
a t e rmésze t jogban gyökerezzék s belőle fo ly jék , - -
máskülönben , min t aquinói sz. Tamás oly ta lá lóan 
mondja , non est lex, sed legis corrupt io . Magyar-
ország mostani igazságügymin isz te re min t k i tűnő 
jog tudós e tek in te tben tökéletesen egy ér te lmen 
van a theologusok fejedelmével . ,Ész jogtanában ' vi-
lágosan tan í t j a , hogy a tételes tö rvényben semmi 
sem lehet elrendelve, a mi a te rmésze t joggal ellen-
kezik, mer t , ú g y m o n d „az észjog a tételes jog alap-
j a . " ») És idéz t öbb kü l fö ld i jog tudós t , köztük épen 
olyanokat , k ikre a clericalis vagy pápis ta felfogás 
g y a n ú j á n a k á rnyéka sem eshetik, p. Rottecket , a r r a 
nézve, hogy a tételes tö rvények csak anny iban 
szentek, a mennyiben az ész örök törvényével ösz-
h a n g b a n vannak s azon alapszanak. 2) És ugyan ő 
nemcsak igaznak, hanem még szépnek is t a l á l j a a 
törvényhozás viszonyát az észjoghoz, ugy, m in t azt 
Feuerbach ra jzol ta , k i m o n d v á n ; hogy ..a tételes 
tö rvények hozója h iva tásáná l fogva se nem szét-
romboló ja a te rmésze t jognak , se nem te remtő je va 
lami u j jogoknak ." 3) 

Kétségtelen, ezeknél fogva, hogy tételes tör 
vénynek, ha megoldani akar va lamely kérdés t és nem 
ket tévágni , soha sem szabad sebet e j teni a természet 
jogon, vagyis soha sem szabad valamit kimondania , 
a mi a t e rmésze t jog szer int nem á l l ,— mer t akkor u j 
j og t e remtő je volna, a mi t nem a r r rogá lha t , és 
soha sem lehet va laki t o lyasvalamire kötelezni akar-
nia, a mire vonatkozólag az e lhatározást a természet-
jog, m in t személyes jogot , kizáróan csak az egyénnek 
ad j a meg, — mer t akkor a j og szétrombolója volna, 
mi re nincs joga. 

Már pedig az 1868-iki 53. tcz. mind a ké t te-
k in te tben sebet e j te t t a te rmésze t jogon. Kimondta 
először a gyermekek val lás i hova- tar tozásáról jog-
szabá lyul azt, a mi t az emberi természet nem is-

!) Észjogtan, Pest 1852, 17. 1. 
2) „Das positive Recht ist heilig, weil auf den Grund 

des Naturrecht gebaut, est ist ehrwürdig im Maasz seiner 
Übereinstimmung mit dem ewigen Recht der Vernunft." 
Rotteck, VRecht I. 2. 1. 

3) „Der positive Gesetzgeber ist seiner Bestimmung 
nach weder ein Zerstörer des natürlichen Rechtes, noch ein 
Schöpfer von neuen Rechten." Über Philos, und Empirie. 
Landshut. 1804. 26. 1. 
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mer, a természetjog tehát jókedvében kinevet, haragjában 
pedig alapostól felforgat, kimondta t. i. hogy a vallási hova-
tartozandóságot Magyarorszagon a vegyes házasságból szü-
letett gyermekeknél 18 éves korukig fi- és nő-nem szerint 
kell mérnie, azontúl pedig és épen csakis 18 éven tul mái-
nem a szerint. Kötelezni akarja másodszor az egyént általá-
ban, hogy lelkiismerete sugallatának követésével köteles le-
gyen 18 éves koráig várakozni, még akkor is, lia inár 12 éves 
korában kötelezi őt az Isten, hogy tévesnek ismert vallásá-
ból haladéktalanul az igaz vallásra térjen át. 

Bámulni lehet azt a kemény fej űséget, melyet pro-
testáns atyánkfiai, — mert a katholikus honatyák in-
kább csak gondolkodni rest szavazógép gyanánt szerepelnek 
ez ügyben, — a napnál is világosabb természetjogi igazsá-
gok megértése ellen kifejtenek. „En ebben. — t. i. hogy a 
gyermekek vallási hovátartozására nézve a nem legyen döntő 
és az egyén épen csakis 18 éves korában legyen jogosult val-
lási meggyőződését, ha az a vallas megváltoztatására irá-
nyul, követni, — nem látok semmi észellenességet, nem lá-
tok jogellenességet." Igy szólt Kőrössy Sándor képviselő, s 
debreczeni jogtanár, hiven secundálva a protestáns mi-
niszterelnöknek. Már ugyan hogyne volna észellenes, a mit 
az ész egyetlen egy törvénye sem helyesel, ellenkezőleg an-
nak minden szabálya mint önkényest visszautasít. Avagy az 
észnek melyik törvényénél fogva köteles a fiu csakis az apa 
a leány pedig csakis az anya vallásához tartozni ? A fiu 
talán azért mert apja fia, és a leány azért mert anyja leá-
nya ? Há t a fiu nem épen ugyanazon, mind a két szülő közt 
in solidum megoszló szülői jognál fogva fia-e anyjának, 
mint a leány leánya apjának? Ha az apaság jogcziinűl kell, 
hogy szolgáljon a fiuk vallásának meghatározásánál : mi 
oknál fogva nem szolgálhatna jogczímül a leányok vallásá-
nak meghatárosánál az anyasággal, azzal az anyasággal 
együttesen, melyet maga a törvény állit fel a leányok val-
lási hovatartozására nézve jogczimnek. Ks viszont . . . 

És a mi az áttérést illeti : nem ész-, nem jogellenes-e 
azt mondani, hogy csak 18 éves korban lehessen egyik val-
lásról a másikra áttérni ? A vallásváltoztatás tudvalevőleg o 
oly emberi cselekedet, melyet mindenki végrehajthat, mihelyt 
bír azon kellékkel, mely emberi cselekedet létrejöttéhez 
megkívántatik. E kellék pedig nem más, mint az észnek 
használata, vagyis, hogy az illető fel tudja fogni, mit tesz. 
Mihelyt fel tudja fogni valaki vallási kötelességét, azonnal 
köteles azt követni. l i a vallási kötelességének felfogása va-o o 
lakinek 10 éves korában azt mondja : te köteles vagy áttérni 
az igaznak felismert vallásra : ez esetben mit mond az ész 
minden emberben, és a természetjog az illetőben? Azt 
mondja az ész minden emberben, hogy köteles áttérni azonnal, 
és a természetjog az illetőnek azt sugallja, hogy neked jogod 
van lelkiismeretedet követni azonnal. Az ellenkező felfogást 
csak az nem tar t ja ész- és jogellenesnek, a ki csökönyösen nem 
akarja. 

No de száz szónak is egy a vége. 
Az apáknak ép oly jogczimök van csecsemő leányaik 

vallásának meghatározásánál, mint fiaikénál, és az anyák-
nak viszont szintén épen olyan a jogczimök fiaik vallására 
mint leányaikéra vonatkozólag. Azjállam a leányokat e tekin-
tetben is, ugy mint más jogviszonyokban, nem metszheti el az 

apai jogtól, és a fiukat az anyaitól, — a természetjog fiagrans 
megsértése nélkül. Minden embernek pedig, mihelyt eszének 
használatára jön, azonnal, mindenesetre 18 éves kora előtt, 
joga van, meggyőződését követni hitvallás tételére, és mu-
laszthatatlan kötelessége vallását megváltoztatni, mihelyt 
annak téves voltáról meggyőződött. Azt mondani tehát, 
hogy az ily világos jogok kiáltó megcsonkitásának orvoslá-
sát kérelmezni és napirendre hozni helytelen és czélszerütlen 
eljárás, — nagy szó nagy semmi, — nem egyéb. A mi rosszul 
van téve, azt jóvá kell tenni a tételes törvényekben is, ugy 
mint minden más elhibázott dologban. Naturalia quidem 
iura, quae apud omnes gentes peraeque observantur, diviua 
quad'am providentia constituta, semper firma atque immu-
tabilia permanent, ea vero quae ipsa sibi quaeque civitas 
constituit saepe mutari s o i e n t . E z alól az 1868-iki 53. t. 
czikk és az 1879-iki 40. t. czikk 53. §-a sem lehet kivétel. 
Protestáns atyánkfiainak nagy a hatalmok, de a természet-
jog megváltoztatására nincs privilégiumuk. 

Tudjuk nagyon jól, a mult szombati vita alkalmával 
is többször felhozatott a nagy ok, melylyel a protestánsok a 
vegyes házasságból született gyermekek vallási hovátarto-
zásának megitélésénél a fi- és nőnem szerinti osztályozást 
mint az egyenlő igazságszolgáltatás panaceáját indokolni 
szokták. Vallási egyenlőség, a 48-iki X X . t. czikk által ki-
mondott tökéletes egyenlőség és viszonosság, a teljes vallási 
egyenjogúság . . Ez a neve ennek az indoknak . . . Erre nézve 
most csak azt kérdezzük protestáns atyánkfiaitól: vájjon, miu-
tán a vegyes házasságok gyermekeinek tökéletes egyenlőség-
szerinti megosztására oly nagy bölcsen megtalálták a mértéket 
a nem szerinti különbségben ; vájjon továbbá, miután majd a 
nem vegyes, hanem tisztán katholikus egyházi vagyonnak szin-
tén a tökéletes egyenlőség szerinti megosztására a mértéket si-
kerülni fog ép oly bölcsen felfedezniük : vájjon meg lesznek-e 
elégedve azekként elért, tökéletes egyenlőséggel', s nemfogja-e 
az ő annyira kiművelt',tökéletes-egyenlőségi' érzéköket bosz-
szantani, hogy még sem lesznek tökéletesen egyenlők? Erre 
valóban kíváncsiak vagyunk. De még inkább kiváncsiak va-
gyunk arra, hogy, azon esetre, ha .tökéletes egyenlőségi' 
ösztönük annyira fog menni, hogy számra nézve is tökéletes 
egyenlőségben akarnak lenni velünk katholikusokkal, vájjon 
hol lesznek kegyesek kezdeni az osztoszkodást, a születés-
nél-e, vagy a keresztelésnél avagy az anyakönyvelésnél, s 
vájjon mi csoda mértéket fognak egyenlőségi mértékül fel-
venni, hogy tökéletesen egyenlők legyenek, — vájjon egyes 
esetekben melyik vallás lesz a fi- és melyik a nőnemű ? ! . . 

En politique aussi bien qu' en mathématique, l 'absur-
dité des conséquences ou leur monstruosité prouve que le 
principe est faux et que leur contraire est vrai."5) 

A Péterfillérek és a legújabb pécsi körlevél. 
(Vége.; 

A gyűjtések eredményéről minden plébános évenkint 
kétszer : junius és deczember hó folytán részletes jelentést 
tesz a következő rubrikák szerint : 

6) Baunard, La foi et ses victoires, Paris 1882, 181. 1. Magyarul : 
Politikában épen ugy mint a mathematikában a consequentiák képtelen 
vagy szörny volta azt bizonyitja, hogy a felvett elv hibás és az ellen-
kező igaz. 

4) §. 11. J . de Jure Nat. Gent, et Civ. V. ö. Pauler Eszjogtan i. 
kiad. 19.1. 
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Péterfillérek : 

1) Az anyaegyház pénztárából — f r t — kr 
2) A fiók-egyház „ „ — frt — kr 
3) A plébános részéről — fr t — kr 
4) A káplán „ — frt — kr 
5) A perselyből — fr t — kr 
6) Nyilvános gyűjtésből — f r t — kr 
7) Magángyüjtésből — frt — kr 

Összeg: —- f r t — kr 
A jelentés a fillérekkel együtt egyenesen a püspökhöz 

intézendő. A gyűjtések eredményei plebániánkint körlevél-
ben lesznek közölve évenként. 

Ezek azon bölcs intézkedések, melyeket a körlevél 
szivreható atyai intések kiséretében magában foglal és me-
lyek alkalmasak arra, hogy a Péterfillérek intézménye me-
gyénkben is „opus catholicum" legyen. 

A megyei papság hódoló tisztelettel és lelkesedéssel 
fogadta a főpásztori rendeletet és serényen hozzálátott an-
nak életbeléptetéséhez, ugy hogy megyeszerte üdvös mozga-
lom észlelhető a magasztos czél minél nagyobb mérvű meg-
valósítása érdekében. Nem lehet ugyan tagadni, hogy ezen 
ügynek hazánkban sokkal nagyobb akadályai vannak, mint 
a nagy és gazdag kath. nemzetnél. A Péterfillérek ily mérv-
ben való gyűjtésének, minőt a pécsi körlevél elrendel, nem 
áll ugyan útjában a nép szegénysége, mert azt az egy-két 
krajczárt évenkint még a legszegényebb is könnyen megfi-
zetheti ; de igen is akadályul szolgál a népnek lépten nyo-
mon tapasztalható és hagyományossá válni kezdő irtózása 
minden oly kiadástól, melynek adó színezete van és mely-
nek kézzelfogható hasznát nem látja. Azonkívül a nép kö-
zött élő lelkészek tudják, mit szokott a nép mondani, ha a 
Péterfillérekről jön elő a szó. Nagyon nehezen lehet ugyanis 
aífejébe verni, hogy a szent atya valóban oly szegény ; vagy 
ha elhiszik is, még a jobb lelkűek is nem ritkán azt mond-
tak, elég pénzök van a papoknak, majd kisegítik azok. 

Azután meg nincs oly tér, a hol mai világban a civili-
satio szerencsétlen hajtásait látni nem lehetne. Terjed, ra-
gad, szennyesít az mindenütt. Ismerünk ugyanis néhány né-
metajkú kath. községet, a hol egy pár példány „Journal" és 
„Volksblatt" kézről kézre jár, — mert a falusi német nép 
szeret üres idejében újságot is olvasni. — Hogy ezek minő 
stylusban irnak a szent atyáról és alkalomadtán a Péterfil-
lérekről, azt mondani sem kell. A kisebb városok pedig már 
majdnem annyira úsznak a civilisatio boldogságában, mint 
a nagy városok. Azért ott, a hol már ezen a réven is terjed 
a fólvilágosodásnak nevezett népbutitás, — mert egy bizo-
nyos fa j kezében a népre még ingyen is rátukmált journalok 
is divatos szerek a nép becsületes lelkének megmérgezé-
sére,— ott egygyel több az akadálya a Péterfillérek gyűjté-
sének is. És az ily községben jó lesz a lelkészeknek azon 
ellenvetésekre is módjával reflectálni, melyeket a nép a 
journalok mérget lehelő hasábjairól tanul. Meg azután a 
lelkészeknek teljes erővel azon kell lenni, hogy az ily piszok-
lapok a nép kezébe ne jussanak, vagy belőle minél előbb 
kihulljanak és helyöket becsületes irányú néplapok foglal-
ják el, melyek vallásunkról és a szent atyáról a kegyelet 
nemes hangján nyilatkoznak. De ez néhol csak nagy ügygyei 

bajjal és hosszú küzdés után sikerül. Van még több akadály 
is, melyről talán más alkalommal fogok szólani. 

A mi a gyűjtés kihirdetését illeti, nagyon óvatosnak 
kell lenni a lelkésznek, hogy épen a kellő érveket emelje ki, 
minél egyszerüebben, egészen 'a nép fölfogásához mérten, 
mert a nép érzelme mindazon érvek színvonalára nem emel-
kedik, melyek a Péterfillérek gyűjtése mellett felhozhatók. 
Véleményem szerint a nép legjobban megérti a Péterfillérek 
szükségességét az apostoli missiók és a szent atya által fenn-
tartott jótékony intézetek élénk ecseteléséből Ha ehhez még 
szívhez szóló kifejezésekkel leírjuk a szent atya szenvedé-
seit, fogoly helyzetét és az életveszélyt, melyben a forrada-
lom gazságai folytán forog : a becsületes hivő nép lelkében 
bizonyára fölébred a részvét és a szeretet élénk érzete és 
fáradozásunk nem marad gyümölcstelen. És végre is ez a 
fáradozás egyenesen ad exaltationem S. Matris ecclesiae tör-
ténik, ebben pedig az egyházat kormányzó Sz. Lélek Isten 
malasztja segít bennünket. 

Minthogy a templomi nyilvános gyűjtés módjának 
meghatározását a körlevél a plébános belátására, bizza, mi 
principálisommal megbeszélvén a dolgot, legczélszerübbnek 
találtuk azon módot, melyet népünk helyi szokása is aján-
lott, de talán a gyűjtés méltóságának is legjobban megfelel. 
T. i. az oltár epistola-oldalára helyezünk egy kis asztalt, 
reá a feszületet és elébe a fillérek számára tányért ; a nép 
offertorium alatt szép rendben körülmegy az oltár körül és 
maga hozza el a szeretet adományt és méltóságteljes proces-
sio alakjában viszi filléreit a Megváltó lábaihoz, az ő példá-
jára szenvedő szentséges helytartója számára 

Adja Isten, hogy ez a szeretetadomány, ez az „opus 
catholicum" is mennél hathatósabb előmozditója legyen jó 
lelkű népünk hitben és szeretetben való gyarapodásának ! 

1882. márczius 5. V. M. 

Munkácsy Mihály és a vallási eszme/') 
(Vége.) 

Munkácsy Párisban, a modern Babylon légkörében 
festette Krisztust. Eszünkbe ju t itt Pilatus neje, aki látvá-
nyos gyötrelmek között figyelmezteté birói férjét, „sokat 
szenvedek — úgymond — lelkiismeretemben ezen ember 
miatt, bocsásd el őt, hiszen ár ta t lan;" eszünkbe jön a nő, 
kiről a művész sem feledkezett meg, mintegy a kitörő vihar 
megszűnését jelző szivárványkép ; mint az a találékony 
anya a hajótörés közepett, ki ártatlan kisdedét magasra 
emelve az ég felé, ennek angyali tisztasága tudatában kiál-
tott szabadulásért a mindenek Urához. Egy vallásos franczia 
nőnek párja nincs sehol a világon. Mi szeretjük hinni, hogy 
Munkácsy képének létrejöttében a franczia hölgynek is 
méltó része van. 

Hogy Munkácsy pályáján ily hirtelen, sőt mondhat-
nánk még tüzes if júsága ragyogó delén, 36 éves korában 
irányt változtatott, s életföladatul a vallási eszmét fogadta 
el legújabb műremekében : ezt, bátran ki merjük mondani, 
nem tette czél nélkül ; nem tehette magasabb indokok, be-
hatóbb tanulmány, fensőbb tapasztalati meggyőződés, vagy-
is irányadó ker. kath. hit nélkül, mely világ kezdetétől 
fogva nagy dolgok végrehajtására képesíté a kiválóbb em-
bereket. Neki látnia kellett a végromlás felé siető társada-

*) Lásd a Religio ezévi 19. számát. 



1 7 3 

lom összes osztályait. Látnia kellett a frivol, s elaljasodott 
művészetet, mely szárnyait a sárban t ipor ta t ja ; s geniusa 
tiltakozott, hogy ecsetjével ö is az olcsó népszerűség uszály-
hordozója legyen. Meg van írva : aki valami nagyszerűt 
akar létrehozni, annak magányra van szüksége, mint Krisz-
tus Urunknak, hogy az emberi nem megváltásához készüljön 
a pusztában böjt által. 

A „Krisztus Pi látus előtt" cz. képnek én azt óhajtanám, 
mielőtt nemzeti kincsünkké válnék, hogy já r ja be diadal-
u t já t az egész világon. Hadd lássák első sorban a művészek, 
hadd lássák százezrek s milliók lelkesülve a keresztény hit 
dicsőségét, mely meggyőzte a világot. Meg kell ismertet-
nünk a nagy eszmét kunyhóktól palotákig, hogy az üdvös-
ségnek nincs más utja, nincsenek más eszközei, mint azok, 
melyeket az Isten fia Jézus Krisztus számunkra kijelölt és 
saját kereszthalála által érdemesített. Ha a ker. művészi 
körök segédkezet nyújtanak ami Munkácsynknak szemléleti 
uton az isteni művészet által elragadva, a hitetlen reactiót, 
a betolakodó pogányságot, mely még a zsidókat is sérti, 
nyilvánosan, az önérzet, a tekintély hatalmával visszariasz-
tani : büszkén alkalmazhatjuk azok minden egyes t a g j á r a : 
„Et eris nobis magnus Apollo." 

„Már azt hittük, emberi alakot öltve sohasem jelenik 
meg Krisztus az emberi szemek előtt ; s ime ! egy magyar 
oly magasra száll, hogy lehozza a „ fotográf iáját !" Ez egy ni-
hilista kijelentése az elboritó fény előtt, melynek már többé 
nem lehet semmi élezés sophismával ellentállani. Távol legyen 
tőlünk, a magyar művész dicsőségét kizsákmányolni. A vallá-
si eszme, melynek ő itt alázattal meghódolt, nem ismer sem-
mi felekezeti, nemzetiségi különbséget. „Művész hazája nagy 
világ." I t t rejlik azon szivreható titok, mely előttünk az idők 
folyását csodateljesen megaranyozza, mint felkelő hajnal a tá j -
képet. Visszavezeti a szétágazott folyókat eredeti medrök 
virágos part jai közé. Ez az egyetlen föladat, mely a valódi 
emberbarátokat éjjel s nappal foglalkoztatja. Es nincs oly 
parányi homokszem, melynek horderejét e téren nem kellene 
hazafiúi lelkesedéssel méltányolni. Mennyit lehet itt őszinte 
közremunkálással lendíteni: csak főpapjaink kimagasló pél-
daképeit kell egyszerűen fölemlítenünk, hogy egy u j világ 
alkotásához a legjobb remények közt induljon meg az üdvös 
mozgalom. 

Ne kicsinyelje senki az egyházi szellem szivósságát, 
melylyel a józan stabilitas elvét vallja, de tért enged min-
den oldalon a legkorszerűbb vívmányok czélhoz jutásának. 
Tekintsük csak magát az egyházi művészet csarnokát, hol 
a Jákob la j tor já ját látjuk csakugyan s nem almáinkban többé 
— az égig emelkedni. A kath. egyház oly magasra emelte 
saját körében az iparművészetet, hogy azon tevékenységről, 
mely itt erejét a közbámulásig kifejti, méltán elmondhat-
juk Horatiussal : „Si fractus illabatur orbis — impavidum 
ferient ruinae." Vagy hát engedjük, hogy korszakunkról 
egykor azt jegyezze föl a történelem múzsája, hogy ez a 
rombolás korszaka volt? Ébredjen föl egy jobb hit a magyar 
nemzet öntudatában Munkácsy Mihály világhírű képe által! 
Az öröm és dicsőség nekünk volt fentartva, hogy a keresz-
tény vallás isteni dogmája, a megváltás szemmel látha-
tólag korunkban született újra. Akik ebben csak legendát 
vagy költői mondát látnak, azok bújjanak el a kép háta 

mögé; lábaik ugy is ki fognak tűnni, s ez elég a közvéle-
mény tájékozására. Mi pedig vegyük körül a magyar test-
vér művészt, s tegyük homlokára egyházi részről is leg-
őszintébb üdvkivánataink közt az elismerés koszorúját ! 

Sántha Mihály. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márczius 15. A kath. kérvények sorsa. — Az 

1882-ik évi márczius 11 e mindenkor nevezetes lesz az or-
szág katholikusai előtt, mert ezen a napon dőlt el azon kat-
holikus kérvények sorsa, melyek feltárták a katholikus sé-
relmeket és azok orvoslását kérték a kormány- s ország-
gyűléstől. Eldőlt, mondjuk, e kérvények sorsa : mialatt azt 
ért jük, hogy e kérvények eltemettettek, hogy soha fel ne tá -
madjanak. Akik ugyanis figyelemmel kisérik az országgyű-
lés gyakorlatát a kérvényekre nézve, azok jól tudják, hogy 
mit jelentenek egyes kifejezések, melyek a kérvényibizott-
ság jelentéseiben foglaltatnak. Ha a bizottságnak komoly 
szándéka van az iránt, hogy a kérvényben foglalt petitun-
mok teljesíttessenek, akkor a bizottság a háznak azt 
ajánlja, hogy a kormány utaltassék a kérvény tanulmányo-
zására és jelentéstételre, sőt nem egy esetben még az idő is 
meghatároztatok, melyen belül a kormány a jelentést beter-
jeszteni tartozik ; ha pedig a bizottság azt akarja, hogy va-
lamely kérdés, mint mondani szokás, agyonüttessék, akkor 
egyszerűen azt inditványozza, hogy a kérvény a kormány-
nak (egyszerűen vagy tanulmányozás végett, az mindegy) 
kiadassák. 

Ez utóbbi történt a katholikus kérvényekkel is, kia-
dattak, — tanulmányozás végett, hogy sohase tanulmányoz-
tassanak és soha azokról jelentés ne tétessék. Igy bánnak el 
hazánkban az ország népességének legnagyobb részével a 
katholikusokkal, igy bánnak el azok, kik megválasztásu-
kat épen azon kath. papságnak köszönik kik a kérvényeket 
beterjesztették, azok, kik uralmukat ennek a kath. papság tá-
mogatásának köszönik. Ez a kath. papság csak akkor tar tat ik 
becsületben, midőn a választás ideje bekövetkezik, mert 
tudják, hogy még mindig sok függ tőle arra nézve, minő 
kimenetele legyen a választásnak; ennek multával, kér-
vényezhet, petit iónálhat, kérvényének sorsa a lomtár , 
mert tudják jól, hogy nem a kath. papság szokott forradal-
mat csinálni, nem a kath. papság az, mely fellázitja az or-
szág népességét. 

A képviselő ház előtt ez ügyben lefolyt vitának neveze-
tesebb momentumát mindenesetre a miniszterelnök nyilat-
kozatai teszik. Tagadhatatlan ugyanis az, hogy a kérdések 
egy része, melyek a kath. kérvényekben foglaltatnak, érde-
mileg döntetett el az országgyűlés által. Ilyenek p. o. az 
1868, 40. t. cz. továbbá az 1879, 53. §., ilyen a közös iskola. 
E kérdések olyan eldöntése, amint az történt, sérti a katholi-
kus felfogást alapjában. És érdemileg a kath. kérvények épen 
azt akartá k elérni, hogy ez érdemileg sértő törvények megszün-
tessenek: és akkor, mikor ők ezt kérvényezik, a miniszterel-
nök ur kijelenti, hogy ő nem szól érdemileg a kérdéshez, 
vagyis épen azt nem teszi, amit tennie kellett volna, nem 
tette pedig bizonyára azért, mert nem akar ja megszüntetni 
a katholikusok jogán ejtett sérelmeket, és hogy ez igy van, 
ez nagyon világos a miniszter urnák nem csak a kérvényi 
bizottság jelentésének elfogadása mellett történt felszólalá-
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sából, hanem szavaiból is, midőn azt mondta, hogy az 1868-
ki törvény hazai történeti fejlődésünk jól megfontolt követ-
kezményeképen jöt t létre. Ez annyit tesz, hogy bár mi katho-
likusok érdemileg érezzük magunkat sértve, de azért arra 
ne számítsunk, hogy, az érdemi, bár dogmaticus sérelmeink 
is valaha orvosoltassanak, mert ami megtörtént az jól meg-
fontolva történt, mihez még csak azt kellett volna tenni, 
hogy jól megfontolva történt— a protestantismus érdekében 
— és akkor a mondat ki lett volna egészitve. 

A miniszteri második nyilatkozat pedig abban culmi-
nál, hogy tartsa fenn Magyarország azt, hogy ne engedjen 
úgynevezett kulturharczot köztünk kifejlődni. Mi ennek a 
nyilatkozatnak csak örvendeni tudnánk, ha az a kulturharez 
már nem lenne folyamatban. Ezt azonban csak az mond-
hatja, aki nem érzi, vagy látni nem akarja, hogy mi az, ami 
nálunk történik. A kath. kérvények aláirói is, ugy látszik, 
hogy velünk egy nézeten vannak, mert különben nem pe-
titionáltak volna, ezeknek a petitióknak czéljok épen az lé-
vén, hogy a már létező kulturharez beszüntettessék. Epen 
azért, mi sem lett volna óhajtandóbb, mint az, hogy a mi-
niszterelnök ur, a helyett, hogy úgy nyilatkozott, azt mondta 
volna ki, hogy ő a már létező kulturharczot beszünteti, a 
mennyiben teljesíteni fogja a kérvényben foglalt petitumo-
kat. Ha valaki, ugy a miniszterelnök ur tudhatja, hogy nem 
a katholikusok azok, kik más vallásfelekezetiek felett 
erőszakoskodni szoktak és igy tudhat ja azt is, hogy nem a 
katholikusok azok, akik a kulturharczot előmozdítani szok-
ták, tudhat ja azt is, hogy mily becses elemét képezik a kat-
holikusok a magyar nemzetiségnek és épen ezért, ezek meg-
nyugtatása végett, ily elmosódott alakban tett nyilatkozat 
helyett, mely a jelenlegi helyzetet szem előtt eltakarni 
akarja, határozottabb nyilatkozatot kellett volna adnia, arra 
nézve is, hogy a katholikusok jelenlegi sérelmei megszün-
tettetni fognak. 

De bocsánat, azt mondhatják nekünk, hogy állitásunk 
alaptalan, mert a miniszter-elnök ur az 1879. X L . t. cz. 53. 
§-át illetőleg kinyilatkoztatta azt is, hogy az az egy pár eset, 
mely a nevezett § következtében történt, ,talán félreértésen 
alapul', és hogy ez a legfőbb biróság keze aiatt van ma és 
ha annak megállapodása folytán a dolog nem lenne elenyész-
tethető, akkor a kormány is tudni íogja kötelességét, hogy 
javaslatot terjeszen elő, addig azonban positiv javaslatot 
nem tehet. A mennyire lehet, mi magunk is szeretnénk e 
kormányi nyilatkozatból kedvező következtetést levonni, de 
bár mennyire forgassuk is a mondottakat, sehogy sem tudjuk 
abból azt levonni, amit levonni óhajtanánk. Vagy mit is 
vonjunk le kedvezőt abból, midőn a kormányelnök azt 
mondja, hogy az az egy pár ( ? ) eset ,talán' félreértésből 
származott ? Azt jelenti-e, hogy a kormány helyteleníti a 
a történteket, vágy sem, — ki tudja megmondani? Ha hely-
teleníti, miért nem lépett közbe akkor, midőn az első,félreér-
tés' megtörtént ? Vagy mit érünk mi avval a nyilatkozat-
tal, hogy a kormány-elnök hivatkozik a kormány kötelessé-
gének öntudatára, a nélkül, hogy jelezné, mily irányban haj-
landó e kötelességnek megfelelni ? Homály és homály min-
den tekintetben. Ne is mondja azt senki, hogy most az ügy 
még a legfőbb törvényszék előtt van tehát a kormány nem 
nyilatkozhatott. Ez az ellenvetés nem áll, mert bár a kor-

mánynak nincs jogában befolyást gyakorolni a birói Ítéletre, 
de azt mégis kinyilatkoztathatta volna, hogy ő a jövő min-
den eshetőségének kikerülése végett igenis oly törvényjavas-
latot fog beterjeszteni, mely a kath. sérelmeket alapjában 
meg fogja szüntetni. Mi ezt szerettük volna hallani és nem 
ama bizonytalan Ígéretet, melynek értéket csak akkor le-
szünk képesek tulajdonítani, ha majd az ígért törvényjavas-
lat tar talmát ismerni fogjuk, de addig nem. 

Kassa . Martius hóban. Nagyböjt. — „Quaerite Dominum 
dum inveniri potest : invocate Eum dum prope est." (Isaias, 
55.) Reszkető félelem, szent borzadás s az üdvmunkálatok 
terhének aggodalma szálja meg a nagyböjti írónak keblét ; 
még az erővel törekedett bátorság is elhágy. Az idő fontos-
sága, a szükségek nagyszerűsége igényekkel lépnek föl, hogy 
tehetségeink gyöngesége mellett is, követeléseiknek eleget 
tegyünk. ,Az ember előtt van tűz és viz, jó és rosz, élet és 
halál ; mire akarja, nyújtsa ki kezét', igy szól az irás; mely 
szavak böjti napjainkban, rémítő igazságok alakjában tűn-
nek elénk. Nem kell tengereken tul zarándokolni, mondja 
Mózes, nem kell menni a világ végire keresni az Is tent : te-
kintsen kiki saját keblébe, vájjon megtalálja-e ? Lelkiisme-
retünk szava az ő szava; lelkünk jobb, szentebb sugallata, 
szivünk nemesebb vágya tőle van; ha pedig lelkiismeretünk 
mámoros elismerülésbe sülyed, ha még szúrásaiban is tom-
pa : az Isten szelleme elröppent tőlünk, az erkölcsi élet szi-
vünkből kihalt ; olyanok vagyunk mint a hajó, melynek vi-
torlás árbocza ketté tört, mint az odvas-tölgy, melynek ki-
aszott ágai töredezve hullnak. Mig az ember lelkiismereté-
vel, mely az Isten szavát hirdeti, harezol, •—- oh ! mert az 
Istentől szivünkbe öntött nemesebb vágyak nem engedik 
magukat egyszerre elfojtatni — büszkeségének, testi vá-
gyainak, földi kiváltságának esik áldozatul : az ember önma-
gának azaz indulatainak rabja. Ugy él mint akinek semmi 
tudomása a bukott természetről, mely a vétek által a legfőbb 
jótól szakadt el ; sem az Istennek kegyes irgalmáról, ki 
egyszülött Fiának élete-, szenvedése- és halálában nyilvá-
nuló áldozata által kegyelmet küld a sülyedt emberi nem-
nek; sem az egyházról, melynek e kegyelmet az emberiség 
számára minden időben ki kell eszközölnie. Testbörtönébe 
zárva élődik lelke a romlott természet ösztönei szerint. 
Keble nem más, mint a szenvedélyek viharainak szinhelye;1) 
nincs mi lecsillapítsa, mi saját medrébe szorítsa, mi égető 
tűzét eloltsa : mert a szívben nincs isteni törvény, nincs 
religio, nincs vallás. Mert mig az ember lelkében égi törvény 
s ennek szeretete honolt, mig az örök Atya ápolása alatt 
volt, nemtelen állatisága az erkölcsi szentség korlátai közt 
maradván, ennek sugaraitól mintegy elöntetve megszentel-
t e te t t ; — de kilépvén az ember az erkölcsiség sorompójából, 
bünösztöneinek hatalmától leigáztatván, nem többé a szent 
szabadság birtokában, nem többé a világosság fényében, 

') .Quoties ego ipse in eremo constitutum, et in illa vasta solitu-
dine quae exusta solis ardoribus, horridum monachis praestabat habi-
taculum — putabam me romanis interesse deliciis . . . ille igitur ego, qui 
ob gehennae metum, tali me carcere ipse dainnaveram, scorpionum tan-
tum socius et ferarum — saepe choris intereram puellarum : pallebant 
ora jejuniis, at mens desideriis aest uabat : in frigido corpore, et intra 
hominem sua jam carne praemortuum sola libidinum incendia bullie-
bant.' I ta Hieronymus, vir iám eximiae sanetitatis vitaeque tam austerae, 
in epistola ad Kustochium : quantum igitur, necesse est, rebellionem af-
fectuum sentiant, qui nec spiritu nec carne mortificati sunt . . . ? qui • 
nil perenne cogitant, seque culpis illigant. 
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nem önméltóságának érzetében, de a szenvedélyek sürü kö-
dében vak, állati vágyainak — milyek szivét kizárólag el-
foglalták — lelánczolt rabja, lehetetlen mást, mint bünt 
elkövetni. Az Isten szava tovább tovább esik, a lelkiismeret 
intése gyengül ; vagy olykor mintegy messze erdőnek renge-
tegeiből feléje jövő hang, tompán zug lelki füleibe ; ő nem 
érti, nem eszmél, nem tudja honnan jön a hang, nem követ-
heti. Es itt van a legvégső sülyedés, midőn az emberi sziv-
ben az Isten szava egészen elhal ; ő kizárta magából az 
Istent, elnyomta szivének nemes sugallatát, meggyilkolta 
az isteni a malasztadó szeretetet, és lett földön vánszorgó 
állatiságának martaléka. 

Tekintsünk a világ arczára, vájjon e vonásokból nem talá-
lu nk-e raj ta ? A ajjon az Istentől való elszakadás gonoszságá-
nak és az Isten részéről való elhagyás ostorainak nyomai nin-
csennek-e rajta? Mit jelent a belső szivüresség és a kebel-szét-
szakadás; mit nagy békételensége, nyugtalansága? Az embe-
riség keble üres, mint a sír, melynek halottja rég elporlott ; az 
emberiség szive kopár mint a puszták sivatagja, melyen csak 
keserű fű terem. Az emberi nem épp az Isten részéről való el-
hagyás nyomorai közt látszik nyögni. Ugy áll az emberi lélek 
mint vándor a pusztában; álmaiban látottkecsegtető szellemei 
elhagyták ; körülötte hevernek megcsalt reményeinek hideg 
csontvázai, szivének elpörkölt sárga vidékén egy örömvirág 
sem sarjadzik ; arczán a búbánat, a mély belső küzdelem 
árnya ül, az örömtelenség, nyugtalanság, kétségbe esés bú-
songó emléke ő. Eget földet kérdezni látszik, nyissák föl 
előtte a mindenség titkos könyvét, mi sors vár reá : h a h ! de 
semmit sem talál. Az ő .szive és az ég közt egy fekete fátyol 
van húzva; bárhogy néz fölfelé, nem lát csak sötét éjsza-
kát ; az isteni igazságok szivéből rég száműzve, fénysugárt 
nem adnak ; a vallás, melytől elszakadt, az enyhülés balzsa-
mát nem csepegteti rá; egészen lehangolva, földhöz tapadva, 
várja a halál rabló kezeit, mely legalább gyötrő kínaitól 
megmentse. És most az ijedelmes, a rémítő pillanat; egy u j 
élet, melyet nem akart , nem várt , melynek gondolatát ma-
gában elfojtotta, — kisértő alakban áll előtte, s ennek kü-
szöbére lépni, irtózatosságai alatt reménytelenül, a kétség-
beesés gyötrelmei között haldokolni és soha meg nem hal-
ni . . Iíol a korszak, merre késik az éji homályban, mely 
homlokára tűzze a megváltás örömkoszoruját ? ! Egyedül a 
vallás 2) isteni ereje az, mely a viszály dulásaitól szétrom-
bolt keblet édeni, égi hajlékká képes varázsolni ; egyedül a 
megváltás reményhorgonya, ez állítja helyre az oly termé-
szetellenes állapotot a szivekben ; ez csatolja vissza a gyer-
meket, az embert Atyjához, Istenéhez. (Vége kiív ) 

IRODALOM. 
Az apostoli szentatyákról. 

Opera Pa t rum Apostolicorum. Textum recensuit, ad-
notationibus criticis, exegeticis, historicis illustravit, ver-
sionem latinam, prolegomena, indices addidit Franciscus 
Xav. Funk, SS. Theol. in Universitate Tubingensi prof. 
p. o. Editio post Hefelianam quartam quinta. Tubingae, in 

2) A tetdús, tettetést nem ismerő szivből fakadt áhítat., a pietas 
infucata. Az Ur nem a külszinre, hanem a szivekbe néz : „Scindite corda 
vestra, et non vestimenta vestra" ; elitéli 0 a templomban alamizsnát 
osztó kegyest azon bűneért,' melyet lelkében gondosan eltakart, és föl-
emeli a tört szivü bűnöst, ki elbukott a kísértés alatt, — ha megtér. 

libraria Henrici Schaupp. 1881. Első kötet C X X X I . és 
612. 1. ; I I - ik kötet. L V I I I . és 372. 1. I r a 18. márka. 

A apostoli szentatyák irodalmában ujabban észlelt 
nagymérvű haladás szükségessé tette ezek munkáinak uj, a 
kritika követelményeinek megfelelő, a felfödözéseket fel-
ölelő kiadását. Katholikus részről az utolsó e nemű kiadás 
volt Hefele mostani rottenburgi püspök munkája, ki azt 
még 1855-ben mint tübingi tanár adta ki ; azóta azonban, 
nagyban gazdagodott a patristicus tudomány. Már a követ-
kező évben jelent meg Ilermas „Pásztorának" addig csak la-
tin forditásban ismert görög eredetije. Tischendorf neveze-
tes felfödözései napfényre hozták Barnabás egész levelét, 
melynek eleje addig csak latin forditásban volt ismeretes és 
sokban járul tak a „Pásztor" szövegének javításához is. 
Legujaban pedig 1875-ben Bryennios által egy konstantiná-
polvi codexben római sz. Kelemennek eddig csak csonkán is-
mert levei egészben jöttek napfényre s nemsokára rá megtalál-
tatott ezeknek syr fordítása is, kiadva 1877-ben Ligfoot ál-
tal, mely a szöveg javításához szintén tetemesen járul. Az em-
lített konstantinápolyi codex szerint kijavítva közié az-
óta a prot. Hilgenfeld Barnabás levelét. Főbb vonásaikban 
ecsetelt eme felfödözésekhez járul a sok kisebb nagyobb 
történeti, itészeti, magyarázó értekezés, melyek kétségkívül 
nagyban fejlesztették az apostoli patristicát. s melyeknek 
összegyűjtése, együttes fölhasználása, megrostálása, a rosz-
nak elválasztása, a jónak megmentése, napjainkban immár 
szükségessé válván e terhes, de a hittudományra nézve 
felette fontos feladatra, katholikus részről, Funk tübingai 
tanár vállalkozott. Egészen 1878-ig az apostoli szentatyákra 
vonatkozó minden ujabbkori vívmányt magában foglaló kia-
dásai a Gerhard. I larnack és Zahn által eszközlöttek voltak : 
most azonban nekünk katholikusoknak is oly kiadásunk van, 
mely a mint mindenre kiterjed, mit mások eddig dolgoztak 
ez irányban, oly önálló munkásságot is mutat föl egyúttal, 
mely bátran sorakozik az eddig e téren megjelent munkák-
hoz, és sok tekintetben fölül is múlja azokat, miről meg-
győződünk majd, ha észleljük kutatásainak eredményeit, 
melvekből egynéhányat ide igtatnunk. Kezdjük Barnabás 
levelével. 

E levelet a régiek Barnabásnak tulajdonítják ; köve-
tik őket igen sokan az ujak közül, katholikus és pro-
testáns részről egyaránt. F . szerint a levelet valamelyik ale-
xandriai keresztény irta az első század végén. A kort 
biztosan nem lehet közelebbről meghatározni, miután a 
symbolikus magyarázatok, melyek alapját képezik az 
idő meghatározásnak, magok sem birnak biztos kiindu-
lási ponttal. Oly nehézségekbe ütközünk itt, mint midőn 
pl. sz. János látomásaiból az időt akarjuk biztosan meg-
állapítani. Miután már a régiek közül sokan tartották sz. 
Barnabás apostol levelének, i t t-ott a kánonba is bejutott : 
de épen az, hogy e tekintélyt nem az egész egyházban él-
vezte, sőt a hol fölvétetett is a kanonba, ugyanott későbben 
kimaradt : bizonyítja, hogy nem sz. Barnabástól való, mert 
akkor az egyház bizonyosan beigtatta volna az inspirált köny-
vek sorába. Kifogás alá nem eső régisége azonban biztosít-
ja tekintélyét az egyház tanának régi bizonyítékai sorában. 

A kéziratok küzül a Bryennios által 1875-ben felfó-
dözött ; régibb azonban Tischendorfnak sinai codexe, mely a 
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negyedik század közepén Íratott és a szövegre nézve sokkal 
jobb is amannál. Ezeket követi leginkább F . de a többie-
ket is fölhasználja a szöveg kiadásánál. 

Kelemen első levelét a korinthiakhoz most mindnyá-
jan róm. sz. Kelemennek tulajdonitják ; az időre nézve azon-
ban, melyben Íratott, megegyezni nem tudnak. Az üldözések 
leirásából meritett chronologikus érvek sok conjecturât en-
gedvén meg, ép ezért nem is lehet csodálkozni, ha az alanyi 
fölfogások különfélesége szerint, változik a keletkezés ide-
jének meghatározása is. Funk Domitián halála utáni időre 
teszi. Bizonyos, hogy már sz. Polykárp használta, a mint 
ez a nagy gonddal összeállított mutatványokból látható 
( X X V I I . 1.) A régi egyházban az isteni tiszteletnél olvas-
tatott sz. Kelemennek mindkét levele a korinthiakhoz s 
innét van, hogy sok régi codexben vagy a kanonikus sz. 
könyvek között találjuk, vagy pedig közvetlenül utánok 
következnek. — Az első levélnek valódiságát, mint emiitők, 
manap már senki sem tagadja ; a másodikat a többször em-
iitett Philotheus Bryennius, előbb Serra, most Nikomediá-
nak metropolitája szintén római sz. Kelemennek tulajdo-
nítja ; legtöbben azonban bizonyos Kelemen alexandriai ke-
resztényt mondják szerzőjének; keletkezési idejét pedig a 
második század első felére teszik. Igaza van azonban Funk-
nak, midőn mondja, hogy a belső érvekre itt sem lehet sokat 
adni. 

Sz. Ignácznak leveleit hosszabb értekezés előzi meg az 
ő életéről. Ez ismeretes lévén, az egyes adatokat mellőzzük 
s csak ezt emiitjük, hogy szerzőnk sz. Ignácz halálát 
107-ik évre teszi ; mellőznünk kell egyszersmind hosszabb 
értekezését sz. Ignácz római útjáról is. Hét levelét már 
Eusebuis ismerte s használta samosatai Lucián ,Peregrin 
haláláról' irt párbeszédében ; összegyűjtötte sz. Polykárp. 
Több levelet tulajdonítottak a régiek sz. Ignácznak, ezek 
közül azonban csak hét valódi ; a két, hosszabb és rövid 
szövegű recensio közül Funk ez utóbbit tekinti valódinak. 
Az 1839-ben és 1842-ben felfödözött syr codex történelmé-
ről szólván, azt csak magánájtatossági czélokra szent Ignácz 
leveiből készült kivonatnak tekinti. 

Sz. Ignácz levelei, különösen az egyházi hierarchia 
szervezetéről szóló tanban, kiváló fontosságúak lévén, köny-
uyen képzelhető, hogy a rationalismus minden lehetőt elkö-
vetett azok valódiságának megdöntésére. Mindaz, a mi az 
előre megalapított szervezet keretébe nem vág, nem hiteles. 
S miután sz. Ignácz nagyon is világosan beszél az egyház 
hierarchiájáról,— ez pedig nekik nem tetszik, de megczá-
folni sem képesek: nem marad egyéb hátra, mint a levelek 
valódiságát megtámadni. De ez sem megy oly könnyen, mi-
vel a legrégibb egyházi irók mind sz. Ignácznak tulajdonit-
ják; s azért a rationalisták, szokásuk szerint, a túlbecsült 
belérvekhez folyamodnak, ezekkel akarván megdönteni a ré-
giek tanúbizonyságait ; ez azonban helytelen, a gyöngeséget 
már előre is eláruló bizonyítási mód, melyről helyesen 
mondja Funk : „Utut autem res se habet, sive auctor piacet 
nobis sive displicet, non idest, de quo agitur; sed hoc potis-
simum quaeritur, num viri fide digni epistulas ab Ignatio 
scriptas esse testentur, et iam vidimus, testibus neque anti-
quitatem, neque auctoritatem deesse" (I. L X I X . ) (Folytatjuk). 

V E G Y E S E K . 
— A zürichi nagytanács a vasár- és iiunepiiapok 

megtartására vonatkozólag következő rendőri törvényt 
hozott : „Senki sem kényszeritheti alattvalóját oly mun-
kákra, melyek az illetőt a hivatalosan megállapított ünne-
pek megtartásától elvonnák. Sürgős eseteket kivéve, az álla-
mi hivatalnokok nem kötelesek a feleket kihallgatni s nem 
szabad senkit megidézniük e napokon. — A raktáraknak 
csukva kell lenniök reggel az isteni tisztelet előtt minden 
vasárnap és áldozó-csütörtökön. Egész nap csukva kell len-
niök más vallásos ünnepeken; czikkek eladása magán házak-
ban tilos. A községi tanácsokhoz tartozik meghatározni, 
mennyiben engedhető meg az utczákon. — Tűzoltók és ön-
kéntes lövész-egyleti tagok gyakorlatai ünnep napokon tilo-
sak. Meg vannak engedve vasárnapokon és áldozó-csütörtö-
kön, a reggeli isteni tisztelet idején kivül, minden esetre pe-
dig csak ugy, ha a hivőket semmikép sem zavarják. Ugyan-
ez áll az zajos mulatságokról, zenés menetekről stb. Kivételt 
képezhetnek a kantoni és szövetségi ünnepélyek. — A szín-
házi előadásokat ünnepnapokon, kivéve áldozó-csütörtök dél-
utánját, tartani nem szabad. Ugyanezen tilalom alá esnek a 
táncz és tekedobó játék (kuglizás.) A kerületi elnökök elő-
zetesen fognak kijelölni 6 vasárnapot, melyeken a korcs-
mákban tánczolni meg lesz engedve. Más vasárnapokon is 
engedélyt adhatnak, gondoskodni tartozván azonban arról, 
hogy a szomszédok nyugalma ne zavartassék. — Ha egyes 
társaságok vasárnapon valamely korcsmában tánczolni akar-
nak, a községi tanács engedélye elégséges lesz, mindazon ál-
tal csak azon föltétel alatt, hogy nem nyilvános ünnepélyről 
van szó, melyben mindenki részt vehet." 

— Az egyház üldözése Francziaországban szakadatlan 
lánczolatban tovább foly, sőt mindinkább elmérgesedik. íme 
egy-két epizód. A sz. Ágostonról nevezett párisi plebánia-tem-
píom mellett van a tanitó testvéreknek egy fi-iskolájok 350 
tanonczczal. Városi határozatra, a liberalismus azon mottója 
szerint : ki a szerzetesekkel az iskolából, — a testvéreknek 
el kellett hagyni az iskolát, és f. évi február 6-án a világi 
tanitók elfoglalták az iskolát, — várva a 350 tanonczot. 8, 
9, 10, 11-et üt az óra, senki se jő. 12 öt is elharangoznak, 
s a 350 tanoncz közül egy sem jelent meg. Tizenkét órakor 
az iskolai szolga meghúzta a csensfetyűt, jelentve, hogy vége 
van az iskolának. Igazgató s tanár találkoznak. Mi történt 
ma az iskolában ? kérdi amaz. Négy órai várakozás, feleié 
emez. — A 350 tanoncz szülői várják, mig az iskolás testvé-
rek szabad iskolát nyitnak. — Egy másik . . . Lille város ta-
nácsának republicanus többsége kimondta, hogy a katholi-
kus kultusbudget ezentúl nem 27,000, hanem csak 2900 
frank lesz. Világos, hogy mikor 27,000 alig elég, 2900 frk 
koldus-alamizsnának is kevés. Az egyház ellen indított harcz 
kezdetén azt mondták a vallás elleni harcz vezérei: a világi 
papoknak békét hagyunk, csak a szerzetesek ellen küzdünk. 
Íme, most már a világi papokon van a sor. Jövőre látni fog-
juk, hogy már Istenre kerül st. 

Két gyászjelentés érkezett hozzánk. Az egyikben a 
szepesi székesegyházi káptalan jelenti ngs és ft . Berzák Jó-
zsef, székesegyházi főesperes és szentszéki ülnöknek, élete 
71-ik évében f. hó 4 én Budapesten váratlanul bekövetkezett 
elhunytát. A másikat egy vallásos világi férfiúról, csajági 
Csajághy Márton, Bács-Bodroghmegye volt főbirájáról, hi-
tes ügyvédről s földbirtokosról, a gyászoló rokonság nevé-
ben, mélyen szomorodott öcscse, ft. dr csajági Csajághy Ká-
roly pécsmegyei nyug. esperes-plebános ur küldte be. Az 
utóbb említett elhunyt férfiúról, ki élete 79-ik évében f. hó 
15 én halálozott el, külön necrologot fogunk közölni. A val-
lásosság világi férfiaink között nagyon megfogyatkozott. 
Illő tehát, hogy annak, ki e tekintetben a fortis vir köteles- ' 
ségeit állhatatosan gyakorolta, lapunk emléket emeljen. Az 
ö. v. f. nekik ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Végrendelkezés ad profanas causas. Kánonjogtudományi értekezés. — Az emberi testről. •— Szabadkőműves 
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Végrendelkezés ad profanas causas. 
Kánonjogtudományi értekezés 

Dr. Vener Páltól. 
„Non Armatur tractu temporis, quod de 

jure ab initio non subsistit." 
Reg. jur . XVIII. 

Az egyházi személyek végrendelkezési képes 
ségének fej lődési tö r téne tében há rom nevezetesb 
mozzanatot kü lönböz te the tünk meg. 

Az egyház m á r keletkezése első századaiban 
az egyházi személyeket az egyházi vagyon csu 
pán egyszerű kezelőinek t a r tván , — min thogy min-
den, ligy élők között, m i n t ha lá lese t re szólóelidege-
geni tés t u l a jdon t tételez föl, — nekik az egyházi 
vagyonról a végrendelkezés t megt i l to t ta . Az e ti-
la lmat magokban foglaló apostoli kánonok ') az 
egyes szinatok á l ta l is folyton szorgalmazot t fegyelme 
szer int tehát az egyházi személyek egyházi hivata-
luk révén b i r t vagyonukró l egész a XII. századig 
t e s t ament ! factio ac t iva-val nem bi r tak . 

A XII. században meg lön engedve az egyhá-
ziaknak ingó vagyonukró l j ámbor czólokra végin-
tézkedni.2) 

Idővel az ingó s inga t lan vagyont il lető meg 
különbözte tés a . .proventus ecclesiastici" á l ta lános 
nevezetben összefo ly t , de egyú t t a l a jog te rén 
m i n d i n k á b b megsz i l á rdu l t azon a t r i den t i zsinat 
á l ta l is i r ányadóu l k i j e len te t t szabá ly : 3 ) hogy az 
egyháziak egyházi jövede lmökből csupán ad pias 
causas végintézkedhetnek. 

Mellőzve e fej lődési mozzanatok jog tö r t éne lmi 
szempontból va lóban érdekes fe j tegetését , csak egy 

») 37. 39. 40. 
') X L . I I I . t. X X V I . c. X I I . 
3) Sess. X X V . de réf. c. 1. 

l egú jabb , úgy a kanon i s ták , min t a mora l i s ták kö-
zött é lénk eszmecserét kel te t t fe j leményt , a végren-
delkezést ad profanas causas szándékozunk e lap 
hasáb ja in kánon jog i nézpontokból bonczkés alá 
venni . 

Daczára a jog ellenkező szigorának m á r jóva l a 
t r iden t i zsinat előt t a cap. un. de cler. non residen. 
in VI-o : „Dis t r ibu t iones quat id ianae solum prae 
sent ibus , qui i n t e r sun t divinis , dar i debent , consue-
tud ine non obs tan te . E t qui a l i ter acceperunt , non 
faciunt suasLÍ szavai kapcsán á l ta lánosan e l t e r j ed t 
azon vé leményből , hogy az egyháziak j avada lmi jöve-
delmük tu la jdonosa i , — mi mia t t a t r iden t i zs inat 
egyik elökészi tö congregat ió ja a zsinat ama rendele-
tének, nehogy a p ü s p ö k ö k püspöki jövedelmökből ro-
konaikat gazdagí tsák , azzal való indoklását , miszer in t O O 
az egyháziakat egyházi j ava ik felet t csupán a kezelés 
és nem a t u l a j d o n is illeti , e le j te t te ; 4 ) de l eg inkább 
a t r iden t i zs inat u t á n a zsinat egyik kánonjából , 
melyben azon egyháziról , ki j avada lmá tó l tö rvényte -
lenül távol van, monda t ik : „eum pro r a t a tempor is 
f r u c t u s suos non facere", 5) miből következik, hogy 
amin t a távol levő j avada lmas a távol lé te idejére eső 
jövedelmet elveszti, úgy a je lenlevő azt magáévá 
teszi, a mely szavak az apostol i kánonok el lenében 
az egyháziaknak jövede lmök t u l a j d o n á t lá tszanak 
biztosí tani ; t ovábbá egyes pápák á l ta l adot t enge-
dé lyekből k i fe j lődöt t egy sokak ál ta l véde t t s m é g 
többek ál ta l követe t t líj szokás : egyházi jövedel-
mekről p ro fán czélokra is végintézkedni . 

4) V. ö. Benedictus X I V . De Syn. dioeces. lib. VII . c. 
I I . art. X I I I . 

'•>) Sess. X X I I I . c. I. 

17 
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Azon kanonisták, kik e szokást helyeslik s an-
nak törvényességét védik a következőket hozzák 
fel igazolásukul : 

Az egyháziak, amint az az idézett kánon s 
a t r identi zsinat szavaiból kitetszik, tulajdonosai 
egyházi jövedelmöknek s csak egyházi törvénynél 
fogva kötelezvék azt j ámbor czélokra fordí tani ; 
másrészt e jövedelemről profán czélokra végren-
deletet alkotni csak egyházi törvény által t i l tatnak: 
már pedig minden emberi törvény észszerű szokás 
által megszüntethető. Továbbá, a mi elérhető pápai 
kiváltság ut ján, ugyanaz lehetséges észszerű szokás 
által is : már pedig tagadni nem lehet, hogy a pá-
pák adtak kiváltságokat végrendelkezni egyházi 
jövedelmekről profán czélokra is, Bizonyítja ezt IV. 
Sixtus 1474 ben kiadott „Et universis" bullája, 
melyben a Rómában, vagy annak 10 méterföldnyi 
környékén lakó egyháziaknak megengedi: „ut quae 
ex f ruc tuum, redi tuum et proventuum ecclesiastico-
rum beneficiorum bonis aequisiverint hactenus vel 
aequirent in posteruin . . . disponere testari . . . ac 
etiam in pios et alios quoscunque usus convertere 
possint." III. Gyula 1550 ben ..Cupientes" bullájá-
ban ez engedményt határozottan megerősítette : „de 
omnibus bonis . . . etiam ex fructibus, reditibus 
et proventibus ecclesiarum et beneficiorum ecclesia-
sticorum acquisitis, cuiuscunque quantitatis, sum-
máé, valoris et. pretii existant, tam donare inter vi-
vo3, quam mortis causa etiam testamento . . . in fa-
vorem cansanguineorum et affinium et quarumvis 
al iarum personarum disponere licite valeant." XII. 
Incze pedig 1691-ben a hildeni püspöknek engedélyt 
adott egyházi jövedelméről ugy profán mint jám-
bor czélokra végintézkedni. Nem tagadható — foly-
ta t j ák tovább — hogy egyes egyházmegyékben dí-
vik a szokás, miszerint az egyháziak profán czélokra 
is végintézkednek; s teszik ezt anélkül, hogy az el-
len akár a pápa, akár a püspökök felszólalnának, 
mit okvetetlen tenniök kellene, h a e szokás törvény-
telen, az isteni jogba ütköző volna. E szokás ész-
szerű, mert ez által a papság fényűzése, pazarlása 
korlátoztatik, mert ez ál tal az egyházi rendnek sok 
fényes tehetségű előkelő egyén szerezhető meg, kik 
szívesen lépnek abba, ha tudják, hogy vagyonukkal 
halálesetre tetszésök s óhajuk szerint intézked-
hetnek.6) 

Ezen szokás alpján tehát az egyháziak egyházi jö-

6) V. ö. Pichler. Jus. Can. lib. I I I . tit. X X V I . 
§• ív. 

vedelmökröl Barbosa szerint érvényesen és szabadon 
végrendelkezhetnek profán czélokra is.7) 

Molina szerint is évényesen végrendelkezhet-
nek ugyan, de nem szabadon ; vagyis a hagyaték 
megáll, azonban az igy végrendelkezők halálosan 
vétkeznek, az örökösök pedig nem fogadhatják el az 
örökséget tu ta conscientia.8) 

Bár tagadni nem lehet, hogy amint azelőtt úgy 
most is a kánonok világos fegye daczára történtek 
és történnek egyes egyháziak részéről e minden-
esetre jogilag sem nem általános, sem a pápailag 
kiváltságolt helyeket kivéve nem részszerü szokás 
alapján profán czélokra végintézkedések : daczára 
ennek, sem az annak alapjául felvett elveket helye-
selnünk, sem pedig magát a szokást észszerűnek 
elismernünk mindekkoráig nem lehet. Bizonyítá-
sunkban támaszkodni fogunk a legkitűnőbb s leg-O D o 

megbizhatóbb kánonjogtudósokra, közöttük neveze-
sen Thomassin, Reifíenstuel, Schmalzgruber, Sgau 
nin és Lucius Ferraris véleményeire, melyek nyo 
mán amaz áll í tásunkat, hogy az egyháziak javadal-
mi jövedelmökröl profán czélokra szokás alapján 
sem végrendelkezhetnek, kétséget kizárólag beiga-
zolhatjuk. 

(Folytatjuk.) 

Az emberi testről.*) 
A testnek a lélekkel öszhangzásban kellett teremtetnie — A testnek be-
tegségei és romlása. — A test nem kevéssé szükséges a léleknek. —-
Miért akarta egyesíteni Isten a lelket a testtel az anyag fogyatékosságai 
mellett is V - Belső harcz az érzékek és a lélek közt. — Az eredeti bu-
kásnak jelei. — Az eredeti igazság. — A mi tanításunk, az emberi test-
ről, megczáfolja Pythagorasnak régibb és a transformismusnak újabb té-

vedéseit. 

I. 
Lát tuk, hogy az emberi lélek állagilag egyesült a 

testtel, miként a növényi lélek és az állati lélek is ; de, hogy 
az értelem és ész is megkülönböztetik az embert a többi élő 
lényektől. 

Hasonlóképen megengedtük, hogy a lélek, jóllehet föl-
téttelen ura a maga értelmi ténykedésének, mindazáltal an-
nak végzésére kénytelen az érzékeknek és a testi szerveknek 
segitségét igénybe venni. Es épen ez az, melynél fogva, mi-
ként utóbb kimutatjuk, megállapítottuk a lélek és test egye-
sülésének szükségességét az emberi természet teljessége 
végett. 

De, amellett, hogy a léleknek egyesíttetnie kellett a 
testtel, ez utóbbinak bizonyos összhangzásban kellett terem-
tetnie a lélekkel és erre mintegy előkészíttetnie. 

7) V. ö. Collectanea Doctorum : de test. tit . X X V I . 
8) Disput, de jure et just . 147. num. 27. 
*) Mutatvány BouHet de la Bouillerienek : „Az ember, annak ter-

mészete, lelke tehetségei és végczélja" czimű francziából fordított s már 
sajtó alatt levő müvéből. — A becses műre, melynek előfizetési ára 2 frt 
vagy I szegényebb paptársainknak) 10 intentio, ismételve felhívjuk t. olv. 
közönségünk figyelmét. A forditó lakik Kolozsvárott. (Róm. kath. Ly-
ceum). Szerk. 
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Isten mindenben szám, suly és mérték szerint jár el. 
Másnak kellett tehát lenni a növényi, másnak az állati és 
másnak az emberi testnek ; mert rendén volt, hogy a legne-
mesebb lélekkel és a legtökéletesebb állagi alakkal a legtö-o o o 
kéletesebb anyag egyesüljön. 

Továbbá, minthogy a test teremtetett a lélekért és nem 
a lélek a testért : a testnek oly bölcsen kellett elrendezve 
lennie, hogy a léleknek eszközéül szolgáljon. 

Az emberi test tehát el lesz látva oly válogatott érzé-
kekkel, melyeknek finomságát, élességét és erejét a léleknek 
magasbrendű befolyása csak fokozni fogja ; és ez magya-
rázza meg, hogy a legérzékenyebb és legfogékonyabb szer-
vezetek miért épen a legalkalmasabbak az értelmi mun-
kákra. 

A képzelő- és emlékező- tehetség, a maguk részéről 
közreműködnek a képzetek, fogalmak alakításában ; és e 
két tehetség egyszersmind az agyvelőnek szélesb körű ké-
pességét, tevékenységét tételezi föl. Az emberi agy is, a 
megfelelő arányban, terjedelmesebb lesz az állaténál. 

Hasonlóképen, a mozgásokban és működésekben fel-
tűnően teljesebb szabadság szintén magával hozza, hogy az 
ember emelten és egyenesen hordozza fejét ; és, hogy egész 
szerkezete is némi kedvezményben részesüljön, szíve is több 
meleggel lesz ellátva, ez által testének elevensége és ereje 
mind addig épen maradjon, a midőn már az életnek ez a 
melege, a hosszú évek során át meghidegülve, sem akadá-
lyozhatja meg többé, hogy az aggastyán megroskadt teste a 
föld fele ne görbedjen. 

I I . 

Es minden alkalmazkodása, ügyessége mellett is mi 
az emberi test a lélekhez képest ? Nem ment az anyagnak 
sem tökéletlenségeitől, sem betegségeitől, sem romlásától. 

De ne zúgolódjunk e miatt a Gondviselés tervei ellen. 
Az ő terveinek rendjében lelkünknek egyesülnie kel-

lett a testtel. Lelkünk csak így teljesitheté az ő legmaga-
sabb feladatát ; csak így végezheté legmagasabb tevékeny-
ségét, az értelmi tevékenységet; és csak ezen érteményben 
mondhatjuk el, hogy : a test, a helyett hogy a léleknek ter-
hére lenne, ennek természete tökéletesítésére szolgál. 

Az értelmi állagok alsóbb fokára állítva, az igazság-
gal szemben abban a helyzetben van, a minőben lá t juk az 
éji madárt a nagyon élénk világossággal szemközt. Miként 
az éji madár csak a homályon, sötétségen keresztül külön-
bözteti meg a tárgyakat : ép ugy szükséges, hogy a mi erőt-
len szellemünk előtt is csak homályosan s mintegy színtele-
nül jelenjék meg az igazság. Igy lesznek az érzékeink kö-
rébe eső külső tünemények ránk nézve megannyi jótékony 
árnyékok, melyek ha lefátyolozzák is előttünk az igazságot, 
ugyanazt ránk nézve megközelithetőbbé teszik egyszer-
smind. 

I I I . 

A test tehát, természetünknek jelen állapotában, lel-
künkre nézve jótétemény. 

Következőleg, számot kérni Istentől testünk tökélet-
lenségeiért és gyöngeségeiért annyit tenne, mint ha számot 

kérnénk maguktól azon lényeges föltételekről, melyeknek 
megfelelőleg Isten az anyagot teremtette. 

Midőn Isten kiformálta az emberi testet, ugy tett , 
mint a művész, ki, hogy művét végrehajthassa, nem azokat 
a fogyatékosságokat nézi, melyek művének rövidségére 
szolgálnak, hanem azon tulajdonságokat, melyek czélját 
előremozdítják. Igy, a kovács, hogy magának a szükséges 
szerszámot, p. o. a bárdot vagy fürészt, előteremthesse, elő-
vesz egy darab vasat ; és pedig vagy azért, mert az kemény-
sége miatt tartósnak ígérkezik, vagy mert könnyebben kö-
szörülhető. Ha azután ez netalán mégis megrozsdásodnék, 
vagy épen az éle kicsorbulna : ezekbe a fogyatékosságokba 
belenyugszik, mert belátja, hogy ezek annak az anyagnak 
természetével járnak, melyet munkába vett. 

Tetszett az Úristennek is bámulatosan elrendezni az 
emberi test elemeit, ugy hogy csak így alkotva felelhetett 
az meg az emberre nézve kitűzött terveinek. Physikai szer-
vezetünknek fogyatékosságai és gyöngeségei magában e 
testi anyag természetében gyökereznek. Valahányszor tehát 
a dolgok természetéről kell ítéletet mondani, ne azt kérd-
jük mi lehetne ; hanem ahhoz szabjuk magunk : a mi van. 

IV . 

Az eszméknek ily rendjét követve megértjük, hogy 
míg physikai szervezetünk anyagi gyönyörök felé érzi ma-
gát ragadtatni, lelkünk magasb s tisztább vonzalmakat kö-
vet. Innen az a belső harcz, melyről sz. Pál beszél ; innen 
az az érzéki vágyakozás a szellem ellen, mely, jóllehet a 
bűn által még súlyosbítva, éz úgy következménye természe-
tünknek, mint a betegség és halál, vagy hogy magunkat he-
lyesebben fejezzük ki : következménye és jele a természet 
sülyedésének. 

Isten, ki mindent oly bámúlatos összhangzóan tud el-
intézni, az emberben a lélek fensőbb természetét oly szoro-
san nem egyesíthette a test alsóbb természetével más czél-
ból, mint, hogy az előbbi tökéletesítse és uralma alá hajtsa 
ez utóbbit. 

Ennélfogva, azon percztől kezdve, a mióta csak ismer-
jük ez utóbbiban a romlást, a békétlenkedést és engedetlen-
séget, mindebben az Isten által kiszabott büntetés tényét 
kell szükségképen elfogadnunk. A büntetés ugyanis, a dol-
gok rendje szerint, bűnt föltételez. 

Az emberi természetnek jelen állapota, a léleknek és 
testnek egymáshoz való mai viszonya, kétségbe nem vonható 
jele tehát az emberi bukásnak, sülyedésnek. 

V. 

Épen, liogy a testnek mindezen bajai meg legyenek 
orvosolva, akarta Isten ellátni a mi első szülőinket az ere-
deteti igazságnak (iustitia originális) becses ajándékával. 

Ugyanis, midőn a testet a lélektől tökéletesen függővé 
tette ; megadta orvosságát az érzéki vágyakozásnak-, al-
sóbbrendű vágyainkat az akarat uralma alá helyezvén. 
Másrészt, midőn a lélek, a kegyelem hatásaként, közölte az 
anyaggaal a maga tökéletességeit : sem a betegségnek, sem 
a halálnak, sem bármiféle természeti fogyatékosságnak nem 
terjedett ki többé a testre hatalma. 

2 3 * 
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Később fogjuk látni, Jézus Krisztus kegyelme miként 
állította helyre ezt az, Ádám által lerontott, művet. 

VI . 

Végezetre, nyiltan kimondjuk, hogy ha Pythagoras 
tanítványai meg voltak volna győződve ezen bámulatosan 
harmonikus összeköttetésről, melyet Isten a test és lélek kö-
zött megállapított, nem estek volna dőre tévedéseikbe. 
Nem képzelődtek volna akképen, hogy az emberi lélekre 
nézve egészen közömbös : akar egyesüljön emberi testtel, 
akár bármiféle állati testtel. Egyébként annak egyszerű 
meggondolása, hogy Isten alkotta e lényeges harmóniát a 
lelkek és a testek között, maga elégséges a lélekvándorlás-
ból folyó minden tévedésnek megczáfolására. 

Ugyanez hasonlóképen elégséges azon modern tévedés-
nek megczáfolására is, mely a józan észnek és az egészséges 
philosophiának ellenére napjainkban azt merészli állítani, 
hogy az ember a majom ivadéka, fia. Az emberi testben 
mindenesetre értelmes léleknek kell lenni. 

Ne mondjátok, hogy a majom, tökéletesedvén, a maga 
lelkéből egy fensőbbrendű lelket állított elé. Nem a test 
teszi a lelket, hanem a lélek teszi a testet ; mert a felsőbb 
tényező az, mely hat az alatta állóra. A növényi lélek teszi 
a növényt; az állati lélek teszi az ál la tot ; és hasonlóképen 
az emberi lélek teszi az emberi testet. Mielőtt a majom 
odáig juthatna, hogy tökéletesíthesse testét, előbb szükség-
képen emberi lélekkel kellene birnia. 

Nagy Alajos. 

Szabadkőműves volt-e IX. Pius fiatal korában ? 
Ily czímű czikket közölt a „La semaine du clergé" 

márczius 8-iki számában, mely a szentemlékű I X . Piusról 
költött gyalázatos mese síriratának tekinthető. 

„Néhány év előtt (1875. deczemberében) egy lyoni lap 
a „Frondeur" rendőri kifogás alá esett, mert I X . Piust az-
zal gyanusítá, hogy fiatal korában szabadkőműves volt. Az 
Ítélet hamisnak és lealacsonyítónak mondja e gyanúsítást : 
lealacsonyítónak, mert a leendő pápát ostoba és jellemtelen 
emberül tünteti fel ; hamisnak, mert állítását nem tudja be-
bizonyítani, — szóval rút hazugság. A franczia lapnak e 
nyomorult ötletét rögtön és örömest átvették Olasz- és Né-
metország forradalmi szellemű lapjai, hogy kormányaik-
nak hízelegjenek. Sőt nem rég a tengeren tul, nevezetesen 
Braziliában is hívőkre, vagy legalább terjesztőkre talált e 
hír. E jámbor apostolok szerint I X . Pius nem kárhoztat-
hatá a braziliai szabadkőműveseket, mert neki is volt 
fehér köténye és vakoló kanala. Mások előtt meg az tetszik 
furcsának és különösnek, hogy egy pap páholyokon keresz-
tül jutot t a Vaticánba. De végre hát hiszik-e ők, a mit oly 
panaszszal és érdekkel emlegetnek ? Hogy I X . Pius kárhoz-
ta t ta őket, azt mindenki tudja ; ha pedig kárhoztatta a té-
vélyt, melyet előbb vallott : kárhoztató Ítélete a legkomo-
lyabb ; ők tehát mit akarnak? 

Azonban, mint Grimm megjegyzi, ez olyan ügy, mely 
könnyen talál egy-két szemtelent, kik az együgyűeket álta-
la félrevezetik. íme idézzük a „Revue de la franc-maçon-
nerie française et étrangère" (A franczia és külföldi sza-
badkőművesek szemléje) világos bizonyítékát : 

„Midőn először merült fel I X . Piusnak a szabadkő-
műves páholyba történt beavatásáról a kérdés, a Monde 
maçonnique (szabadkőműves világ) nem akart nyilatkozni, 
mivel a felhozott tények akkor még nem látszottak elég hi-
teles tekintélyen alapulni. Később, számos testvérünk ké-
relmére, és profán lapokban megindult vita folytán, elhatá-
roztuk közzétenni észszerű óvatossággal a messine-i szabad-
kőműveseknek Aglotti Mario központi titkárhoz intézett 
levelét. Igaz, hogy az e levélben felemlített tények mi ko-
moly érvre sem támaszkodtak, de ha nem is feleltek meg az 
igazságnak, legalább birtak némi valószínűséggel ; mig az 
olasz közlönyökben, röpiratokban és ügyetlen férczművek-
ben elszórt pletykák, mind magával a történettel, mind az 
időponttal, mind I X . Pius élettörténetével egyenes ellentét-
ben állotak. 

A messine-i szabadkőművesek levele a beavatásnak 
részleteit oly pontossággal irta le, hogy nem vala egyéb 
hátra, mint teljes felvilágosítást kérni Philadelphiából. Cso-
dálatos, hogy e lépés elébb nem tétetett meg; de hát azok-
nak, kik az egészet koholták, épen nem állott érdekükben 
magukat leálczázni, és ennél fogva a szabadkőművesek nagy 
része szerencsésnek érzé magát, hogy testvérei sorában egy 
pápát is számlálhat ; arra kétségkívül senki sem gondolt, 
hogy kutatni kellene, vájjon kicsoda idézte elő e kellemes 
csalódást ? 

Fájdalom ! még a szabadkőművesek közt is akad nem 
csekély számú hive e kegyes ámításnak, mely egyedül az 
Univers ájtatos olvasói számára keletkezett. A többi közt 
egy régi szabadkőműves ebben talált okot lanyha testvé-
reinek feddésére és buzdítására. És ezt alkalmazzák, sőt 
vissza is élnek vele egész Olasz- és Francziaországban, rá 
sem gondolva hogy Mastai-Ferettinek jogát, a katholicis-
musért eldobni a szabadkőművességet, kétségbe vonják, 
s megsértik a lelkiismeretszabadságot; s midőn őt esküszegés-
ről vádolni nem akarják, védelmezik a papok, szerzetesek és 
apáczák örökös fogadalmait. 

Hogy pedig a most uralkodó pápa, ha tagja volt is a 
szabadkőműveseknek, semmiképen nem volt az a philadel-
phiaiaknak, azt világosan fogja látni az olvasó e következő 
két levélből. Mindakettő a Monde maronique igazgatójához 
van intézve, válaszul ennek tudakozó kérdésére az amerikai 
főpáholy nagymesterétől." 

Philadelphia, 1868. nov. 30. 

Testvér ! 
„Az ön levelét és vele a Monde maçonnique aug. 5-iki 

számát megkaptam, fogadja testvéri köszönetemet. 
Naponként újra és újra hallom, hogy Franczia- és 

Olaszországban testvéreinknél kérdés támadt a szentatya 
személye- és mint szabadkőművesnek Amerikában történt 
beavatása iránt. Ez tévedés. A katholika vallás meg nem en-
ged ilynemű viszonyt, vagy legalább annyi bizonyos, hogy tilt. 
De midőn egy annyira elterjedt lap is, mint az öné, felhívja 
a világ figyelmét e kérdésre, akkor komoly kutatás után 
kimerítő választ kell arra adni. 

Ön hivatalos közlést kiván tőlem ez ügyben. Én tehát 
felkértem az amerikai nagy Oriens főti tkárát , hogy vizsgál-
tassa át összes okmányainkat. Ez megtörtént ; s itt küldöm 
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az eredményt. I t t találja a főtitkárnak hivatalos aláírását a 
nagy Oriens pecsétével, mellette külön a mi saját pecsétün-
ket. Ez is, az is hiteles. 

Testvér ! fogadja testvéri üdvözletemet. 
Vaux Richard, 

az amerikai nagy Oriens nagymestere. 

íme a főti tkár levele : 
Az amerikai nagy páholy főtitkári hivatala. 

Uram és Testvérem ! 
Kívánsága szerint átvizsgálám a jegyzékeket, de sehol 

sem találom a Mastai Feretti János Maria nevet, mint kerü-
letünk valamely páholyának tagjáét, sem hogy azok vala-
melyikébe felvétetett volna. Hozzá leghasonlóbb név, melyre 
akadtam, a Martin Perettié, ki 1819. évben vétetett fel a mi 
főhatóságunk alá tartozó havannai (Cuba sziget) 157. számú 
i f jabb páholyba. 

Önnek testvére 
Vaux Richard, 

az amerikai nagy Oriens nagymestere. 

Thomson János, 
főtitkár. 

E hosszú idézet illetéktelennek nyilvánítja tehát a 
mesét, melyet a vörösek a végből költöttek, hogy mintegy a 
szentatyának fegyverével támadják meg az egyházat. I X . 
Pius pápa soha sem volt szabadkőműves, sőt bizonyára nem 
is gondolt soha azzá lenni. A szándék, mit reá tukmálnak, 
nevetséges képzelődés : I X . Piusnak méltósága, kora, eré-
nyei, tettei és halála olyanok voltak, hogy ez ostoba képze-
lődésnek okvetlenül mosolyt kell kelteni. De jól megfontolva 
a körülményeket, a mosolynál és megvetésnél többet: szánal-
mat ébreszt. A szánalom pedig soha sem kényszerit hallga-
tásra. Az egyház ellenségei tudják, kit kell bepiszkítani és 
mibe kell fogózni. A mi kötelességünk azonban védelmet 
nyújtani ott a hol a támadás történt. Nekünk felelnünk az esz-
telenségre, s le kell fátyoloznunk a hazugságot. Először, mert 
bárminő otrombaság legyen is az, hivőkre akadhat ; másod-
szor mert jól esik látni a becsületes embernek, hogy bennün-
ket máskép nem igen szoktak megtámadni. Az egyháznak 
jószándéku ellenségei nincsenek, vagy ha igen, nem sokáig 
maradnak azok ; nagyon érti ő azokat meggyőzni, meghatni, 
sőt le is téríteni. Az egyháznak legnagyobbrészt önzetlen-
ség nélkül merő szenvedélyből dühöngő ellenei mindig fék-
telen őrültségre jutnak. Az egyház ellensége, mint I X . 
Pius remekül kifejezi, Nero lanttal, — s lia a hazugnak kezé-
ből lantját kicsavarjuk, egyszerű Nero marad. 

Virág István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márczius 18. Még egyszer a kath. kérvények-

ről. — Oly fontosnak tar t juk e kérvények sorsát, hogy ama 
bánásmódot, melyben részesültek, szükségesnek tar t juk még 
másodízben is megvilágítani. A tárgyalás közben tet t nyi-
latkozatok elég anyagot nyújtanak, hogy ezen ügyről még 
egyszer megemlékezzünk, hiszen ezek a kérvények a mieink, 
és ha mi ezek iránt nem viseltetnék érdékkei, úgy kitől vár-
hatjuk, hogy a mi ügyeink iránt érdekkel viseltessék ? A 

tapasztalat inkább arra tanított meg bennünket, hogy, mint 
azt ez eset is bizonyítja, a nem kath. irányú lapok nemcsak 
kifogást nem találnak a kath. kérvények olyatén elintézésé-
ben, amint a kérdés elintéztetett ( ! ), hanem inkább helyes-
lik, mintha itt valami másodrendű ügy forgott volna sző-
nyegen. 

Vegyük elő tehát még egyszer azokat a tartott beszé-
deket és lássuk, hogy temették el azokat a kath. kérvénye-
ket. — A miniszterelnök ur a kath. szónokok felszólítására 
avval válaszolt, hogy ily fontos kérdésről ,incidentaliter' szó-
lani nem tar t ja helyesnek. Győri Elek, ki mint lutherans 
tiszteletes nem ( ? ) felekezeti szempontból szólt, kétszer is 
felemlítette, hogy a felvetett kérdéseket ő sem tar t ja helyes-
nek incidentaliter megoldani. H a ezt a két helyről jöt t vá-
laszt megfontoljuk, ugy azonnal kitűnik, hogy a kérdés ki 
van forgatva és el van terelve onnan a honnan az kiindult, és 
hogy itt is lehet azt a magyar közmondást alkalmazni, mást 
beszél Bodóné, mikor a bor árát kérik. Az a két helyről jö t t 
válasz ugyanis mindenre volt válasz, csak nem a feltett kér-
dés, illetőleg kérelemre. A kath. részről történt felszólítás 
oda irányult, hogy az ismeretes törvények megváltoztassa-
nak, természetesen nem abban az ülésben, melyben a kérvé-
nyek szóba kerültek, hanem későbben; ezért katholikus rész-
ről az inditványoztatott, hogy a kérvények tanulmányozás 
és jelentés-tétel végett adassanak ki a kormánynak. Már aki 
azt az indítványt elolvassa, az tudni fogja, hogy nem ,inci-
dalitei" akarják e katholikusok az ismeretes törvényeket 
megváltoztatni: midőn tehát a válasz ,incidentalis' megol-
dásról szólt, akkor a vitát elterelte azon térről a hol az 
megindult és nagyon kár, hogy a felszólalt kath. képvise-
lők helyreigazitási jogukkal nem éltek, mert sokan nem fi-
gyelve arra ami kéretett, igaztalannak fogják tartani a ké-
relmet az adott válaszok után. Az ily módon adott válaszok 
ismét csak azt tanúsítják, hogy a kath. jogos kérelmeknek 
nem fog elég tétetni sohasem, mert azt a protestantismus 
jogtalan követelései akadályozzák. 

Nem kevésbé figyelemre méltó az is, midőn a mi-
niszterelnök ur kijelentette, hogy ő, a szülői jognak azon 
magaslata irányában, melyről szó volt, nézetét nyilvánítani 
nem akarja, amit Győri Elek is commentálván oda nyilat-
kozott, hogy itt nem lehet általános elvi magaslaton álló 
szempontból kiindulni, hanem az illető államnak, külön saját 
viszonyait és azon tenyezőket kell figyelembe venni, a me-
lyekből megítélhető, szükséges-e a törvény, vagy nem? Már az 
igaz, hogy ami országházunkról senki sem mondhatja el, hogy 
az a kérdéseket azon magaslatból szokta tárgyalni, melyből 
tárgyalni kellene, különösen pedig a keresztény katholikus 
elv magaslata azon pont, hova felemelkedni nem képes. A 
liberalismus az elméket megfosztotta szárnyaiktól, hogy a 
magasba emelkedjenek és önsúlyként nehezedik rájok, mely 
őket a földre szegzi ; pedig csak a magasból lehet a helyze-
tet tisztán látni és helyesen intézkedni. Kerülik a magasla-
tot, kerülik az elveket, mert ezek mellett az égbekiáltó 
igazságtalanságokat, minők a katholicismus ellen elkövet-
tettek, elkövetni nem lehetne ; félnek a keresztény elvre tá-
maszkodni, mert ennek változatlansága a következtetéseket 
is megkövetelne. Pedig eltekintve minden egyébtől, az bi-
zonyos, hogy mig a t. ház keresztény elvi álláspontra nem 
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helyezkedik, mig a katholikusoknak is meg nem adatik az, 
ami őket hitelveik szerint megilleti, addig a béke és a nyu-
galom helyre állani nem fog, a petitiók szünetelni nem fog-
nak és bármennyire törekedjenek is kitérni az elvi eldöntés 
elől, azok a szakadatlanul beadandó és szünetet soha ismer-
ni nem fogó kérvények, oda fogják kényszeríteni a képvise-
lőházat, hogy a kérdést elvi szempontból döntse el. Erre a 
t. ház készen lehet és jó lesz, ha a kérdések elvi tanulmá-
nyozásához hozzá fog, mert a mint a katholicismus az isme-
retes törvények által elveiben van sértve, úgy csakis az elvi 
reparatio által lehet a sérelmet jóvá tenni. 

Még egy pontra szándékozunk reflectálni, nehogy I rá-
nyi Dániel, ki ez ügyben felszólalt, azt vélje, mintha a leg-
bölcsebb dolgot cselekedte volna felszólalásával. Azt mondta 
ugyanis a nevezett képviselő úr, hogy a kath. papok nem is 
tudják, miből áll a polgári házasság, mert akkor nem mon-
danák, hogy az az erkölcstelenségre vezet, hogy az a család 
békéjét feldúlja stb. mert ime Francziaországban, Belgium-
ban megvan a polgári házasság, és vájjon, úgymond, fel van 
ott dúlva a családi béke? Vájjon az erkölcstelenséget lát juk 
ott uralkodni? íme ezekből most már megtanulhattuk, hogy 
I. D. többet tud a házasságra nézve még a kath. papnál is 
és — mégis épen azt nem tudja amit tudni kellene, vagy 
legalább elhallgatja, hogy ki ne tűnjék, miszerint a kath. 
papok tudják azt amit és a miről beszélnek. Megfej t jük te-
hát mi I . D. hogy miért áll i t ják a kath. papok azt amit ál-
litának a polgári házasságról, hogy belássa, miszerint azok 
a kath. papok, nem oly tudatlanok, mint ő — véli. A kath. 
pap előtt t. i. a házasság szentség: a fér j és nő közti viszony 
tehát katholikus szempontból erkölcsös csak akkor lehet, ha 
ők a házasságot mint szentséget veszik fel; minthogy pedig 
a polgári házasság nem szentség, szükségképen következik, 
hogy az kath. szempontból erkölcstelen intézmény ; vala-
mint másrészt az is bizonyos, hogy a kath. felfogás a házas-
ságra nézve a családi békét sokkal nagyobb mértékben van 
hivatva biztositani, mint a polgári házasság, mert az kegyel-
mi állapot és felbonthatatlan, ez pedig egyik sem/ Tetszik 
ezt érteni ? Igen, de hát Francziaország, hát Belgium ? H á t 
biz itt a nehézséget ha ugyan ilyen előttünk lett volna, I . 
D. önmaga oldotta meg, a nélkül bizonyára, hogy ezt tenni 
akarta volna. Mi által ? Az által, hogy ő maga megmodta, 
hogy Belgium és Francziaországban a felek a polgári há-
zasság megkötése után azonnal a templomba sietnek, hogy 
Isten áldását annak szolgája kezéből kikérjék. Ezek a házas-
ságok szerintünk nem erkölcstelenek, nem dúlják fel a családi 
békét, de azértilyenek, mert megszűntek lenni polgári házas-
ságok és lettek egyházi házasság azaz szentség. Ebből láthat ja 
I. D., hogy Belgium és Francziaországban a polgári házas-
ságot szintén erkölcstelennek tar t ják a katholikusok, épen 
ugy mint hazánkban, és nehogy erkölcstelen életet éljenek, 
elmennek az egyházba ; de kitűnik ebből az is, hogy I. D. 
sem itéli meg a házasságot kath. elvi, hanem liberális szem-
pontból, azon szempontból, mely már annyi átkot hozott e 
szegény nemzetre. 

Kassa . Martius hóban. Nagyböjt. (Vége.) 
De bármi szoinoritó a világ képe mivel azonban az 

emberiség boldogtalanságát már érzi, lelkiürességét tudja, 
kissé mégis reményderitő ; mert a megtérésben első dolog sa-

já t szerencsétlenségét ismerni. Az üdvös beismerés eme tüne-
teit látjuk Európának ujabb magatartása s formaszerű vezek-
lésében : Németország vissza kezdi hívogatni a szenvedő em-
beriség védangyalait — az irgalmas szűzeket, — a vas-can-
cellár egyezkedik a szentszékkel, — a hidegvérű angol me-
legen érdeklődik Róma iránt s behatólag tárgyal ja az olasz 
kérdést, — Spanyolhon tömeges zarándoklatával tüntet a 
kifosztott pápa souverainitása mellett, ki oly igazán elmond-
hat ja a királyi lantossal : „Extraneus factus sum fratribus 
meis, et peregrinus filiis matris meae,"1) — a szerencsétlen 
Francziaország is megsokalta a vandalismust : a jobb fordu-
latnak a népek üdvös beismerésének keretébe vonható Gam-
betta bukása és a ker. civilisatiónak Kelet felé terjedése. 
Adná az ég : hogy ez üdvös áramlat siettetné a czár alkot-
mányos megkoronáztatását s a schisma beszüntetését ! — 
Ez önismeret, e bűnbánó szellem szépen nyilvánult in parti-
bus minálunk kassaiaknál is a háromnapos szentségimádás 
mellett a deákok templomában. A szent hajlék nem birta a 
buzgólkodók ezreit befogadni. A háromnapos adoratio, 
mintegy inauguratiója volt a nagy böjtnek. Ez improvisált 
ajtatosság, a hajdan gondos atyák, a jezsuitáktól maradt 
fen; kik nem csupán a tudománynak, de a hitélet föl-
élesztése s megvédésének is mesterei voltak, s mig egy részt, 
a farsangi végnapok kihágásaiért Istent kiengesztelendők, a 
világ dőzsölése s tombolása közepett a legszentebbnek imá-
dására gyűjtötték össze a vigadókat, más részt, eme háromna-
pos ajtatossággal előkészítették a hivő népet a nagyböjtre. I Ia 
mindezekhez hozzá vészük Konstantin püspökünk ő excjának 
nagyböjti körlevelét „de administratione sacramenti poeni-
tentiae", melyben, mint a megyének első pastoralistája, ter-
jedelmes okadatolással szivünkre köti a gyóntatás kötelmeit 
s annak czélszerü kezelését, az irgalmasság cselekedeteinek 
gyakorlását, a — „frange esurienti panem tuum, et egenos 
vagosque indue in domum tuam ; si videris nudum, operi 
eum" szavak értelmében, ő maga kezdi meg az által, hogy egy 
vagyontalan özvegy5) nyolez árvái közül kettőnek neveltetését 
példaadólag magára vállalja; ha hozzávesszük főegyházi szó-
nokaink buzgóságát, kik közül a magyar az uralkodó vétsé-
geket veszi hétnapos ostromlás alá, a német a halál rém-
képét tünteti elő a halandóságával nem törődő bűnös elé, 
a tótajku a napi eseményekből meríti a böjti beszédek tár-
gyait, s mindig ott villogtatja az evangelium fegyverét, hol 
leginkább dúl az ellen : a poenitentia tartó napoknak üdvös 
lefolyását bizton remélhetjük. Az Isten malasztja, mely 
nélkül az örökéletre mi érdemest sem tehetünk támogatni 
fog minket szent törekvésünkben s állandósítani fogja ben-
nünk a jót . ,Lumine coelesti perfundam intellectum tuum, 
ne in posterum hallucineris.' Emlékvirág. 

IRODALOI. 
Az apostoli szentatyákról. 

Opera Pa t rum Apostolicorum. Textuin recensuit, ad-
notationibus criticis, exegeticis, liistoricis illustravit, ver-

') Nincs lélek, mely oly távol állna a legfőbb jótól, oly idegen-
kedő. lázongó, rakonczátlan volna, hogy e vad hajtásba a mennyei olaj-
ágat — Krisztust — bele ne lehetne oltani. 

Ps. 68. 
3) Néhai Szerényi Ede városunk aranytollú főjegyzőjének volt 

hitvese. 



1 8 3 

sionem latinam, prolegomena, indices addidit Franciscus 
Xav. Funk, SS. Theol. in Universitate Tubingensi prof, 
p. o. Editio post Hefelianam quartam quinta. Tubingae, in 
libraria Henrici Schaupp. 1881. Első kötet C X X X I . és 
612. ].; I I - ik kötet. L V I I I . és 372. 1. Ára 18 márka. 

A hiteles szöveg megállapításában az ugynevezett 
„brevior recensio" vétetik föl alapul ; ehhez járulnak a ke-
leti, syr és armén fordítások s csak hármadik sorban az 
lígynevezett recensio longior. — A latin fordítást Cotelier és 
Hefele után, kijavítva közli. — Sz. Ignácz vértanuságának 
actáit közvetlenül levelei után adja, abban azonban eltér 
Hefelétől, hogy nem sz. Ignácz követőinek tulajdonítja, 
hanem egy későbbkori 4 vagy 5 századbeli irónak. Érvei 
mindenesetre figyelemre méltók ; e tekintetben azonban mi 
tartunk az innsbrucki folyóirat kritikusával, ki helyesen 
megjegyzi : „különben ne feledjük, hogy az ily kérdések-
ben a legnagyobb óvatosság szükséges. (1879. évf. 176. 1.) 

Sz. Polykárp smyrnai püspök ,,ad Philippenses" cz. le-
velének valódiságát kétségbe vonni nem lehet, a külérvek min-
den kétségen kivül helyezik, s a belismérvekből merített okos-
kodások e helyütt is merő conjecturák. Sz. Polykárp halálá-
nak évét 155-re teszi ; ezen esztendőben február 23.-a csak-
ugyan szombatra esett s ezt mondja a Martyrium sz. Poly-
carp vértanúi halálának napjául. A „Martyrium" külön-
ben mindjárt sz. Polykárp halála utáni első évben Íratott, 
mert a 18. 2.-ből világos, hogy akkor a smyrnaiak még nem 
ünnepelték szent püspökük halálának évfordulóját. — A 
szövegben ez utóbbit a levéllel együtt közli. 

Az apostoli szentatyák korából származó irodalomnak 
gyöngyéről, a Diognethez irt levélről, biztosabb adatokat nem 
szolgáltathat. A régiek nem ismerték, Robertus Stephanus 
adta ki először 1591-ben ; szerzője ismeretlen, de korát is 
csak megközelítőleg lehet meghatározni. A tudósok közül O o O 
legtöbben a 2-ik és 3-ik század közti időre teszik. Jellemző 
azon bátor és szigorú hang, melyen szerzője a zsidóság és 
pogányságról nyilatkozik; mindakettőt elitéli és a keresztény 
vallást ajánlja Diognetusnak. E szigorú hangon ütköztek meg 
az ujabb protestáns kritikusok mondván, hogy az apostoli 
szentatyák korából származó iratok még nem beszélnek igy 
az említett két vallásról; nekünk azonban ugy látszik, hogy 
az ismeretlen szerző sz. Pá l tana nyomán mondotta el azt, a 
mit a nagy apostol, hittéritői okosságánál fogva s tekintve a 
kezdet nehézségeit, ily határozottan el nem mondhatott. 
Alapjában azonban megtaláljuk e hangot a római és gala-
tai levélben. 

Utolsó, a mit sz. az I. kötetben ismertet, az ugynevezett 
„Hermae Pastor." Szerzője maga igy nevezi magát. Orige-
nes a sz. Pá l által említett (Rom. 16, 14.) Hermasszal azo-
nosítja. A szentatyák előtt nagy tekintélynek örvend; né-
melyek egyenesen szentírásnak nevezik. Különös szerepet 
játszik itt is Tertullián ; mint katholikus egyenesen „scrip-
tura"-nak, azaz szentírásnak nevezi de mint montanista épen 
ellenkezőjét állítja: „librum ab omni concilio ecclesiarum, 
etiam catholicarum, inter apocrypha et falsa judicari." A 
szerencsétlen férfi épen ugy tett mint a mi protestáns krit i-
kusaink, a kik mindazt elvetik, a mi nekik nem tetszik. Ge-
lasius pápa híres decretuma végleg kizárta a szentírási 
könyvek sorából. 

Szerzője és idejére nézve két vélemény van : a keletiek 
Hermást apostolok korabeli irónak, a nyugotiak I. Pius pápa 
testvérének tulajdonítják, az ugynevezett fragmentum Mura-
torianum után indulva. Funk is ez utóbbi vélemény híve ; 
előhozván ugyanis érveit az apostolok korabeli Hermas 
ellen, értekezését igy zárja be : „Itaque nulla causa est, cur 
fragmento fidem demegenus et Pastorem alii auctori ad-
scribamus quam fratri Pii episcopi, vei alii tempori quam 
annis 139—154, quibus Pius cathedram ecclesiae romanae 
obtinuit." Érveinek különben ellene mond P . Grisar az inns-
brucki folyóiratban s az apostoli Hermas mellett nyilatko-
zik. (id. h. 177. 1.) — Az eredeti görög szöveget, itt is, a 
legjobb recensiók után ad ja ; a latin forditást, folytonos 
tekintettel a régiekre, maga késziti. — Ennyit röviden az I. 
kötet terjedelmes prolegomenái után ( I — C X X X I . ) A szö-
veg hasábosan közöltetik görög eredetiben és latin fordítás-
ban. A vonal alatt kisérik azt kiváló jártasságról tanúskodó 
jegyzetek, melyek nagyobb részt az olvasás helyességére, 
itt ott az értelemre is vonatkoznak s tudományok tekintet-
ben a munkát minden e tekintetben eddig megjelent kiadá-
sok fölé helyezik. (Vége köv.) 

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT 
f . é. márczius 16-ikán tartott vál. ülése. 

Elnökölt dr. Tárkányi Béla apátkanonok, sz.-istván-
társulati alelnök. 

Társ. alelnök ur mindenelőtt egy pályázati ügy ered-
ményéről tett jelentést. Alelnök t. i. az 1880-ki közgyűlésen 
100 darab arany juta lmat tűzött ki e tételre : „ Adassék elő 
müveit nagy közönségünk számára ujabb kútfői alapos vizs-
gálatok nyomán a kereszténység első korszaka Magyarország-
ban sz. István király koronáztatásától sz. László király 
haláláig." 

A megállapított határidőig, m. é. decz. 31-ig a társ. 
elnökséghez egy pályamunka érkezett ily jeligével: „llaee 
dicimus, quae didicimus" (S. Augustinus.) A pályamű becsé-
nek megítélésére az igazg.-választmány két pályabírót kért 
föl, u. m. dr. Rapaics Rajmund és dr. Czobor Béla egyet, 
tanár urakat, kiknek a mai vál. ülésben felolvasott jelen-
tései némely hiányok felsorolása mellett megegyeznek ab-
ban, hogy a mű szép tájékozottságról tanúskodik, egyházias 
szellemben és könnyed modorban van írva, sok helyütt az 
ujdonszerüség varázsával bir, de nem készült, mint kíván-
tatott , ujabb kútfői alapos vizsgálat nyomán, tehát a pályá-
zati kérdést teljesen nem is oldotta meg ; minél fogva a pá-
lyázatra kitűzött díj ki nem adható. Azonban a mű mint 
népies olvasmány a „Házi könyvtárba" fölvehető lenne, és 
ivenkint szokásos módon honoráltathatnék, ha szerző kész-
nek nyilatkoznék a birálók észrevételeit kellően fölhasználni 
és kijavítandó művét superrevisio alá bocsátani. — Az igaz-
gató-választmány elfogadván a birálók nézetét, ily értelem-
ben fog a közgyűlés elé javaslatot terjeszteni. 

A t i tkár jelentette, miszerént az utolsó választmányi 
gyűlés óta 1 alapító és 13 rendes tag lépett a társulatba, 
névszerint : alapitótaggá lett : báró Hornig Károly esztergo-
mi kanonok. Rendes tagok : Straieher Péter hőgyészi, Wo-
sinszlcy Móricz lengyeli plébánosok; Bingert János váczi 
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növendékpap ; Rózsa József várkonyi, FIoclc Jákó bakai plé-
bánosok ; Markus István nagyabonyi plébános ; Sagmüller 
József dunaszerdahelyi, Psenko József szentmihályfiai káp-
lányok ; a dunaszerdahelyi egyházkerületi könyvtár ; Szabó 
István polgárdii tanitó; Eleöd Józsa budapesti ügyvédés 
gyáros ; dr. Horváth Ferencz esztergomi tanár ; Leszkay 
Sándor esztergomi papnövendék. 

Molnár Vid Bertalan czimz. kanonok, nyugd. katonai 
plébános ur ő nagysága 500 forintnyi alapítványt tett 4%-os 
magyar aranyjáradék kötvényekben oly czélból, hogy a 
bazini, besenyői, moóri, nagyváradi és tatai kapuczinus zár-
dák mint alapitótagok a társulati tagilletményekben állan-
dóan részesüljenek. 

Néhai Csutor János szili plébános a társulatnak 100 
frtot hagyományozott. 

Az orláthi r. kath. iskola szegény tanulói részére in-
gyen tankönyvek, az esztergomi újonnan alakult kath. népkör 
könytárának hasznos könyvek s olvasmányok szavaztat-
tak meg. 

Olvastatott a pénztári kimutatás, mely szerént a tár-
sulat bevétele 1882 január 1-től márczius 16-ikáig : 16,931 
ft 82 kr, kiadása 15,775 ft 56 k r ; pénztári maradék : 1156 
f t 26 kr. 

Az ügynökségben február havában eladatott 30,021 
példány könyv, 507 db szentkép, 243 db egyes nyomtatvány. 
Készpénzben bejött 3,676 f t 59 kr. 

Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére dr. Czobor 
Béla és Gervay Mihály tagok kérettek föl. 

V E G Y E S E K . 
Necroiog. — Csajagi Csajághy Márton, hites ügyvéd 

és hód-mező-vásárhelyi földbirtokos a Szent-István Társulat 
alapitó tagja, született 1803. november 2-án Bács mezővá-
rosban, meghalt Budapesten folyó hó 15-én. Az elhunyt is-
tenfélő, hitbuzgó szülőinek Csajághy Sándor kalocsai érseki 
uradalmi tisztartó és neje Ivésmárky Erzsébet első gyerme-
ke a jogi pályára lépett, s Budapesten nyert ügyvédi 
oklevelet. Családja hagyományos vallásosságát ő is örökölte; 
amilv hű fia volt hazájának, épp oly hű gyermeke volt az 
egyháznak is. Ugyanis Isten dicsőségére s a vallásosság eme-
lésére a hód-mező-vásárhelyi plébánia templom számára 
megvásárlá Ildényi budapesti aranyozótól a bécsi világki-
állításon is kiállított Münchenben készült képfaragói remek 
alakokkal, Péter és Pál apostolokkal s a Szent Háromsággal 
díszesen aranyozott oltárt 3000 frton, az átszállítási és fel-
állítási költségeket külön fedezve. Ez oltár niai napig is 
egyik fődisze a hód-mező-vásárhelyi templomnak, s féntar-
tására még külön 1000 frtnyi alapítványt tett. Legújabban 
pedig szülőföldjén boldogult szülei által felállított egyik 
mellékoltár megújítást igényelvén s ő eminentiája Haynald 
bibornok érsek ur költségén az egész templom 100 éves 
fenállásának emlékére a megfelelő diszbe helyeztetik, Csa-
jághy fitestvéreivel egyetemben vállalkozott az oltár meg-
újítására és díszítésére e czélra tetemes összeggel járulván. 
Hód-mező-vásárhelyi szép berendezésű tanyai birtokán la-
kával szemben keresztet állított s örök időkre fenállására 
alapitványi is tett, mi több parkjában egy kis miniatűr 
kápolnát rendezett be, hol a pusztai hívek tisztelt neje, a buzgó 
és áldozatkész honleány Kiss Czeczilia s a boldogult üdvös 
és lélekemelő példájára vasár- és ünnepnapokon az Istent 
imádhatták, távol lévén birtokától anyaszentegyház. A nép-

nevelést is szivén hordozá, tanyáján az ő tetemes hozzájárul-
tával tanyai népiskola állíttatott fel, mely iránt végleheleteig 
melegen érdeklődött s bár tanyai lakását egészségi indokok-
ból a fővárosival cserélte fel, még a legutóbbi napokban is 
az 50 tanoncz közt ingyen kiosztandó iskolakönyveket vá-
sárolt. Vallásossága mellett honfiúi kötelmeit is oly híven 
teljesité, hogy méltán megemlékezhetünk róla. Az 1848-iki 
mozgalmas időkben a bácsmegyei legjobban veszélyezett te-
lecskai járás főszolgabirája lévén fényes tanújelét adta hazafi-
ságának, midőn Perczel tábornok a verbászi táborból Szent-
Tamásra vonult, s általa a környék magyarságának ügye 
az ő kezeibe tétetett le, amaz ígérettel, hogy 5000 frtnyi se-
gélyt kap. Ez óriási feladat volt; az elcsüggedt csekély számú 
fegyvertelen magyarsággal kelle védelmeznie Kulát. Az 
igért segítség azonban nem érkezett s a szerbek eközben meg-
támadták Kulát. Az erélyes de higgadt Csajághy látja a 
veszélyt. Csak egy marad hátra : a menekülés. Felhívja a né-
pet, hogy meneküljön. Ö maga is életveszélyek közt menekült 
velük; hajdúját a szerbek felismervén lelőtték. Türelemre, 
kitartásra inté, buzditá a népet egy jobb jövő iránt, s e jobb 
jövő elérkezett. Perczel elfoglalván Szent-Tamást, megtisz-
tította Kulát is az ellenségtől. A magyarság visszatért fel-
dúlt otthonához. Ekkor történt, hogy a sokat szenvedett 
magyarság egypár óhitűt elfogva azon követeléssel vitte 
Csajághy elé: végeztesse ki őket. 0 ezt nem tette, Ígérvén, 
hogy átadja őket a szabadkai törvényszéknek. Ekkor a nép 
felbőszülve önmaga végezte ki őket. Ezért a későbbi szerb 
vajdaság őt vala, felelősségre. Áldozatok kérettek a szerbek 
bosszújának. Csajághy is ily áldozat volt. Mint politikai 
foglyot Zomborba internálták, majd a temesvári tömlöczök-
ben sinlődött közel egy éven át, mig végre Haynau megke-
gyelmezett neki s néhány társának, kik már leszámoltak az 
élettel. A boldogult a feledhetlen érdemeket szerzett Csa-
jághy Sándor korán elhunyt Csanádi püspöknek bátyja s 
családja legidősebb tagja volt. Legyen áldott emléke ! 

— A vallásgyülölet igen rosz tanácsadó. Bázel városá-
ban e század elején a katholikusok száma alig rúgott fel 
néhány százra. Most tizenhétezeren vannak. De csak egy 
kis kápolnájok van. Kérelmet intéztek tehát a városi tanács-
hoz, hogy a néhai karmeliták elhagyatott templomát adja 
nekik bérbe vagy örök áron. A volt kormány, mely 
conservativ szellemű vala, sok jó hajlamot mutatott a kér-
vény iránt. A radicalisok kormányra jutása azonban min-
dent megváltoztatott. Hogy még csak ne is kérhessék a ka-
tholikusok ama templomot, — pedig jó pénzért kérik, — 
elhatározták, hogy lerombolják. Ez a templom a leggyö-
nyörűbb góth épületek egyike. 1270—1320 között épült. 
Szentélye valóságos remekmű ; a kölni dóm mellett a, leg-
merészebb conceptióju épület az egész Rajna-mentén. Értéke 
az egésznek 1 millió. De a vallásgyülöletnek mindegy. Sőt 
ráadásul még 100,000 frankot is megszavaztak rombolási 
költségekre, — csakhogy a katholikusoknak ne legyen mit 
kérniök. — A ki a bázeli protestánsok közt elterjedt vallás-
talanságot ismeri, az előtt az ily vandalismus nagyon fel-
fogható. Épen most emelkedett többségre az itteni protes-
táns hitközségi tanácsban a modern protestáns theologiai 
tudomány azon vívmánya, hogy a protestáns egyházba a be-
lépésnek csak faeultativ föltétele a keresztség, azaz : valaki 
protestáns lehet a nélkül, hogy keresztény volna. Ha oly 
komoly nem volna a dolog : gratulálnánk protestáns atyánk-
fiainak e nagy haladáshoz! (Az ,Annales Catholiques' után.) 

— A Szent-István- Társulat f. hó 23-án X X I X . rendes 
közgyűlését tartja. 

Kegyeletes adakozás. 
A szentatyának K. J . Veszprémből 4 db. ar. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A Sz.-István-Társulat 1882'. marcz. 23-i nagygyűlését megnyitó elnöki emlékbeszéd id. gróf Károlyi István 
dicső eml. volt elnök felett dr. Haynald Lajos bibornok-érsektől. — Végrendelkezés ad profanas causas. Kánonjogtudo-
mányi értekezés. — A Gusztáv-Adolf-Egylet. — Egyházi tudósítások: Budapest. A középtanodai tvjavaslat. — Buka-

rest. Örvendetes gyarapodás. —- Irodalom. Az apostoli szentatyákról. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A SZENT-ISTVAN-TARSULAT 
1882. marcz. 23-i nagygyűlését megnyitó elnöki és emlékbeszéd 

id. gróf Károlyi István dicső eml, volt elnök felett 
dr. Haynald Lajos bibornok-érsektől. 

Tisztelt Nagygyűlés ! 
Mélyen megi l le tődve é r t e t t ük országunk fŐma-

gasságu b ibornok-pr imásának betegeskedő állapo-
tá t , mely e t i sz te l t gyülekezete t megfosz t j a a sze-
rencsétől , hogy az ő díszes elnöklete a l a t t m ű k ö d j é k 
és ha l l ja lelkesítő fölszólalását . 

E f á jda lmas esemény s az i l lető intéző t á r s u -
lat i u r aknak megkeresése h iván meg engem az 
e lnöki székbe, midőn a t isz te l t gyülekeze te t is teni 
Megvál tónknak Jézus Kr i sz tusnak nevében szivé-
lyesen üdvözlöm, mindenek előtt nem kétlem vala-
menny i je lenlevőknek őszinte óha já t fejezem ki, 
hogy a bíboros főpap ő eminen t iá ja minél előbb 
te l jesen k iépülve beteges á l lapotából , szokott buz-
góságával és egész eré ly lyel lá thassa el több i rá-
n y ú magasztos h iva tásának teendőit . 

Emlékbeszéd legyen, igy hangzik a p rogramra 
i l lető pont ja , ezen naggyi i lés megny i tó felszólalá-
som Is tenben bo ldogul t nagynevű e lnökünk gróf 
Károlyi István fölött . S az aka r is lenni. De hogy 
va lóban az legyen, vá j jon szükségese arra , hogy 
én az emberi életnek mindenk iné l e lőforduló moz 
zana tá t szem előt t t a r t v a : hol s mikor szüle te t t Ká-
ro ly i Is tván, hol t anu l t , hol j á r t , m in t a lap í to t t 
családot, hány je les four és föurnö s zá rmaz t a t j a le 
tőle létét , mikor lett s m in t le t t ily vagy amolyan 
h iva ta lban a lka lmazva mikor ha l t meg, mi ly gyász-
t i sz te le t te l t aka r í t t a t o t t el, — ezen elnökbeszéd lé-
nyegesebb előadandói k iszor í tásával egyes száraz 
tények fölemlí tésében áradozva e l ő a d j a m ? Oh nem! 
Ami ezereknél — az Is ten szeme á l ta l l á to t t akon 

k ivül — az egész élet t a r t a l m á t képezi, az egy 
semmit sem mondó száraz schemat i smus volna, 
Káro ly i I s tvánnak az i ly adatok bá rmi ly nagy hal-
mazába nem szor í tha tó expans iv hazafiúi és ka tho-
l ikus szelleme ra jzo lásában és azon mindenki tő l 
érzett , de szóval csak ha lványan ecsetelhető varázs-
nak, azon lelkesítő buzgólkodásnak fe l tün te tésében , 
melylyel közvetlen személyes ér in tkezésekkor g y ú j -
to t t lé lekben és szivben, melegí te t t és rokon tevé-
kenységre se rkente t t , de a melylyel a l eg távolabb 
körökben is egész életének i r ánya és ezt közvet í tő 
hí rneve ha to t t a nemzetnek és egyháznak lel-
kes fiaira, ma radandó dicsőséget szerzett neki, 
t e r emte t t bővebb s iker t az ember iség legszentebb 
érdekei szolgála tában ál ló hasonló törekvéseknek . 

De azonfölíil ki vo lna akár ezen t isz te l t gyüle-
kezet t ag ja i között , aká r az édes haza földén na-
gyér t , dicsőért , nemesér t le lkesülni tudók közöt t 
azon peregr inus in J e ru sa l em, ki e lőt t Káro ly i Is t -
ván élete fo lyamának főbb mozzanata i i smeret lenek 
lennének'? Ezeket t ehá t önök előtt i t t fölsorolni , 
önök i r án t való t i sz te le t te l jes figyelmeségem t i l t , a 
gróf Káro ly i I s tvánnak egy nemzet, egy egyház 
t isz te le tében élő je lességére való t ek in te t fö lment . 

Kü lönben is oly ékesszólóan h i rde t te t tek mind-
ezen T á r s u l a t közé te t t i ra ta iban , mind a kedves 
ha lo t tunk dicsőítésére m á s helyen mondo t t eralék-
szavakban a szép életnek egyes mozzanatai , hogy 
b á t r a n hivatkozva azokra, az ismétlésektől ta r tóz-
kodhatom megtisztelő sőt fö ladatom megoldásában. 

De t o v á b b á midőn gróf Károly i I s tván t t á r 
su l a tunk je len gyülekezetében ünnepe l jük : egy 
u j a b b önmegtagadássa l kell ko r l á to lnunk e l j á r á sún 
kat. Ugyanis fö l ada tunknak nem t ek in the t j ük benne 
az élet minden viszonyaiban k ip róbá l t fér f iú t az ö 
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valamennyi jelességeiben, erényeiben, érdemeiben 
tüzetesen ecsetelni, dicsöiteni. Mi t isztán azon vo-
natkozásban akar juk a fá jdalmas megemlékezés, de 
egyszersmind a szeretetteljes tisztelet virágaiból 
font hódolatkoszorut letenni sirhantjái^a, melyben 
ö legközelébb társula tunkhoz állt, de a melyben 
gyönyörűen tükröződöt t nem a világi dolgok s hiú-
ságok szerint fényes működés u tán sóvárgó és ab-
ban ragyogni szerető dicsvágyás, hanem a nagy esz-
méknek te t tekben való cultusa, a kiható nagy el-
határozások és áldozatok férfiának egész gyönyörű 
szellemi valója. 

Tisztán mint t á rsu la tunk egyik fénykörnye-
zett tegjának emlékezetét ü l jük ma meg. 

Szóljanak tehát róla s szólottak is már emel-
kedett hangon méltó dicsőítésben mások, hirdetvén, 
mint mutatkozot t a magas társadalmi állású férfiú 
nak, a nagybir tokosnak megelőző példa nélkül való 
nagylelkűsége, melylyel még mielőtt a jobbágyság 
tet t leges fölszabadításának humánus kora beköszön-
tö t t ez országban, ö az ő ú rbér i alat tvalói t a szabad 
birtok, a polgári szabad állás embereivé t e t t e ; hír 
hirdessék mások hazafiúi áldozatait , melyeket ö a 
nemzeti nagy eszméknek nehéz időkben, a jog és 
igazság pos tu lá tumai fölött megtévedet t korszak 
napjaiban, meggyőződése szerint hozott. 

Hirdessék mások a haza j avá t és a nemzet lé-
tével egybeforr t királyi t rónnak erősségét szemmel 
t a r tó lelkének te t tekben mutatkozó manifestat ióit , 
a jog és békülékenység közvetí tésére i rányul t ha-
zafiúi bölcseségét, melylyel a nagy polgári vészt 
megelőző napokban a nádor főispánnak tisztét hely-
tar tó i minőségben végezte az ország vezérvárme-
gyéjében, s melynél fogva a nagylelkű dicső felség-
nek népével való kibékülése napjaiban nem húzó-
dott vissza, hanem fényes fellépésével részt vet t az 
országos örömben s később az apostoli fejedelem 
nek kormánya alat t — jóllehet m á r előrehaladott , 
és törődöt t korban ú j r a vállalkozott Pest vármegye 
vezetésére, hogy példát adjon, miként , hol feledett 
keserű mul taka t a fejedelem, feledni kell még ke-
serű személyes tapasztalatokat is az egyeseknek, s 
egyesülni kell minden jónak abban, hogy az utó-
gondolatot nem türö kiengesztelődés alapjain szi-
l á rdu l emelkedjék a nemzet jogos és törvényes lé-
tének, az ország népei boldogitásának épüle te ; ige-
nis hirdesse e tekintetben más helyen más épen az 
ö abban re j lő nagy érdemét, hogy ki a nemzeti 
mozgalomban kimagasló részt vett, az ú j r a vissza-
ál l í tot t rendes és törvényes ál lapotba való bizalmat 

az r'szben tájékozat lanoknál , a szívben ellenes in-
dulatok ál tal izgatot taknál is hatásos példaadással 
fölébreszteni, megszilárdí tani igyekezett. — Hir-
dessék az Isten dicsőítésére emelt díszes templo-
moknak tör ténet í rói gróf Károlyi Is tvánnak az Is-
ten háza körü l való buzgóságát, melylyel az egy-
házi művészet minden i rányú vívmányai t gyönyörű 
alkotásban szemeink elé állító, az Isten imádására, 
a lélek megszentelésére s a vallásos életre kiiljelen-
sége ál tal is hatalmasan folhivó fóthi egyháznak 
építészeti, festészeti és szobrászati remekeiben tanu-
sitá vallásos áh í ta tá t s az Isten szolgálatában mog-
dicsőülö művészet pár tolásában nyi lvánuló magas 
műveltségét , művészeti érzékét. — Hirdessék má-
sok a földi vagyonából az örök életre tőkésítet t ki-
fogyhatat lan adományait , melyekkel a bir tokából ki-
fosztott s tekintve az anyaszentegyháznak anyagi 
erőkkel is előmozdítandó nagy czéljait tehetlen sze-
génységre j u t t a to t t szentséges a tyának eorsát vi-
gasztalni, vi lágföpapi működését megkönnyíteni, az 
emberiség üdvözitésére i rányul t törekvéseit anyagi 
erők nyú j t ásáva l elősegiteni buzgólkodott, — de 
amelyeket i t thon is gyakorolva mindenfelé vigasz-
ta lás t és áldásos segélyt osztott, hol a kegyúri gon-
dossága alat t ál ló községek templomainak, lelké-
szeinek, iskoláinak, néptanítóinak nagy költséges-
kedéseket igénylő á l lapot ja nagyúr i bőkezűségére 
szorult , hol a szűkölködőknek, a szenvedőknek sza-
va szivében trónoló keresztény szeretetéhez föl-
hangzot t . Hirdessék végre mások hazafiúi lelkese-
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dése szülte ama nagyszerű adakozásait, melyekkel 
a haza gázdászati, közművelődési, irodalmi s mű-
vészeti czéljaira áldozott. 

Mindezt hirdessék mások, kik erre tüzetesen 
vál lalkozhatnak, hogy életének, müveinek egész 
fényében megismerje és t isztel je a vi lág gróf Ká-
rolyi Is tván valódi jelességét. 

Mi mindezt mellőzve is bőséges anyagot bí-
r u n k annak fej tegetésére: ki vala gróf Károlyi Is t -
ván t á r su la tunk nagy czéljaira nézve. 

(Vége köv.) 

Végrendelkezés ad profanas causas. 
Kánonjogtudományi értekezés 

Dr. Véner Váltói. 

A végrendelkezés mindenekelőtt tu la jdont té-
telez föl ; csak az végrendelkezhetik, aki tu la jdonos 
ós csak arról, amit tu la jdoni lag bír. Ámde a káno-
nokban az egyháziak nem mint tulajdonosok, ha 
nem csupán mint vagyonkezelők említtetnek. A ká-
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nonok szentségtörésről vádol ják a presbyter t , ki 
egyházi jövedelmet elidegenít, s az olyat az á ru ló 
Judássa l hozzák hasonlatba.1) 

Az egyházi javakat Isten javainak, Krisztus 
öröksége s a szegények osztályrészének t a r t j á k s 
azért a lopás bűnével bélyegzik azt, ki azokat ren-
deltetésűktől elvonva igaztalanul elpazarolja. Sz. 
Bernárd az egyházi fegyelem e nagy apostola is eb-
beli meggyőződését egyik fenkölt szellemű levelé-
ben ekkép fejezi k i : „Quidquid prae ternecessar ium 
victum ac simplicem vest i tum de al tar i retines, t u u m 
non est, r ap inaes t . " 2) Hasonló szellemben nyilatko-
zik sz. Ágoston is midőn m o n d j a : „Quidquid excep 
to victu et vest i tu rat ionabil i superfueri t , non luxu-
riae reservetur , sed in thesauro coelesti per elee-
moysinam repona tu r : quod si non facimus res alié-
nas invasimus." 3) Egy más helyen pedig : „Qui 
habere volueri t propr ium, et de proprio vivere et 
contra ista praeeepta facere, pa rum est, u t dicam 
non rnecum manebit , sed nec clericus erit ." 4) Sz. 
Prosper a szent életű püspökökről igy i r : „non u t 
possessores, sed ut procuratores res ecclesiae possi-
debant ; et idcirco scientes nihil al iud esse res eccle-
siae nisi vota fidelium, pret ia peccatorum, et patri-
monia pauperum, non eas v indicarunt in usus 
suos ut proprias, sed u t commenclatas pauperi-
bus diviserunt ." 5) 

Nem vál toztat ta meg az egyház e taná t sem a 
cap. un. de cler. non residen. inVI-o , sem a t r ident i 
zsinat idézett ha tározata ; ezekből a tu la jdon ki 
nem magyarázható. A tu la jdon ugyanis te l jes és 
kizárólagos intézkedés valamely dolog fe le t t ; ámde 
az említet t kánonokban nevezett javadalmasok 
ilyennel jövedelmök, osztalékaik fölött nem birnak; 
csak bizonyos tehetség az, ami őket azok i ránt il-
le t i : hogy t. i. azokat a kiszabott czélokra fordít-
ha t ják . Ha különösen a t r ident i zsinat az idézett 
szavakat azon értelemben vette volna, amelyet ne-
kik az illető kanonisták tula jdoní tanak, ugy ellen 
kezésbe jö t t volna a régi joggal, homlok egyenest 
ellenkező u j jogot á l l í tot t volna fel, mit határozot-
tan ki kellett volna fejeznie. A felhozott két kánon-
ból tehát az egyházi jövedelmek i ránt i tu la jdon s 
az azok fölött tetszés szerint való végrendelkezési 

') Decret: I I . Caus. X I I . Q. I I I . c. I . ; Decret : L I I I . 
tit . X X V . c. I I I . 

'-') Epist. I I . ad. Fulcon. 
3) Sermo X X I . de tempore. 
4) Sermo L I I I . ad Erat , in Erem. 
') De vita contempl. lib. II. 

szabadság nem következtethető. III. Sándor pápa 
m o n d j a : ,.de his quae consideratione ecclesiae per 
ceperunt nul lum de j u r e possunt facere testamen-
tum;" 6) már pedig nem lehet kétség, hogy ama jö-
vedelmek is consideratione ecclesiae szereztettek. 
Erre nézve jegyzi meg Panormi tanus : „Clericus 
recipiendo f ruc tus sui beneficii dici tur illos facere 
suos quoad hoc, u t sibi provideat primo, de super-
fluis impendat in usus pios ; non autem ut de ipsis 
possit testari , vei pro libito voluntat is facere." 7) 

Ezekből tehát látható, hogy az egyházi személy 
javadalmi jövedelme fölött csak annyiban bír — ha 
szabad ugymondanunk — tula jdonjoggal a meny-
nyiben azt sajá t szükségleteire, fölöslegét pedig 
j ámbor czélokra fordí that ja , s igy azok felett való 
végrendelkezési képesség is ez i rányba szorít tatik. 

Mindezt azonban az ellenvéleményüek a kér-
dés eldöntésére nem ta r t j ák elégségesnek. Mert igaz 
ugyan, hogy a kánonokban csupán vagyonkezelés-
ről van szó, de e vagyon alat t szerintök nem az 
egyháziak jövedelme, hanem az egyes egyházak ma-
gán vagyona értendő. Különben is a vagyonkezelés 
még nem zárja ki a t u l a jdon t e ket tő egymás mel-
let t igen megfér , sőt leggyakrabban egybekötve jő 
elő. A lopás, szentségtörés vád ja pedig inég a va-
gyonfelosztás előtti állapotot illetőleg értendő, mi-
dőn is egyházi magántu la jdon még nem létezvén, 
ki a közös egyházi vagyonból valamit elvonva, arról 
tu la jdoni lag tetszése szerint rendelkezet t , csak 
ugyan lopást, szentségtörés követett el. Miután 
azonban 470—494 között Simplicius és Gelasius 
pápák alatt, a vagyonfelosztás megtör tént , a káno-
nok előbbeni értelme és fegye is megszűnt. — A 
kánonokban az egyházi javak Isten javai, Krisztus 
örökségének mondatnak, de nem azért, mintha ezek 
egyéni tu la jdona Isten, vagy Krisztusnál volna, ha-
nem mer t ezek a hívektől Istennek Krisztus i rán t való 
szeretetből a ján l ta t t ak fel; a szegények osztályrészé-
nek is helyesen nevezhetők, mer t az egyháziak kez-
detben hasonlóan a szerzetesekhez magánvagyon 
nélkül a közösből éltek s igy csakugyan egyénileg 
szegények voltak. Sz. Bernárd szavaira pedig meg 
jegyzik : miszerint a buzgó egyházatya, hogy czél-
j á t — az egyháziak azon időben igen elharapódzott 
b i rvágyát megtörni , a rokonaik i ránt való tú lha j to t t 

6) X L . I I I . de test. c. X I I I . 
') V. ö. Sgaurin. Tract, teneficiarius quest. IV. azt. 

C X X I I I . 
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figyelmet s nagymérvű pazarlásaikat korlátozni — 
elérje, szónoki túlzással élt.8) 

(Folytatjuk.) 

A Gusztáv-Adolf-Egylet. 
Egy lap Németország vallási történelméből. 

Barát és ellenség megegyeznek abbau, bogy a protestan-
tismus önmagában nem rendelkezik oly eszközzel, melylyel 
követőit összetarthatná. Hála a szabad vizsgálódásnak, 300 
év alatt oda jutottunk, hogy csakugyan valósággá lett, mit 
egy protestáns hivő mondott: ,nincs már az ő egyházukban 
egyetlen egy tan is, melyet érintetlenül mindenki elismert 
volna igaznak.' A tiszta evangéliumot az ige szolgái ugy 
megtisztították, hogy utoljára semmi sem maradt meg be-
lőle. Eszerint azt kellene hinnünk, hogy a protestantismus-
nak magától kell szétmállani, és általános hitetlenséggé 
válni. Azonban még jó eleve kapcsot találtak a német protes-
táns egyház összetartására és arra, hogy megvédjék az egyes 
felekezetekre való szakadástól, melyek közöl egynémely al-
kalmasint visszatérne a katholika egyházba. Ezen kapocs 
a Gusztáv-Adolf-Egylet. Ez idén üli meg 50 éves fennállása 
ünnepét, tehát épen jókor alapították (Lipcsében. 1832. nov. 
6.) Nevét azon svéd királytól vette, akiben az alattomosság, 
rablási vágy és kegyetlenség, hozzá megfékezhetetlen dics-
vágy oly módon volt együtt mint azt ri tka embernél látjuk. 
Az nincs a protestáns vezérek fájdalmára, hogy ez a király 
a német hazának vesztére tört, és rabló csapataival pusztí-
totta, kifosztotta és gyújtogatta, ugy hogy csak századok 
multával tudott ismét magához térni. Hisz hazaszeretetük 
oly közhirű, hogy azt kétségbe vonni nem szabad, még ha 
liazájoknak e közhirü ellenségével lépnek is szövetségre. 
Éppen a minap fejezte ki roszalását erélyes szavakban vala-
mely protestáns történetíró a fölött, hogy mint mer német 
ember egy vallási egyletet elnevezni Németország legke-
gyetlenebb ellenségéről. 

Feladatául azt tűzte ki magának a Gusztáv-Adolf-
Egylet, hogy azon protestánsokat, kik katholikus vidékeken, 
tehát a diasporában élnek, saját iskolákkal, papokkal és 
templomokkal lát ja el, nehogy valamely protestáns, nem 
levén alkalma vallási kötelességeit gyakorolni, áttérjen a 
katholikus egyházhoz. A protestáns hittan szerint minden 
protestáns elég önmaga magának ; pap is laikus is. Kezében 
a szentirással, melyről azt hiszi, hogy azt a „drága isteni 
férfi" leglső vette fel a pad alól, mely alá a gonosz pápis-
ták dobták, azt hiszi a protestáns, hogy belőle megélhet, és 
nem is kell cselekedetet véghezvinnie, mivel ezek Luther 
tana szerint Jézus megváltó művét károsítják. Szorosan 
véve tehát nem is volna szükséges protestáns embernek 
iskola, templom és lelkipásztor. De valamint annyi más tan-
ban, ugy itt is következetlen a protestantismus sőt még 
nagy pénzáldozatokat is megszavaz, lia arról van szó, hogy 
tisztán katholikus helyeken protestáns templomokat épitse-
nek. Mert különösen ez érdekli a Gusztáv-Adolf-Egyletet. 
Boszantja ugyanis, hogy vannak még tisztán katholikus vi-
dékek, névszerint nagyobb városok és falvak, melyekben 
nincsen protestáns templom. Azért fordult elő p. o. az a 
nevezetes eset, hogy Hessen nagyherczegségben az ugyneve-

~~ ") V. ö. Molina id. m. 143., 2. ; Barbosa id. m. I II . , 17. 

zett szabadprotestansok kijelentették, hogy túlságos sok 
önálló protestáns község áll fenn és a protestáns plébánosok-
nak rendkívül kevés a teendőjük. Azért is vegyenek össze 
5 sőt több protestáns községet és bizzák egyedül egy lelkész 
pásztorkodására, hisz elég, ha minden 4 sőt 6 héten tar-
tatik vasárnapi istenitisztelet. Tehát egészen potestans köz-
ségekben is az istenitisztélét csökkentésére és a lelkipásztor-
ság megsulyosbitására törekednek. Ellenben ugyancsak azok 
az emberek a protestáns egyházban való szükségről kiabál-
nak, hogyha tisztán katholikus városban él tiz vagy husz 
protestáns, kiknek nincs tulajdon lelkipásztoruk és addig le 
nem csendesülnek, mig nem emeltek nekik templomot s nem 
adtak nekik külön papot. Hasonlókép tény, hogy Hessenben 
a protestánsok majdnem mind közös iskolákra szavaztak, mi-
nek következtében a katholikusok kevés kivétellel elvesz-
tették az ő jó katholikus iskoláikat. Ellenben lia a Gusz-
táv-Adolf-Egylet iskolát túlnyomóan katholikus helyen állí-
tott fel, ott meghagyják azt, mert félnek, hogy egyveleg-
iskolákban a protestáns gyermekek rájok nézve elvesznének 
a túlnyomó számban levő katholikus gyermekek között. 

Hogy mily szellem tölti el a Gusztáv-Adolf-Egyletet 
a katholikusok iránt, az hallható a Gusztáv-Adolf-Egylet 
gyűlésein. Gusztáv Adolf király szelleme az azon férfiúé, aki 
hitte hogy sikerülni fog neki összetaposni a katholika egy-
házat. Azért állít ják Gusztáv Adolfot szóval és képben az 
egylet tagjainak szeme elé utánzásul és a német császár 
képe mellett mindenütt látható Gusztáv Adolf királyé is. 
A meghalt darmstadti prot. praelatus, Zimmermann, volt a 
Gusztáv-Adolf-Egylet alapitóinak egyike. Ez a férfiú beszé-
deiben ugy mint irataiban vak gyűlölettel volt tele a katho-
likusok iránt, és megragadott minden alkalmata keresztények 
elleni kitörésre. Megérdemelt rendreutasitás érte ezt a férfiút 
egyszer a megboldogult maiuzi püspök, Ketteler részéről, és 
csak igazságos büntetés volt, hogy Zimmermann még halála 
előtt vesztette el praelaturáját . Hasonlókép a Gusztáv-Adolf-
naptár hazudozással, a katholikusok gyalázására, gúnyolá-
sára elkövetett mindent, a mi csak kitelt tőle, sok protes-
tánsnak nagv gyönyörűségére és a katholikusok botránkoz-
tatására. 1867-ben a hesseni kath. papság a nagyherczegnek 
benyújtott Közvetlen-Beterjesztés utján megkisérlett ma-
gának elégtételt szerezni, de nem jutot t eredményre. A nap-
tárnak sok éven át szerkesztője a meghalt protestáns lelkész 
Bitter volt Planigben (Rajnai Hessen), ezért hitte aztán a 
hesseni kath. papság, hogy lia a nagyherczeghez fordul, aki 
a protestánsoknak legfőbb országos püspöke, azonnal eltilt-
ják a veszekedő lelkész mesterségétől. Ámde csalatkoztak. 
Mily gonoszul cselekedett ezen Darmstadtban nyomtatott 
Gusztáv-Adolf-naptár, eléggé kitűnik az említett Közvet-
len-Beterjesztésből, mely következőkép emel panaszt : „Ki-
rályi Fenséged trónja elé járul fájdalomtelten nagyherczeg-
séged katholikus papsága, védelmet és jogot kérni egy nyil-
vánossértés, keserités és guny ellen, mely szent egyházunk min-
den szolgáját, kezdve a legfőbbtől le a legfiatalabb papig, 
rend- és hivatalbecsületében és minden hívőt az ő vallás-
erkölcsi érzeteiében mélyen megsért. Ezen sértés és guny, 
rágalom és gyalázás utján az ez idei Gusztáv-Adolf-Naptár-
ból ered, mely Fenséged legmagasabb kormányának szeme 
láttára, Fenséged fő- és székvárosában jelent meg. Csak, ha 
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a becstelenség szemrehányását akarjuk magunkra venni, 
szabad hallgatnunk ; ha nem, fel kell szólalnunk, és bátran 
meg nyiltan Fénséged trónja lépcsőinél magunknak szabad-
ságot venni és alázatosan nyilatkozni. Nem tekintve ezen 
naptárnak egész félremagyarázhatatlanul minden tekintetet 
és türelmet mellőző, becsmérlő magatartását a katholika egy-
ház ellen, még oly czikket is tartalmaz, melyet czélzatos guny-
röpiratnak kell kijelentenünk." Ez a Gusztáv-Adolf-Egylet 
elleni súlyos és alapos vád megczáfolása helyett az akkori 
superintendens, dr. Zimmermann Darmstadtban, aki mint 
a Gusztáv-Adolf-Egylet tagja, felhasznált minden gyű-
lést, melyen csak jelen volt, a katholikusok ellen a 
leggyülöletesebb beszédek mondására, arra vetemedett, hogy 
szintén küldött a nagyherczeghez beterjesztést, melyben a 
maga részéről vádolta a mainzi püspököt, Kettelert, hogy 
ez az evaugeliumi hitet folyton megtámadja. De itt embe-
rére talált Zimmermann praelatus. Ketteler püspök Zimmer-
mann praelatustól nyilt iratban azt követelte, hogy tényeket 
nevezzen meg, akár a püspök beszédeiből akár irataiból, 
melyekben ez megtámadta az evangeliumi hitet. Zimmer-
mann praelatus persze egyetlen egy tényt sem tudott felhoz-
ni, és nemsokára követő nyugdíjaztatása a legjobb esz-
köz volt, mely őt feledésbe vigye. Ez eset eléggé mutat ja 
azt is, hogy mily sok idővel a culturharcz előtt űzte már a 
Gusztáv-Adolf-Naptár a katholikusok ellen a türelmetlen-
séget, rágalmat és formaszerü vallásüldözést. Daczára ennek 
mégis a Gusztáv-Adolf-Egylet gyűléseinek kedvencz prédiká-
cziói közé tartozik a figyelmesen leső hallgatók emlékébe 
visszaidézni, mi mindent nem kell tűrni a protestánsoknak 
oly vidékeken, a hol a katholikusokkal szemben kisebbség-
ben vannak. Ez most a culturharcz idején sajátságosan 
hangzik, midőn a katholikusoknak joggal arról kell panasz-
kodniok, hogy majd minden alkalommal békén kell tűrni 
keresü mellőztetésüket, és hogy majdnem ugy látszik, mint-
ha minden katholikust ki akarnának zárni minden fontos 
nyilvános hivatalból. Há t nem volt a minap egy majdnem 
egészen katholikus város protestáns polgármesterének az a 
vakmerősége, hogy egy városi hivatalt hirdető kiiráshoz 
hozzátoldotta, hogy : csak protestánsok jelenkezzenek. Ha 
ez igy tovább tart , meglehet, még éjjeli őr sem lehet katho-
likusból. Mégis mellőzve érzik magokat a protestánsok. 
Kiabálnak, mint a zsidók, kiknek minden gazdagság és nyil-
vános befolyás kezökben, s mégis az mondják, hogy ül-
dözzük. 

A mi a Gusztáv-Adolf-Egylet külső szervezetét illeti, 
az valóban kitűnő és példát vehetnek róla más vallásos 
egyletek. Ez az egylet kitűnően ért hozzá, tagjainak érde-
két feszülten tartani és folytonos áldozatkészségre unszolni. 
Minden esztendőben tartanak egy nagygyűlést, melyre min-
den fiók-egylet küld képviselőket. A mult évi nagygyűlés aug. 
16.—19. volt Dortmundban Wesztfáliában. Ahhoz is érte-
nek különösen, hogy e nagygyűlésekre hirdetéseket csapja-
nak. Nevezetesen arra törekednek, hogy a legmagasb állam-
hivatalnokokat és polgári tisztviselőket odavonják, a mi 
mindig sikerül nekik. Sőt a tavali nagygyűlésen Karlsruhe-
ben maga a badeni nagyherczeg is megjelent személyesen. 
Mig a katholikus gyűléseken a ténykedő magasabb állam-
hivatalnokok rendesen távollétükkel ragyognak, ugy látszik 

addig, mintha csak felsőbb helyről azt akarnák, hogy a Gusz-
táv-Adolf-Egyleten ugyanazok tűntető módon részt vegyenek. 
Épen ugy igényt tar t rá a gyülekezet, hogy minden városi 
segédeszköz rendelkezésére álljon, hsgy a gyűlést kifelé is 
kitelhetőleg fényessé tegye. Még azt is látni ilyenkor, hogy 
katholikusok fel koszorúzzák és lobogókkal felékesítik há-
zaikat. Mert ha a protestáns tanok szerint távol kellene is 
tartani a vallástól a lármát meg emberi művet, mégis akar-
ják, hogy a Gusztáv-Adolf-ünnepeken a lehető legnagyobb 
külső pompa fejtessék ki. Mozsárlövést, harangzugást, zene-
kart, éneket a templomok tornyairól, koszorúkat, zászlókat, 
képeket, fáklyásmenetet és más bűnös emberi munkát ily 
alkalmakkor szivesen látnak. Szabály szerint igen nagy lá-
togatottságnak örvendenek e nagygyülesek, nevezetesen osz-
trák, belga, franczia, spanyol, olasz stb. képviselők részéről is. 
Hogy a dolognak csattanós hatása legyen, rendesen hallani 
ott ezen kaiholikus országokból jöt t képviselők egyikét, 
hogy mint adja elő az elnyomott evangeliumi testvéreknek 
jajkiáltásait ; a mi aztán arra bírja az egylet tagjait , hogy 
erszényeikbe annál mélyebben belenyúljanak segélyadás 
végett. Ily nagy hatást okozott a dortmundi nagygyűlésen, 
mikor közzé tették, hogy a Salzburgban 1881. jan. 23. meg-
halt grófné, L. Recagni tábornok özvegye, született Firmian, 
a Gusztáv-Adolf-Egyletnek évenkinti 3200 frankot hagyo-
mányozott értékpapírban : „mert azt hitte, hogy tartozást 
ró le vele, ugyanis egy családjához tartozó a mult század-
ban talán nagyon is vakbuzgón némely evangeliumi német 
családot a végromlásra vitt ." 

Az évenkénti nagygyűlésen kivül még előfordul éven-
ként minden tartományban ezen tartomány minden fiók-egyle-
teinek közgyűlése. Aztán közben évenkint még egyes helyi 
egyletek nagy számú kisgyülései. Mindezen gyűléseken pré-
dikáczióval, számadással és egyébb egyleti közlésekkel éb-
resztik és elősegítik a Gusztáv-Adolf-Egylet érdekét. Né-
hány év óta nőegyletek is léptek életbe, melyek az ujdon-
épült Gusztáv-Adolf-templomok díszítéséről gondoskodnak 
és szintén igen tevékenyek. 

Mily áldozatkészséggel viseltetnek a Gusztáv-Adolf-
Egylet tagjai, kitűnik az utolsó számviteli adatból, melyet a 
tavali nagygyűlésen Dortmundban felolvastak. Eszerint 
1880. az évi jövedelmek nem rúgnak kevesebbre mint 
740,954 markra és 39 fillérre, közte a fennemlitett 3200 
frank évi értékpapíron kivül egy névtelennek 50,000 mark 
hagyománya. Az egylet a mult évben a következőket telje-
sítette : 22 templom építését befejezte, 6 templom beszente-
lése küszöbön áll ; 11 u j iskolát nyitott, 16 községben uj-
templomok alapkövét tették le, szintúgy 13 uj plebániaházét 
és 11 iskolaházét. Ezen kivűl sok templomot felszereltek 
harangokkal, kelyhekkel, keresztelő- és urvacsorai edények-
kel, oltárteritőkkel stb. aztán sok iskolát a szükséges eszkö-
zökkel. Bizonynyal bő tevékenység ! Égető szükségül a leg-
közelebbi időre az egyletnek 93 u j templom, 44 iskola és 41 
plebániaház építését ajánlották. 

Hogy ha most a Gusztáv-Adolf-Egylet tagjai e nagy-
szerű áldozatkészségével és azon látható művekkel szemben, 
miket az egylet létrehozott, azt a kérdést vetjük föl, vájjon 
volt-e ennek igazán hatása az evangeliumi hit emelésére, D O ' 

—• nemmel kell felelnünk. Bár van az egyletnek, 50 évi fenn-
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állása óta, sok jól adományozott temploma, plébánia- és 
iskolaháza, alapítva tisztán katholikus községekben, mégis 
ezen 50 év óta az evangeliumi hit, azaz az evangeliumi tit-
kok- és tanokban való hit a protestánsok közt olykép csök-
kent, hogy egy protestáns kérdezheté : „Vájjon keresztények 
vagyunk-e még?" — a mire nemmel felel. A hitetlenséget 
protestáns papok hirdetik és tankönyvekben védelmezik, a 
Krisztus Istenségéről, az evangelium csodáiról, a szentsé-
gekről szóló tant elvetik. Ennélfogva, lia a protestánsok igy 
folytatják, mint eddig, a Gusztáv-Adolf-Egyletnek feladata 
lesz, a helyett, hogy tisztán katholikus vidékeken protestáns 
templomokat és iskolákat épitene, hittéritőket küldeni a tisz-
tánprotestáns vidékekre, hogy ott hirdessék Jézus Krisztus 
evangéliumát és térítsék keresztény hitre a pogányokat. 
Már most is borzasztó olvasni a közleményeket, miket Ber-
linben, az istenfélés és szelíd erkölcsök birodalmának fővá-
rosában protestáns hitszónokok szerkesztenek. A pogányság 
ott a számtalan egyháztanács, consistoriáltanács, udvari hit-
szónok és lelkipásztorok szeme láttára mind nagyobb mér-
vet ölt. C. Montanus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 22. A középtanodai törvényjavaslat. 

— Midőn a középtanodai törvényjavaslathoz beadott ma-
terialekat a kormány magának kiadatni kérte tanulmányo-
zás végett és e kérelmet az országgyűlés tanügyi bizottsága 
teljes készséggel teljesitette, azon meggyőződésben éltünk, 
hogy legalabb is egy év fog eltelni, addig, mig a tanulmá-
nyozás befejeztetvén, a törvényjavaslat a nyert informatiók 
alapján átalakítva, a katholikusok igényeit is kielégítve, fog 
a bizottság elé terjesztetni; az a számos benyújtott, memo-
randum ugyanis annál inkább kívánt ami felfogásunk sze-
rint hosszabb tanulmányozást, mert a ministeriumban az 
eddig benyújtott törvényjavaslatok után ítélvén, épen nem 
tanulmányozták a kérdést oly irányban, mely a katholiku-
sok jogigényeit kielégíthetné, hanem oly törvényjavaslatok 
készíttettek, melyekben a főfigyelem arra volt fordítva, hogy 
a protestánsok kielégíttessenek, ugy vélve, hogy azután a 
katholikusokkal szokás szerint röviden lehet elbánni, mert 
azok mindent eltűrnek. 

Feltevésünkben azonban csalatkoztuk. A minisztérium 
váratlanul gyorsan, mondhatjuk gőzerővel tanulmányozott; 
mert íme alig hogy az albizottság tanulmányozás végett a 
materiálékat átadta, néhány nap múlva az átalakított tör-
vényjavaslat már a bizottságuak átadatott és igy elmond-
hatjuk, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium e fon-
tos tárgyban oly gyorsaságot tanúsított, minőhöz hasonlóra 
parlamentaris életünkben még nem emlékezünk, pedig e né-
hány év alatt már ugyancsak nagy számmal gyártattak 
törvényeink. Nekünk csakugyan nem is volna kifogásunk e 
gyorsaság ellen, hacsak máskép az eredmény is oly jó volna, 
mint a minő nagy volt a gyorsaság; ezt azonban fájdalom 
nem mondhatjuk, hanem inkább használhatjuk a közmon-
dást : adtál Uram esőt, de nincs köszönet benne. 

Csakugyan olyan ez a munka, mint a minőt annyi idő 
alatt lehet elvégezni, a mennyi idő alatt a törvényjavaslat 
átalakítása megtörtént, olyan legalább a katJiolikusokra 
nézve. Ez az átalakított törvényjavaslat is, épen ugy mint 

az ő ősei, — máskép nem nevezhetjük — tökéletesen igno-
rálja épen azon legfőbb szempontokat, melyeknek érvényesí-
tése szempontjából nyújtották be memorandumjaikat. A 
katholikusok azt kérték, hogy az ő iskoláikra nézve a katho-
likus jelző a törvényjavaslatba felvétessék, azt kérték, hogy 
a commissio studiorum felállíttatván, a törvényjavaslat ez 
irányban módosittassék ez uton tüntettetvén ki a katholiku-
sok önkormányzata iskoláikra nézve. Es e helyett mit nyújt 
a törvényjavaslat? Ujabb, szétdaraboltabb felosztását az or-
szágban létező összes középtanodáknak, a nélkül, hogy csak 
megkisérleni is törekednék, habár a legtávolabbról is, a kat-
holikusok jogos igényeit kielégíteni, a nélkül, hogy csak 
egy betűvel is felemlitene, hogy a katholikusoknak is van 
középtanodájok ; ettől a szótól ,katholikus' a javaslat ugy 
fél, mint az ördög a tömjénfüsttől, ő csak vallás felekeze-
tekről tud beszélni, melyek alatt természetesen a kath. egy-
házon kivül levő valásfelekezeteket, érti. 

Hogy az igy átalakitott törvényjavaslatnak czélzatát 
valaki felismerje — az adott viszonyok közt, akkor t. i. 
midőn a katholikusok több oldalú és pedig oly informatió-
kat szolgáltattak a kormány kezéhez, melyek alapossága 
minden kétségen felül áll, — mondjuk, eczélzat felismerésére 
nem szükséges, hogy valaki kath. pap, vagy egyáltalában 
katholikus legyen ; azt felismerheti mindenki, bármily val-
lásfelekezethez tartozzék is. És ez a czélzat nem más mint 
az, hogy a kath. iskolák confiscáltassanak, de épen azért, 
mert ezt mindenki felismerheti, nem lehet mondani, hogy 
mi gyanusítunk, midőn ezt nyíltan kimondjuk. Ez a lassú 
és titkas processus foly most mindenre nézve, a mi catholi-
cum; ez foly a kath. középtanodákkal szemben is, másképen 
azt az eljárást, mely e pontban követtetik, felfogni, megma-
gyarázni nem lehet. Magyar állami, magyar nemzeti szem-
pontból a kath. középtanodák létezésének el nem ismerését 
felfogni nem lehet, mert azok legalább is vannak, hogy töb-
bet ne mondjunk olyan jó nemzeti szellemben vezetve, mint 
a kálvinista és lutheránus, unitárius és görög keleti iskolák; 
azt sem lehet legalább okos észszel mondani, hogy a kath. 
középtanodákból nem kerülnek ki a tanulók oly készültség-
gel mint a többiekből; mindezen okok tehát nem akadályoz-
hatják, hogy a kath. középtanodák olyanokul elismertesse-
nek: igy tehát nem marad egyéb hátra, mint azt mondani, 
hogy a kath. név és az evvel összefüggésben levő kath. 
szellem az ami szálka a törvényjavaslat készitőinek szemé-
ben és hogy e szellem megölessék egészen, azért foly a t i t-
kos confiscálási processus a kath. középtanodák ellen. 

E csaknem hihetetlennek látszó — de az események-
ből ítélve nagyon is hihető — törekvés közepette csak egyet-
len egy reménysugár az, mely bennünket biztat, hogy a li-
beralismussal szövetkezett protestantismus czéija sikerülni 
nem fog, az, t. i. hogy e törvényjavaslat nem mi értünk, ha-
nem a vallásfelekezetek miatt épen ugy elvettetik,*) mint el-
vettetik, mint elvettettek ősei. Az országgyűlés tanügyi bi-
zottságában történtek legalább erre engednek következtetni 
mert ott már Trefort ő excja felszólittatik, hogy vonja 
vissza a javaslatot, mert abból törvény ugy sem lesz. Ez a 

*) E remény igen rövid idő alatt teljesült. A közoktatásügyi bi-
zottság f. hó 22-én 7 szavazattal 5 ellen elvetette a tvjavaslatott. Mellette . 
szavazott a kath. papok közül Bubics apát, ellene Miehl kanonok. 
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nyilatkozat reánk mondjuk vigasztaló és mi csak örvendeni 
tudnánk, ha az teljesednék, mert e törvényjavaslatnál, még 
a jelenlegi helyzetet is tűrhetőbbnek tart juk; most tudjuk, 
hogy vannak középtanodáink, azokat tényleg bír juk, kath. 
if jainkat kath. szellemben képezhetjük, de a javaslat, ha 
törvény erőre emelkednék, mindettől megfosztana bennün-
ket. Sorsa különben e javaslatnak is legközelebb, mint hisz-
szük, el fog dőlni és reméljük, hogy őseihez vándorol: akkor 
azonban vonják le azok a kiket illet azt a tanúságot, hogy 
oly törvényjavaslatot terjesszenek bejövőre, mely a katho-
likusok jogos igényeit is kielégítse. Q 

Bukares t , 1882. márcziushó 15-ikén. Főtisztelendő 
tanár ur ! Mélyetisztelt szerkesztő ur ! Az elmúlt vasárnap, 
mint f. h. 12-ikén mgos Paoli Ignácz, bukaresti püspök ur, 
egy áldozárt szentelt föl, hét papnövendéket ostiáriusokká 
s lectorokká avatott és egynek a tonsurát adta a helybeli 
plébánia (Baratia) templomban, mely szerfölött telve volt 
részint ajtatos hivekkel, részint pedig kiváncsi szemlélőkkel. 

Papneveldénket apostoli buzgalomtól lelkesült főpász-
torunk 1871-ben, tehát püspöki hivatalának kezdetén, ala-
pította oly nehézségek között, melyek az emberi okosság 
előtt legyőzhetetleneknek tűntek föl. S azóta már tizenegy 
pappal örvendeztette meg hiveit. Öszszel megint tanúi lehe-
tünk a papszentelés szivet lelket emelő ünnepélyének. Ta-
vaszszal pedig oly két derék theologus szenteltetik föl, kik 
a theologiai tantárgyak mellett a magyar nyelvet is szor-
galmasan tanulják, s következőleg magyar atyánkfiai üd-
vére is fordíthatják rendkívüli nagy tehetségeiket. 

Szemináriumunk két főszakaszra van felosztva. Az 
egyik Cioplán létezik, s 9 bölcsészből és 7 theologusból áll. 
A másik Bukarestben a püspöki lakban van s 17 növendé-
ket számit, kik a középtanodai tantárgyakban nyernek ok-
tatást. 

Hogy e sok gondjába kerülő intézetének állandó lét-
alapot nyújtson : szeretett főpásztorunk ma reggel látszó-
lagos megindulással elvált atyailag szeretett papjaitól s a 
növendékeitől, Európa nyugati országaiba indulván. 

Kísérje őt édes Üdvözítőnk szentséges Szive, kifogy-
hatatlan kegyárjaival, s vezesse szerencsésen vissza érte 
epekedő s kesergő nyájához ! 

IRODALOM. 
Az apostoli szentatyákról. 

(Vége.) 

Opera Pa t rum Apostolicorum. Textuin recensuit, ad-
notationibus criticis, exegeticis, historicis illustravit, ver-
sionem latinam, jjrolegomena, indices addidit Franciscus 
Xav. Funk, SS. Theol. in Universitate Tubingensi prof. 
p. o. Editio post Hefelianam quartam quinta. Tubingae, in 
libraria Ilenrici Scbaupp. 1881. Első kötet C X X X I . és 
612. 1.; I l - i k kötet. L V I I I . és 372. 1. Ára 18 márka. 

A I I . kötet sz. Kelemennek a s z ü z e s s é g r ő l szóló két 
levelével kezdődik, melyekről mi az első kötet nyomán 
már fönn is megemlékeztünk röviden. E leveleket némelyek 
hiteleseknek mondják, mások a kérdést el nem döntik, de 
olyanok is vannak, a kik egyenesen hamisaknak találják s 
az utóbbiakhoz csatlakozik Funk is. Érvei e helyen meg 

nem győztek ; mert ha Möhler, Brück s másokkal nem is 
akarnók sz. Kelemennek tulajdonitani, nincs is jogunk azo-
kat tőle eltagadni. Annyi bizonyos hogy Epiphanius (H. 30 
15.) és Jeromos (c. Jovin. I . 12.) sz. Kelemennek tulajdonít-
ják és abból, hogy sz. Jeromos de viris illustribus cz. mun-
kájában ezekről meg nem emlékszik, semmi egyéb sein kö-
vetkezik, mint az, hogy akkor még nem ismerte, s ebből is-
mét csak azt lehet jogosan következtetni, hogy akkor még 
kevésbbé voltak elterjedve; elterjedtek azonban később midőn 
sz. Jeromos Joviniánt czáfolta s csak ekkor kerültek kezébe. 
IIa sz. Jeromos nem lett volna meggyőződve, bogy sz. Ke-
lemen szerzőjük, nem hivatkozott volna rájok Jovinián el-
lenében mint tekintélyre, a mint ezt teszi, midőn egyenesen 
mondja : „ad hos (eunuehos) et Clemens, successor apostoli 
Petri . . . scripsit . . . A belérvek addig mig egészen ki nem 
zárják sz. Kelemen szerzőségét, nem nagy tekintélylyel 
birnak. 

Ennyit a szerzőről. A szöveg a X V I I I . századig isme-
retlen volt ; akkor kapott Wetstein Konstantinápolyból egy 
syr codexet s közölte belőle. Latinra legjobban Beelen for-
dította ; (S. Clementis Iíom. epistolae binae de virginitate 
syriace etc. Lovanii 1856.) Funk azonban ennek fordítását 
is sok helyen javit ja, tanártársa Himpel pedig a fordítást a 
syr szöveggel összehasonlítván, igy keletkezett sz. Kelemen 
eme két levelének legtökéletesebb latin fordítása. — Ez 
után közli a „Martyrium s. Clementis Papae Romae" ismere-
tes munkát, melyből a breviariumi leczkék vétettek. 

„Epistolae Pseudo-Ignatii" név alatt mindenek előtt 
ismeretes sz. Ignácz valódi leveleinek hosszabb recensiója, 
mely mint a különféle idézetek bizonyítják, a hatodik szá-
zadban már közképen forgott. Az idő meghatározását kü-
lönben függővé teszi Pseudo-Ignatius hitétől, ki Funk szerint 
Apollinarius tévtanát vállá s 362 előtt leveleit nem irta, 
mivel csak akkor foglalkozott e tévtannal először az alexan-
driai zsinat. Czélja pedig a többi között, e tévtannak is-
mertetése és ajánlgatátása volt. A levelek többféle gyűj te-
ményben jutottak el hozzánk. Az első az, mely Pseudo-Igna-
tiust vallja szerzőjének s összesen tizenhárom levelet tar tal-
maz ; ugyanannyi van az örmény fordításban , azzal a 
különbséggel, hogy itt a levelek más rendben következnek 
egymásután. A latiu fordítások közül legjobb a régi latin, 
melyet legelőször Jac. Faber Stabulensis adott ki 1498-ban 
Párisban ; kiadása azonban sok tekintetben igen hiányos, 
valamint Usher Jakabnak, az előbbi és három kézirat nyo-
mán készített 1644-iki kiadása is. Dressel és Zahn kiadásai 
amazoknál sokkal jobbak, de ezekkel sem elégedett meg 
Funk, hanem maga kutatta át a régi nevezetesebb kézira-
tokat s gondos összehasonlítás után alapitotta meg a szö-
veget, mely az eddigiek közül a legtökéletesebb s a tudomány 
minden követelményeinek leginkább megfelelő. A kézirato-
kat bőven ismerteti (XVII—-XL 1.) 

A „S.Ignatii epistularum recensio longior" általános el-
nevezés alatt a következő levelek közöltetnek : „Mariae Pro-
selytae Chassaobolorum ad Ignatium Episcopum Antioch." s 
ennek válasza, utána sz. Ignácz ismeretes hét levelének hosz-
szabb s megtoldott szövege, azután a latin szövegűek úgy-
mint: Laus Heronis, sz. Ignácz két levele sz. Jevangelistához, 
egy levele a Bold. Szűzhöz s ennek válasza. Mindeznk két-
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ségkivül nem hitelesek; mint régi emlékei a keresztény egy-
háznak azonban sok tekintetben figyelemre méltók. 

Követik ezeket sz. Ignácz vértanuságának könyvei : 
„Mar tyr ium S. Ignat i i Vat icanum" és egy másik „per Sy-
meonem Metaphrasten conscriptum ;" amaz a I X . század 
előtt, emez pedig ugyanazon század végén Íratott és kétség-
kivül Metaplirastes munkája. Mindkettőnek szövegéhez több 
kéziratot hasonlitott össze s az utóbbit csak görögül közli. Van o o 
még egy harmadik, az úgynevezett „Mar tyr ium S. Ignat i i 
la t inum" melyet csak azért vett föl munkájába, mivel a 
Bollandisták szövege (Act. Sanct. Febr . ) nem felel meg 
egészen a kéziratoknak. Görög szövegét még nem sikerült 
fölfödözni s ha igaz Funk állítása, hogy latinul í ratot t , 
akkor természetesen ez nem is sikerülhet. Papias hierapolisi 
püspök fönmaradt munkájának maradványait is ismerteti ; 
az összhangzó hagyománynyal, Eusebius ellenében határo-
zottan áll í t ja, hogy Papias sz. János apostolnak taní tványa 
volt, halálának évét azonban biztosan meghatározni nem 
tud ja s csak annyit mond, hogy a második század első felé-
ben, valószínűleg természetes halállal, mul t ki. Munkája , 
melyet sz. Jeromos „Explanatio Sermonum Domini"-nak 
nevez, sajnos, elveszett. Nyugaton még a X I I I . és X I V . 
században is megvolt s legújabban ta lá l ta meg Bickell 
Stams tiroli kolostornak 1341-ből származó könyvjegyzékét 
melyben „Papias cum sermonibus diversis" cz. a lat t még 
őriztetett e munka. (Zeitschrift f. kath. Theol. 1879. 799— 
803.) Lehet , hogy idővel még sikerülend megtalálni eme 
különösen a biblikus tudományokban fontos munkát . 

Bezárják e kötetet az úgynevezett „Seniores apud 
I renaeum" és Vi ta Polycarpi ;" amazokra mint az aposto-
lok tanításának tanúira többször hivatkozik sz. Irén s ők 
kétségkivül az apostolok taní tványai voltak. Mondásaikat 
többször gyűj tö t ték össze sz. Irén műveiből. Szent Po lykarp 
ezen életrajzát I lal loix adta ki először 1633-ban ; legújab-
ban (1881-ben) Duchesne a párisi kath. felső iskolának tör-
ténettanára bocsátotta közre görögül s a szövegen szerzőnk-
nek is átengedte. Az életiró hagyományból meríti sz. Poly-
kárp életrajzát s munkája épen emiatt bir fontossággal, mert 
muta t ja , miként vélekedtek a I V . szazadbeli keresztények sz. 
Polykárpról . A latin fordítást a bollandistáktól veszi át, de 
mint egyebütt, i t t is javi tot t . Ennyit a terjedelmes bevezetés-
ből. A szöveget mindenütt kritikus, sok helyen magyarázó 
jegyzetekkel is kiséri; különösen Papias f ragmentáinál nagy 
gondot fordít egyes helyekre. Végén kétféle jegyzéket állí-
tot t össze : az egyik „Index locorum S. scripturae" az apos-
toli szentatyák irataiban használt szentirási helyeket tüntet i 
föl, mig a másik a nevezetesebb dolgokat és szavakat felsorol-
ván a használatot igen megkönnyíti. A hit tudományok minden 
ágára nézve nagyon fontosak az ily tar ta lomjegyzékek; igy a 
biblikus a szentirási kánon magyarázatánál , könnyen rámutat -
hat azegyes szentirási könyvek használatára a régi egyházban 
s ebből azoknak tekintélyére. A dogmatikus, minden nehéz-
ség nélkül keresheti ki az egyház tanára vonatkozó bizo-
nyítékokat s hasonlóan minden szaktudós azt, amire szük-
sége van. A kiállítás díszes. Laupp, tubingai kiadó a pap-

növeldéknek legalább hat példány megrendelésénél az első 
kötetet 8 márkáért , a másodikat 6 márka és 40 f. adja. 

Dr . Cs. J. 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjeszté-
sére, a váczi székeskáptalanban Neszveda István püspöki 
helynök és őrkanonoknak az éneklő kanonokságra, Porosz-
kay Pé te r székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, 
Vi r te r Bertalan választott püspök és csongrádi főesperesnek 
a székesegyházi főesperességre, és Vi r te r La jos alapítványi 
kanonoknak a csongrádi főesperességre való fokozatos elő-
léptetését jóváhagyván, az ez ál tal megüresedett utolsó ka-
nonokságot J u n g János püspöki t i tkár , irodaigazgató, szent-
széki ülnök és pápa ő szentsége tiszteletbeli kamarásának 
adományozom. 

Kel t Bécsben, 1882. évi márczius hó 13-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k 

V E G Y E S E K . 
— A Szent-lstván-Társulat XXIX. közgyűlése f . h ó 2 3 - á n 

igen látogatot t és ünnepélyes volt. A védnöki karból megje-
lentek a veszprémi, beszterczebányai, szepesi, székes-fehér-
vári és kassai püspök urak. Kiemelkedő fénypontjai valának 
e gyűlésnek főm. és f t . dr Haynald Lajos bibornok s kalo-
csai érsek ő eminentiájának beszéde, mely a társulat feled-
hetetlen első világi elnöke nm. gróf Károlyi István em-
lékének volt szentelve. A biboros főpap után gr . Cziráky 
János második világi elnök mintegy viszhangjául a meg-
nyitó emlékbeszédnek néhány igen megható vonásban tün-
tet te fel viszonyát elhunyt elnöktrirsához. A könnyekig elér-
zékenyült ősz országnagy könnyekre ragadó szép jelenség 
volt. Következett ugyancsak gr. Cziráky János másod el-
nök indítványára Majláth György országbírónak első el-
nökké megválasztása, illetve leírhatat lan lelkesedéssel ki-
kiáltása, és a szent atyának távi ra t i lag azonnal megküldöt t 
hódolati üdvözlése. Bővebben az ülésről szóló jegyzőkönyv 
fog szólni. 

— Az angol királynő jezsuitáknál. Windsor mellett a 
jezsuiták beaumonti collegiuma a királynő szerencsés megme-
nekülése alkalmából ünnepélyt tar to t t . Ez t megtudván a 
királynő Beatr ix herczegnő kíséretében megjelent a collegi-
umban. Több növendék sietett hódoló tiszteletüket és sze-
rencse-kivánataikat kifejezni és valamint a királynőnek ugy 
Beat r ix herczegnőnek egy-egy virágcsokrot nyújtot tak át. 
O felsége igen meg volt hatva a szeretet és ragaszkodás 
lelkes nyilatkozatai által . 

-j- A szepesi székesegyházi káptalan saját, és az illető 
rokonok nevében, mélyen szomorodott szivvel jelenti szere-
te t t s tisztelt kar társa , illetőleg rokonuknak Grusz Sándor 
őrkanonok, sz. hit tani tudora, a budapesti m. kir. tudom, 
egyetem hittani tudorok karának bekeblezett tagja , s szent-
széki ülnöknek fáradhat lan élete 59-ik, áldozársága 35-ik 
évében, hosszú fájdalmas betegség s a halott i szentségek 
aj tatos felvétele után, f. évi márczius 19-én reggeli 8 óra-
kor, tiidővész folytán beállott csendes elhunytát . H ű l t tete-
mei a székesegyházi sírboltban márczius 21-én délután 3 
órakor örök nyugalomra elhelyeztetvén, az engesztelő szent-
mise következő napon reggeli 9 órakor meg fog tar ta tn i . 
Szepeshelytt, 1882. márczius 19-én. Az ö. v. f. neki ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
í Előfizetési dij : 
í félévre helyben s posta-
; küldéssel 5 fr t . 

; Szerkesztői lakás: Buda-
; pest, VIII. , Stáczió-utcza 
: 5 5 . , hova a lap szellemi 
; részét illető minden kűl-
; demény czimzendő. 

R E L I Q I O . 
k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f o l y ó i r a t . 

NEGYVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, márczius 29. 25. 

Előfizethetni minden kir . í 
postahivatalnál ; ' 

> Budapesten a szerkesztő- '; 
\ nél, és Kocsi Sándor ! 

nyomdai irodájában, Mu- ; l
f / 
' zeum-körut 10. sz. alat t , ' í* *> 

hova a netaláni reclama-
\ tiók is, bérmentes nyi tot t í 
? í 
5 levélben, intézendők. ; 

í 

I. Félév, 1882. 

TARTALOM. F ogarasy Mihály -j- — A Sz.-István-Társulat 1882. marcz. 23-i nagygyűlését megnyitó elnöki emlékbeszéd 
id. gróf Károlyi Istvándicső eml. volt elnök felett dr. Haynald Lajos bibornok-érsektől.— Egyházi tudósítások: Buda-
pest. Egyetem és középtanoda a főrendiházban. — A Szent István Társulat 1882. márczius 23-ikán tartott X X I X . köz-

gyűlése. — Vegyesek. 

f 
F o g a r a s y M i h á l y 

1800-1882 

A m i r e r é g ó t a e lőkész í t e t t a l a s s a n g y i l k o l ó h a l á l h í r n ö k e s a m i n e k h a l l á s a m é g i s o ly 
n y i l a l ó f á j d a l m a t k e l t e t t o r szágsze r t e , m i n t h a v é l e t l e n ü l ese t t v o l n a m e g , az, s a jnos , f. hó 23-án 
gyászos e m l é k ű v a l ó s á g g á lön. 

Fogarasy Mihály e r d é l y i p ü s p ö k m e g h a l t ! 
E ha lá lese t , m o n d a n i sem kell , m i l y m é l y sebet e j t e t t az e r d é l y i e g y h á z m e g y é n s m i l y n a g y 

ű r t t á m a s z t o t t a m a g y a r p ü s p ö k i k a r d i szes so rában . A m a g y a r ka th . e g y h á z egy ik l e g e r ő s e b b osz lopa 
dő l t ki, a m a g y a r ka th . i r o d a l o m egy ik r a g y o g ó cs i l l aga h u l l t le, a végze tes r o m l á s s a l f e n y e g e t e t t 
m a g y a r o r o r s z á g i közéle t f e n n t a r t ó s a lko tó sze l l emeinek egy ik l e g t e v é k e n y e b b j e k ö l t ö z ö t t á t az ö rök-
k é v a l ó s á g b a . 

De a d j u k á t a szót a n n a k , a k inek gyásza , f á j d a l m a , kese rve l e g n a g y o b b , — a z e r d é l y i egy-
h á z m e g y é n e k , a m e l y ké t sze resen , — l e lkében és m ű v e i b e n — h a l h a t a t l a n f ö p á s z t o r á n a k e l h u n y t á r ó l 
köve tkező g y á s z j e l e n t é s t k ü l d ö t t szé t az o r s z á g b a n : 
A károlyfehérvári székesegyházi Káptalan, a maga és az erdélyi papság nevében, mélyen megszomorodott sziv-
vel jelenti : hogy 

fÍAGYMÉLTÓSÁGU ÉS FŐTISZTELENDŐ 
GYERGYÓ-SZENT-MIKLÓSI 

K < H í A l ï A © V A I I I I Á L Y , 
erdélyi püspök, pápai trónálló főpap és római főnemes gróf, ő császári és apostoli királyi felségének álladalmi valóságos 
belső titkos tanácsosa, a másodosztályú vaskorona és Lipót jeles rendjeinek lovagja, a római Arkadia és a magyar 
történelmi-társulat tagja, az erdélyi összes római katholikus iskolák és nevelő intézetek legfőbb igazgatója, az erdélyi 
kath. igazgatótanács elnöke, hittudor, a pesti és bécsi egyetem hittani karának bekeblezett tagja, az erdélyi püspöki 

megyének nagyérdemekben gazdag jóltevője, 
egy év és tizenegy hónapig, Isten szent akaratjában megnyugvó példás béketűréssel szenvedett betegség és a hal-
doklók szentségeinek ájtatos felvétele után, 1882. márczius 23-án, délután 3/42 Órakor, életének 82-ik, papságának 
59-ik, püspökségének 17-ik évében, az Urban elhunyt. 

Földi részei f. hó 28-án délelőtt 9 órakor fognak a károlfehérvári Szent-Ferenczik — általa az utolsó 
évben nagy költséggel helyreállított — templomának sírboltjában örök nyugalomra elhelyeztetni, halhatatlan lelkeért 
pedig az ünnepélyes szent miseáldozat a székesegyházban f. hó 29-én délelőtt 9 órakor fog az U r Istennek bemutattatni. 

Az Ur, kinek egész lángonló szeretettel és törhetetlen hűséggel szolgált, legyen az ő legnagyobb jutalma. 
Az örök világosság fényeskedjék neki ! • 

Károlyfehérvártt, 1882. márczius 23-án. 

25 
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A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT 
I882.marcz. 23-i nagygyűlését megnyitó elnöki és emlékbeszéd 

id. gróf Károlyi István dicső eml. volt elnök felett 
dr. Haynald Lajos bibornok-érsektol. 

(Vége.) 

Ha valakinek magasabb czélokra i r á n y u l t mű-
ködésében a föllépés csi l lámló külse jé t , a szembe-
szökő ha t a lmasságu ténykedés t , nagy szavakat , a 
ragyogó ékesszólásnak kápráz ta tó csábja i t és köz-
meglepe tés t szülő vá ra t l an ini t ia t ivát* a k a r u n k és 
t u d u n k csak dicsőíteni : akkor gróf Károlyi I s tván 
felé, kinek életében, tevékenységében mindezt h iába 
keresnők, ne fo rdu l j unk . 

Hanem, ha mé ly vallásos meggyőződésből és 
az ember iségnek az egyházban és hazában fö lme-
rü lő legszentebb érdekei őszinte és m u n k á s szere-
te téből kel t magasz tos e lhatározásokat , is tenes te t -
teket . hazafiúi á ldozatkészséget és egy h i tében és 
érzeteiben gazdag és egyszerűen nemes életnek fé-
nyes pé ldaadás ra k isugárzó ny i lvánu lása i t méltá-
nyolni t u d j u k , — ha az Is tennek s az embereknek, 
az igazságnak és jognak, az egyháznak és hazának 
szerény, de becsületes szolgá la tában szerzett érde-
meke t becsben t a r t j u k : akkor igen is fo rdu l jon 
l e l k ü n k , s z ivünk , s ze re t e tünk , d icsőí tésünknek 
egész ékesszólása gróf Károlyi I s tvánnak kedves 
személye felé, ki nem az eget földet zajos je lensé-
geikkel megrázkódta tó viharos t e rmésze t tünemé-
nyekkén t ha ta lmas fö l tűnés t kel tet t , hanem min t 
az égből csendesen lehul ló és a földszinét te rméke-
ny í tő jó tékony eső fö l f r i ss í te t te ezerekben a keresz-
t ény kedélyéletet , az ember iség legfőbb kincsei 
i r á n t való hűségnek és ragaszkodásnak a lelkekben 
re j lő magva i t k ikel tve életre ébreszté, s az i t t o t t 
szórványosan mu ta tkozó jóakara toka t egyesítve, a 
m a g a s a b b dolgok szolgála tába ha ta lmas pha lanxot 
beál l í tani segítet t . — S midőn a születése s a tyaf isá-
gos összeköttetésénél , vagyoni ha ta lmassága s vi-
selt közál lásainál fogva e l foglal t t á r sada lmi magas-
la tá ró l az leszállva a legszerényebb á l lású elv- és 
érzéssorsossaival sorakozott , közéjök vegyü l t és ve-
lök egyesülve e szerény t á r s u l a t magasztos czéljai 
megközel í tését tíizte ki maga elé működése czél jául , 
szövetségesei á l ta l e lérni lehetővé t e t t e : egy u j a b b 
nemesség n imbusáva l , az Is tenér t s az ember i ség 
legfőbb j a v a i é r t melegen érezni, tenni , áldozni kész 
lélek s igna tu rá j áva l , a keresztény m u n k á s életnek 
dicsfényével környezé grófi koroná já t és a szentek 
közönségében visel t dolgaival magasabb r agyogás ra 
vezet te azon t á r sada lmi állást , melynek nagy ősök-

től örököl t varázsá t Isten országa fenséges czéljai -
nak szolgálatába ál l í tot ta . 

Minek hogy egész é r téké t megér t sük : vegyük 
különösen figyelembe a következőket. 

Hogyha azok, kik az ember iség szellemi, er 
kölcsi s t á r sada lmi életében föl tűnő, és j avá ra , üd-
vére szolgáló nagy je lenségeket oknyomozólag f ü r -
készik és valódi j e len töségökben föl ismerni t u d j á k , 
az ember i tö r t éne lem fej lődésének és menetének 
t i t k á t mé l t án e kevés szavakba fogla l ják : „Is ten 
müvei a tö r t éne tben" : akkor ki vagyon m á r je lölve 
Is ten országa minden hü szolgájának, a kicsint, na-
gyot, de igy is u g y is hasznosat , üdvöset művelő 
egyéneknek helye és je lentősége azon nagy törek 
vésben, mely az ember iség végczél ja i felé i r ányu l . 
Is ten szent kezében min tegy eszköz az ember. I s ten 
m ü v e az ember szabad akara ta , az erők és azoknak 
a mennye i malaszt behatása a la t t való a lkalmazása; 
— s kinek kezében megdicsőül az eszköz, annak 
ihleté től s ikerül az e redmény ; övé a győzelem, a 

dicsőség. De az észszel és aka ra t t a l b í ró embernek, Ö 7 

az Is ten országa m u n k á s á n a k is megvan mel le t te a 
maga érdeme ; az isteni akara t és malasz t működé-
sének öntudatos , önkéntes eszköze lenni : ez az em-
bernek é rdeme s dicsősége. 

K i j u t igy mindenkinek a maga nagy je len tő 
ségü rendel te tése és működés i tere, melyet ki fel 
i smer t és betöl teni i igyekezett , azt megil le t i a j ó 
h i rnév Isten népének közönségében. 

S igy leli valódi é r te lmét az is, mi monda t ik : 
hogy tudni i l l ik va lamin t az egyes emberek kétség 
te lenül közreműködnek a t ö r t éne t fe j lődésében, a 
kor szellemének a laku lásában és okozati r é szökvan 
benne : ugy másrészrő l nem függe t l enü l tör ténik ez 
az Is tentől vezetet t embér i tö r t éne t fejlődésétől , 
hanem annak behatása a l a t t ; — hogy tehát az 
egyes nagy szellemi-erkölcsi je lenségek nem csak a 
t ö r t éne t fej lődésének eszközlői, hanem egyszers 
min t ko ruknak szüleménye, melynek szellemi élete, 
erkölcsi valósága kife jezést nyer bennök. 

S boldog az, kiben (bárha nem zajos működés 
s nagyszabású szereplés csi l logása közepette) való-
sul t meg ez ugy, m in t gróf Károlyi I s tvánban . 

A m u l t évszázadnak szellemi e l fa julása , erköl-
csi hanya t l á sa s az ezekkel összefüggésben levő 
nagy t á r sada lmi viharok és pusz t í t á sok u t á n vi lág-
szerte érezhetővé le t t az isten felé fo rdu ló le lkek-
nek v á g y a : a megu ju l á s , az Istenes életnek üdvös 
föltámadása felé. L á t j u k ez óha jnak s az á l ta la 
szül t törekvésnek örvendeztető je le i t minden nép-
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nek tör ténetében ; tapasztal tuk a mienkében is. Az 
isteni tudománynak igazságaival megvilágí tani és 
bizton vezérelni, az üdv vágyával és érzetével be-
tölteni a lelkeket, és mindezt a tudománynak ily 
i rányú megúj í tásával és népszerűsítésével egyesek-
nek és tá rsu la toknak működése által valóvá tenni : 
ez lön a hívőknek törekvése. E törekvés szülte örök 
emlékben élő lelkes férfiak kezdeményezése és köz-
reműködése mellet t t á r su l a tunka t ; e törekvés kere-
sett és ta lá l t kifejezést valamint az egyház terén 
ál ta lában, ugy különösen e t á r su la t kebelében, 
diszes személyiségekben ; — ezek s azok között a 
mi ünnepel tünk foglal kimagasló helyet. 

Az Istenbe vetet t élő hit , az emberi élet ren-
deltetésének és jelentőségének az Isten háztar tá-
sában való felismerése, az életnek az ö törvényei 
és szeretete szerént való elintézése és a hasonló is-
tenes életnek a közmüködés terén, az üdvös tá rsu-
lás eszközeivel minél többekre való kiterjesztése, a 
hitbeli meggyőződésnek szilárd és hő érzetü beval-
lása s mindez a kereszténység szellemének szere-
tet tel jes, szelid, megnyerő modorában, a lankadni 
nem tudó ki tar tás a müküdésben : ez vala s ignatu-
rá ja a dicsöültnek ; 

ez legyen tőle há t rahagyot t örökség gyanánt 
s igna turá ja t á r su la tunknak is. 

Vall ja be ez, mint val l ja be minden egyes hi 
vö szive mélyében, de ország-világ előtt életében 
is és hivatási működésében a világüdvözitö igazsá-
gokat s igyekezzék terjeszteni azokat. Es mert minden 
eszme u j külalakot nyer, ú j gyakorlat i viszonyokba 
lép a népek életének phasisai és alakulásai köze-
pette : mindenki igyekezzék ezt a tá rsada lmi és ál-
lami é l e t t e rén fölmerülő eszmeirányok és törekvé-
sek közepette az égető napi kédések folyamában az 
örök igazságok szellemében létre j u t t a tn i , a fenye-
gető szellemi puszt í tásokra (lépjenek azok bár a 
tudomány, bá r a közélet, bár a törvényhozás terén 
előtérbe) oda muta tn i , óva inteni és a ferdén indul-
taknak jobbra fordulását , mennyire tőle telik, elő-
készíteni, eszközölni. 

Ez Isten egyháza minden tényezőjének bűn 
nélkül el nem hanyagolható föladata. Hol a szellemi 
és társadalmi világban, hol a közéletben annyi el-
lenes eszme sürög és forog, annyi vészes terv ké-
szíttetik, annyi szellemi fegyver élesíttetik, annyi 
veszély fenyegetöleg lép föl Isten országának tana, 
működése, élete, érdekei ellen : kényelmeskednünk 
nem szabad, té t len várni a jobb dolgokat a „res se 
expedient'*' elvnek andali tó hatása alatt , a hivatás-

szerű becsületes felszólalást elhanyagolni, a minden 
megillető rész félé méltányosságot , kíméletet, sze-
retetet tanúsí tó, de a jogot és igazságot rendület-
len szilárdsággal hangoztató elvhüségnek követel-
ményei t elhal lgatni nem szabad. 

E téren üdvösen működöt t eddig e társulat , , 
működjék tovább is, hogy a va l lásunkra és egyhá-
zunkra vonatkozó kérdésekben vi lágosságot árasz-o o 
szon, — ily i rányban munkálkodjunk , kiket illet,, 
m indnyá jan ; s mint e t á r su la tban erők erőkhöz, tehet-
ség tehetséghez, tudomány tudományhoz, buzgóság 
buzgósághoz sorakozva hathatósabban érvényesül : 
ugy tö r tén jék ez mindenüt t , hogy az egyes erőknek 
meddő elforgácsolásától megkíméltessék az egyház, 
az egyesítet t erők becsületes együt tműködése a 
kellő eredményeket felmutathassa, vagy legalább a 
nehéz megítél tetés ellen biztosítsa most és jövőre 
a szent ügy mellé beállani h ivatot t tényezőket. 

Az ily működésnek tá r su la tunk terén hatha-
tós eszköze volt gróf Károlyi István, mint a kinek 
maga a neve, évtizedekre ter jedő elnöki működése 
és a tá rsu la t i gyűlésekben buzgó megjelenése ál-
tal t anús í to t t lankadni nem tudó részvéte sokakat 
buzgóságra gyúj tván , iidvösebb befolyással volt a 
t á r su la t ál tal is eszközölt és érzékítet t sorakozásra, 
az együttes sikeresb működésre. 

De hogy a személyiségének hatásában rej lő in-
telmet minden oldalról kellően kimagyarázzuk : bá r 
i t t e t á r su la t kebelében, bár hol működjék a fönt 
jelzet t buzgóság: viselje az mindenkor homlokán 
azon szellemnek jelzetét, mely egyházunknak szel-
leme, mely midőn erélyes önmagában, szelid és 
müveit föllépésében, a lakjában, — s melynek ty-
pusa t á l l í t ja megin t gróf Károlyi Is tván módja és 
modorra elönkbe. Krisztus anyaszentegyházának s ér-
dekeinek szolgálata és védelme sértő és i l lemtelen 
modora, a szenvedély kitöréseire, bántalmazó t áma-
dásokra nem szorul. Mélyebben is ha tnak az ille-
mesb alakban kimondot t tagadhata t lan igazságok 
és belértékes okfök, mint az erősségüket bántal -
mazó kemény szavakban kereső támadások. 

Bár itt, bár máshol lép jünk föl továbbá a fön 
jelzet t kötelességünk szerint szentegyházunk tanai , 
ügyei, érdekei védelmében ; tegyük azt azon meg-
győződésben, hogy ta r tozunk evvel először egyhá-
zunknak ; 

nem mintha — mint némelyek jajveszékelve 
mondják , — épen ettől függne annak fönnállása, 
e né lkül veszni indulna. Nem mi, hanem Isten az, 
ki még hanyagságaink és mulasztásaink daczára is 
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f ö n n t a r t j a e g y h á z á t , — k i a t ö r t é n e t t a n ú s á g a sze-
r i n t o r s z á g á t e l l e n s é g e i n e k t á m a d á s a i s z i n t ú g y , m i n t 
t u l a j d o n t a g j a i és s z o l g á i n a k k ö t e l e s s é g - m u l a s z t á s a 
e l l e n é b e n m e g t u d t a véden i , a z t é l e t b e n , m ű k ö d é s -
b e n t a r t o t t a s r e á s á l t a l a k i h á r a m l ó m a l a s z t j a i v a l 
é l t e t e t t e , ü d v ö z í t e t t e az e m b e r i s é g e t . H a n e m t e s s z ü k 
ini k ö t ö l e s s é g ü n k e t : I s t e n o r s z á g a u g y a n k á r o k a t 
s zenvedhe t , de el n e m v e s z ; a m i a z o n b a n b i zonyos 
az az, h o g y e l v e s z ü n k mi , k i k e t az e g y h á z i r á n t i hi-
d e g s é g , az é r d e k e i s z o l g á l a t á b a n v a l ó h ü t e l e n s é g 
á t k a s u j t a n d . 

T a r t o z u n k a v v a l t o v á b b á a z o k n a k , k ik az o r 
s z á g n a k ü g y e i t v e z e t n i é s e g y s z e r s m i n d az e g y h á z -
n a k a p o l g á r i t á r s a d a l o m m a l , az o r s z á g és n e m z e t 
v i t á l i s é r d e k e i v e l e l e v e n é r i n t k e z é s b e n á l l ó ü g y e i r e , 
é r d e k e i r e m a g á n a k f e j e d e l m i U r u n k n a k f ö v é d n ö k i 
j oga i g y a k o r l a t a t e k i n t e t é b ő l is b e f o l y á s s a l l e n n i 
l i i v a t v á k ; — t a r t o z u n k az o r s z á g t ö r v é n y h o z ó i n a k , 
az o r s z á g n é p e m i n d e n o s z t á l y a i , m i n d e n v a l l á s f e -
l ekeze t e i j o g a i és á l l a p o t j a a l a k u l á s á r a d ö n t ő h a t á -
t á r o z a t o k a t h o z n i h i v a t o t t f é r f i a k n a k , k i k n e k j ó a k a -
r a t á r ó l k é t s é g e s k e d n ü n k n e m szabad , de k i k n e k 
k e l l ő t u d o m á s t n y ú j t a n i e g y h á z u n k á l l a p o t á r ó l , jo 
g a i r ó l , s z ü k s é g e i r ő l , v i t á l i s k ö v e t e l m é n y e i r ő l ő k e t 
e g y szóva l k e l l ő e n t á j é k o z n i : a m i t e e n d ő n k . Mer t , 
h o g y az ö k é t s é g t e l e n j ó a k a r a t j o k m é l t á n y o s l ehes -
sen az e g y h á z é l e t é n e k t e r m é s z e t s z e r ű k ö v e t e l m é -
nye i , i g a z s á g o s az ö j o g a i és é r d e k e i á t e l l e n é b e n : 
k e l l h o g y ezeke t m e g i s m e r j é k , m e g é r t s é k ; — azo-
k a t p e d i g ve lők m e g i s m e r t e t n i , m e g é r t e t n i : ez é p e n 
a m i k ö t e l e s s é g ü n k ; h i s z e n a n é p i e s k ö z m o n d á s 
n a k k é t s é g t e l e n i g a z s á g a s z e r i n t „ n é m a g y e r m e k -
n e k s z a v á t a n y j a sem é r t i . " 

Tartozunk evvel katholikus népünknek, mely szerete-
tét, hűségét, ragaszkodását az egyház iránt, mind a társa-
dalmi életben mind politikai jogainak gyakorlatában csak 
akkor lesz képes kellően érvényesíteni, ha az úgynevezett 
közvéleményben, a napi sajtó gyakorlati támadásaiban sot-
romlott katholikus tanok, jogok, alapok, iskolák, követel-
mények valódi természete s állása felöl kellően értesül. 

Mi ha elmulasztatik : a katholikus dolgok feletti való 
nagy tájékozatlansága s mondjuk ki az igaz szót : tudatlan-
sága nem ritkán azokkal sorakoztatja őket, kik tévnézeteket 
terjesztve a katholikus egyház ellen irányzott működésöket 
ügyesen elpalástolni s népünknek tájékozatlanságát az ő 
tulajdon, mert egyházának érdekei és java ellen minden tet-
szetes ürügyek alatt fölhasználni értik. 

Megkívánhatják végre ezt méltán mi tőlünk még más 
vallásfelekezetü hazánkfiai is ; mert valamint egész általá-
ban rólok nemes érzetöknél és jogtiszteletöknél fogva föl-
tenni nem tudjuk, hogy a dolgok helyes ismerete mellett 
sértetni óhajtanák katholikus honfitársaik jogait, igazait, 

károsittatni kívánnák érdekeit: ugy föl akarjuk tenni rólok 
azt is, hogy a kellő okulás végett nyújtott tájékozást óhajt-
ják, szívesen elfogadják, nehogy a jelzett irányú eljárásokat 
akaratlanul is előidézzék, előkészítsék, az olyanokban tett-
leges részt vegyenek ; 

hogy ne is említsem, miként a „hodie mihi, eras tibi" 
előbb-utóbb kétségtelenül érvényesülő elv tekintetéből, ha 
kellően értesültek, semmiképen érdekökben nem állhat hoz-
zájárulni vagy megengedni, hogy bármely más egyház, s 
épen azért a katholikus egyház is méltatlanul kárositassék 
érdekeiben, kifosztassék jogaiban ; nehogy a mit egynél 
keresztül vittek volna a jogokat, igazakat ismerni nem aka-
rók, annak a többieknél való folytatására egyszer megsértett 
jogérzetöktől többé vissza nem tartóztatva, sőt u j ösztönök-
től hathatósabban indítva legyenek. 

Ha mindez való, valamint kétségtelenül az : akkor 
raj tunk ne múljék, hogy maga idejében való fölszólalásunk 
által tájékozva legyenek minden illetők ; maga idejében, 
mondom, azaz nem mikor az egyes nagy kérdések már ége-
tőkké válni kezdenek, midőn már sem az idő, sem a lelkek-
nek nyugodtsága és elfogulatlansága nem áll szolgálatunkra, 
midőn a kellő megfontolásnak, és nyugodt önelhatározásnak 
napjai lejártak. S ki magáért nem tesz mindent, mit tehet 
és tennie kell. az másoktól sem követelheti, hogy tegyenek 
érette és helyette olyasakat, miket maga hanyagul elmu-
lasztott. 

S ha mindazt, mit ez irányban tenni kellett, ildomo* 
buzgósággal és ügyszeretettel megtéve, a szentegyházunk 
nagy érdekeit megillető higadtsággal, alaki kiinéletességgel, 
mérséklettel és méltósággal jár tunk el : nem foghat jólelkii 
embernél az elleneseinktől hangoztatni szerető azon figyel-
meztetés : hogy tartózkodjunk a provocatiótól, mely hol 
kezdődik, tudjuk, de hol végződhetik, nem tudjuk. Mert jó-
zan eszű, nemes érzetű ember álljon bár mellettünk, álljon 
bár szemben velünk, üljön a kormányrudjánál vagy más 
vallású hazánkfiai egyházi tanácsában, vagy a hatalmas 
napi sajtó íróasztalánál, a történeti jogok és igazságok kide-
ritését, az ős magyar egyház igazainak öntudatos hangozta-
tását, az önfönnállása és érdekei szolgálatában és védelmére 
fölemelt s nemes alakban hangoztatott szavat provocatiónak 
nem veheti, mint olyat indokul egyházunkkal szemközt való 
eljárásában nem szerepeltetheti, hacsak az „écrasez" -— elvet 
igy is, ugy is föltétlenül vezérnézetei és cselekvési rendszere 
zászlójára nem irta, és hacsak minden ürügyet fölhasználni 
nem akar egyházunk iránti igaztalan törekvéseinek támoga-
tására. igazolására. 

De senki ilyen magunktartását és igyekezetünket az 
államhatalom ellen való törekvésnek nem bélyegezheti. 

Ilyen irányulatot soha sem követhet azon egyháznak 
vagy összes, vagy társulati, vagy egyéni tényezők által való 
működése, mely egyrészről a kormányok hatalmában nyil-
vánuló isteni hatalom iránt való hódolatot és alárendeltséget 
hirdeti, más részről minden bármily pártállásu híveknek 
lelki üdvösségét gondozni, javát eszközölni hivatásának is-
meri ; — nem azon egyház, mely egy párt szolgálatába sem 
állhat be, s mely épen azért valamint minden kormány átel-
lenében, — midőn isteni küldetésénei fogva működik, igaz-O Ö 
ságokat hirdet, jogokat föntart és megvéd, — actiójának 
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szabadságát mindenkor főntartja, ugy más részről soha az 
ellenzékeskedés terére nem léphet. — nem azon egyház, 
mely a magyar királyság alapitásával egykorú lévén, ezt 
erősnek, dicsőnek, győzhetetlennek óhajtja, ennek kormányát 
minden jogai erélyes gyakorlatában — de egyszersmind az 
egyházi mint minden más jogoknak tisztelete és oltalma 
által is erősnek látni akarja, — azon egyház, mely az apos-
toli fejedelemben legfőbb védurát tisztelvén, az ő kormányá-
nak minden helyes és hazafias törekvéseit támogatni köteles-
ségének ismeri, pedig annál inkább, mert jól tudják az egy-
háznak férfiai méltányolni a kormánynak törekvéseik iránt 
való jóakaratát és segedelmezési készségét, •—- értik meny-
nyire megakaszthatná bármily az egyház ellen törő kormány 
ennek az emberiség legszentebb érdekeire irányult működé-
sét, mily nagy részben meghiúsíthatná nemes törekvéseinek 
sikerét, gyöngíthetné hivatási munkálkodása eszközeit, ká-
rosíthatná őt, sérthetné jogait, érdekeit : — ámbár más 
részről ismét semmikép sem fogadhatják jel azon minden he-
lyes fölfogáson túlmenő állítást, hogy az államhatalomtól 
elhagyatva elveszne azon egyház, mely a történet tanúsága 
szerint a leghatalmasabb fejedelmek, államok, népek táma-
dásaival s szintúgy a bölcsőjénél dühöngött, mint később 
időről időre megujuló üldözések minden rohamával győzel-
mesen megküzdve fönmaradt. 

Az eddig, mondottakban — ugy hiszem — liiven föl-
tüntettem, azon irányt, melyet társulatunk kezdettől fogva 
s név szerint kedves halottunk gróf Károlyi Istvánnak Isten 
szent kegyelméből harminczhárom évre kiterjedt áldásos 
elnökösködése alatt követett, — s melyet követve jövőre is 
a márvány- és érez szobrokat értékben, szépségben fölül-
múló emléket állitand már most. Isten irgalmasságától hisz-
szük és esdjük, megdicsőült szellemének. 

Ily irányban működött társulatunk az utolsó évben is, 
melyet ma, a Mindenhatónak hő imában köszönetet mondva 
föntartó, megvilágító, segélyző, sikeresitő malasztjaiért, be-
zárunk, midőn megujúlt reménynyel és Istenbe vetett biza-
lommal kezdünk meg egy uj évet. 

Mit azonban midőn teszünk, én a tisztelt közgyűlés ér-
zeteit, lelkületét diszes tagja szemeiből kiolvassa és tolmá-
csolva, nem mulaszthatom el, hogy mindazoknak, kik a 
Szent-István-Társulat ez évi működését áldásossá tenni 
igyekeztek, a társulat minden egyes tagjainak és jótevő-
jének Anyaszentegyházunk nevében őszinte köszönetet 
mondjak ; 

tegyem pedig ezt különösen a társulat nagyméltóságú 
Elnöke, a haza, a nemzet, a katholikus egyház legszentebb 
ügyének, érdekeinek nagylelkű, nagytudományu, tiszta keblű 
és érczjellemü támasza gróf Cziráky János iránt, kit tartson 
Isten még sokáig s engedje üdvös működését társulatunk-
nak jövőre is, mint vala az eddigi harminczhárom évi műkö-
dése alatt, hasznára, javára, dicsőségére válni ; 

de mondjak őszinte köszönetet társulatunk fáradhat-
lan munkásságu s buzgó Alelnökének és többi lelkes hiva-o o 
talnokainak is az egyháznak és hazának szintúgy, mint az 
üdvösen ható ii'odalomnak szolgálatában kifejtett buzgó 
működésökért. Mely kötelességeknek eleget tevén, — az 
ez idei nagygyűlést ezennel meguyitottnak nyilvánítom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 25. Egyetem és középtanoda a fő-

rendiházban. — Már mi csak arra vagyunk kárhoztatva, 
hogy nap-nap után megjegyezzük sérelmeinket, anélkül, hogy 
valami erős reménynyel bírhatnánk, hogy sérelmeink valaha 
orvosoltatni fognak. E sérelmeink egyik főpontját a buda-
pesti egyetem dekatholizálása képezi, hova ma holnap min-
den csinált protestáns nagyságot bevisznek, és minden kath. 
szellemű tudóst kizárnak. Nem csoda, hogy e dekatholizá-
lási irány és a budapesti egyetem költségvetésének betétele 
az állami költségvetésbe, minden évben maga után vonja, a 
kath. püspöki kar tiltakozását. Igy történt ez a folyó évben 
is, a midőn nm. Ipolyi Arnold püspök ur óvását jelentette 
ki a dekatholizálás ellen, kihez a mindenkor hithű Cziráky 
gróf ő excja és részben Zichy Nándor gróf is csatlakozott. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur nem hagyta 
válasz nélkül a felszólalásokat. Kiterjeszkedett, nem ugyan-
annyira bőven, mint felfogható világossággal, ugy az egye-
tem kérdésére, mint a középtanodai törvényjavaslatra. —Az 
egyetemre vonatkozólag mi avval kezdjük megjegyzésein-
ket, a mivel ő excja végezte. Azt mondta ugyanis ő excja, 
hogy a püspöki kar óvástétele semmi gyakorlati jelentőség-
gel nem birhat. Mi bátrak vagyunk ő excellentiájával ellen-
kező nézetben lenni, mert lia megengedjük is, hogy pro 
nunc nincsen gyakorlati jelentősége az óvástételnek, a meny-
nyiben az óvástétel után azonnal nem fogja az állam a tör-
vénytelenül lefoglalt kath. egyetemet kezéből kibocsátani ; 
de igenis nagy horderejű ez az óvástétel a jövőre nézve. Ha 
valami, ugy ez az óvástétel fogja egykor az egyetemet a 
katholikusok kezébe visszaadni; mert ámbár tényleg az ál-
lam rendelkezik az egyetemen jelenleg, de ez a rendelkezés 
nem bir a pacifica possessio jellegével és ha egykor eljön az 
egyetem revindikálásának ügye, az állam soha sem hivat-
kozhatik a pacifica possessio jogezimére, ellenben a katho-
likusok a törvény előtt az állam ellen mindig érvényesít-
hetik folyton megújított óvástételüket. Mi tehát egyáltalá-
ban nem látjuk felesleges voltát ennek az óvástételnek, ha-
nem azt inkább nagyon is gyakorlatinak találjuk és nagyon 
is óhajtandó, hogy az minden költségvetés alkalmával meg-
ujíttassék. 

Hogy ez az óvástétel gyakorlati jelentősséggel nem 
birhat, azt ő excja jónak látta avval indokolni, hogy az 
egyetemi alap jövedelme csak 170,000 frt , holott a költség 
800,000 fr tra rug, a miáltal ő excja bizonyára azt akarta 
jelezni, hogy az állam tart ja fenn az egyetemet és igy nem 
is katholikus egyetem. Nem jut eszünkbe távolról sem azt 
állítani, hogy az állam az egyetemen kiadásainak egy részét 
nem fedezi ; de más valami mégis jut eszünkbe, az t. i. hogy az 
állam ne áldozzon erre az egyetemre, hiszen a katholikusok 
nem kérték az államot, hogy az ő egyetemükre áldozatot 
hozzon, ellenkezőleg, nagyon örvendenének, ha az állam 
belátva, hogy a katholikusok aggódnak egyetemük miatt, 
megvonná a subventiót és hagyná őket magokra, hogy ren-
dezzék be egyetemöket az egyetemi alapból, vagy adako-
zásból ugy a hogy tudják, és mi biztosítjuk ő excját, hogy 
a katholikusok egyetemöket tudnák saját alapjából a tudo-
mányosság színvonalára felemelni. Mert mi okozta az egye-
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tem rohamos kiadását ? A feles számmal protestáns nagy-
ságok részére emelt tanszékek, az ezek részére emelt inté-
zetek, hiszen csaknem 10 tanszéket lehetne elősorolni, me-
lyekre a legjobb időben sorban protestánsok neveztettek ki ; 
e tanszékek nélkül a kath. egyetem ellehetne és saját alap-
jából képes lenne a kiadásokat fedezni. Azon körülmény, 
hogy az állam az egyetemi kiadás többletét fedezi, nem 
képezhet jogczimet a dekatholizásra. Állítson az állam maga 
részére egyetemet és hagyja meg a katholikusokét sa já t jok-
ul és akkor nem kell a többletkiadást a kath. egyetemen 
fedezni. 

A miniszter ur ő excja végül azért is mondja, hogy 
nem bir gyakorlati jelentőséggel az óvástétel, mert hiszen a 
budapesti egyetemen kath. theologiai facultas is létezik, 
mig más felekezetek ez előnynyel nem birnak. Valóban meg-
lepő egy nyilatkozat, meglepőbb annál inkább, mert ő excja 
egy izben már világosan kijelentette, hogy ő a vallás- és 
tanulmányi alapokat kath. jellegüeknek t a r t j a ; már pedig 
tudvalevőleg az egyetem alapja épen azon forrásokból szár-
mazott, honnan a két emiitett alapé. Előny, azt mondja ő 
excja, hogy a budapesti egyetemen katholikus theol. facul-
tas létezik. H á t ez épen olyan előny, mintha valamely pro-
testáns egyetemen protestáns theologiai facultas léteznék, de 
nem előny azon értelemben amint azt a miniszteri nyilatko-
zat veszi, mintha ezt a kath. theologiai facultast az állam 
a katholikusok iránti kedvezményből a vallásfelekezetek 
felett és ezek iránti mintegy injuriából tar taná fenn. Mi sem 
képezne nagyobb ,előnyt' és ennélfogva nagyobb igazságta-
lanságot, mint ha az állam bármily egyetemén az országnak, 
annál inkább a budapesti egyetemen protestáns theologiai 
facul tást ta r tana fenn, akkor midőn a katholikusok, nem 
állami, hanem saját vagyonukból t a r t j ák fenn theologiai 
facultásukat. Ez igen is előny lenne ; de nem előny az, hogy 
a katholikusok theol. facultással bírnak, vagy legfellebb oly 
előny, melyet ők alkottak önmaguknak azáltal, hogy gon-
doskodtak a theologiai facultas fenntartásáról — saját zse-
bükből 

A mi már ő excjának a középtanodai törvényjavas-
latra tet t nyilatkozatát illeti, arra most bővebben kiterjesz-
kedni annál feleslegesebbnek véljük, minthogy e tekintetben 
nézetünket más alkalommal már indokoltan elmondtuk. 
Nem tehet jük mégis, hogy a nyilatkozat egy passusáról meg 
ne emlékezzünk. Azt mondja ugyanis ő excja, „de igenis 
fölhasználom ez alkalmat és kijelentem ez alkalommal, 
hogy az állam ismét azon jogokról, melyeket ma gyakorol, 
semmiféle viszonyok közt nem fog lemondani." Ezek a sza-
vak a katholikus hözéptanodákra vonatkozólag mondat tak 
és mi értenők e nyilatkozatot az esetben, ha a mindenkori 
miniszter a kath. középtanodák feletti intézkedést, mint az 
állam által rábizott jogot gyakorolná és nem mint olyat, 
melyet ő felsége, mint legfőbb patrónus nevében gyakorol. 
Az előbbi esetben igenis, használható lenne az ,állam' kife-
jezés, lehetne beszélni az állam által gyakorolt jogról ; de 
nem lehet beszélni a jelen esetben, mert az a jog, melyet a 
mindenkori közoktatásügyi miniszter a katholikus tanodák-
ban gyakorol, nem állami, hanem az apostoli király patro-
nusi joga ; mert ha ez a jog nem patronusi, hanem állami, 
minthogy a felség patronusi jogát kétségbevonni bizonyára 

nem akar ja senki, akkor kérdezzük; hol van tehát, melyik 
az a patronusi jog, melyet a mindenkori miniszter gyako-
rol ? H a ez a jog állami, akkor a felség patronusi joga el-
enyészett és ki fogja ezt tűrni ? Bizonyára sem a felség, sem 
a katholikusok. Tehá t csak különböztessük meg a jogokat 
és akkor azonnal tisztába jövünk, hogy az állam épen sem-
mi jogról sem mond le akkor, midőn a katholikusoknak 
megengedi, hogy ők épen oly függet lenül intézkedjenek ta-
nodáikban mint intézkednek a vallásfelekezetek. 

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT 
1882. márczius 23-ikán tartott X X I X . közgyűlése. 

Az egyetemi templomban reggeli 9 órákkor Pellet 
József kanonok által tar tot t szent mise után a társulat tag-
ja i a központi papnövelde földszinti nagy termében gyűltek 
egybe. Ri tka érdeklődést tanusitó nagyszámú diszes közön-
ség volt együtt s úgy az egyházi mind a világi rend számos 
kitűnőség által volt képviselve. A nagyméltóságú püspöki 
kar tag ja i közöl ott l á t t u k : Kovács Zsigmond veszprémi, 
Ipolyi Arnold beszterczebányai, Császka György szepesi, 
Schuszter Konstantin kassai, Pauer János székesfehérvári, 
püspököket ; a világi és egyházi kitűnőségek közöl : Majláth 
György országbírót, gróf Károlyi Sándort, gróf Apponyi 
Albertet , Gervay Mihály főpóstaigazgatót, Barta Béla kir. 
táblai tanácselnököt, Dr . Fraknói Vilmos apát kanonok 
akadémiai főt i tkár t Bubics Zsigmond apát-kanonok orsz. 
képviselőt, gróf Pongrácz Adolf prépost orsz. képviselőt, 
Szülik József óbecsei prép. plébánost, Márkus Gyula apát-
kanonokot, Dr . Balogh Sándor ügyvédet, Szilágyi Virgi l t , 
Lipthay Kornélt , Weisz B. Fereacz kir. tanácsost, Latinovics 
Gábor kanonok s képviselőt, Dr . Stockinger Tamást , Göndöcs 
Benedek apát orsz. képviselőt, Bossányi Lászlót, Boszival, 
Hérits Anta l képviselőt, Janikovi.es Alajos prépost, Kerék-
gyártó Árpádot , Danilovics Mihály kanonokot, Néger Ágos-
ton apát plébánost, Huszár Károly és Károly János esperes-
plébánosokat, Breznay Béla egyetemi tanár t , Klempa Simon, 
Cselka Nándor, Dégen Ti tus és Kurcz Vilmos fővárosi lel-
készeket, Badnyánszky Ferenczet, Molnár Vid Bertalant és 
számos egyházi s világi kiváló egyéniséget. 

Kevéssel 10 óra előtt gróf Cziráky János kir. főtárnok-
mester és társulat i elnök ur ő excellentiája üdvözölvén az 
egybegyűlteket s jelentvén, hogy a főmagasságu bibornok 
herczeg-primás ő emenentiája gyengélkedő egészségi álla-
pota miatt nem vehet részt a közgyűlésben, s főmagasságu 
Haynald Lajos bibornok kalocsai érsek ur ő eminentiája 
volt kegyes megigérni, hogy a közgyűlésen elnökölni fog. 
Küldöt tséget nevezett ki, mely hódolatteljes tisztelettel 
meghivja ő eminentiáját a közgyűlésbe, s fölkérje elnöki 
székének elfoglalására. A küldöttség tagja i Bubics Zsig-
mond apát-kanonok vezetése alat t a következők voltak : 
Roszivál Is tván orsz. képviselő, Bády Valér szentferencz-
rendi hitszónok, gróf Apponyi Albert orsz. képviselő, Barta 
Béla kir . táblai tanácselnök, Badnyánszky Ferencz ügyvéd 
Majláth Gusztáv főgymn. tanuló. — Á köldöttség megbiza-
sában eljárván jelenté, miszerint ő emenentiája nem sokára 
meg fog jelenni. 

A bibornokot a terem aj ta jánál az elnökség fogadta s 
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midőn ő emininentiája belépett, szűnni nem akaró, hosszan 
tartó lelkes éljenzés tört ki. A bibornok elfoglalván elnöki 
székét gyönyörű eszmékben gazdag, emelkedett szellemű 
emlékbeszédet tar tot t a társulat nagynevű feledhetetlen el-
hunyt elnöke gróf Károlyi István felett. Ezután köszönetet 
mondván a társulat buzgó elnökének s alelnökének a társu-
lat ügyeinek vezetésében kifejtett eredményes fáradozásaik-
ért, valamint a társulat összes tiszviselőinek elismerését 
nyilvánítván munkálkodásukért, a gyűlést megnyitottnak 
nyilvánította. 

Gróf Cziráky János ő excelentiája mindenekelőtt a tár-
sulat nevében a legmélyebb hálát nyilvánítja azon remek em-
lékbeszédért, melyet ő emja a társulat elhunyt nagynevű elnö-
ke gróf Károlyi István felett tar tot t méltatva a társulat körül 
3 vallás-erkölcsi téren szerzett hervadhatatlan érdemeit. A 
közgyűlés tagjai s minden hű katholikus a bibornok beszé-
dében hangoztatott szent igazságokat követendő intelmül 
tekintendik. Ezért is, és hogy ezen remek beszéd nemcsak 
minél szélesebb körökben terjesztessék, hanem hogy örök 
időkre fenntartassák, indítványozza, hogy az egész terjedel-
mében az évkönyvbe fölvétessék. És hogy az egyéni kegye-
letnek is kifejezést adjon, melylyel elhunyt elnöktársának 
tartozik, kihez őt kora ifjúságától benső baráti viszony 
fűzte, lehetetlen visszapillantást nem vetnie azon időkre, mi-
dőn e társulat keletkezésekor s utóbb vele együtt működött-
Elmondja, hogy mint lelkes ifjú, vallásos érzelmektől hevülő 
kebellel került oldala mellé, vele együtt a legnehezebb 
időkben a társulat ügyeinek vezetésében osztozott, általa 
buzdittatva, bát.oritva. Meleg szavakban s elragadó érzel-
mek kitörései között vázolva gróf Károlyi tevékenységét^ 
kéri a közgyűlést, hogy engedtessék meg neki azon fényes 
babérkoszorú mellé, melyet a kalocsai bibornok érsek a 
nagynevű elhunyt emlékére tűzött, a maga részéről egy sze-
rény nefelejcsekből fűzött érzelemcsokrot letenni. És mi-
után a halál őt elnöktársától megfosztotta, ő tekintve elő-
haladó korát, óhajtaná, hogy oldala mellett egy elnöktárs 
működjék. Alig lehetne méltóbb utódja gróf Károlyi István-
nak, mint azon férfiú, kit körünkben tisztelui szerencsénk 
van, Majláth György országbíró. Kéri a közgyűlést, hogy 
őt megválasztani s a nagyméltóságú védnöki kart, hogy e 
választást helybenhagyásával megerősíteni méltóztassék. 
Szűnni nem akaró lelkes éljenzés és tapsvihar tört ki. 

Majláth György igen megtisztelve érzi magát ezen 
megválasztás által, de ugy kora, törődött volta és sokoldalú 
elfoglaltsága mellett nem felelhetne meg ugy ez állásnak, 
mint ezt óhajtaná s mint ezen állás fontosságánál fogva kel-
lene ; ennélfogva nem fogadhatja el. Á kitüntetést legszebb 
emlékei közé fogja azonban sorozni, annyival inkább, mert 
gróf Károlyi István helyét kellene betöltenie. 

Haynald Lajos bibornok ő eminentiája a közgyűlés ne-
vében ismételten fölkéri ő excellentiáját, hogy az elnökséget 
elvállalni szíveskedjék. A közgyűlés hosszas éljenzéssel fo-
gadta a bibornok elnök szavait. 

Majláth György : A közbizalomnak, mely ily módon 
nyilvánul, nehéz ellenállani. (Kitörő tapsvihar és hosszas 
éljenzés). A jó akarat nem fog benne hiányozni, de engedje 
meg a közgyűlés, hogy midőn az elnökséget elfogadja, ezt 
csak ugy tehesse, hogy ha nem felelhetne meg kötelmeinek, 

a jövő közgyűlésen lemondhasson. „Erre nem lesz szükség" 
közbekiáltások s újra kitörő tapsvihar és éljenzés volt a 
közgyűlésnek egyhangú válasza. 

Majlá th György országbíró ur ő excja e szerint a köz-
gyűlés határtalan lelkesedése között egyhangúlag a társulat 
elnökévé kikiáltatván, Haynald bibornok ő eminentiája mel-
lett elfoglata helyét. 

Gróf Cziráky János ő excja indítványára az elnöklő 
bibornok érsek ő eminentiája fölkéretett, hogy a közgyűlés 
és a társulat hódolatát pápa ő szentségének tolmácsolni 
és apostoli áldását kérni méltóztatnék. Mit ő eminentiája a 
legnagyobb készséggel igért teljesíteni. — Gróf Cziráky ő 
excja a társulat hódolatát ez alkalommal kiváló módon is 
óhajt ja megújítani. Tudva van ugyanis, mily kegyességgel 
fogadta ő szentsége mul t évben a magyar akadémia kiad-
ványait ajándékul a vaticani könyvtár számára ; a Szent-
István-Társulat , mely a kegyelet sokkal szorosabb kötelé-
keivel van fűzve ő szentségéhez, tegye jelen évi hódolatát 
az által emlékezetessé, hogy jelesebb kiadványait ajánlja föl 
ajándékul ő szentségének a vaticani könyvtár számára disz-
kötésben. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván, a köz-
gyűlés Tarkányi Béla apát-kanonokot bizta meg, hogy a 
társulat ezen ajándékát személyesen tegye le a pápa trón-
zsámolyához. 

Fölolvastatott a jelentés az 1880. évi közgyűlésen dr 
Tarkányi Béla apát-kanonok által kitűzött pályázat ered-
ményéről. A kitűzött kérdésre a megállapított határidőig, 
in. é. decz. 31-ig a társ. elnökséghez egy pályamunka érke-
zett ily jeligével: „Haec dicimus, quae didicimus." (S.Augus-
tinus). A bírálók véleménye a f. h. 16. tar tot t vál. gyűlésen 
felolvastatván, a bírálók a műben talált hiányok elősorolása 
mellett megegyeztek abban, hogy a mű szép tájékozottságról 
tanúskodik, egyházias szellemben és könnyed modorban van 
írva ; de nem készült (mint kívántatott) „ujabb kútfői ala-
pos vizsgálatok nyomán," s nemcsak az ujabbakat nem, ha-
nem a régi kútfőket sem használta föl kellőleg ; igy tehát a 
pályázat nem eredményezett absolut becsű művet, minőt a 
pályahirdetés ohajtott . Ennél fogva a kitűzött 100 arany 
díj a beérkezett műnek ki nem adható. — Azonban a mun-
ka, mint népies olvasmány a társulat „Házi könyvtárába" 
fölvehető lenne, és ivenkint a szokásos módon honoráltat-
hatnék, ha szerző az ápril hóban tartandó választmányi 
ülésig késznek nyilatkozik arra, hogy a birálók észrevételeit 
kellően felhasználva munkáját kijavít ja, s a társulatnál is-
mét superrevisio alá bocsátja. A választmány elfogadta 
a birálók véleményét, melyet a közgyűlés is helyben 
hagyott. 

Ekkor fölkelvén dr. Tárlcányi Béla apátkanonok és 
alelnök, előadá, hogy midőn az 1880-ki közgyűlésen elnöklő 
Ipolyi Arnold püspök urnák a „Magyar egyháztörténelem" 
megírására vonatkozó lelkes inditványa mielőbb lehető va-
lósítása czéljából száz db aranyat tűzött vala ki e történelmi 
műnek első korszakát sz. István király koronáztatásától sz. 
László király haláláig tárgyalandó munkára, — ezt azon 
édes reményben tette, hogy e pályázati határidő leteltével, 
mely 1881. decz. 31-re volt meghatározva, — ez évi köz-
gyűlésen a második 100 db aranyat lesz alkalma kitűznie 
ugyanazon történelmi mű folytatására sz. László király ha -
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lálától p. o. az Árpádházi királyok kihalásaig. De mivel a 
pályázat, talán az idő rövidsége miatt nem eredményezett 
ohajtott sikert : az 1880. közgyűlésen felajánlott 100 db 
aranyat ujolag kéri kitüzetni az első korszakot tárgyalandó 
pályaműre. 

A közgyűlésen szóba jött ugyan, hogy a mire az al-
elnök urnák már 1880-ban szándéka volt, az általa most 
érintett második 100 db aranyra is most egyszerre tűzessék 
ki a pályásat. Tárkányi B. apátkanonok ur ehhez szives 
készséggel adta beleegyezését. Azonban Ipolyi A. püspök 
ur a mű egyöntetűsége végett sokkal czélszerűbbnek mondá, 
ha a szóban forgó történelmi korszakokra successive tűzetik 
ki a pályázat, s előbb az első pályázat eredménye bevárat-
ván, annak sikerültével ugyanazon irány lehetne mérvadó a 
mű folytatásánál ; mig ellenkező esetben megtörténhetik, 
hogy a két korszakra egymástól eltérő szerkezetű pályamű-
vek érkezhetnek be. 

Ipolyi püspök véleményét a közgyűlés elfogadván, a 
pályakérdés az első korszakra újból kitűzetett követke-
zőleg : 

„ Adassék elő művelt nagy közönségünk számára, — ujabb 
kútfői alapos vizságalok nyomán u kereszténység első korszaka 
Magyarországban szent István király koronáztatásától szent 
László király haláláig 

A pályaművek idegen kézzel tisztán irva lapszámozva 
és fűzve, a szerző nevét rejtő jelmondtatott levél kíséretében 
1883. évi deczember 31-uj a Szent-István-Társulat elsöksé-
géhez lesznek intezendők. A pályázat eredménye 1884-ikévi 
közgyűlésen fog kihirtettetni. 

A pályaszerü birálat után lehetőleg absolut becsünek 
itélt munka a Szent-István-Társulat tulajdonává lesz és 
tagilletményül fog kiadatni. 

Társulati alelnök ur alapitó tagul bejelenté Borsodi 
Latinovies Gábor prépost kanonok urat, Baja városa ország-
gyűlési képviselőjét. 

Gr. Cziráky János társ elnök alapitó tagul bejelenté 
gr. Zichy Ferencz urat, királyi ajtónállót. 

Következett az igazgató jelentés, melyből kiemeljük, 
hogy a tavalyi közgyűlés óta megjelent nyomtatványok 
példányszáma 621,600, ívben pedig 3,417,050. — A bevétel 
1881-ben volt 92,971 forint 47 kr. — A tökepénzek 1882. feb-
ruár végéves tettek 61,101 forintot, tehát az alapitványi 
tőkét közel 10,000 forinttal halladják meg. — A társ. házra 
a társulat kiadott eddig 47,203 forintot 4 krt, fizetendő még 
a bpesti jelzálogbanknak megállapított évi részletekben 
19,996 for. 8 kr. — A lipótvárosi basilikában Szent-István 
király tiszteletére emelendő oltárra banjegyekben s érték-
papírokban begyült közel 5000 forint. 

Az 1882-re készített költségvetés elfogadtatott. E sze-
rint a bevétel 77,307 forintra van előirányozva. 

Fölolvastatott az állandó számvizsgáló bizottság jelen-
tése az 1881-ről, a társulat pénztárnoka által vezetett szá-
madások megvizsgálása eredményéről. E jelentés szerint a 
számadások vezetése teljesen kifogástalannak találtatván, 
a bizottság indítványozza, hogy a pénztárnok ur buzgalma 
jegyzőkönyvileg elismertessék, és számára a szokásos felmen-
tési okmány kiadassék. — A közgyűlés magáévá tevén a 
jelentést egész terjedelmében, bibornok-elnök meleg szavak-
ban köszönetet mondott a buzgó pénztárnok, ft. Novákovics 
János urnák több mint három évtizeden át mindenkor nem 
csak nagy pontossággal, de egyszersmind teljes önzetlenség-
gel kifejtett fáradozásáért. 

A társ. tisztviselők megválasztásának 6 évi cyclusa le-
telvén, összesen hivatalaikban újra megerősíttették. 

Uj választmányi tagokul ajánltattak és megerősíttettek 
helybeliek: Bogisich Mihály belvárosi káplány, akad. tag, 

Schmidt József áldozár, főgymn. tanár, Szalay Imre osztály-
tanácsos a cultusminiszteriumban ; — vidékiek: Kazaly 
Imre theologiai tanár Váczott és Lattyák János mártonvá-
sári plébános. 

Felolvastattak Göndöcs Benedek apátplébános, orsz. 
képviselő ur indítványai : a) hogy a társulat járuljon hozzá 
sz. István király emlékének megdicsőitéséhez ; hazánk ez-
redéves fennállása emlékére pedig valamely nagyobb müvet 
adjon ki ; — b) hogy az iskolai könyvtárak részére készít-
tessék és adassék ki jegyzék ; — c) a társulat által kiadott 
tankönyvekben előforduló hibák javíttassanak ki ; — d) a 
nm. püspöki kar kéressék föl a káték egyöntetű átdolgozta-
tására. 

Az elsőre nézve a gróf-elnök megjegyzé, hogy a társulat 
Szent István oltárára évek óta gyűjt adományokat, melyek 
a 4000 forintot meghaladják ; de ha a Sz. István király em-
léke föllállitására megindult mozgalom országossá lesz, erre 
nézve is kész lesz tehetsége szerint áldozni; az irodalmi mű ki-
adására tett indítványt a választmányhoz véli átteendőnek, 
ugy szintén a II . és I I I . indítványt, mit a közgyűlés helyes-
lőleg fogadott. A IY. indítvány a nm. püspöki kar jogait 
érintvén, abba a közgyűlés nem bocsátkozik. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Márkus Gyula apátkano-
nok és Gervay Mihály ministeri tanácsos urak kérettek föl. 

Végül az uj világi elnök Majláth György ő excellenti-
ája a közgyűlés nevében köszönetet mondott az elnöklő bi-
bornok-érseknek, dr. Haynald Lajos ő eminentiájának, és 
felkérte hogy a jelenlevőkre főpásztori áldását adja, melyet 
a jelenvoltak térdre bocsátkozva fogadtak. 

V E G Y E S E K . 
— Az uj bibornokok : Ricci, ő szentsége majordornua, 

Lasagni a szent Collegium titkára, Jacobini a rendkivüli 
egyházi ügyek Congregatiójának assessora, Lavigerie algi-
eri érsek, a sevillai érsek, Mac Cabe dublini érsek, Agos-
tini velenczei patriarcha. — Mac Cabe érsek előkelő helyet 
foglal el az ir püspöki karban valamint állásánál ugy műkö-
désénél fogva is. — Agostini velenczei patriarcha még mint 
chioggiai püspök hazánkban is megfordult. Ekkor vala zse-
rencsénk vele közelebbről megismerkedni. Kéregetni jár t az 
apostoli egyszerűségű s határtalan szerónységű férfiú. Fóthra 
kisértük ki a világhírű nagy katholikus főnemeshez. Útköz 
ben elbeszélte, hogyan és miért tanitja ő püspök létére maga 
papnevelőjében a philosophiát s a kátét székvárosa leány-ne-
velő intézetében. Elmondta, mily súlyt fektet ő, — s ez 
XI I I . Leó pápa ide vonatkozó encyclikája előtt történt, — 
arra, hogy papjai alapos bölcsészeti műveltséget nyerjenek. 
Az emberi elme, a bölcsészeti tanulmányok fegyelme nélkül, 
olyan mint a szabályozatlan folyó : ha megárad, elönt, el-
pusztít mindent. A folyót szabályozni, az elmét fegyel-
mezni kell. 

— Cseberből vederbe. Ezt lehet mondanunk a katholi-
kus érdekek sorsáról hazánkkan. Ha a veszély egyfelől hát-
térbe vonul, másfelől legott előtérbe kerül. A hirhedt 53. 
§-ra vonatkozólag igaz ugyan, hogy a legfőbb ítélőszék f. 
hó 24-én felmentő ítéletet hozott, ámde a várt döntvény elma-
radt s igy ismét csak ott vagyunk a hol voltunk. Ugy szin-
tén, igaz ugyan, hogy a középiskolai tvjavaslat megbukott 
s kath. gymnasiumaink elkobzását ez oldalról egyelőre nem 
fenyegeti veszély ; ámde ott van az alapok és alapítványok 
jogi természetének megvizsgálására kiküldött bizottság f. 
hó 27-iki ülése, melyben Trefort miniszter ur a tanulmányi 
alap katholikus jellegéről és a Haynald bibornok-érsek ő 
eminentiája által beadott emlékiratban javasolt tanulmányi 
bizottságról igen furcsa nyilatkozatokat tett. Annyi az 
egészből világos, hogy az egyház ellenségei egy hatalmas 
lépéssel ismét előbbre akarnak hatolni. Jó lesz résen lenni ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Végrendelkezés ad profanas causas. — Vértanuk és csodák.— Egyházi tudósítások: Budapest. A közép-
tanodai törvényjavaslat halála. — Skandinávia. A katholikus életről Svédországban és Dániában. — Irodalom. A 

katholiikus álláspont a középtanodák kérdésében. — Vegyesek. 

Végrendelkezés ad profanas causas. 
Kánonjogtudományi értekezés 

Dr. Véner Váltói. 
(Vége.) 

Nem leend nehéz érve lésüket kellő é r t éké re 
leszál l í tanunk. Mert ami az első e l lenvetést i l let i : 
igaz s kétségbe nem vonható, miszerint a vagyon-
kezelés a t u l a j d o n t ki nem zá r j a s hogy e ket tő egy 
más mel le t t igen szépen m e g f é r ; ámde, hogy a ká-
nonok a t u l a j d o n t k izárólag szólanak a vagyonke-
zelésről, k i tűn ik a „Piacú i t u t episcopi1 ' ') kezdetű 
kánon szavaiból, melyek szer int a püspök a püspöki 
á l lása előtt b i r t vagyont bárk inek adha t j a , annak 
azonban, mi t püspöksége a la t t szerzett, az egyházé-
nak kell lenni. Midőn tehá t e kánon a pa t r imoniu-
mot az egyházi jövedelemmel e l lentétbe teszi, s mig 
az előbbi fölött te l jes rendelkezést enged, az u tób-
bi t i l letőleg ezt megvonja , vi lágosan kifejezi azt, 
hogy az egyházi t nem tek in t i szükségle t - fe le t t i 
h ivata l i szerzeménye tu la jdonosának . Még határo-
zot tabban szól erről Orbán p á p a : „Res ecclesiae 
non quasi propriae, sed u t communes et Deo obla-
tae cum summo t imoré non in alios u sus sun t fide-
l i ter d ispensandae." 2) Továbbá ugyané quaest io és 
causa utói só fejezete : . .Non illa nos t ra sunt , sed 
p a u p e r u i n , q u o r u m quodammodo procura t ionem 
ger imus , non p ropr ie ta tem nobis u su rpa t ione dam-
nabi l i v indicamus ." Ez u tóbb i kánon különösen azt, 
hogy az egyháziak csupán vagyonkezelők, oly vilá-
gosan fejezi ki, miszer in t ké tségnek többé helye 
nem lehet. 

A vagyonfe losz tás á l ta l sem keletkezhetet t 

Decret : I I . Caus. X I I . Q. I I I . c. I. 
2) Decret : I I . Caus. XI I . Q. I. c. X X V I . 

egyeni tu la jdon . Az egyháznak eme felosztás á l ta l 
czélja nem lehetet t , de ha ta lma sem volt az egyházi 
j avak te rmésze té t megvá l toz ta tva azokból az egyes 
egyháziak számára egyén i t u l a j d o n t létesíteni. Azok 
úgy a felosztás u t á n min t azelőtt Is tennek a j án lo t t 
j avak vol tak, Kr i sz tus pa t r imoniuma , a szegények 
osztályrésze, s igy ép oly kevéssé mehet tek az egye-
sek t u l a j d o n á b a a felosztás u tán , min t azelőtt . E 
j avak azál tal , hogy Is tennek a j án l t a t t ak , a szentel t 
dplgok je l legé t ölték föl ; m á r pedig jogszabá ly : 
„semel Deo d ica tum non est ad actus humános ul-
te r ius t r ans f e r endum." 3) Minthogy pedig a növel-
mény rendesen a fődolog sorsá t oszt ja — accesso-
r i um n a t u r a m sequi congru i t p r inc ipa l i s 4 ) — 
az azokból folyó jövedelmeknek is ugyano ly ter-
mészet te l kell b i rniok s b á r a felosztás á l ta l e 
j avak s az azokból folyó jövedelmek egyesek kezé-
be ju to t t ak , de ez mind ig azon ha l lga tag fö l té te l 
mel le t t tö r tén t , hogy a szükséglete iken fe lül va-
lóról tetszésök szer int nem rendelkezhetnek, hanem 
azt szent czélokra kell fordí taniok. A felosztás 
czélja csak az volt , hogy a kel lemet lenségek és vi-
szályok, melyek a közösség fo ly tán a püspökök, az 
egyes egyházak elöl járói s a szegények között tá -
madha t t ak s t ámad tak , megszünte t tessenek, nem 
pedig, hogy e j avak s az azokból folyó jövedelmek 
eredeti rende l te tésüktő l elvonassanak. Egyébkén t 
a m e g t ö r t é n t felosztás u tán való időből is vannak 
kánonok, melyekben az egyháziak csupán vagyon-
kezelőknek és nem tu la jdonosoknak tekin te tnek. 
E lég legyen csak a t i t . de donat ionibus II ik kánon-
j á t fe lhoznunk, melyben mondat ik : „quod episco-

3) Regula juris LI . 
4) Reg. jur . X L I I . 
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pus et quil ibet praelatus ecclesiasticarum re rum 
sit procurator et non dominus." 5) 

Amaz el lenvetést i l letőleg pedig, hogy a káno-
nokban az egyes egyházak saját vagyona értet ik és 
nem a vagyon s jövedelem, melyet az egyháziak az 
egyházétői elkiilönitve b i rnak : elég legyen ismé-
telve u ta lnunk a „Piacúi t u t episcopi" kezdetű ká-
nonra, mely a püspököket és igy hasonszerüség u t -
ján a többi egyháziakat is ar ra kötelezi, hogy a va-
gyont, mi t hivatalba léptök u tán szereztek, ne sa-
já t jok , de az egyházénak tekintsék. 

Abból, hogy az egyházi javak a kánonokban 
Isten javai, Krisztus patr i inoniuma s a szegények 
osztályrészének mondatnak, ép ugy mint Pichler, 
Barbosa és mások, mi sem vonunk a tu la jdon jogra 
vonatkozólag egyenes következtetést ; annyival in-
kább nem, miu tán tú lhaladot t á l láspont már a ká-
non jog te rén , hogy az egyházi javak közvetlen tu la j -
donjogais tennél , vagy Krisztusnál volna.Nem annyira 
a tu l a jdon t akar ják kifejezni e szavak, mint inkább 
megál lapi tani azok szent jel legét s kijelölni a czélt, 
melyre azok fordítandók. S ha sz. Bernárdról fel is 
tennők a túlzást , midőn a szükségleten felül való 
jövedelemnek igaz rendeltetésétől való elvonását rab-
lásnak mondja , de akkor ugyanezt kellene feltéte-
leznünk a többi egyházatyáról is, kik, ugy a kele-
tiek, mint a nyugat iak, e tekintetben egészen sz. 
Bernárd szellemében nyilatkoznak. És nemcsak az 
egyházatyák, hanem a világi fejedelmek is szólot-
tak igy. N. Károly capi tulareiban erre nézve a kö-
vetkező szavak fogla l ta tnak: „Sancimus res eccle-
siae Deo esse sancitas, scimus eas esse oblationes 
fidelium et pret ia peccatorum, quapropter siquis 
eas ab ecclesiis, quibus a fidelibus collatae Deoque 
sacratae sunt, auffert, procul dubio sacrilegium 
commit t i t . " Még határozot tabb s világosabb a kö-
vetkező hely : „Presbyter i post ordinationem suae 
pauper ta t i s praedia comparantes tes tamenta eccle-
siis confirment. Sin aliter, u t f raudatores tenean-
tu r . " 6) 

Mindezekhez hozzáadhat juk még azt, hogy a 
javadalmak alapitói j avadalmaika t oly szándékkal 
adták az egyháznak, s oly föltétel és hal lgatag kikö-
téssel, hogy azok az isteni tisztelet emelésére és 
j ámbor czélokra fordít tassanak ; már pedig kinek 
ily föltétel s czélhatározás mellet t adatik valami, 
köteles azt ama czélra fordítani. Ezt k ívánja külön-

*) V. ö. Reiffenstuel Jus. Can. lib. I I I . tit. X X V . 
art. X X X I X . 

6) Capit. ab Ausegiso collecta lib. V. L I I . 

ben is az Isten dicsősége, a hívek java, sőt magok-
nak az egyháziaknak üdve is, kik ez intézkedés foly-
tán nincsenek kitéve a kevélység, pazarlás csábjai-
nak. Tehát ugy az alapitó okmányok mint az a ján-
dékozók szándéka, de különben már az egyháziak 
állása is, melynél fogva a szegényeket gyámolí ta-
niok kell, ellenkeznek azzal, hogy javada lmi jöve-
delmökröl akár élők között, akár halálesetre, profán 
czélokra intézkedjenek. Az egyházi j avada lmak to-
vábbá az egyháziaknak csak a tisztességes megél-
hetést biztosit ják. Hogy nem többet ennél, bizo-
nyí t ja sz. irás : „habentes al imenta et quibus tega-
mur, his contenti simus." 7) Jog i elv azonban az, 
hogy az örökhagyó örökösére nem ruházhat többet, 
mint a mennyivel ö maga b i r : „nemo plus commo-
di haeredi suo relinquit , quam ipse habet." 8) Igy 
tehát az egyháziak sem részesíthetik örököseiket 
nagyobb előnyben, minőt magok is az egyházi ja-
vakból jogosan húzhatnak. Ha az egyháziak java 
dalmi jövedelmökböl szerzett vagyonukat világi 
czélokra vi lágiaknak hagynák, úgy azokat tu la j -
donilag kellene birniok, de ez esetben nagyobb 
előnyben is részesülnének mint az örökhagyók ; 
vagy pedig b i rnák azokat hozzájok hasonlóan sub 
et cum onere superflua in pauperes impendendi, ez 
esetben azonban az örökösök csakúgy vétkeznének 
mint az örökagyók, ha azokat a ki tűzött czélokra 
nem fordí tanák. 

Végül senki sem végrendelkezhetik ugy, hogy 
ez ál ta l mást károsítson. Már pedig az egyházi, ki 
egyházi jövedelmét profán czélokra hagyományoz-
ZISLJ SLZ egyházat, melyhez ama jövedelem tu la jdona 
voltaképen tartozik, károsí t ja meg. 

Nagyobb súlylyal látszik bí rni első tekintetre 
amaz ellenvetés, mely szerint ami kivál tság folytán 
elérhető, ugyanaz szokás u t j án is lehetséges ; mer t el 
nem vi tatható, hogy a pápák — mint azt a felhozott 
bul lák m u t a t j á k — csakugyan adtak ily kiváltsá-
gokat. 

Erre nézve azonban megjegyezzük: miszerint 
nem tételezhető fel, hogy valaki az egyháznak aján-
dékozott javakat nem azon szándék s hal lgatag 
akara t ta l adta volna, hogy a pápának mint az 
egyházi vagyonjog legfőbb őrének a czélszerüség 
s az egyház érdeke szempontjából azok felett teljes 
rendelkezési joga legyen. Midőn pedig a pápa a 
czélszerüség s az egyház érdeke szempontjából 
egyes személyeknek az egyházi jövedelemből a vég-

'•) I. ad Timoth, 6. 
8) lieg. jur . C X X . 
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erndelkezést ad profanas causas is megengedi és 
egyes helyet erre nézve kiváltságol, ezt az egyház 
javáér t , tehát pia causaból teszi s igy a látszólag 
profán czélú végintézkedést is j ámbor czélúvá vál 
toztat ja. A pápa ál tal adot t ilyes k ivál tság tehát 
semmikép sem sért i az isteni jogot, melynélfogva 
egyházi vagyon csupán j ámbor czélokra fordítható. 
A felhozott bul lák nem bizonyítanak annyit , a 
mennyi azokkal szándékoltatik. Mert ezekben a pá 
pák nem általánosan bármely clerusnak, hanem 
csak a rómainak adnak észszerű okból, az egyház 
érdekében, engedélyt profán czélokra is végrendel-
kezni. A pápára s igy az egyházra ugyanis felette 
fontos, hogy a római clerus és nép a pápához hü 
legyen ; a pápák ez engedmények ál ta l az egyház 
érdekében csak még jobban le akar ták magok i rán t 
kötelezni a római népet.9) 

Más indoklással, de szinténbegyözö alapossággal, 
érvel e bul láka t illetőleg Sgaunin. Szerinte ugyan-
is azon időben, midőn e bullák keltek, a római clerus 
a legnagyobb zaklatásnak volt kitéve az apostoli 
kamara tisztviselői részéről, kik a beteg egyházia-
kat a szó teljes értelmében megrohanták, összes va-
gyonukat a legcsekélyebb dologig összeírták, an-
nak forrását , — hogy meg tud ják melyik a java-
dalmi vagyon és melyik a pa t r imonium — kímé-
letlenül . gyakran lelkiismeretlenül kuta t ták . „Visis 
ergo — mondja Sgaunin — istis molestiis et in-
commoditat ibus Pontifices qüoad forum exte rnum 
volebant succurrere, nihil tamen immutando — ut i 
nec immutare paterant — quoad forum internum, 
sed hoc rel inquendo cuil ibet beneficiario in part i-
culari quoad conscientiam, u t vei sanus adhuc, vei 
aegrotus, sibi rite praesens de bonis ecclesiasticis 
disponeret secundum obligationem ex ut roque j u r e 
ac SS. Pa t rum et canonum s ta tu t is descendentem. 
Unde his s tant ibus Pontifices potius voluerunt de-
clarare quod jus na tura le et d ivinum non obligent 
quaod forum exter ius , non vero voluerunt proprie 
dispensare, quod, u t saepe dictum, facere non po-
tuissent ." 10) A tétel pedig: ami kivál tság ál ta l 
megszerezhető ugyan — az elérhető szokás u t j á n 
is — a mi kérdésünket il letőleg csak akkor állana, 
ha e szokás megengedett volna ; azonban e szokás 
tilos, mer t az isteni jogba ütközik, a mennyiben e 
jog kötelezi az egyháziakat , hogy javadalmi jöve-
delmöket j ámbor czélokra forditsák. S azért igen 
helyesen mondja a Praepos i tus t idézöleg Fagnanus: 

9) Y. ő. Keiffenstuel, id. m. lib. I I I . tit . X X V I . 
10) Beneficiatus. Ouaest. IV. art. C L X V . 

„neque eos excusat in his consvetudo, neque dispen-
satio . . . non debent trahi neque dispensatio, neque 
consuetudo in damnum ecclesiae, u t nu t r i an t pec-
catum, vel d iminuant cu l tum d iv inum. a " ) 

Nem ál l továbbá az sem, amit Barbosa á l l i t : 
hogy t. i. e szokás a lapján az egyháziak érvényesen 
és szabadon végrendelkezhetnek profán czélokra is. 
Mert az egyháziak isteni jognál fogva kötelezvék 
fölös jövedelmöket szent szélokra hagyni ; isteni 
jog ellenébe pedig érvényes szokás nem keletkez-
hetik. 

Csak olyan szokás érvényes, mely észszerű ; 
az a szokás azonban, mely isteni jog ellen van, 
mely bűnre vezet, nem észszerű és igy érvényes 
sem lehet. Molina véleménye is, mely szerint e 
szokás a lapján az egyháziak érvényesen végren-
delkezhetnek ugyan, de nem szabadon, könnyen 
megczáfolható. Mert — amint mondot tuk — a 
szokás csak úgy érvényes, ha észszerű; ha pedig ész-
szerű, akkor szabad is. E szokás a lapján tehát , ha 
érvényesen, akkor szabadon is végrendelkezhetné-
nek az egyháziak. Hogy mindezek daczára a szokás 
ad profanas causas végrendelkezni elterjedt, és tíi 
rétik, az tény. De nem azért türetnek az ily végren-
deletek, mintha szabadak volnának, de mert végtelen 
bonyodalmakra szolgál tatna a lkalmat minden egyes 
egyházi végrendeletnél kuta tni azt : váj jon a vég-
rendelkező javadalmi jövedelméről s igy érvényte-
lenül, avagy magán vagyonáról, parsimonia, vagy in-
dus t r ia u t j án szerzett vagyonról végrendelkezet t e? 

És nem is oly ál talánosan t e r j ed t el e szokás, 
mint azt sokan tudni akarnák ; mer t mindig voltak 
és vannak egyháziak, és pedig nagyobb számmal, kik 
végintézkedéseiknél a kánoni szabványokat tar tot-
ták s t a r t j á k szem előtt. Haec consuetudo — mondja 
egyik hazai kanonistánk — non est generalis ; mul t i 
enim sunt , qui facto demonstrant , se piis tan tum-
modo causis patrocinari. Deinde quomodo illi sunt 
pii, qui pias causas defraudant , quomodo docti, qui 
leges ecclesiasticas perennes pos tponunt avaratiae 
et luxui .?- '1 2) 

Mint az tehát az eddigiekből látható, mi a jog 
szogorú elveit s az egyházi vagyon rendeltetését tar t -
va szem előtt az egyháziak ad profanas causas vég 
rendelkezési képességét il letőleg a szigorúbb elvű 
kanonistákhoz csatlakoztunk. Mindazon ál tal nem 

n ) Commentaria in tertium libruin decretalium. 252. 
12) Brezanóczy, Instit. jur . eccl. I I . par. pag. 111. 

26* 



204 

k á r h o z t a t h a t j u k e g é s z b e n azon n e m k e v é s b é j e l e s 
k á n o n j o g t u d ó s o k e l j á r á s á t , k ik a j o g n a k e t e k i n t e t b e n 
v a l ó k ö v e t k e z e t e s s é g é t a r é s z b e n v á l t o z o t t v i szo-
n y o k h o z m ó d o s i t a n i , s z i g o r á t e n y h í t e n i s az e l m é -
l e t e t a g y a k o r l a t t a l k i b é k í t e n i m e g k i s é r l e t t é k . S ép 
a z é r t a k i f e j t e t t e lv k e r e s z t ü l v i t e l é n e k q u o a d fo-
r u m e x t e r n u m g y a k o r l a t i n e h é z s é g e i t e g y r é s z t , m á s -
r é s z t a r é s z b e n v á l t o z o t t v i s z o n y o k a t v é v e f o n t o l ó r a 
e l f o g a d h a t j u k Devot inak t é t e l ü n k r e v o n a t k o z ó e m e 
v é l e m é n y é t : „ I n t e r i m in f o r o v a l e n t haec t e s t a m e n t a ; 
sed g r a v i c e r t e c r i m i n e o b l i g a n t u r c ler ic i , q u i po-
t i u s q u a m in pios, c o n f e r u n t in p r o f a n o s u s u s , u t 
in d i t a n d i s c o n s a n g u i n e i s i n s u i n u n t f r u c t u m r e r u m 
e c c l e s i a s t i c a r u m " ;1 3) a g y a k o r l a t o t i l l e t ő l e g p e d i g En-
ge l é t : „ I l l a e t i a m c o n s u e t u d o p r a e cae t e r i s t o l e r a r i po 
t e s t , si c le r ic i a n t e q u a m t e s t e n t u r , s a l t e m l i c e n t i a m 
e p i s c o p i r e q u i r e r e d e b e a n t , e x c u j u s p r u d e n t i a p r a e -
s u m i t u r n e c e s s i t a t i b u s c o m m u n i b u s p a u p e r u m et 
e c c l e s i a r u m sa t i s p r o v i s u m iri . I t a u t non a l i t e r 
c o n c é d â t t e s t a n d i f a c u l t a t e m , q u a m si v i d e r i t in-
d e m n i t a t i E c c l e s i a e s a t i s c o n s u l t u m . " Az ö r ö k ö s ö -
k e t i l l e t ő l e g p e d i g : „ a n t e q u a m haec c o n s u e t u d o a u 
c t o r i t a t e s u p e r i o r u m d e c l a r a r e t u r i n v a l i d a , posse hae-
r e d e s c l e r i c o r u m in fo ro i n t e r n o e x c u s a r i a b a u -
t h o r i t a t e e x t r i n s e c a m a g n i n o m i n i s d o c t o r u m , q u i 
h a n c c o n s u e t u d i n e m v a l i d a m p r o n u n c i a n t . " 14) 

Vér tanuk és csodák. 

A „Contemporain", februáriusi és márcziusi számai-
ban, két igen figyelemre méltó és igen érdekes czikket kö-
zölt de Champagny F . gróftól, a franczia akadémia tagjától. 
A jeles katholikus iró, megütközve azon különös tényen, 
hogy oly században, mikor az emberek csak vallásszabad-
ságról és türelemről beszélnek, mégis mindenütt üldözést 
látni vagy legalább is vallási, azaz inkább vallásellenes 
zaklatást, főkép, mondhatnám kizárólagosan a katholicismus 
ellen intézve, a katholicismusnak, melynek megvan e különös 
kiváltsága, kutatására adta magát, és azt tapasztalta, hogy 
annak az a rendkivüli kiváltsága is megvan, miszerint min-
dig vannak vértanúi és csodái, még ebben a tizenkilenczedik 
században is, melynek nem kellene többé ismerni üldözést és 
mely nem hisz többé a természetfölöttiben. 

Vértanukat, egész sereget számlál a katholicismus. 
Champagny ezt egy szemlében Európa, Ivhina, Japán, 
Tonking, Corea, Törökország és azon Afrika fölött adja elő, 
mely csak azért látszik megnyílni az evangelium hirdetésé-
nek, hogy u j nevekkel gazdagítsa a Jézus Krisztus hitéért 
megholtaknak dicső lajstromát. Francziaország, ha jh ! híven 
szolgáltatja a maga részét még pedig tekintélyes részét ezen 

13) Inst. Can. t. I I . 443. 
Coll. J u r , Can. I. 702. 

vértanúi sereghez. Nem is kell említeni a tizennyolczadik szá-
zad utolsó éveinek véres kivégzéseit ; és itt de Champagny 
felkiált : 

„Mi hát ! nem voltak még tegnap is vértanúink ? Azon 
néhány nap alatt, hogy az úgynevezett párisi Commune 
uralkodott, melyet ez órában nemcsak hogy meg amni-
stiálnak, de fel is magasztalják és megkoronázzák, azalatt, 
hogy újból uralkodik, nem áldozott-e föl ő is áldozatokat 
nem ugyan Jupiternek és Diananak, mint elődei Decius és 
Julianus, nem is a polgári constitutiónak, mint Danton és 
Robespierre, hanem a szabad-gondolkozás istennőjének, vagy 
francziásan mondva, az atheismusnak ? Rójatok föl ac-
tivái közé először is egy érseket, mgr Darboy- t ; e mellé, a 
főváros legtiszteltebb és legékesszólóbb papjainakegyikét, M. 
Degnerry-t , aztán Allard abbét és két jezsuitát : du Coudray 
és Clerc atyákat (hisz a jezsuiták nem hiányozhatnak ily 
találkánál ; sokkal inkább szereti az Isten, és az atheisták 
sokkal inkább megvetik, mintsem hogy létezzék egy vérta-
núi lajstrom jezsuita név nélkül.) Továbbá, két nappal ké-
sőbb, vagy ötven áldozatot, kik közül három jezsuita, Oli-
vaint, Caubert, és de Betigy atyák ; négyen picpuciaiak, 
Radigue, Rouchouze, Tuffier és Tardien atyák ; ketten 
világi papok, Sabatier abbé és Planchat abbé, ki a 
munkás osztályok pártfogásában oly csodálatos ; egy sze-
minarista, Paul Seigneret, ezen a vértanuságra oly büsz-
ke fiatal lélek. Azután mgr Surat- t azon pillanatban 
gyilkolták meg, mikor börtöne a j ta ja épen megnyilt szá-
mára. És ugyanazon idő körül, Néomède testvért a hit 
ellenségei börtönbe vetették, barrikádjaikra hurczolták, 
hol elesett azon golyótól találva, mely nekik volt szán-
va. Végre, ki nem emlékszik arra, ami Itália határán 
történt, ugyanakkor midőn a párisi érseket agyonlőtték Ro-
quetteben ? Öt dominikánus meggyilkoltatása : Captier, 
Bourard, Cotrault, Chataigneret, Delhorme atyák ; nyolcz 
tanáré, kik arcueil-i collegiumukban tanszékben vagy szol-
gálatban voltak : Gauquelain, Voland, Peti t , Gros, Marce, 
Cathala, Dintroz, Cheminai uraké; nagyra vagyok vele, hogy 
leírhatom mindezen neveket, melyeket az egyház egyszer 
martyrologiumába beírhat. A Commune uralma hat hét alatt 
legalább is harmincz vértanút adott Paris városának. Nem, 
a franczia forradalomnak nincs mit irigyelnie a Néróktól és 
Dioklétiánusoktól ; ezek módjára gyakorolta mindig a sza-
badságot, egyenlőséget és főkép a testvériséget." 

Champagny igy folytatja tovább szemléjét és miután egy 
keveset kiterjeszkedett az oly erőszakos és hosszú orosz üldö-
zésre, ezen oly találó megjegyzéssel fejezi be: „Ázsiában, Eu-
rópában, Törökországban, Oroszországban, Francziaország-
ban mindig katholikusok, papok, missionáriusok vagy egysze-
rű hivők azok, kik szenvedtek; a türelemről nevezett eme szá-
zadban, nincsenek másutt csak, a katholicismusban vértanuk, 
de a katholicismusban mindig vannak ; egyedül ő hivja ki a 
pogányok vagy atheisták kardjait , egyedül ő van a vértanu-
ságra móltónak itélve. . . Ha a katholicismus mindenek fölött 
méltónak van itélve, itt a vértanuságra, ott legalább az ül-
dözésre s a gyűlöletre ; ha egyedül ő vonja magára a bakók-
nak, bálványimádóknak, mohamedánoknak forradalmárok-
nak, atheistáknak a kard já t ; ha mindenütt és mindeneknél 
elébb ezt üldözi a vallástalanság haragja : ez onnan van, 
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mert a katholicismus mindenütt mindenek fölött és mindenki-
nek szemében, akármit szolnak is, az igazság s az igazi vallás." 

A csoda nem kevésbé győzedelmesen bizonyitja. hogy 
a katholicismus az igazság vallása. 

Az emberek átalában minden csodát tagadnak; ez köny-
nyebb mint egytől egyig megvitatni. Egy teremtő Istenben 
hinni, a. m. csodában hinni, mert a teremtés minden csoda 
közt a legnagyobb. A legnagyobb geniek hittek a csodában, 
mert hittek a bibliában ; Voltaire maga is, ki sok csodát 
tagadott, elvileg nem tagadta a csodát. Különben, mint azt ö ' o O ' 
de Champagny jelesen mondja, „függetlenül minden elvont 
okoskodástól, kell hogy abban megegyezzünk, miszerint 
ha egyedül egy csoda bizonyul be, a csoda lehetősége 
bizonyult be ; pedig, van, nem csupán egy, hanem ezer meg 
ezer bebizonyitva, és merem állítani, bebizonyitva, ha más 
bizonyíték nem volna, maga azon tány által, hogy az em-
berek nem akarják figyelembe venni, maga azon tény 
által, liogy a hitetlenek, mihelyt az ember csodárol beszél 
nekik, gúnyosan mosolyognak, vállukat vonják, de nem 
akarnak vizsgálni, nem akarnak olvasni, nem akarnak hal-
lani, nem akarnak körülnézni. 

Csodákban bővelkedünk. Előttünk áll először is a terem-
tés csodája, az ó- és újtestamentum csodái, minden század cso-
dái ; és erre vonatkozólag mondhatjuk, hogy a X I X . század 
mindenek fölött szerencsés. Champagny szemlét tar t a legfel-
tűnőbbek fölött. 

Legelői áll a migné-i kereszt megjelenése, 1826. de-
czemberben, melyről a hires tudós Jaques-Dominique Cas-
sini ezt mondta: „Kijelentjük lelkünk egész őszinteségé-
ben : egy keresztett láttak Mignében ; ez a kereszt csodás ;" 
és a tudós Boisgiraud, protestáns : „Ha valaki azt tenné, ami 
nekem legalább igen nehéznek látszik, t. i. hogy e csodának 
természetes magyaráztát adná: a mellékkörülmények, mik e 
tüneményt kisérték, nem kevésbé állítanának szemem elé 
egy csodát." 

Azután jön 1830. Párisban a szent Szűz megjelenése egy 
alázatos irgalmasnéne, Liboure Katalin előtt, megjelenés, 
mely után verték és terjesztették millió meg milló példány-
ban azt az oly joggal miracueleuse-nek, csodásnak nevezett 
médaille-t, az érintésekor történt csodák miatt. 

Az érem által művelt csodák közt, — úgymond de Cam-
pagny, akinek hogy újból közöljük az elbeszélését t. olvasó-
ink szívesen fogják venni, — van egy oly ismeretes, hogy alig 
kell megemlítenem. 1842-ben Rómában egy zsidó összeta-
lálkozik egyik keresztény barátjával. Beszélnek vállásról ; 
a zsidó kineveti a keresztényt, és, aminek ügyetlen és meg-
gondolatlan tettnek kelle látszani, a keresztény kinálja a zsi-
dónak a Mária-érmet ; ez elfogadja nevetve, és szeretném 
mondani, tréfaüzésből. Es kevés nappal később ez a zsidó, 
mikor mint egykedvű néző egy templomban járkál, egyszerre 
valami megfejthetetlen zavartól érzi magát megragadva 
(ő mondja ezt el) ; fölemeli szemeit : szeme elől eltűnt az 
egész épület ; egy kis kápolna, hogy ugy mondjam, összpon-
tosította mind a világosságot, és közepette ezen sugárzás-
nak, lát ta az oltáron állani nagyban tüdöklőn, telve méltó-
sággal és szelídséggel Szűz Máriát , olyannak mint a mi-
lyen az érmen. Valami ellenállhatatlan erő feléje ragadja 
őt ; a Szűz kezével jelenti, hogy térdeljen le. Letérdepel és a 

Szűz azt látszik mondani : jól van. A Szűz nem szól hozzá 
de ő megértett mindent. Es e csökönyös zsidó, aki annyira 
vitte, hogy szakított egyik testvérével és gyűlölte őt, mert 
keresztényé lett, — ez a zsidó kereszténynyé lett. Alig szük-
séges elmondanom a neveket ; az egész világ ismeri, az egész 
világ tudja, hogy ez a zsidó Ratisbonne, kit a csodás érem 
téritett meg, hála M. de Bussière buzgalmának, aki maga is 
megtért keresztény. És ők magok, Ratisbonne, a ki keresztény 
lett és de Bussière, a megtérés szerzője, beszélik azt el nekünk. 

Századunknak csodatevői is vannak : úgymint Vian-
ney, Ars-nak tisztelendő plébánosa ; aztán Dupont, is-
meretes a tours-i szent ember neve alatt, a kinek olaja, a 
Szent-Arcz előtt égetve, annyi gyógyulást annyi megtérést 
okozott. 

De hogyan felejtené el M. de Campagny a szent Szűznek 
három nagy megjelenését, melyek oly mozgalmat keltettek és 
melyek maguk után vonták három zarándokló helynek a meg-
teremtését, melyeket évenkint ezer meg ezer zarándok látogat 
meg s melyek oly számtalan csodáról híresek ? Elég felhozni a 
salette-i megjelenést, 1846-ban I X . Piusnak a pápaságra tör-
tént megválasztatása évében; a lourdes-it, 1858-ban, és a pont-
main-it 1871. januariusban, Francziaország szerencsétlensé-
gei után. Az uj szentélyekben, vagy a lourdes-i Notre-
Dame vizétől mivelt csodákat csak említeni kell. De még 
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csodásabbak a megtérések. 
Végre a X I X . századnak stigmatisáltjai is vannak, 

mint Emmerich Katalin, mint Moerl Mária, mint Lateau 
Lujza, ki egész közel hozánk, Belgiumban, mutat ja a seb-
helyek csodáit. 

M. de Champagny avval fejezi be szemléjét, hogy emlé-
kezetünkbe hozza ama gyógyulásokat, melyeket a Commune-
nek áldozatul esett vértanúink szószólása, és szeretett I X . Pi -
lisünk imája eszközölt ki, valamint a Notre-Dame des Victo-
ires-ban ima által kinyert kegyelmeket, mely szent helynek 
ajtatos társasága az egész világon elterjedt. 

Ugyan mely idő volt valaha csodákban termékenyebb ? ! 
A kitűnő akadémikusnak felhalmozott tanúságai előtt a hi-
tetlenség elveszti minden mentségét, a jóakaratnak pedig 
meg kell magát adni, és be kell vallania vele : 

„Ismételjük tehát, amit kezdetben mondottunk. Egye-
dül egy vallás mívelt a mi századunkban csodákat. Egye-
dül egy vallásnak vannak századunkban vértanúi. Egyedül 
egy vallást üldöznek századunkban külömböző fokban és 
különféle szín alatt, majdnem mindenütt, és pedig többnyire 
üldözik nem valamely más vallás érdekében, hanem a vallás-
talanságnak és istentelenségnek érdekében, ennek sugalatára 
és hasznára. Hogy ne volna ez a vallás az igazi vallás ? ! 

Nem, az atheisták és az ugynevezett szabadgondolko-
dók nem vetnének meg minket igy, jobban mint bárki mást, 
ha nem tudnák, hogy inkább mint mások, mi vagyunk va-
lóban a vallás. 

Válassz tehát, fogjuk mondani a mi századunknak ! 
Egy oldalon, i t t az ugynevezett szabadongondolkozás, mely 
legteljesebb és leghatalmasb kifejezésével annyira megy, 
hogy nemcsak az Istent és a vallást tagadja, hanem egyszers-
mind szükséges és logikai következéskép az erkölcsöt, a 
házasságot, a családot, a tulajdont, egy szóval minden rendű 
kötelességet, és következőleg mindenféle jogot, mindenféle 
társadalmi rendet, mindenféle szabadságot tagad. ' O O 
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Másrészt pedig nézzétek ezt az öreg katholikus egy-
házat, mely, azt mondjátok, hogy vénségtől haldoklik és mely 
mégis folyton védi az Istennek ügyét, az erkölcsét, a családét, 
a tulajdonét, a társadalmi rendét, az emberi szabadságét; mely 
ugyan nem egyedül, ha ugy akarjátok, védelmezi azokat, de 
amely első sorban, határozattabban, állbatatosabban, mint 
akárki, védelmezi mindezt, és mely ezért inkább meg van tá-
madva, megalázva, üldözöttebb mint minden más egyház, min-
den más felekezet, minden más társaság ! Közötte és az ugy-
nevezet forradalmi szabadgondolkozás közt, mely ma nyíltab-
ban lép föl, mint bár mikor, tagadva az Istent, az erkölcsöt, a 
családot, a tulajdont, a társadalmi rendet, minden kötelessé-
get, és következéskép minden jogot és minden szabságot, az 
mely magát igazi néven szólitja, mikor nihilismusnak nevezi 
magát. Az Istennek ezen Egyháza közt egyrészt, és a Sátán-
nak egyháza közt másrészt, válasszatok." 

A választás minden becsületes, minden jó szándékú 
szellem számára van feltéve; és innen van, hogy az üldözé-
sek uj diadalokat készítenek elő Jézus Krisztus egyházá-
nak. A szabadgondolkozás egyik feje azt mondta : a clerica-
lismus ez az ellenség. A papiasság a katholicismus ; a revolu-
t ionäres főnök ellenségnek jelezvén azt, kijelentette, hogy a 
katholicismus legfélelmetesb ellensége a revolutiónak, és 
hogy ennél fogva a társadalmaknak, melyek megmenekülni 
akarnak, a katholicismus részére kell állniok. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 29. A középtanodai törvényjavaslat 

halála. — Igen, ez a törvényjavaslat, nem tudjuk már há-
nyadik izben, de ismét szerencsésen meghalt és el is temet-
tetett szép énekszóval. A nem legérdektelenebb pedig e 
törvényjavaslat történetében és életsorsában az, hogy meg-
halt és eltemettetett akkor, midőn másnak halálát akarta 
előidézni és temetését eszközölni. Beteljesedett rajta a köz-
mondás, hogy aki másnak vermet ás, maga esik bele. Iga-
zán a delicia bizonj-os érzetétől nem tartóztathattuk magun-
kat, midőn olvastuk, hogy mennyire rángatóztak, — mint 
valami görcsös állapotban haldokló embernek — ennek a 
törvényjavaslatnak, hogy azt mondjuk tagjai vagy inkább, 
mennyire rángatták jobbra balra, §§-okba foglalt intentióit, 
mig végre a kimerülés okozta halál bekövetkezett, s a körül-
ményekhez képest illő temetés megtörtént, ugy hogy most 
csak az ünpepélyes eltakarittatás van hátra, hogy megadas-
sák neki amit megérdemelt. 

De ne beszéljünk képekben, hanem mondjuk meg vi-
lágosan, hogy mi történt e törvényjavaslattal, az ország-
gyűlési tanügyi bizottság márczius 22-én tartott ülésében. 
Hogy az ülés lefolyását röviden elmondjuk, hogy ott nem 
is említve a miniszter felszólalását, találkoztak védői ugy a 
törvényjavaslatnak, valamint védői a katholikus és protes-
táns jogoknak; és a mi a katholikusok jogait illeti, meg kell 
említenünk, hogy ugy az erdélyi, mint általában a katholi-
kusok jogai védői közt akadtak más felekezethez tartozók 
is, valamint a nemzetiségek is saját jogaik mellett léptek 
sorompóba, habár, és ezt el kell ismernünk a törvényjavas-
latról, e jogok fenyegetve nem voltak. A valóban hosszas és 
nem érdektelen tárgyalásnak vége azonban az lett, hogy a 
törvényjavaslat 7 szavazattal 5 ellenében elvettetett, minek 

következtében a bizottságnak ugy elnöke, valamint jegyzője 
állásukról leköszöntek, — és evvel, megbízatván még a je-
lentéstétellel Kovács Albert, a tanácskozás véget ért. 

Szük keretben összevonva, ime ez tartalma a lefolyt 
tanácskozásnak, és itt, mielőtt áttérnénk egyes nyilatkozatok 
külön felemlitésére, nem mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy 
először is a bizottság katholikus papi képviselői megtették 
állásukból kifolyó kötelességüket, a mennyiben a katholi-
kusok jogainak védelmére szót emeltek ; csak az lett volna 
még óhajtandó, hogy egyértelmüleg jártak volna el a tör-
vényjavaslatnak, a részletes tárgyalás alapjául leendő elfo-
gadásában. Ez egyértelműség most hiányzott, mert mig az 
egyik bizonyos feltételhez kötötte az elfogadást, a másik a 
,L1.' szerint azt feltétlenül tette. Holott bizonyára sokkal 
nagyobb nyomatékkal bir vala, ha bár csak ketten is 
egyetértettek volna. Másodszor felemlítjük, és ezt különösen 
kiemeljük, hogy jelenleg volt az első eset, midőn nem katholi-
kusok a katholikusok jogai mellett felszólaltak, habár csak 
a bizottságban. De ez a körülmény elismerésünket nem kis-
sebbíti ; óhajtandó volna csak az, hogy máskor is és más 
kérdésekben is hasonló eljárást kövessenek a nem katholiku-
sok, jól tudva, hogy a katholikusok nem privilégiumot, ha-
nem csak jogaikat követelik, melyeknek megadása semmi-
féle felekezetnek hátrányával nem jár, jól tudva továbbá, 
hogy a hodie mihi, eras tibi szerint, könnyen bekövetkezhe-
tik, hogy a mely jog ma a katholikusoktól megtagad-
tatik, ugyanazon jog holnap megtagadtathatik a protestán-
soktól. 

Térjünk át immár az egyes nyilatkozatokra és lássuk 
első sorban, mit mondott Trefort ő excja ? Két kategóriába 
sorolhatjuk ezeket, t. i. kedvezők és kedvezőtlenekre. Ked-
vezőnek tart juk azt, midőn ő excja az egyik kath. képviselő 
kivánatára megjegyezte, hogy neki nincsen kifogása az ellen 
ha a törvényjavaslatba foglalt iskolákra nézve a bizottság 
oly határozatot hoz, mely azok kath. jellegét kimondja. Ez, 
mondjuk, kedvező reánk nézve, csak azt nem tudjuk felfogni, 
hogy miért nem vétetett fel tehát ez a nevezet a törvény-
javaslatba legalább akkor, midőn a javaslat legújabban 
módosíttatott. No de most legalább bírjuk ezt a nyilatkoza-
tot. Azonban már azon követelésre, hogy állíttassák fel a 
studiorum commissio, a felelettel ő excja adós maradt és ez 
az első, mit mint, kedvezőtlent kell feljegyeznünk, holott ez 
a studiorum commissio nem egyébb, mint természetes corol-
lariuma a mi iskoláink kath. jellege elismerésének, ami 
elől kitérni annak nem lehet, hacsak következetlen lenni 
nem akar, aki középtanodáink kath. jellegét elismeri. A 
másik kedvezőtlen, de ismét nem alapos nyilatkozat az, mi-
dőn ő excja kimondta ismételten, mit már a főrendiházban 
is mondott, hogy az állam nem fog lemondani azon jogok-
ról, melyeknek gyakorlatában van, holott mint azt szintén 
kimutattuk, itt nem állami, hanem a felség patronatusi jogá-
ról van szó és nagyon örvendünk, hogy e jogot egyik kath. 
papi képviselőnk szintén hangoztatta, mert e jogról ő fel-
sége az állam javára nem mondott le. Az utolsó és reánk 
nézve kedvezőtlen nyilatkozatot ő excja az által tette, 
hogy különbséget tet.t az erdélyi katholikusok és pro-
testánsok jogi álláspontja közt, holott magok az erdé-
lyi protestánsok is elismerték, hogy a katholikusok ve-
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lük egy jogi alapon állanak. Hogy evvel a nyilatkozattal 
mikép lehet a miniszter ur ama másik nyilatkozatát meg-
egyeztetni, hogy az állam épségben tar t ja az egyházak és 
felekezetek szabadságát, azt értse meg, aki tudja. 

A jelzett nyilatkozatokon kivül lenne még egy és más 
mondani valónk ama nagyszavu mondásra, mely szerint az 
iskolának vallási és egyházi momentumai ma háttérbe szo-
rulnak, mert az állam kultúrintézmény ; de azt hisszük ezt 
csak felemlíteni is elég, hogy mindenki tudja e nyilatkozatot 
értékére leszállitani, hiszen kultura hol és mikor létezik egy-
ház és vallás nélkül?Ezt fejtegetni, mondjuk, most nem akar-
juk, hanem inkább figyelmeztetésül akarunk egy pár szót mon-
dani hitfeleinknek. A középtanodai törvényjavaslat, mely 
jogainkat tagadta, meghalt ugyan és eltemettetett; de ez 
nem annyit jelent, hogy immár mi is lefekhetünk békében, 
hanem inkább azt jelenti, hogy a nyert időt tevékenyen fel-
használjuk, hogy ha eljön egykor ismét, bármikor is, e ja-
vaslat tárgyalásának ideje, hogy akkor csakugyan képesek 
legyünk önmagunk is érvényesíteni saját jogainkat; mert 
bár a múlthoz képest jelenleg tagadhatatlanul mozgéko-
nyabbak voltunk, de másrészt nagy mértékben igazolva 
van kimondani, hogy a salutem ex inimicis most is valósult. 
Használjuk tehát az időt és tétlenül ne töltsük el. 

• 
Skandinávia. Képek a katholikus életről Svédországban 

és Dániában. — Hogyha Koppenhágában már mindent, ami 
érdemes megnézésre, láttál, ennélfogva ezen jelentékeny ke-
reskedővárosnak szép kikötőjét is megtekintetted, akaratod el-
lenére is leköt a gyönyörű kilátás, mely itt eléd tárul. Tekin-
tetünk a sok tengeri hajóról, melyek pókháló módjára a távol 
láthatárt szegélyzik, átszáll a tengerszoros túlsó partjára, 
és az ember észreveheti a hat mérföldnyire eső Malmőnek 
kinyúló épületeit. Ezen hálás kilátás a messzeségbe puszta 
szemmel némely utast, kinek még volt szabad ideje, rá-
vett, hogy látogassa meg a szomszéd várost a szomszéd or-
szágban. Természetesen ! A közlekedés Koppenhága és Mal-
mö városa közt amily élénk oly könnyű, mert minden két 
órában pompás gőzösök keresztezik a biztos tengerszorost. 
Készemről, én már rég elhatároztam volt magamat e rövid 
tengeri útra, mert meghívásom volt jelen lenni Ansgarius ké-
pének felszentelésekor a katholikus hittéritők templomában. 
Vasárnap volt 1873 április havában: gyönyörű vasárnapi 
gondolatok liijával már csak azért sem lehettem, mert kat-
holikus ünnepélynek küszöbén álltam. Másfél órai kényel-
mes utazás után svéd földön termettem, Malmőben. Malmö 
fővárossá Skanen németül Schonen tartománynak, jól van 
épitve és ugy látszik nagyon gazdag. Ezen protestáns város-
nak 35 ezernyi lakosa közül akkor alig harmincz, negy-
ven tartozott a katkolika egyházhoz, és csaknem néhány 
éve van hittéritői állomásuk templommal. Ennek felállí-
tását kiválóan Jozefina királnynénak, született leuchtenbergi 
herczegnőnek köszönhetjük, ki kegyes gondoskodásával a kat-
holikus isteni tisztelet feléledése körül nagy érdemeket szer-
zett, és ki ez előtt néhány évvel nagy szomorúságunk-
ra örök nyugalomra átköltözött. Megérkezvén Malmőbe, 
természetes, hogy a 3zép városház, a remek kikötő, a tenge-
résziskola és más tárgyak, miknek tengerészek előtt van 
becsük, kevésbé vonták magukra figyelmemet : hiszen czé-

lom a kis katholikus templom volt, meg az ünnepély, mely 
nemsokára végbe volt menendő. 

Azt azonban meg nem állhatom mármost, hogy meg ne 
erősitsem más utasok azon véleményét, hogy tudniillik a své-
dek, a tarsadalom legkülönbözőbb rétegeiből, feltűnően ter-
metes,szép emberek. Es a katonák csupa szálas, erős alakok ! 
Kezdtem érteni, hogy miért aratták a harminczéves háború-
ban, habár kisebbségben voltak, halom számra a győzelmet. 

De jobban vonta magára figyelmemet egy Máriakép, 
mely egy úriház második emeletének sarkán egy üregben 
állt. Valószínűleg régi volt és Svédországban minden katho-
likus élet pusztulása idejéből maradt ránk, bizonyára hogy 
tanuja legyen vallásunk u j feléledésének. Üdvözlégy Má-
ria, malmöi Istenanyja: kérlek, áld meg ismét megujuló szent 
egyházunk kezdetét! 

Ily gondondolatokkal elve csakhamar a város vé-
gén magányban álló hittéritői templomban voltam. Másfél 
holdnyi területen épült, melyet czélszerü kerítés vesz körül. 
Egy tető alatt van itt, mint a legtöbb északi diasprorában, 
a kis templom, a plébános, meg a tanitó lakása, és az iskola. 
Majd ha jobb időket élünk, hadd dőljön a választó fal, és 
teljesen kiépítjük a chorust. 

De most menjünk a képfelszenteléshez ! Ideje már, 
nincs többé halasztás. Már négyet üt az óra. 

A főtisztelendő plébános ur szívesen fogadott és oda-
vezetett a chorusba, a számomra kijelölt helyre. 

Onnan nemcsak nagy, hanem fényes gyülekezetet is 
láthattam, melynek közepén az akkori kormányzó és neje ki-
tűnő helyet foglaltak el, mig a sok előkelő protestáns a pa-
dokat töltötte meg. Ezen rendkívüli látogatás megfejtését 
találja ama beleegyezésben, melyet a tartomány kormányzója 
a legnagyobb készséggel adott a plébános azon meghívására, 
hogy sz. Ansgarius Skandinavia apostola képének felszentelé-
sénél jelen legyen. Igy csakhamar köztudomásúvá lett a 
városban a legfőbb tiszviselő elhatározása, mely aztán sok 
protestáns uraságot is rábírt, hogy csatlakozzanak az ünne-
pélyhez. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
-f- A katholikus álláspont a középtanodák kérdésé-

ben. Dr Schlauch Lörincz, szatmári püspök. Budapest. 
Nyom. a ,Hunyady Mátyás' intézet. 1882. 21 lap. 

Az e füzetben Szatmár éleselméjű s nagytudományu 
püspöke által szokott avatottsággal fejtegetett eszmék t. ol-
vasóink előtt bizonyára ismeretesek már. Magyarul közölte 
a ,Magyar Állam' s most közli a ,Magyar Korona' egész 
terjedelmében. Mi, teljes szövegű közlés vagy bővebb ismer-
tetés helyett, csak azon históriai jelentőségű körülményt ajánl-
juk ezúttal t. olvasóink különös, kiváló figyelmébe, hogy a 
magyarországi püspöki kar egyik nm. és főt. tagja, ki sza-
vait igen gondosan szokta megválogatni, a Haynald bibornok 
érsek ő eminentiájának emlékiratában kifejezést nyert irány-
eszmékben oly modus agendi-t jelez, melyben „a kath. egy-
ház legfőbb vezető tényezőinek évek óta rejtett, szándékosan 
megőrzött és sokszorosan félreismert önmegtagadása" nyil-
vánult. Illetékes helyről jöt t figyelmeztetés ez, mily modus 
procedendit kell követni, az u. n. ,autonomia' nevének meddő 
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hangoztatása helyett, a katholikus tanügy valódi antonomi-
ájának megállapítása- és biztosítására. 

= Felhívás előfizetésre ily czimű munkára : „A Bol-
dogságos Szűz Már ia tisztelete a katholikus anyaszentegy-
házban, hittani, jogi, történeti és erkölcsi szempontból." A 
budapesti magy. kir. kath. tud. egyetem hittani kara által 
800 forint tal ju ta lmazot t pályamű. I r t a Sullay István, eger-
megyei áldozár, bogácsi lelkész. 

Hazai történetünk, statisztikánk és irodalmunk feltűnő 
adatokkal és szembeszökő tényekkel bizonyítja, hogy a ma-
gyar, szent István korától kezdve, különös ajtatossággal vi-
seltetik az Isten anyja iránt, hogy minket a bold, szűz Má-
ria tiszteletében egy nép sem mul fölül. Ennek daczára 
még sem birtunk eddig magyar nyelven oly munkát , mely 
Magyarorszég menyei Kirá lynéja és Nagyasszonya tisztele-
tének jogos ügyvoltát hit tani, történeti, erkölcsi és műve-
lődési szempontból fejtegetné és igazolná. 

Ezen hiányon a budapesti egyetem ft . hittani kara segí-
teni óhajtván, 1880. junius hó 1-én, 800 f r t jutalom kitűzése 
mellett, a kövevetkező pályázatot hirdette ki : „Készíttessék 
oly mű, melyben a művelt magyar közönség igényeinek 
megfelelőleg előadatván és bebizonyíttatván a katholikus 
egyháznak a bold, szűz Már iá ra vonatkozó tanai, ezek a lap-
ján fejtessék ki és bizonyíttassék be az őt megillető tiszte-
let jogos volta, tekintettel ennek történeti fejlődésére s az 
ezen czélból alapi tot t s egyházhatóságilag helybenhagyott 
társula tokra és ünnepekre, valamint Mária tiszteletének a 
köz- és magánerkölcsiségre és a keresztény művészetre való 
befolyására;" — 1881. okt. hó 1-én pedig a fent jelzett 
pályamunkát , mint olyant, mely ezt a feladatot helyesen 
oldja meg, a k iküldöt t birálók összhangzó véleménye alap-
ján, a ki tűzött 800- f r t pályadíjjal ju ta lmazta . 

Ez t tekintve — habár azzal nem dicsekedhetem, mintha 
a kijelölt pályatétel t tökéletesen fejtettem volna meg — 
szabad legyen reménylenem, hogy a boldogságos szűz Már ia 
művelt magyar tisztelői, különösen pedig a lelkészkedő és 
hitszónoklattal foglalkozó ft. papság ezen szerény de némi 
részben hézagpótló munkámat kegyes pártolására méltónak 
fogja találni. 

Tájékozásul ide iktatom tar ta lmának czimeit : I . Má-
ria a Messiás anyja. I I . Mária Istennek anyja. I I I . Már ia 
Istennek szűz anyja. I V . Már ia Istennek szeplőtelen szűz 
anyja. V Mária bűumentes és legszentebb teremtménye Is-
tennek. VI . Már ia a menyországban. V I I . A kath. mária-
cultus általában. V I I I . A máriacultus kora és fejlődése. 
I X . A máriacultus néhány imája. X . A sz. rózsafüzér. X I . 
A szeplőtelen fogantatás érme és a skapuláré. X I I . A má-
riacultus befolyása az erkölcsökre és a művészetekre. 

Előfizetési ára 3 frt, mely összeg alólirott szerzőhöz 
f. é. ápril hó 15-ig küldendő, mely napig e mű, mintegy 30 
iven, minden bizonynyal meg fog jelenni. 

Tiz egyszerre megrendelt példányra egy tiszteletpél-
dánynyal kedveskedem. 

Ez alkalommal köztudomásra hozom, hogy korábbi 
pályanyertes műveim közöl „ A kulturharez és a római pápa 
tévmentessége" 3 f r t é r t és a „Szabadság, egyenlőség, testvé-
riség" czimű ( IV- ik kiadás) 1 f r tér t még mindig k a p h a t ó ; 

a „Szabadelvüség, szabadság és vallás" cziművel, minthogy 
I l - i k kiadása teljesen elfogyott, csak azon esetben szolgál-
hatok. ha I I I - ik kiadására legalább 200 előfizető vagy meg-
rendelő jelentkeznék. Ennek ára 2 f r t . 

Végűi jelentem, hogy t. előfizetőimnek (azok kivételé-
vel, kik utánvéttel kivánják) mindezen munkáimat a ki te t t 
árér t bérmentve fogom megküldeni. 

Kel t Bogácson, u. p. Mezőkövesd, Borsodmegyében, 
1882. márcz. 1-én. Sullay István, 

bogácsi lelkész. 

V E G Y E S E K . 
— Fogarasy Mihály erdélyi püspök temetése. A t e s t 

bebalzsamozása, — i r ja károlyfehérvári szives tudósí tónk,— 
f. évi márcz. 24-én megtörténvén, gyászravatalra helyeztetett 
és a kebelbeli papság a halotti zsolosmákat naponkint két-
szer a ravatal mellett elvégezte. A koszorúk egymásra ér-
keztek. Ezek közt első volt a Sz.-István-Társulaté. Összesen 
34 koszorú küldetett . Mintegy 80 pap jelent meg a teme-
tésre, ide nem értve az 53 növendékpapot. Jelen volt 1 fel-
szentelt püspök, 7 apát, 1 tar tományi rfőnők. A megyei pap-
ság minden esperesi kerülete igen szépen képviseltette ma-
gát , képviselve volt a görög egyesült papság, több protes-
táns felekezet. Ezenfelül az apáczák. A világi rendből oly 
sokan voltak, hogy számba venni teljes lehetetlenség volt. 
Alsófehérmegye összes hivatalai, élükön a fő- és alispán-
nal, képviselve voltak. Jelesen képviseltette magát Kolosvár 
hath . egyház község, igazgató tanács és főúri osztály. I gy 
számos kisebb és nagyobb város. Az egész vidék népe márcz. 
28-án a temetésen jelen volt. A temetés 9 órakor vette 
kezdetét, melynek legfényesebb pontját a mlgos Éltes K á -
roly kolosvári pleb. és kanonok által t a r to t t gyászbeszéd 
képezte, mely minden tekintetben méltó volt a nagy püspök 
emlékéhez. A szokásos öt absolutio bevégzése után 12 óra 
8 perczkor indult meg a gyászmenet a székesegyházból a 
városon levő sz. Ferencz-rendű templomhoz, a hová kivánt 
az áldott emlékű püspök temettetni, melyet e végre közelebb 
egészen á ta lakí t ta to t t . 21/i órakor ért véget a gyászszertar-
tás. Márcz. 29-én 9 órakor újból ünnepélyes requiem ta r -
tatot t , melyen a vár és város minden rendű egyházi, katonai 
és civil testülete s az összes kétnembeli i f júság jelen volt. 

— Azt a tökéletes egyenlőséget, melybe protestáns 
atyánkfiai oly szerelmesek, sajátságos módon értik és alkal-
mazzák ugyanők ott, hol annak alkalmazása tőlük függ, — 
Poroszországban. A mint Bachem képviselő a porosz landtag 
előtt f. hó 20-án kifej tet te , habár a katholikusok számará-
nya a protestánsokéhoz 4/5-öt muta t , mégis kerületi tanfelü-
gyelőül a ,protestáns császárság 1533 protestáns lelkész mel-
lett csak 81 kath. plébánost szerepel tet , helyi iskola-
igazgatókul pedig 7454 protestáns lelkészszel szemben csak 
1856 katholikus lelkipásztor áll. Ped ig Poroszország pari-
tásos állam ! 

— Koszorús költő Angolországban annyi mint fizeté-
ses költő, a ki fizetését azért huzza, hogy évenkint egy köl-
teményt közöljön. A koszorús költő csak a mennyiségre kö-
teles nézni ; a minőség lehet olyan amint épen sikerül. A si-
kerről pedig elmondhatni Martial issal : „Sunt bona, suut 
quaedam mala, sunt mediocria plura" . Mennyit jövedelmez 
az ily koszorús költőség, megmondhatná Tennyson, a ki 
évenkint 50,000 francot tesz zsebre e czimen. Hizeleg is 
ám ezért az angol nemzet hiúságának. Legújabb hivatalos 
nemzeti költeménye, „a hazafi dala" czimen, politikai éllel is 
bir, a mennyiben Gladstone szűkkeblű külügyi poli t ikájára 
vonatkozik. Egy strófája igy szól : „Mi elhajóztunk minde-
nüvé, a hova csak hajó mehetett ; a lapítot tunk egynél több 
hatalmas államot. Ké r jük Istent, hogy nemzeti nagylétünket 
meg ne károsítsa a nagyléttől való rú t félelem." 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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; Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 

\ szerdán és szombaton. : 
Előfizetési dij : : 

í félévre helyben s posta- ; 
; küldéssel 5 frt . : 
/ : 
\ Szerkesztői lakás: Buda- ; 
í pest, VIII., Stáczió-utcza : 
\ 55. , hova a lap szellemi : 
! ré=zét illető minden kül- \ 
s demény czimzendő. ; 

R E L I G I O . 
k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f o l y ó i r a t . 

NEGYVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, április 5. 27. 

í Előfizethetni minden kir. í f t postahivatalnál ; / 
' Budapesten a szerkesztő-
/ ? 

í nél, és Kocsi Sándor 
\ nyomdai irodájában, Mu- \ 
\ zeum-körut 10. sz. alatt, ' 
í hova a netaláni réclama-
í tiók is, bérmentes nyitott 
\; levélben, intézendôk. > 

I. Félév, 1882. 

TARTALOM. Pontius Pilátus Judaeának római helytartója. — Mire használták a pápák hatalmukat. — Egyházi tudósítá-
sok : Budapest. A ,Pesti Napló' és a kath. alapok és alapitványok. — Skandinávia. A katholikus életről Svédországban 
és Dániában. — Solesmes. A 19. század barbárjainak zártörő művelete. — Irodalom. — Vegyesek. — Kegyeletes 

adakozás. 

P o n t i u s P i l á t u s 

J u c l a e á n a k : r ó m a i h e l y t a r t ó j a . 
Életrajz. 

I r t a : Németliy Lajos. 

Bevezetés. 

„Quisque suae fo r tunae faber ." „Aki m i n t vet 
úgy a ra t , " m o n d j u k a közmondásban. Ezt, a po-
g á n y lelkű F o r t u n a is tenasszony g y a k r a n megczá-
folja, m e r t sokszor bő a ra tá s t j u t t a t t annak, a ki 
a l ig vetet t . Heros t ra tos j u t eszembe. Ez a r a jongó 
ephesusbei i ha lha ta t lan nevet kereset t . F o r t u n a 
szeszélyében fe lkapja öt eszközeül, égö f ák lyá t 
nyom kegyencze kezébe s m e g h a g y j a neki, hogy 
egyik megi r igye l t is tennő t á r sának szentélyét , a 
bá jos Ar temis ephesusi templomát , mely v i l ágh í r re 
t e t t szert, g y ú j t s a fel. Heros t ra tos te l jes í t i a meg-
bízást s pedig F o r t u n a kegyes intézkedéséből ép 
az nap midőn Nagy Sándor születik. E két esemény 
b iz tos í t j a a ka landor nevének az örök emléket . 
„ F o r t u n a . . . l u d u m insolentem ludere pe r t inax , " 
(Hora t ius ) és „ F o r t u n a ex nihilo clientes suos ex-
ci tât ." (Vecturius.) 

J ú d e á n a k római he ly ta r tó ja Pon t iu s P i lá tus , 
szeszélyes kegyet lenség és rendkívül i vá l la la tok 
á l ta l igyekezet t elődei felet t k i tűnn i s m a g á n a k 
maradandó nevet szerezni ; de erre nagyravágyásán 
kivül más tu l a jdonságga l nem bir t . Azonban a mi 
ily módon neki nem sikerül , abban bő a ra t á s t j á t -
szik kezére a sors közreműködése más módon. Ü az, 
kinek Kr isz tus U r u n k felet t Ítélni kell, s ez á l ta l 
könnyű szerével örök nevet kap. „Serva t mul tos 
fo r tuna nocentes." (Lucanus.) 

Már hánynak esett u g y a sors koczkája, hogy 
be le ju t a szerencsébe, vagy ba jba , m i n t P i l á tus a 

Gredóba. „Ducun t volentem fata, nolentemtrahunt . '* ' 
(Seneca.) 

Munkácsynak remek képe *• „Kr i sz tus P i l á tu s 
e lő t t " gazdag a k i fe jezésdús arCzokban. De ké t fel-
tűnő arcz d o m i n á l j a a képet . A vád lo t té és a b i róé 
Mig a vád lo t t Kr i sz tus arczán az is teni bölcs n y u -
godt ö n t u d a t a honol ; addig a biró arczán a lelki o ' G 
küzdelmek hu l l áma i nyi la tkoznak. Mily rendk ívü l i 
je lenet : a vád lo t t nyugod t , a b i ró r emeg! „Ille 
crucein sceleris p r e t i u m tú l i t , hie d i adema! ( Juve -
nal.) Ezen magasz tos vád lo t t szerzé a s i lány bíró-
nak az örök nevet. 

A k i tűnő művész, a megfe j t e t t nehéz fe lada-
t é r t , sz in tén mél tó a ha lha ta t l an névre , s pedig 
maga érdeméből , nem pedig vakszerencse szeszélye 
fo ly tán . 

E remek kép leköti f igyelmünket , melynek 
habár je lenete ismeretes, mégis a főszemélyek i r án t 
az érdek sokban csak most ébred fel. Kr i sz tus U r u n -
ka t je l lemezni a val lásos buzgalom rég magasz tos 
fe lada tának ismerte . Mi P i l á t u s je l lemzésére szorí t -
kozunk. Ennek visel t dolgai t szedjük össze h i te l t 
é rdemlő forrásokból . Vele eddig a tör téne lem és mű-
vészet, mindamel le t t hogy sokat foglalkozott , még 
sem foglalkozott beha tóbban s önállólag. Különben 
is időszerűnek t a r t j u k é le t ra jzá t adni. 

Szüietéshelye, szülei és neve. 

Születéshelye Chorene Mózes szerint ') Pon t ia 
sziget az adr ia i tengeren. Ezt emlí t i Parc iva l köl-
tője is.2) Különben Ponzo nevű sziget Ischia mel-
let t is vágyódik e r ang u tán . A legenda au rea sze-
r i n t 8) L u g d u n u m Batavorum, a mai hol landiai 

Sepp. Leben Christi. V. 
2) I I . ének, 5 kk. 

95. 

3) Seppnél i. h. 
2 7 
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Leyden volna születéshelye. Baccarius, Lucius 
Dexter, Galtonius, stb.4) Lugdunum Segusianoru 
mot, a mai Lyont Francziaországban mondják szü-
letése helyének. Ezen városok kiizdnek Pi lá tus szü-
lővárosa dicsőségeért, mint egykor Homer érdeké-
ben a hét város : 

„Oppida certarunt septem de patria Honieri, 
De patria certant oppida mille tua." 

Pi lá tus szüleiről szintén többfélét tudnak a tör-
ténet irók. Mallonius 5) szerint Pi lá tus a ty já t Titus-
nak hivták, és kiválóbb család, „gens" ivadéka volt. 
E nemes lovagok gyakor ta nagy tekintélyre tet tek 
szert, pé ldául Regulus alat t , ki a gens Atiliat fé-
lette protegálta . Azért Ti tus is nagyúr módjára élt, 
dőzsölt és szerelmi viszonyokba lépett kénye kedve 
szerint. Ilyen viszonynak, melyet a nemes ur egy 
molnárnak leányával Lugdunumben kötött, gyii 
mölcse volt Pi látus. 

Mások ped ig 6 ) azt jegyezték fel Pi lá tus a ty já 
ról, hogy öt Atus-nak hivták, és Pompejus szolgá-
la tában Pon tus nagy királyát , Mithridatest méreg 
á l ta l a másvi lágra küldte. 

Any já t Pi lának nevezték, mondja ugyanazon 
kútfő. 

Neve: Pont ius Pi látus, szintén különféle értel-
mezésnek örvend. 

Elönevét némelyek születéshelyétől Pont ia 
vagyPonzo szigettől származtat ják, mások annak ere-
detét a Samnita gens Pontianak szabadlábra bocsá-
tot t rabszolgáira vezetik vissza. Ismét mások Pon-
tusból képzettnek mondják, mivel Pi lá tus a ty j a 
Pontus k i rá lyá t megmérgezte. Beszélik a Pon-
t ius családról, hogy később kereszténynyé lett 
és sokáig fentar to t ta magá t Rómában, hol a sz. 
Ágostonról nevezett szerzetesek templomában egy-
némelyik t ag jának sírhelyét epi taphiumos sirkö 
jelöli.7) 

Mellékneve Pi látus, a p i lum, vethető dárda, 
szóból képezett melléknév : pilatus, vethető dár-
dákkal biró. Talán valamely őse mint pr imi pilus 
tün te t t e ki magát . Előfordul e melléknév Virgi-
l iusná l 8 ) : 

„Procedit legio Antouidum pilataque plenis 
Agmina se fuudunt portis." 

Úgyszintén használja azt Martialis epigram-
maiban : 

4) Idézve P . Abraliamnál, Judas der Erzschiilm. 
6) U. o. idézve. 
6) Seppnél i. h. 
7) Sixtus Senensis, I . 2. De Plag. e. 10. 
8) Aeneas. X I I . ének 121. v. 

„Et pilata redit jamque subitque cohors." 

Némelyek, tulcsapongva a valószínűség hatá-
rain, képesek elhinni, hogy e melléknév a Luzern 
mellet levő Pi lá tus hegytől van kölcsönözve, mely 
csupasz, pèle, és kopasz főre való czélzást tar ta l-
mazna. Vannak, kik a Pi lá tus t , p i lea tus melléknév-
ből származtat ják, a mi kalappal e l lá tot ta t jelent. 
Igy neveztettek a szabadlábra bocsátott rabszolgák 
is, kik szabadságuk je léül nemez kalapot kaptak. 
Innen elnevezésük : Gens pileata. Kétség kivül pi-
la tus melléknév képzése pi lumból a helyes, s ez a 
valódi értelmezése P i lá tus névnek, azért mondja 
Hayne : „Pi la tus , más szavak, min t hastatus, cli-
peatus, min tá j á ra helyesen van képezve." 9) A pi-
leaból való képzésnél előforduló összevonás pilea-
tusból p i la tusra nem helyes, azért e leszármaztatás 
nem valószínű. 

Ifjúsága. Nősülése. 

Pi lá tusnak i f júsága méltó élőképéül rajzolta-
tik későbbi életének. „Úr i t mature q u o d v u l t ur t ica 
inanere/" Mallonius l0) szerint, már mint kis fiu 
gyilkossá lön, inert sa já t testvéröcscse féktelen in-
dulatosságának áldozatává lön. Ezen f ra t r ic id ium 
következtében már i f j ú korában oly annyira szívte-
len lett, hogy a baráta i élete ellen való merénylete-
ket mibe sem vette. Sőt nem áta lkodot t embertár-
sait ny i l tan is megtámadni . Ez tö r tén t midőn Ró-
mában tartózkodott . Ott összetűzött Gallia követé-
nek fiával, kire e miat t oly boszus lön, hogy őt 
halálra kereste, és alkalmat nyerve öt meg is gyil-
kolta. A gonosztett következményeitől ret tegve 
Rómából megszökött. A magá t lehetetlenné te t t if-
j únak még élö a ty ja volt szerencséje, ki Tiberius 
császárnál kegyben levén nála megkegyelmeztetését 
kieszközölte. 

Két gyikolás i f jú korában ! Valóban illő előélet 
későbbi embertelenségeihez ! „ E x ungue leonem." 
Méltán illenek reá a Megváltónak eme szavai: „Si 
in viridi ligno haec faciunt, in arido quid fiet?" 

Már mint igen fiatal ember nősül t mes: Pi lá-o o 
tus, s ez nagy szerencséjére történt , mer t neje Clau-
dia Procula, ki eszes jószivü nö volt igen előnyös 
hatással b í r t reá, annál is inkább, mivel a gens 
Claudiából származott,1 1) melynek Tiberius császár 
is ivadéka volt, s igy a császárral atyafiságban 
volt. Az ügyes nö szép tu la jdonai és nagy atyafi-

9) Wunderlich-ben I I . 357. 
10) P . Ábrahámnál i. h. 
u ) Sepp. Leben Christi H I . 508. és Thaten und Leh-

ren Jesu 403. 
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sága ál tal P i lá tus t ugy vezette, hogy jövőjét meg-
alapíthat ta . 

Római procurátorok Judaeában. 

Midőn II. Hirkán és II. Aris tobul fivérek az 
egykori hős Makkabeusok ivadékai a trón végett 
heves harczba keveredtek, mindket ten a rómaiakat 
szólították fel, hogy köztük békét eszközöljenek, 
kik már akkor Syriában megtelepedtek volt. De 
midőn Pompejus Hirkánnak látszott p á r t j á t fogni, 
Ar is tobul fegyverre kelt ellene, a minek az lön kö-
vetkezménye, hogy Pompejus 68 ban Kr. e. Je ru -
zsálemet elfoglalta, Ar is tobul t elfogta és diadallal 
Rómába vitte. II. Hi rkán ugyan fejedelemmé lön, 
de Rómától függö t t , melynek adófizető vasalusa 
volt. Xagyobb biztosság kedveért a rómaik 48 ban 
Kr. előtt, melléje kormányzótársul az idumei Anti 
pátert te t ték . .Procurator" czimmel, s ez kormány-
zott tulajdonképen. Ant ipater fiát, Heródest, a ró-
maiak 39. Kr. e. már zsidók k i rá lyának nevezték ki 
és segítették t rón ja megerősítésében. Ez ama gyer-
mekgyilkos, kinek halála u tán 3 ban Kr. után, fia 
Archelaus mint Etnarcha Judaeaban, Samariában és 
Idumaeában kormányzott . Heródes másik két fiá-
nak ta r tománya többi részei ju to t tak . Archelaus 
uralkodása tizedik évében 12. Kr. u. kegyetlenke-
dései miat t Rómában feljelentetett , hová öt Augus-
tus maga elé idézte t rónjá tó l megfosztotta és szám-
kivetésbe küldte Galliába. Ekkor ludaea és Samaria 
a syriai tar tományhoz csatoltat tak, mely Proprae-
tor által kormányoztatot t , ki Antochiában lakott . 
De mégis azon kivál tságot nyerték, hogy saját .Pro-
cura toruk ál ta l kormányoztat ták, ki Caesareaban 
lakott. Az első Procura tor Coponius volt. Ennek 
ötödik utóda Pi látus. 

A Procura tor ünnepek alkalmával katonaság 
kiséretében rendesen Jeruzsá lembe jö t t , hogy a 
netalán támadó forrongásokat a helyszínén azon-
nal elnyomhassa. Ott Heródes egykori pa lo tá jában 
lakott, mely Prae tor iumnak neveztetett és a tem-
plomhegygyel összekötött Antonia várban ál lot t , 
melyből minden kényelmesen megfigyelhető volt, 
a mi a templomnak nagy előudvarában tör tént . 

Ezen helytar tók alat t az ország mint valódi 
csapás alat t nyögött . Ok szeszélyesek, megveszte-
gethetők, kegyetlenek voltak, ugy hogy a népet 
mint vérszopó pióczák zsarolták és kínozták. Min-
denbe, még a főpapok választásába is beleszólottak. 
A templom kincsét és öltönyeit a p rae to r iumban 
elzárták, a pénztárokbói kényök kedvök szerint 

költekeztek stb. Az ellenök Rómában tet t panaszok 
r i tkán vezettek eredményhez, sőt gyakran káros 
következményüek voltak. (Folytatjuk.) 

Mire használták a pápák az ö hatalmukat? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.)*) 

Vegyük tekintetbe továbbá, hogyan gondolkodott Ger-
gely méltóságáról. Ugy találjuk, hogy ő j ó lelkiismerettel el-
mondhatta, mit oly gyakran bebizonyított, miszerint őt a ke-
vélység és uralomvágy ragálya nem lepte meg, hanem hiva-
tala terhe és felelőségéről sóhajjal elmélkedett. Rá nézve 
Péter székének betöltése majdnem elviselhetlen teher, 
mindenfelől gondokkal lát ja magát körülvéve, és szo-
rongatva a fájdalom, keserűség, és mértékfölötti szomorúság-
érzetétől e hivatalra való felemeltetése miatt, a feloszlás 
ránézve kedvesebb volna, mint az élet ily veszélyek közt. 
Egy súlyos betegségből minden várakozásom felül kigyó-
gyulván, a bajokkal szemben, melyek rá várnak, inkább szo-
morkodni kénytelen, mint örülni. Mit szenvedek hivatalom 
terhe alatt, mondja megbízottjához, „senkisem sejtheti ."Azért 
esedezik a jámbor férfiaknál imájukért, mint p. o. a vall-
umbrósai szerzeteseknél, szent Anselmnél, hogy Istentől 
szükséges erőt nyerjen, hogy az átválalt felelősség elvisel-
hetetlen terhét hordozni képes legyen. 

Mily távol állt az uralomvágytól és kevélységtől, az ál-
tal mutat ja meg, hogy nem vonakodik megnyugtatni mind 
azokat, kik eljárása jogossága iránt aggódnak, és a gyanút 
mely szivükbe becsúszott, alapos okok által szétoszlatni. Az 
egyházi méltóságok betöltésénél nem akar határozni annél-
kül, hogy előbb Ítéletet ne szerezzen magának az érdekelt 
egyházfőről és alattvalóitól. Oly dolgokban, miket ő alapo-
san nem ismer, nem határoz mindaddig mig ily kérdéseket 
maga meg nem vizsgálhat, s minden félt joga és oka miatt ki 
nem kérdez. Minden helytelen ítéletet az iránt vissza utasit. Hol 
található itt az ezen pápának oly gonoszúl tulajdonitott ura-
lomvágy és erőszakoskodás ? 

I Ia ama hatalomvágytól lett volna ő valóban áthatva, 
úgy a franczia büszkeség az óhajtott alkalmat megadta vol-
na neki, hogy annak hódoljon. A rheimsi érsek bizonyos őt 
illető iigybeu nem fogadott oly követet ki nem római. H a 
ezt Gergely fe lakar ta volna használni, i t t lett volna legjobb 
alkalma, egy fontos és befolyásos hivatalt mindenmás egy-
házaktól elvonni, és a római Curia papságának azt kizáró-
lag fenntartani. () ezt visszautasítja és a büszke Manasses-
nek egyszerűen kijelenti, miszerint ő megmarad a mellett, 
hogy e hivatalitisztség, miként Róma kezdetétől fogva tette, 
nem rómaiaknak is adassék. A cagliáriak jogsérelmeinek 
orvoslásáért több különböző oldalról nagy ajánlatok tét-
tettek neki ; de ő ezt mind visszautasitá, és az érdekeltek 
szabad elhatárzására bizta az ügyet. 

Egy szóval: ő minden dologban hű maradt elvéhez; 
nem csak fejedelmet de egy keresztény embert se bántott meg, 
és nemcsak a király de a legkisebb keresztény iránt is szere-
tetet tauusit. Mit valaki joggal kér tőle, és mit ő méltányosan 
adhat, azt tőle megkövetelhetik, és követeljék is meg. A római 
egyház iránt minden egyház tisztelettel viseltessék, de azért 

*) Lásd Religio ez évi 18. sz. 
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ő minden egyháznak sajátlagos jogait kész védeni. Ö maga 
is mondja, hogy túlságos szigorral vádolják őt. De ő neki e 
részben oly jó lelkiismerete van, miszerint az összes német 
népnek tudtul adta, hogy ő sose hajlott félre, kivéve oda, hol 
jog és méltányosság volt. Ha követei néha ez ellen csele-
kedtek, és a felől őt megcsalták, úgy ennek ő nem oka, mint-
hogy ő nekik sürgősen meghagyta, hogy mindenki iránt jo-
gosan és szelíden jár janak el. „Tudjátok kétségkivül, hogy 
Isten védelme által senki se félelem, vagy szeretet, se bár-
minő szenvedély folytán engem az igazság ösvényéről le nem 
tántoríthat." 

Miként az uralomvágy, úgy a haszonleséstől is 
igen messze állt. Mathild angol királyné kérte őt, közölje 
vele, mivel ajándékozhatná meg őt. Erre egy levelet ir neki, 
mely bizonyítványul szolgál nemes és jó szivéről. Mily 
ajándékot követelünk tőled, halljad : Minő aranyat, drá-
gakövet és világi kincset követelhetnék én inkább tőled O C 
mint tiszta életet, mint javaidnak a szegények közti elosz-
tását, és szeretetet Isten, és embertársaid iránt ? Ezt, és ha-
son ajándékot várunk mi tőled, ilyen és hasonló fegyverrel 
lásd el férjedet, és ne hagyd abba, ha Isten alkalmat nyújt 
neked." Az Anjou-i gróf ajándékot vitt neki ; de nem fo-
gadta el ; „mert ily adomány — irja ő — Isten szemei előtt 
nem lehet kedves, ha bűneidtől meg nem szabadulsz, és ha mint 
egy kath. fejedelemhez illő, Isten kegyeibe vissza nem térsz. 
Habár ajándékod bűneid miatt nem fogadhatjuk el, még se 
szűnünk meg Isten irgalmát részedre kérni."1) 

Nem kevésbé nemes vonás volt Gergely jellemé-
ben szelídsége, minden szigora és békülési hajlandósága mel-
lett. O neki erre legjobb alkalma volt azon pillanatban, mely 
jogosan élete legszebb perczének volt nevezhető. Midőn őt 
Crescentius, a rómaiak által kényszeritve, kénytelen volt sza-
badon bocsátani, pirulva és megsemmisülve előtte porba hullt. 
Ekkor mutat ta meg Gergely, hogy mily kevéssé ismer bosszú-
állást, mily igaz, mi róla mondatott, miszerint a gyeplűt min-
dig bocsátvatartja kezében, hogy azok, kik magukat megjob-
bítják, úgy szintén kik makacsok maradnak, büntetésen nem 
kételkedhetnek.5) Hányszor mutatta magát kegyesnek mások 
kértére a legistentelebb gonosztévők iránt ! 3 ) Mily könnyen 
megelégedett IV. Henrik és Fülöp franczia király megtérésé-
nek legkisebb jelével!4) Hajlandó ez utóbbi hibáit if juságá-
gának tudni be. Az illetlen modort, melyet a flandriai gróf 
ellene tanúsított, elsziveli, és szívesen megbocsát neki ; mert 
annak okai csak tanácsadói ingerlései voltak.5) A lüttichi 
püspök durvaságai ellen hevesen kikelt ugyan, de az apostoli 
szék sajátságos szelídsége valamint a gondolat visszatartá őt, 
hátha a püspök rosszul volt értesülve. Manasses rheimsi ér-
seknek, kinek letételi Ítéletét már megerősité, még egyszer al-
kalmat akar adni igazolására. A luccai papság bámulatos 
és hallatlan kevélysége végre is hosszas tanácskozás és sok 
aggály után arra inditá őt, hogy e papságot elitélje. S ámbár a 
zsinat már elitélte őket, s igy mindentovábbi meghallgatás 
nélkül megbüntethette volna, mégis a szelidség szellemében 
meghallgatni vélte őket, hogy meggyőzés által józan ész-

!) I. ít. ep. 22. 
s) 11. ep. 77. 
а) Jaffé p. 416. n. 3675. 
4> 1. 2. ep 30. 
б) 1. 9. ep. 33. 

re, és alázatra térítse. Mert ha náluk az alázatnak csak 
legcsekélyebb jelére is akadt volna, úgy bizonnyára nála ke-
gyelemre találnak. 6) 

Ez tehát ama borzasztó, kérlelhetetlen, és engesztelhet-
len pápa, ama vérszomjas szörny, kinek másban nem telt ked-
ve mint pusztítás és bosszuállásban ! Fegyvere az ima volt' 
mert különben mindentől meg volt fosztva, hogy fejedel-
mekre és népekre hasson. ~) Elleneit felkereste és iparkodott 
gyakori ima, bő alamizsnák által, őket megalázni.8") Kegyel-
mét, mi több barátságát mindenkivel megosztja, anélkül 
hogy kérnék: s mennyivel készségesebben, ha azért esedez-
nek, csak az Isten tisztelete ne veszitsen amellett.9) Es a vi-
lág igy ítél felőle. De hisz mestere is felzendité a népet 
Galilaeatól Jeruzsálemig! 

Gergely nemes érzete egészen más tervekkel foglalko-
zott, miutsem hogy a világi hatalomnak és a keresztény feje-
delmeknek haláldöfést adjon. Tőle eredt a keresztes hadak 
magasztos gondolata, hogy a keresztény nénvek u j pálya 
nyíljék. A hallatlan elnyomatások, melyeknek hitsorsai a 
hitetlenek országában ki voltak téve, mélyen meghatották őt. 
Magát mint a kereszténység atyját sorsuk enyhítésére any-
nyira kötelezve érzé, hogy ezért kész volt meghalni. i n) Igy 
először is a burgundi grófot hívta fel, majd egy bővebb kör-
irat az egész kereszténységet, hogy menjenek Ivonstantiná-
polyba. „A hitnél fogva, melyben ti Krisztus által Isten fia-
ivá egyesültetek, kérünk és intünk titeket a római apostol-
fejedelmek tekintélyében, hogy titeket is testvéreink vére 
és sebei s a nevezett országok veszélye méltányos könyörü-
letre indítson." Magának is szándékában volt mint már em-
iitettük egy 50000-nyi sereg élén keletre menni ; n ) már egy 
kiáltványt is bocsátott ki az összes hívekhez, hogy most már 
komolyan kelllátni a dologhoz.12) Ámbár sok akadálylyal küz-
dött, mert az ellenség nem nézhette többé, hogy ő (Gergely) 
nyerje el a koronát testvéreiért feláldozása által. De ő szi-
lárdan el van határozva. Bárcsak a hívek is ugyanilyek 
lennének, ama hit és dicsőségért, mely minden vágyat meg-
halad. „Mert percznyi erőtetés által örök juta lmat nyer-
hetnétek. A mindenható Isten, ki minden törvényeit a sze-
retet parancsába foglalta össze, adja meg nektek, hogy őt 
teljes szivetek, lelketek és erőtökből szeressétek, s felebaráto-
tokat úgy szeressétek, mint magatokat, és azáltal, ha szük-
séges lesz, méltók legyetek azokért élteteket koczkáztatni." 

Ennyit a főczélról, melyet Gergely uralkodása kezde-
tén maga elé kitűzött. E kevés is, mit i t t felhoztunk, elégséges 
azok előtt, kik tanulni akarnak, miszerint méggyőződje-
nek, hogy ő neki okvetetlen fel kellett lépni a fejedelmek és a 
kor uralgó baja ellen, és pedig ugy,hogy a modor, melyben azt 
tette, semmi árnyat se enged rávetni. Csak azt a meggyőző-
dést lehet mindenből levonni, hogy ha ő néha szigorún járt is el, 
csak a bűnt és vétket tiporta, nem a személyt. Szigorból vagy 
kevélységből soha se tett semmit, még kevésbé azon igyeke-
zetből, hogy a világi hatalomnak ártson. Egyedül az egy-

6) 1. 7. ep. 2. 
") 1. 2. ep. 75. 
8) 1. 9. ep. 3. 
>) 1. 3. ep. 8. 
10) 1. 2. ep. 31. 
•>) 1. 1. ep. 46. 
I2) 1. 1. ep. 49. 
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ház állandóságára való gondolat, egyedül kötelmeinek érzete 
vezette őt minden léptén. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , április 1. A ,Pesti Napló' és a kath. alapok 

és alapítványok. — Semmiképen sem mondhatjuk, hogy 
tárgyszükségben szenvedünk ; ellenkezőleg, azt kell monda-
nunk, hogy annyi feldolgozandó anyag halmozódott össze 
különösen a legközelebbi napok alatt, hogy csak a legmé-
lyebben kell sajnálnunk a körülményt, mely nem enged 
lépést tartanunk a napi eseményekkel e lap sziik kere-
te és időközi megjelenése miatt. Nem akarunk azonban a 
felmerült eseményekből egyet sem elhallgatni, a mennyire 
ez csak lehetséges, és azért, habár időmultával is, kiterjesz-
kedünk mindazon momentumokra, melyek hazánkban egy-
házunkra nézve fontosaknak tűnnek fel. Sok, nagyon sok az, 
ami e körbe tartozik, de lankadni a munkában nem szabad, 
bármily áldozatba kerüljön is az egyház mellett mai nap 
állást foglalni. 

A sor időszerinti jelenségére nézve mai nap ugyan 
azon nyilatkozatra került volna, melyet a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter ur, az országgyűlés azon bizottsága 
előtt tett, mely hivatva van az alapok- és alapitványok jogi 
természetét megvizsgálni. Erről szólani azonban fenntart juk 
magunknak a szerencsét a legközelebbi számra. Jelenleg a 
,Pesti Napló' kazon czikkével fogunk foglalkozni, mely ama 
nyilatkozat következtében Íratott, és mely elmondja nézetét 
alapok és alapítványokról. 

A .Napló' szerint a kérdés velejét az képezi, hogy ki-
nek tulajdonát képezik ezek az alapítványok : az államét, 
a katk. egyházét, vagy a koronáét, mint patronusét? ü 
a feltett kérdéseket nem fejti meg, csak arra ád választ, 
hogy minek kell történni, ha a három esetben a tulajdonjog 
az egyiket vagy másikat illeti meg. Epen e válasz az, 
mely a legkeményebb kritikát hivjaki maga ellen, mert ab-
ban oly állítások foglaltatnak, melyek a legvastagabb tu-
datlanságról tanúskodnak a kath. egyház ügyeiben, melyek 
ha alaposak volnának a kath. egyház létezésének tagadását 
foglalnák magokba. Bámulat fogja el valóban az embert, 
ha látja, hogy kath. ügyekhez oly emberek szólnak, kik 
a kath. egyház természetének még a-l)-c-jét sem ismerik, 
holott lehetett volna módjukban, hogy többet ne mondjunk, 
legalább az alkotmányos aere alatt, ugy a kath. congressu-
son mondottakból, mint azután is a különféle, legtekintélye-
sebb egyházi részről jöt t enuntiátiókból, legalább annyit 
megtanulni, hogy ne kövessenek el oly szarvas hibákat, mi-
nők a ,Napló' czikkében foglaltatnak. 

A ,Napló' szerint ugyan, ha azok az alapok és alapít-
ványok a kath. egyház tulajdonát képezik, kiadandók a kath. 
egyháznak épen ugy mint erre a példát a szerbek és protes-
tánsoknál lát juk ; de, úgymond „ez esetben törvényes intéz-
kedés kell arra nézve, hogy kik képezik a kat. statust, mert 
ez iránt nem létezik Magyarországon hatóság, mely illetékes 
volna azt mondani : a katli. magyar egyház én vayyok. A zsi-
nat ad hoc gyűlés, a primás egy személy, kinek jogköre meg 
van szabva, a kath. congressus kísérlete megbukott. „Miből 
tehát az következnék, hogy ha az alapok és alapítványok, 

kath. jellegüeknek ismertetnének is el, azokat mégsem le-
hetne kiadni, mert Magyarországra kath. egyház nincsen. 

A mérséklet és önmegtagadás legnagyobb foka igé-
nyeltetik hozzá, hogy ily nyilatkozatot a megérdemlett leg-
erősebb kifejezésekkel ne utasítsunk vissza. Magyarországon 
törvényes intézkedés kell hozzá, hogy kik képezik a kath. 
statust, mert nincsen ki azt mondja : én vagyok a kath. egy-
ház ? Kell-e a világon ennél nagyobb tudatlanság, vagy ma-
litia ? Nem ; az nem igaz, hogy itt törvényes intézkedésre 
van szükség; az nem igaz, hogy ne lenne a ki elmondhatja, 
hogy én vagyok a kath. egyház. Nem ; a kath. egyház ter-
mészete az ily beszédet nem tűr i . A kath. egyházat 
kötelessége mindenkinek az ő természete szerint megítélni, 
nem pedig valami vallásfelekezet természete szerint. Vala-
mint a pápa képviseli az egész egyházat, annak nevében-be-
szél, szerződéseket concordatumokat kőt, ugy minden egyes 
országban a hivők közösségét képviseli a püspökikar ; és 
igy Magyarországon is a püspökikar elmondhatja, hogy ő 
képviseli a magyarországi kath. egyházat, mert az egyház-
ban a kormányzási hatalom nem a híveknél, hanem a püs-
pököknél van : és azért, mert ez az egyház természetéhez 
tartozik, köteles mindenki, tehát a magyar kormány vagy 
állam is; a kath. egyházat elfogadni ugy a mint van, nem 
pedig reá erőszakolni akármi olyformát, milyennel valamely 
vallásfelekezet bír. 

Hogy különben, a magyarországi kath. egyházat, 
csakugyan a magyar püspökikar képviseli az állam, vagy 
ha ugy tetszik a kormánynyal szemben, és igy épen semmi-
féle liberális törvényhozás intézkedésére nincsen szükség, 
annak megállapítása végett, hogy kimondhassa azt : én va-
gyok a kath. egyház, annak számtalan példáját tudnók 
felmutatni a legújabb időkből is, magának a kormánynak 
tényeiből. A püspöki karnak az egyház nevében a kormány-
hoz benyújtott memorandumai ugyanis, bármely egyházi 
kérdésben, a kormány által nem csak nem utasíttattak vissza 
mint illetéktelenek, hanem azokat a kormány maga is com-
petenseknek tartotta, miáltal elismerte, hogy a kath. egy-
ház természete szerint az egyházat a püspöki kar képviseli. 
De, hogy egy épen most történt esetet említsünk fel a, Napló' 
czáfolatául, miodnyájan nagyon jól tudjuk, hogy a közép-
tanodai törvényjavaslat tárgyalása alkalmával a kath. egy-
ház képviseltetésére az ország bibornok-primása felhivatván, 
ugyanő a kalocsai bibornok-érsek ő eminentiáját bízta meg 
a képviseltetéssel. Ha nem a püspöki kar képviselné az 
egyházat az országban; ha nem ez a meggyőződés élne min-
denki öntudatában ; ha nem volna az országban, aki azt 
mondhatja a ,Napló'szerint, én vagyok a kath. egyház : ak-
kor lehetett volna-e egyáltalában valakihez fordulni, hogy 
képviseltessék a kath. egyház is a bizottságban, és lehetett 
volna-e különösen e képviseltetés végett az ország bibornok-
primásához fordulni ? 

Ugy van ; a törvényes, mert isteni intézkedés megvan, 
ezt a törvényes intézkedést a kormány maga számtalan eset-
ben elismerte, soha eszébe se jutott az egyház ügyeiben mást 
megkérdezni, mint a püspököket. H a tehát van Magyaror-
szágon, aki az egyházat képviseli, akkor azokat az alapít-
ványokat is ki lehet adni, még pedig minden félelem nélkül 
daczára annak, hogy azok a püspökök papok. Eddig már 
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tudjuk, hogy milyen az a világi kezelés, tudjuk, hogy a 
kath. vagyon napról napra mind jobban elkalldik, de bi-
nyos, hogy az egyházi kezelés mellett nem csak nem fogyna 
ez a vagyon, hanem szaporodnék. Adják ki tehát, mondjuk 
még egyszer, hogy a kath. egyház e vagyon szaporitása ál-
tal a nemzet kulturális érdekeinek előmozdítása körül ujabb 
érdemeket szerezhessen. Q 

Skandinávia. Képel: a katlcolikus életről Svédországban 
és Dániában. — (Vége). 

Észre lehetett venni a szegény kis katholikus község 
örömét, hogy oly előkelő és oly sok látogatót látott 
az ő templomi ünnepélyén. Es ha ezen ünnepélynek csu-
pán csak vallási jellege lett volna is, maga az ünnepélye-
sen felékesitett templomnak látása, mely számtalan égő 
gyertyával fris díszitett lombfüzérekkel, a illatos virá-
gokkal és diszes lobogókkal tündöklött, már nagy becsüle-
tére vált volna a kevés katholikusok jámbor törekvésének, 
íme még Svéd- és Norvégország egyesült királyságok zász-
lói is hatalmasan lengtek az orgona állványáról, hogy a 
vallási ünnepélynek nemzeti jelleget is kölcsönözzenek és 
még feszültebbbé tegyék a figyelmet. 

Az ünnepély a főoltár lépcsőinél vette kezdetét a Sz. 
Lélek, Veni sancte Spiritus, segítségül hívásával, mit a plé-
bános kezdett és egy gyermek-énekkar kis szünetekben a 
hivők lelki épülésére végig énekelt. 

Aztán a ministransokból álló csoport a plébános előtt 
lassan s ünnepélyesen az evangalium oldalára ment, hol a fel-
szentelendő kép már függött a falon. 

Minden i-zem a pompásan felékesitett képre volt sze-
gezve. Egy nagy olajfestmény ez, mely sz. Ansgariusnak 
Skandináviába küldetést ábrázolja. A kép már a gothen-
bergi muzeumban átalános tetszésben részesült ; meg is ér-O 7 O 
demelte ugy az általa kifejezett nagy vallási eszméért 
valamint egyes részeinek találó kiviteléért. Felhőkön 
trónol, körülvéve angyaloktól, isteni Megváltónk, és jogará-
val rámutat az előtéren térdelő Benedek-rendi püspökre, 
Ansgariusra, s igy hagyja meg Péter, az apostoli fejedelem 
oldalán, IV. Gergely pápának, hogy bizza meg a buzgó pa-
pot a még pogány Skandinávia megtérítésével. 

A pompás képnek felszentelése római szertartás sze-
rint ment végbe. Tisztelettel kell szólanunk ama figyelem-
ről, melylytl ezen katholikus szertartást a szent ténykedés 
alatt a máshitüek kisérték ; és midőn a felszentelés be végezté-
vel a főtisztelendő júebános sz. Ansgariushoz rövid imát 
mondott, fenszóval és ajtatosan felváltva imádkoztak : Kö-
nyörögj érettünk, sz. Angarius, Skandinávia apostola ! 
Hogy méltók legyünk Krisztus igéretire ! — ekkor félre-
magyarázhatatlan meghatottság vett erőt az egész gyüleke-
zeten. 

Aztán következett második része az ünnepélynek. A 
plébános fölment a szószékre; mindenki feszült figyelemmel 
nézett rá. 

Nagy fontosságú is volt ám e pillanat. A most követ-
kező beszédben méltán várhattuk a kép, meg a felszentelés 
okainak magyarázatát, [aztán sz. Ausgarius, Skandinávia 
apostola küldetésének alkalmi előadását. 

A főtisztelendő plébános e kettős feladatnak nagy 
ügyességgel és kenetes ékesszólással felelt meg. 

Miután ugyanis a számos gyülekezetet tisztelettel 
üdvözölte, azon kezdte hogy megmagyarázta a festményen 
feltüntetett jelenetet. 

Krisztus, úgymond, a szentegyház láthatatlan feje, 
meghagyja látható helytartójának a földön, az akkori pápá-
nak, IV. Gergelynek, sz. Péter utódjának, hogy küldje sz. 
Ansgariust Skandináviának még pogány népeihez, megtérí-
teni őket a keresztény hitre. A készen álló hajó az apostol 
utazását jelenti, melyre az mint hamburgi érsek 834 körül vá-
lalkozott. Tehát, - ez volt az előadás végeredménye, - éjszaki 
részünkön a kereszténység terjesztése érdemes műve annak, 
a ki arra buzdította, az összes kereszténység atyjáé, a pápáé. 
Ezután a szónok, magára sz. Ansgaf ras a lefolyt szertartásra át-
térve,arra figyelmeztetett, hogy mint vontak el,ősrégi egyházi 
megalapított szokás szerint, az ó-szövetségben ugy mint az 
újban, minden istentiszteletre szánt személyt, épületet és tár-
gyat az egyházi áklás által a köznapi élet használata alól, 
hogy azontúl csak Isten dicsőítésére, a kereszténység javára 
és a hivők ajtatosságának felmagasztalására szolgáljon. 
Ezért történt sz. Ansgarius képének megáldása és pedig — 
és ez a legnagyobb jelentőségű — egyházilag szentelt vizzel 
való behintés által. Ezen szentelt viznek használatára, mint 
már az apostolok korában is meglevőre és szokásban levőre 
utalt a főtisztelendő ur, és különösen aranyszájú sz. J á -
nost idézte mint emez egyházi szokásnak ékesszóló tanuját. 

Igy hát, folytatá a szónok, ezen igy megáldott kép 
honunk apostolára emlékeztet minket és következésképen a 
kereszténység fölöttébb nagy jótéteményeire, melyeket Ans-
garius országunk számára eszközölt. 

Erre a plébános ezen igen fontos tárgyról alapul vévén 
a bölcsesség 7. könyvének 11. versét,- „Vele együtt (sz. 
vallásunkkal) nyerék minden jókat és ő általa számtalan 
gazdaságot" -—- tartalmas predikácziót tartott, mely rövid 
kivonatban itt következik. 

Szónok szellemi és anyagi jótéteményeit külömböztette 
meg a kereszténységnek. 

Szellemieknek a hit igazságát, az élet szentségét és a 
szentségek malaszhatását nevezte, melyet Jézus Krisztus az 
ő egyházának az üdvözülésre szoruló emberiség számára 
örökségül hagyott. A testi jótétemények közül kiemelte a 
kereszténység befolyását az egyes emberek és a boldogságára 
társadalom. Ezután kimutatta, hogy az ember csak a ke-
resztény erkölcstörvények szem előtt tartásával éri el igazi 
földi boldogságát; továbbá, hogy mint emelik a keresztény-
ség tanai a családot meg a társaimat nagyban és egészben tel-
jes méltóságára és mint dicsőitik azt ; különösen bogy mint 
szabályoztatik és nemesbittetik a házasság, a családi élet, 
mi módon az atya, az anya és gyermekek helyzete, mi mó-
don a cselédeké ; mint békit ki és köt össze keresztény kö-
telék fejedelmet és alattvalót a becsülés és engedelmesség 
kapcsával ; mint részesül szegény és rabszolga minden pol-
pári jogban és javakban : mint gyűjtetnek és egyesittetnek ke-
resztény községekké városokban és kisebb kerületekben, a 
kik mindeddig szétszórva éltek, és kiket most minden neme-
sitő és erkölcsösitó eszköznek áldásos élvezetében a művé-
szet és tudománny terén ugyancsak a keresztény vallás, az 
emberi társadalomnak eme szeretetteljes anyja, vezet kezök-
nél fogva, hogy boldog és megelégedett életet élhessenek. 



Midőn szónok ezen a keresztény vallás dicsősegére 
váló bivonyitékok elősorolása után azt kérdezte: „Kinek 
köszöni hát ez ország, a mi hazánk, a kereszténységnek mind-
ezen felsorolt áldását ?" — midőn a sok áldás ismételt el-
sorolásánál mindannyiszor : „Ánsgariusnak !" hangzott erő-
sen és nyomatékkal a gyülekezeten végig ; és a jelenlevők 
lelkesedése nemzeti szentjökért szemlátomás magas fokra 
hágott : ekkor szonok elérkezettnek látta az időt, hogy sz. 
Ansgarius dicséretében ajánlja a szentek szószólásáról és 
tiszteletéről szóló észszerű keresztény tant : 

„Es mit gondoltok, mi jutalma lesz Ansgaarinsnak 
ezen kimondhatatlanul áldásos működéseért ? Vájjon az 
apostolok jutalmában fog részesülni a meny országban ? Es 
lia bizonyára az égben már több mint ezer éve örvend jutal-
mának, hát kétségbe vonhatja valamelyikünk azt az atyai 
gondoskodás, melylyel Ansgarius ar, ő könyeivel és veríté-
kével termékenyített skandináviai egyházat még 111a is őrzi ? 
Há t nem fog Ansgarius értünk imádkozni, hogy a szőlő, 
melyet keze ültetett, el ne pusztuljon, hanem minden nap 
több gyümölcsöt teremjen a hitben és az életben ? 

Es ha Ansgarius az égben, az Istennél, nem feledkezik 
meg rólunk, hát nem érdeinli-e meg azért mint Isten liive, 
mint Jézus Krisztus apostola, gyermeki tiszteletünket ? Há t 
nem akarja maga Isten, hogy hálásak legyünk ily jótévő 
iránt, főkép azáltal, hogy sz. Anggariust nagyra becsüljük 
és tiszteljük? Es ha Ansgarius becsben áll Isten előtt, mint 
szolgája, apostola és ba rá t j a ; hát ne forduljunk hozzá bizal-
mas könyörgésekkel, hogy ne szűnjön meg Istennél a skan-
dináviai egyház védője és segitője lenni ?" 

Ekképen az egész gyülekezet már előre el volt rá készül-
ve, hogy a lelkesült plébános eme záriinájához hozzájárul-
jon : Fogadja sz. Ansgarius, Skandinávia apostola és védő-
szentje, a gyülekezet hódolatát, melyre oly nagy számot tart, 
és mozditsa elő és gyarapítsa közbenjáró imájával Istennél 
hazánkban a kereszténység öregbedését. 

A jól átgondolt és lelkesen előadott beszéd mély be-
nyomást s általános hatást idézett elő. Bebizonyult újra, 
hogy mennyire képes a keresztény igazság észt és szivet 
kielégíteni és meghódítani. 

A gyermekek énnekarától előadott Te Deum és szent 
áldás fejezte be a szent ünnepélyt, melyet kivált a malmöi 
katholikusok nem fognak elfelejteni soha. 

Igy nem maradhatott el, hogy az ünnepély végén a 
jelenvolt tartományi kormányzó és a számtalan jelenlevő ne 
üdvözölje a főtisztelendő urat a legélénkebb köszönetnyil-
vánítások kíséretében. Három svéd hírlap is közölt aján-
lásraméltó tudósítást a katholikus ünnepélyről. 

Ez emléksorok írója is nem mulasztotta el kifejezni 
szivből fakadó szerencsekivánatát a plébános ur előtt, aztán 
bucsut vett tőle, hálát adva Istennek a nagy lelki élveze-
tért . Es sok áldást kívánva a malmöi katholikus községnek 
visszatért Koppenhágába. 

Solesnies , marcz. 22. A 10. század barbárjainak zár-
tűrö művelete. — (A Courrier de Bruxelles eredeti tudósítása.) 
— Reggeli félötkor a Sablésból Solesmesbe vezető uton vol-
tam. Az ut egy csavarodásánál csakhamar egy csapat gya-
logságot pillanték meg. A 117-ik ezred egy százada volt, 
nem százados, hanem zászlóalj-parancsnok által vezérelve, 

jeléül, hogy ragy dologról lesz szó. Csendesen, trombitaszó 
nélkül vonultak fel. Meglehet , erre parancsot kaptak, hogy 
meglepjék az ellenséget. A monostor elé érve gúlába rak-
ták a fegyvert s erősen kezdtek lábaikkal dobogni, mert hó 
esett s azt kellett leverni, azután meg a szél is metszőn fúj t . 
Még nem pihentek öt perczig, midőn 50 rendőr közeledett, 
egy kapitány vezérlete alatt. A tisztek kölcsönösen üdvöz-
lék egymást, azután beszédbe ereszkedtek. Egyszerre előre-
szóliták a káplárokat. Ezek egész csendben felvétették a 
katonákkal fegyvereiket, s cordont húztak a monostor a j ta ja 
körül. 

Minden készen volt hát a támadásra. E pillanatban 
három hintó állt meg. Az elsőből egy monsieur lépett ki, 
fején ezüst sujtásos sapkával, kezén glacé-keztyűvel. A pré-
fet. Utána egy másik ur következett, szintén ezüst sujtá-
sos sapkával és sarkantyús puha csizmával. Ez Fléclie kerü-
let alpréfetje volt. A második hintóból a sabléi maire (bíró) 
és rendőrbiztos száltak ki. A harmadik kocsiról egy rendőr 
egy csákányt, egy kalapácsot, egy vésőt és egy csomó kö-
zönséges és tolvaj kulcsot szedett le, és a földre rakta. 
Ugyané kocsiból három munkás lépett ki, kik eme szereket 
a földről felszedték. 

Az óra V4-et ütött hatra. 
Ekkor megindult a préfet a konvent kapuja felé. Kint 

szépen lehetett hallani a szerzetesek énekét, mert épen a 
templomban voltak s a matutinumot végezték. 

A préfet zörgetett. 
Ki az, kérdi a kapus. 
En vagyok, Sartli département préfetje, az apát úrral 

akarok beszélni. 
Az apát atya a matutinumon van. 
Adja neki tudtára, hogy itt vagyok. 
Hallani lehetett a kapus lépteit, a mint az udvaron 

keresztül ment. 
Husz perez mult el. 
Öt óra és harmincz perczkor a préfet csengetett. Az 

ajtó félig kinyílt. 
Mondja meg ön az apát urnák, hogy én azért jöttem, 

hogy a törvény végrehajtását visszaállítsam (pour rétablir 
la loi.) H a beleegyezik és nem tar t ja vissza azon atyákat, 
kik itt a decretumok ellen laknak; ha őket teketória nélkül 
hagyja elvonúlni : magamra veszem a felelősséget, hogy az 
a 14 szerzetes itt maradhasson, kiknek november 6-ika óta 
meg volt engedve az itt lakhatás. Az apát urnák 10 perczet 
adok gondolkodásra. 

E szemtelen üzenetet híven megvitték dom Coutourier 
apátnak. O a chorusban volt, apáti székében. Rögtön tanács-
kozott a hozzá legközelebb ülő két atyával. Azután a vá-
laszt papírra irta, következőleg : „En e háznak egy lakóját 
sem kötelezhetem annak elhagyására. Valamennyinek joga 
van itt lakni. Nem az én feladatom őket kiűzni." 

Ez a válasz az ajtón át közöltetett a préfet-tel, ki azon-
nal oda szólitá a rendőrbiztost s meghagyá neki, hogy a 
szokásos felszólításokat megtegye. 

A rendőrbiztos háromszor elmondta: A törvény nevé-
ben nyissák meg az ajtót. De néma ajtóhoz beszélt, mely nem 
nyílt fel. 

Meg lévén a formalitás téve, az ajtó körül álló híva-
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talos személyiségek kissé félre álltak, hogy utat adjanak a 
lakatosnak. Ez az ajtózárba egy feszitő kulcsot nyomott s 
egyet fordítva vele az ajtót kinyitá. 

A préfet belépett. Követték az alpréfet, a rendőrbiz-
tos, a rendőrség kapitánya és négy rendőr. Az udvar igen 
kicsiny, fákkal van beültetve. Közepén egy nagy kaliczka 
áll, benne két nagy holló Monte-Cassinóból. Balra esik 
a kápolna, melynek aj taja nyitva állt. A zártörők átlépték 
Isten házának küszöbét. Csak a préfet vette le sapkáját. 
Kisérői fedett fővel követték. 

Az atyák a Dies irae-1 énekelték. A betörők láttára 
egy cseppet sem jöttek zavarba ; folytatták az éneket. Het-
ven torok éneke közt végezte a préfet az utolsó felszólitást : 
„Ura im, a törvény nevében; távozzanak!" Senki sem 
ügyelt rá. 

Elkezdődött a katonák brutális szerepe. A kapitány az 
udvarból behivta a négy rendőrt. Halkan kiadta nekik a 
rendeletet. A négy rendőr egyenesen neki ment a jobboldali 
stallumoknak. Megszóliták az utolsó stallumban ülő atyát. 
Ez meg se mozdul. Két rendőr két karjánál megfogva föl-
emelik. Az atya nem akar menni. Még két rendőr fogja 
meg. Kettő vállainál kettő lábainál fogva, négyen kihurczol-
ják a monostorból s a katonaság első sora mögött az uton 
leteszik. Ez az eljárás valamennyi szerzetesnél, vagyis 70-
szer ismétlődött. Eleinte Ereycinet infamiájának*) végre-
hajtói meglehetős gyengéden jártak el ; de később neki tü-
zesedtek. A csata heve részegítő hatással van. Végre semmi 
tekintetet nem ismertek. Midőn az előéneklőt megragadták, 
ez oly hevesen történt, hogy az állvány is felfordult. Ez a 
jelenet, vagyis a jelenetek e lánczolata teljes óráig tartott, 
mialatt a szerzetesek a Misererét énekelték. Utoljára az 
apátot hurczolták ki. O apáti székében ült, mellén főpapi 
kereszttel. A rendőrök igy támadták meg s hurczolták ki 
az útra. 

Félhétkor 70 szerzetes volt az útra kidobva, két sor 
katonaság, szuronyok és töltött fegyverek között. Már a le-
pecsételéshez akartak fogni, midőn az apát a rendőr kapi-
pitányhoz menve kérte, hogy szóljon a préfetnek s eszközöl-
jön ki engedélyt : 1) hogy az oltári szentséget s az isteni tisz-
telet más tárgyait a kápolnából ki lehessen vinni, 2) hogy 
az atyák czelláikból a szükségesseket kivehessék. Tanácsko-
zás, meggondolás, engedelem arra is erre is, csakhogy nem 
az atyák, hanem három laicus testvér kapott megbizást a 
szükségesek kihordására. Mikor ez már huszgerczig tartott, 
a préfet a laicus testvérek egyikét magához szólitá és sürge-
tőleg mondá : „Siessenek, mert a gyomrom üres." Csaku-
gyan siettek, hogy a préfet ur gyomrának ne sokáig kelljen 
várni. Mikor mindennek vége volt, s mindent lepecsételni 

*) Tudvalevő dolog, hogy Freycinet a mostani miniszterelnök-
évek előtt azzal a szándékkal tartózkodott Solesmesben s vette igénybe 
az ottani zárda vendégszeretetét, hogy protestánsból katholikussá lesz. 
A visszatérésből ugyan nem lett semmi ; de Freyciuet később is barát-
ságos levelezést folytatott a monostor akkori apátjával, és a zárda könyv-
tára számára egy művét is megküldte, a következő ajánlással: „A nagy-
tiszteletre méltó benedictinus atyáknak Solesmesben, hálája s őszinte ro-
konszenv jeléül." — Most ime látjuk, hogyan tanúsítja háláját s őszinte 
rokonszenvét. No de ilyen az ember. A népszerűségnek felaldozza leg-
szentebb érzelmeit. 

akartak, csak akkor vették észre, hogy nincs pecsétjök. 
Negyven perczbe került, mig a rendőrbiztos Sabléből lóha-
lálban pecsétet hozott. Még a pecsétet előhozták a préfet 
következő három pontot közölt az apáttal : 1) Senki az 
atyák közöl az ingatlanban nem maradhat; 2) semmit sem 
lehet az ingatlanból elidegeniteni a beliigyminister engedé-
lye nélkül. Folyamodni hozzá, csak a préfet közvetítésével 
lehet ; 3) annak megakadályozására, hogy a monostorban a 
congregatió ismét helyre álljon, a szerzetesek költségén hely-
őrség lesz elhelyezve a konventben. 

Az apát a tulajdonjog megsértése ellen tiltakozott. 
Válvonitások közt ezt felelték, hogy a tiltakozások nem 
akadályozhatják meg a hatalom akaratának érvényesülését. 

Féltizenegykor a diadal teljes lett s a préfet ur elme-
hetett megtölteni üres gyomrát. A katonák is elmentek. A 
szerzetesek maguk maradtak az ut közepén. Az apát maga 
köré gyűjtvén szerzeteseit, három csoportra osztá. Az egyik 
elment abba a házba, melyet én Freycinet-háznak nevezek 
el.**) 

A kiüzöttek ez ideiglenes lakása addig fog tartani, 
mig a zárdába vissza nem térhetnek. El vannak tökélve So-
lesmest el nem hagyni. I t t született rendjök újra, itt virág-
zott fél s töltött évtizedeket dicső munkásságban. 

RODALOI. 
= Irodalmi jelentés. Több oldalú megkeresés folytán 

bátorkodom a ftdő clerust, mint a kath. népiskolák igazga-
tóit tisztelettel értesíteni, hogy Erdődi János, kassai kir. 
kath. tképzőintézeti igazgató, kath. elveken nyugvó s a 
nagyméltóságú püspöki kar több tagja által főpásztori kör-
leveleikben melegen ajánlott „Neveléstan" czimű 3 kötetes 
munkája addig, mig intentiókkal rendelkezem, nálam bér-
mentes szállítás mellett erga 14 sacra megrendelhető. 

Kassa (papnevelő intézet). 
Katinszky Geyza. 

áldozó pap s tk. tanár. 

V E G Y E S E K . 
— O szentsége a márczius 30-án tartott nyilvános con-

sistorium után, melyben a már lapunkban megnevezet fő-
papokat bibornokká creálta, azonnal titkos consistoriumot 
tartott, melyben 2 érsekséget és 6 püspökséget töltött be, és 
9 püspöki széknek breve utján történt betöltését jelentette. 

— Mac Cube, dublini érsek, kit a szent atya imént bi-
bornokká creált, nemzetének hatalmas szószólója és táma-
sza. Nemrég az angol állatvédő egylet, melynek elnöke maga 
a királynő, felszólitást intézett hozzá, járulna ő is az egy-
let támogatásához. Szivesen, volt a válasz. Viszonzásul csak 
arra kéri, hogy az állatvédők nemes szive ne feledje az ír 
nemzetet. 

Kegyeletes adakozás. 
Salgó-Tarjánból G. K. küld : 

a) a szent atyának . 3 frt . 
b) missiói C7.élokra 1 „ 
c) a keleti keresztényeknek 1 „ 

**) Mert itt élvezte a solesmesiek vendégszeretetét, két álló hóna-
pig. A másik két csoport két más szomszéd bázat foglalt el. Chevreuse 
herczcgnő a sabléi palotából küldött agynéműeket éjjelre. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



X 
V 
í Megjelenik e lap heten- í 

ként kétszer : 
; szerdán és szombaton. ' 

Előfizetési dij : í 
í félévre helyben s posta- ; 
í küldéssel 5 f r t . í 
í ; 
j Szerkesztőilakás: Buda- ; 
í pest, VIII.,Stáczió-utcza í 
j 55. , hova a lap szellemi ; 
i ré»zét illető minden kűl- ; 
5 demény ezimzendő. ; 

R E L I G I O . 
k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f o l y ó i r a t . 

NEGYVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, április 8. 28. 

X.- % L 
? 

Előfizethetni minden kir. 
í postahivatalnál ; 
'/ Budapesten a szerkesztő-
; nél, és Kocsi Sándor 
/ 

í nyomdai irodájában, Mu-
\ zeum-körut 10. sz. alatt, 
íhova a netaláni reclama-
j tiók is, bérmentes nyitott 
; levélben, intézendők. 

I. Félév, 1882. 

TARTALOM. Pontius Pilátus Judaeának római helytartója. — A Bradlaugh-ügy. — Egyházi tudósitás: Budapest. Egy 
adott szó beváltása. — Francziaország. Nem kell többé Isten! — Irodalom. A házi nevelés. — Ébresztő hangok. — Ve-

gyesek. 

P o n t i u s P i l á t u s 

Judaeának római helytartója. 
Életrajz. 

I r t a : Némethy Lajos. 
Pilátus procurrátorrá lesz, kormányzásának hét első éve. 

Midőn Valer ius Gra tus p rocura to r halá la kö-
vetkeztében J u d a e á b a n ezen á l lomás üresedésbe 
jött, P i l á tu s azt a t y j á n a k ') és n e j é n e k 2 ) közvet í 
tése á l ta l Tiber ius császár tól megnyer te . 

P i l á tu s jeles nejé t , kinek á l lásá t köszönheté, 
b izonyára annak kieszközlése következtében magá-
val v i t te J u d a e á b a , h a b á r a lex Oppida rendelete , 
melyet A u g u s t u s ú j r a felélesztett , magasabb á l lami 
h iva ta lnokoknak megt i l to t t a nejeiket k ü l t a r t o m á -
nyokban m a g u k n á l t a r tan i , főképen mer t a meg-
vesztegetés és kegyhajhászás l eg inkább a nők r é -
vén tö r t én t . Bizonyára P i l á tus ne jéné l magas szár 
mazása miat t e t től e l tekinte te t t , és fé r jéve l való 
u tazás ra a császár anná l örömestebb ad ta az enge-
délyt , me r t eszes és je l lemes neje a p rocu ra to rnak 
előnyére, söt a császárnak ga r an t i áu l is szolgál-
hatot t . 3 ) 

Te rmésze tünkben van, hogy az első benyomás 
melye t nye rünk i r á n y a d ó szokott lenni. P i l á t u s m á r 
ebben is elhibázta. Előde Gra tus nem volt kedvel t 
egyéniség, ennek következtében anná l könnyeb-
ben s ikerülhete t t volna P i l á t u s n a k egy kis t ap in 
t a tosság á l ta l m a g á t megkedvel te tni . Gra tus a 
főpapi mél tóságon önkénye á l ta l igen nagy csorbá t 
ü tö t t , mer t azt kénye kedve szerint kegyenczeinek 
osztogatta, de ezáltal még sem sér te t te meg annyi -

!) P . Ábrahámnál i. h. 
"•) Sepp. Leb. Shr. I I I . 508. 
3) Sepp. Thaten und Lehren Jesu 401. — Leben 

Christi I I I . 508. 

r a az izrael i tákat , m i n t P i l á tu s m i n d j á r t kormánya 
kezdetén, minek következtében azok gyű lö le t é t 
e le jétől fogva m a g á r a vonta. Al ig hogy a nép Gra-
tus tól , a szeszélyes főúr tól , megszabadul t , má r i s az 
önkény bil incseibe vetve érezte magá t . „Op t imus 
est post m a l u m pr inc ipem dies p r i m u s . " (Tacitus.) 

A rómaiak előt t i smeretes volt, miszer in t az 
izrael i ták a képektő l i r tóznak: azér t az eddigi pro-
curatorok, söt maga a ha ta lmas proconsul Vitel l ius , 
Syr ia kormányzó ja is, az izrael i ták szokásai i r án t i 
f igyelemből és tek in te tből a szent hely i r án t i ke-
gyeletre , ka tonáiknak csak az egyszerű zászlókat 
adták, melyek szemlélése az izrael i tákat va l l ásuk-
ban nem sértet te. De midőn P i l á t u s a római kato-
náka t Samar iából J e ruzsá l embe küld te téli t á b o r o -
zásra, akkor, habá r éj jel jö t t ek a városba , m á s n a p 
mégis á ta lános elégedet lenséget és népcsödülés t 
okoztak, mivel zászlóikon a császár képei t v ise l ték. 
Ennek hire t e r j edvén még a v idékrő l is sok nép 
tódu l t a városba, a h o n n a n nagy csapatokban Cae-
saraeába sietett , a hol P i l á t u s ta r tózkodot t és kér te 
öt, t ávo l i taná el J e ruzsá l embő l a zászlókat , melyek 
á l ta l ösi szokásaikat sérti . P i l á tu s vonakodot t k íván-
ságuka t te l jesí teni . De az izrael i ták sem t ág í to t t ak 
kérésükke l és öt napon á t éjjel nappa l a procura-
to r ! lak e lő t t á l lo t tak. Ha tod ik napon P i l á t u s őket 
a f u t ó p á l y á r a parancsol ta , bol a tö rvényszékbe ü l t 
és m i u t á n a gyülekezete t há rom sorosan ka tonák 
által körü lvé te t t e , m i n d n y á j o k a t megöletéssel fé-
ny egeté, ha a császár képei t vonakodnának J e r u -
zsálemben meg tű rn i . E r r e ka toná inak parancsot 
adot t , hogy vonják ki ka rd ja ika t , mire az izrae l i ták 
egy gondola t t a l és aka ra t t a l m i n d n y á j a n a földre 
rogytak , o d a n y ú j t v á n nyaka ika t k iá l tva: I nkább meg-
ha lunk , m in thogy a törvényeket megszegjük ! Pi lá-

28 
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tus ezen meghökkent és parancsot adott a zászlók-
nak Jeruzsálemből tör ténendő eltávolítására.4) 

Ezen engedelme kihasználása czéljából, mint 
Flavius József tovább beszéli, P i lá tus Jeruzsálembe 
jö t t és ott, vizvezetéket kivánt csináltatni, mely 
két vagy háromszáz s tád iumnyi távolságból, a mi 
egy napi u t hossza, szálli taná a vizet a városba és 
főkép a praetoriumba, mely egykor Heródes király 
palotá ja volt, most pedig P i lá tus lakául szolgált. 
E czélra Rogel és E tam forrásokat Hebronnál, 
Nephtoa forrást Einausnál és Illés forrását Jer ichó 
ná l akar ta felhasználni. A költségeket a templom 
kincséből kivánta fedezni. 

Tehát P i lá tus t is megszállotta az akkor tá j t di-
vatos épitési vágy, melynek Heródes és fiai nagy-
ban hódoltak. Midőn azonban a nép Pi lá tusnak 
ezen szándékáról tudomást vett , ezrenként össze 
sereglett és zajos jelenetek ál tal k ivánta a szent 
pénznek profán czélokra leendő alkalmazását aka-
dályozni. P i lá tus e felett boszankodva, katonáinak: 
rendeletet adott, hogy álöltözetekben, fütykösökkel 
fegyverezve, a legközelebbi tömörülés alkalmával 
a nép közé vegyüljenek. Ez meg is tör tént , a miből 
oly nagy verekedés és foj togatás lőn, hogy sokan 
a hely szinén, mások a futamoclő néptömeg által 
agyontiporva, veszítet ték él tüket s még többen 
megsebesültek.5) 

A forrongás i lyetén elnyomása u tán Pi lá tus 
Heródes tetrarchahoz fordul t építőmesterek és mun-
kásokért , ki előzékenységet színlelve küldöt t olya-
nokat, azonban ir igye levén Pi lá tusnak az ármányos 
fejedelem, meghagyá nekik, hogy oly munká t vé-
gezzenek, hogy az összeomoljék. Ezen szándékát 
u ruknak könnyen tel jesí thet ték , mert a csa-
tornát Sión hegyről Moria hegyre meredek völ-
gyen kellett átvezetni, a mely völgyben Siloe tava 
is létezik. E tónál tornyot kellett emelni, melyet a 
megvesztegetett mesterek oly roszszúl készítettek, 
hogy az összeomlott és a. jeruzsálemi munkások közül 
tizennyolczat agyonütöt t . 

Ezen szerencsétlenséget maga az Üdvözítő is 
említette,6) sőt P i lá tus épitési vál lalatát , melyet 
u tóbb pénzhiány mit t félbeszakítani volt kénytelen, 
úgy, hogy magát nevetségessé tette, szintén említé 7) 

4) Jos. Flavius. Antiq. Jud . X V I I I . I I . 2. 3. I I I . 1. és 
De bello Jud. I I . I X . 1—3. Ezek után : Sepp. i. h. I I . 72. 
és Stolberg i. h. V. 77. 

6) Antiq. X V I I I . I I I . 2. — De bello I I . I X . 4. — 
Stolberg. I I I . 79. — Sepp. I I I . 37. 

6) Lukács ev. X I I I . 1—5. 
") U. o. X I V . 28—30. 

az Üdvözítő és pedig korholással mondván : „Kicso-
da az közöletek, ki tornyot akarván épiteni, elöször 
leülvén, nem számlálja fel a szükséges költségeket, 
ha van-e tehetsége azt bevégezni, nehogy, miu tán 
alapot vetett és be nem végezheti, mindnyá jan a 
kik lá t ják csúfolni kezdjék öt mondván : Ez az ember 
építeni kezdett és el nem végezhette." A hallgató-
ság természetesen igen jól tudta , hogy kire tör ténik 
e czélzás. 

P i lá tus Heródesnek és az építőmesternek ár-
mányságára reá jö t t s azon fondorkodott, mikép ve-
hetne Heródesen és a galilaeabelieken e kudarczér t 
boszút. 

Pi lá tusnak ilyen és hasonló önkényes cselek-
vényei után nem sokára ismét zendülés tör t ki a 
fővárosban. Már Heródes idejében hemzseget egész 
Palaestina elégedetlenektől és oly rosz lábon állott 
a közbiztonság ügye az országban, hogy leghasznál-
t abb országutakon, minő Jeruzsálemből Jerichóba 
vezetett, az ember élete nem volt biztos, mint 
Krisztus példabeszédében is hangsúlyozta ; és Fla-
vius József szavaiként,8) az áldozni menő és imá-
hoz való öltönyöket viselő essenus is kénytelen a 
rablók mia t t fegyverrel járni . A galilaeabeliek, va-
lahányszor Jeruzsá lembe az ünnepekre jöt tek, 
mindég csak nagyobb csoportokban és felfegyver-
kezve mertek ú t r a kelni. Ezen rablók és elégedet-
lenek száma Pi lá tus kormánya alat t légióvá nőtt 
fel. Ezek együttesen rendesen az ünnepek alat t 
Jeruzsálemben léptek szerepbe. Közöttük Barab-
bás vezérszerepet viselt, kit P i lá tus ezen zendü-
lés alat t elfogatott és a praetor ium tömlöczébe elzá-
ratot t . 

P i lá tus ura lomvágyában nem elégedett meg 
csupán tar tományaiban hatalmaskodni, hanem ha-
tára in túl is k i tér j észté figyelmét. Kivált Galilaea 
fejedelme Heródes Antipas, és a galileabeliek ellen 
rég szitott boszut a vizvezetés építésénél á rmány-
kodásuk által szenvedett kudarcz miat t . Ép ennek 
ura lma a la t t létezett egy pár t , mely ellen P i lá tus 
kiváló gyűlölet tel viseltetett . Ezek a gaulonitusok 
voltak, kik nevüket Gauloni ta Judás tó l , alapitójok-
tól nyerték. Ezek, bünte tésre méltó istentagadás-
nak nyi lvání to t ták a rómaiaknak való adózást, s 
m á r akkor midőn Archelaus számkivetésbe kerül t 
és Coponius let t procuratorrá , a lakul t e párt , mely 
P i lá tus idejében már csak Galilaeában volt elter 
jedve, hova természetesen Pi lá tus sehogy sem fér-

8) De bello Jud . I I . 4. 
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h e t e t t . A z o n b a n n y i l t n e k i a l k a l o m üke t s a j á t te-
r ü l e t é n m e g t á m a d h a t n i . A g a l i l e a b e l i e k u g y a n i s 
J e r u z s á l e m b e j á r t a k a t e m p l o m h a á ldozn i . I t t m e g -
l e s e t t e őke t P i l á t u s , ö s s z e f o g d o s t a t t a és i r g a l o m 
n é l k ü l k i v é g e z t e t t e . Ez á l t a l az e l é g e d e t l e n s é g n e k 
h a m u a l a t t l a p p a n g ó p a r á z s á t izzó l á n g g á f ú j t a , s 
n e m csak a z s idóka t , k i k n e k t e m p l o m u k a t sé r t é , de 
H e r ó d e s t is m a g a e l len l áz í t á , k i n e k j o g h a t ó s á g á t 
b i t o r o l v a , t e k i n t é l y é t c s o r b í t á . Ez m o n d a t i k 9) azon 
e l l e n s é g e s k e d é s n e k o k á u l , m e l y r ő l L u k á c s e v a n g é -
l i s t a K r i s z t u s s z e n v e d é s e t ö r t é n e t é b e n e m l i t é s t 
tesz . 1 0 ) 

A g a l i l e a b e l i e k ezen l e g y i l k o l á s a k é s ő b b e n az 
Ű d v ö z i t ő e l ő t t is be széd t á r g y á v á t é t e t e t t . Az 
e v a n g é l i u m b a n i g y a d a t i k elő e t á r g y : 1 1 ) »Meg-
j e l e n é n e k p e d i g n é m e l y e k azon i d ő b e n , l i i r t h o z v á n 
nek i a m a g a l i l e a b e l i e k fe lö l , k i k n e k v é r é t P i l á t u s 
az á l d o z a t o k é v a l v e g y í t e t t e , és f e l e lvén m o n d á ne-
k ik : Vé l i t ek , h o g y e g a l i l e a b e l i e k v é t k e s e b b e k v o l -
t a k m i n d e n g a l i l e a b e l i e k n é l , m i v e l i l y e n e k e t szen-
ved tek ? M o n d o m n e k t e k : N e m ; de h a b ű n b á n a t o t 
n e m t a r t o t o k , m i n d n y á j a n h a s o n l ó k é p e n e l v e s z t e k . " 
E z e n e s e m é n y r ő l az i z r a e l i t á k t ö r t é n e t i r ó j a F l a v i u s 
József n e m e m l é k s z i k , m e r t n e k i i gen c s e k é l y n e k 
t e t s z e t t a g a l i l e a b e l i e k ezen l e g y i l k o l t a t á s a s z e m b e n 
a m a s z á m t a l a n e r ő s z a k o s k o d á s s a l , m e l y e k e t a r ó -
m a i a k a z s idókon e l k ö v e t t e k . E l e n y é s z e t t ez m i n t 
egy c s ö p p a t e n g e r b e n . 1 2 ) 

M é g m e g e m l í t e n d ő n e k t a r t o m , m i s z e r i n t v a n -
nak 13) k ik vé l ik , h o g y k e r . sz. J á n o s t , k i J u d a e á -
b a n k e r e s z t e l t , P i l á t u s s z o l g á l t a t t a k i H e r ó d e s n e k . 
E z e k v é l e m é n y e t éves , a m i n t az e l m o n d o t t a k b ó l is 
k i t ű n i k , de a z é r t is, m e r t t é n y , h o g y sz. J á n o s a k k o r 
f o g a t o t t el , m i d ő n S a l i m m e l l e t t A e r i n o n b a n p r é d i -
k á l t . E h e l y e k p e d i g sz. Ö z s é b és J e r o m o s b i z o n y s á -
ga i sze r in t , G a l i l e á b a n f e k ü d t e k , a ho l m a g a H e r ó 
des f o g a t h a t t a el ő t . 1 4 ) (Folytatjuk.) 

A B r a d 1 a u g h -ü g y. 
Eme czim alatt: Egy angolnak tiltakozása, a Nineteenth 

Century' (tizenkilenczedik század), angol szemle, mely katho-
likus irányú czikket ép ugy befogad mint protestansoka^ 
és amely néhány év alatt nagy tekintélyre tett szert Angliá-
ban, márcziusi számában egy tanulmányt közölt aláirva Hen-
ry-Edvardtól, westministeri bibornok-érsektől. Manning bi-

9) Stolberg. V. 274. 
"») Luk. X X I I I . 12. 
i ') Luk. X I I I . 1—3. 
12) Allioli biblia commentarja. 
13) Sepp. I I . 342. 
14) Schuster-Holzammer, Handbuch zur bibi. Ge-

schichte. I I . 86. 

bőrnek ő eminentiájának ezen tanulmánya rövidre összefog-
lalja kiválóan mindazt, ami e tárgyban mondható. Mi újra 
közöljük, amint következik : 

„Nem vagyok hajlandó megújítani kínos és szé-
gyenletes emlékeit ama tetteknek, melyeknek Bradlaugh 
február 21 s 22-ikén szerzője volt. Mély fájdalmat fognak 
jelezni évkönyveinkben. Különben könnyű ezt az egész ügyet 
rövidre összefoglalni. 

A képviselőkamra visszaköveteli tekintélyét. Kiűzte 
Bradlangh-t és összehivta újra a northampton-i választótes-
tületet. Mig a pártok harczra készülnek, vegyük szemügyre 
a bizonyítékokat, melyeknek érvényt szerzettek azon köve-
telés ellen és mellett, melyet Bradlaugh támasztott,hogy mint 
northamptoni képviselő jelen lehessen az ülésen. Azt tartom, 
ép oly teljesnek mint pontosnak fogják találni az okoknak 
következő névlajstromát, melyeket a lapok és a parlament szó-
nokai kifejtettek azon igény támogatására, melylyel Brad-
laugh föllépett, hogy a képviselők kamrájában székét elfog-
lalja. Azt mondják : 

1. Hogy az egy inquisitoriális ügy, ha azt keressük, 
hogy mit hisz egy a páriamentbe megválasztott ember az 
Isten létét vagy az eskü szentségét illetőleg ; 

2. Hogy szűkkeblüségre mutat valamely embertől az 
Istenben való hitének vallását követelni mint föltételt arra, 
hogy székét a képviselőkamrában elfoglalhassa ; 

3. Hogy valamely választó kerület többsége által tör-
tént megválasztás alkotja az egyedüli feltételt, melyet a 
parlamenti széktől kivánunk. 

4. Hogy midőn Bradlaugh le akarta tenni az esküt, a 
kamrának azt tőle el kellett volna fogadni. 

5. Hogy Gladstone-nek igaza van mikor az állít ja, 
hogy Bradlaugh-t megfosztották a törvényes jogtól, melynél 
fogva a kamrában helyt foglalhat. 

6. Hogy sire Stafford Northcote barátai, az ő fanati-
kus és inquisitoriális törelmetlenségökkel, a kamrát méltóság 
nélküli összeütközésbe sodorták, összeütközésbe, melyből az 
ember ki nem szabadul máskép, mint ha megengedik Brad-
laughnak, hogy siessen az esküvel, vagy ha akkép módosit-
ják a törvényt, hogy odabocsátják azokat, kik nem hisznek 
sem Isten létében sem az eskü szentségében. 

Én részemről ugy találom, hogy ezen idézetek együtt 
és külön véve tévesek, hogy gyászthozók az általános érdek-
re. íme a lehető legrövidebben az én véleményem e tekin-
tetben : 

1. Nem inquisitió az, mi Bradlaughnak hitét vagy privát 
hitetlenségét illeti. Dicsekszik vele évek óta az egész ország-
ban. Ugy hiszem, hogy már előbb sem engedték neki az esküt 
letenni egy törvényszék előtt, hol késznek nyilatkozott azt le-
tenni. O most kényszeritette a képviselők kamráját , hogy tu -
domásul vegyék az ő hitetlenségét, amennyiben előtte világos 
kijelentést tett. Nincs hasonloság eme dicsekvése és azon tit-
kos skepticismus vagy akár azon hitetlenség közt is, melyet 
mások szivök rejtekében őriznek. Legtöbbnyire eme hitetlen-
ség, igazán szólva, nem hitetlenség, hanem a kételynek egy ne-
me, bizonyos félénk tagadás, mely sem hit, sem hitetlenség. 

Ily lelkiállapotban levő emberek leteszik az esküt. 
Senki sem vonja kérdőre, senkinek sem áll jogában kérdezni 
tőlük az ő benső gondolataikat. Ezeket ők ki nem mondják 
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senki előtt, és senki sincs feljogosítva szivüket vizsgálni. 
Magának a törvénynek sincs ez a hatalma, de internis non ju-
dicat hx. Micsoda viszony van az ily esetek közt és azon hi-
tetlenség közt. melyet Braudlagh hirdetés melylyel évek óta 
bosszantja az ország erkölcsi érzetét, mig végre a képvise-
lők kamrája előtt szőnyegre hozta? 

2. Micsoda bigotizmus van abban, hogyha oly ember-
től, aki nyiltan tagadja az Isten létét s az eskü szentségét, 
megvonjuk az engedélyt, hogy az Isten szavát elferdítse, 
mely az angol törvény előirta formuláknak megfelel, és le-
tegyen oly esküt, melyet nemcsak formalitásnak tart, hanem 
hiábavalóságnak ? Ily szentségtörésre közreműködni anya-
gilag vagy erkölcsileg, annyi lett volna, mint a képviselő-
kamrát bűnrészessé tenni. Ezen tettnél jelen lenni elkövetése 
alkalmával, nyújtani és elfogadni ily esküt (és ugyancsak 
ez az, mit a képviselőkamra tenne), egyenesen anyagi és 
erkölcsi közreműködésre vallana, mely nemcsak hitsze-
gés volna, hanem istenkáromlás is. IIa az a képviselők 
kamrája előtt bigotizmus, hogyha az ember vonakodik meg-
engedni ilyen dolgokat, vagyis inkább, vonakodik bűnrészes 
lenni ily igazságsértés- és lelkiismereti sértésben, ez ha-
tározottan annyi, mint, hogy az erkölcsi világ egy idő óta 
össze-vissza van forgatva. 

3. Azok kik azt állítják, hogy Bradlaughnak törvé-
nyes joga van elfoglalni székét, bizonyos ténynek tar t ják, 
hogy a képviselőkamrában való ülésnek egyetlen megkívánt 
föitéte a választó kerület által történt megválasztás. Ez 
a vélemény teljességgel nem egyezik meg az angol tör-
vénynyel. A törvény a megválasztottól esküt követel vagy 
Ígéretet. Bradlaugh nem adhatna ígéretet, mert az csak a qua-
kereknek és a morva testvéreknek van megengedve. Esküt 
sem tehetne le, mert képtelenné tette magát ily cselekedetre 
előbbi kijelentései következtében. Nem tudna tehát eleget 
tenni a törvényes föltételeknek, melyeknek száma kettő és 
nem csupán egy, azaz: választás és eskü, vagy az igéret. 

A képviselők kamrája nem ajánlhat vagy nem fo-
gadhat el parlamentaris esküt oly feltételek alatt, melyek 
abból valóságos semmiséget csinálnának. 

4. De, azt mondják, hogyha már le akarta tenni az es-
küt Bradlaugh, a kamrának kötelessége lett volna azt tőle 
elfogadni. Igaz, hogy a kamara köteles elfogadni az esküt, 
de a kijelentés, mit Bradlaugh, bent szintúgy mint a kama-
rán kivül tett, megsemmisítője volt az eskünek. Cseleke-
dete nem volt eskü. A törvény pedig, mely az eskü elfoga-
dására kötelezi a kamrát, ezt arra is kötelezi, hogy ne fogad-
jon el olyasmit ami nem eskü. 

Es itt csak csodálni tudom az ingadozást, melyet, ha 
hinni kell a sajtó szavainak, az államügyész nyilvánított, mi-
dőn kijelentette, hogy az eskü paródiája Bradlaugtól nem 
volt eskü, és hogy nem volt semmi eredménye. Az e*kü oly 
kötelezettség, melyet a két fél között az egyik ró a másikra. 

A kamra kirója a tagja elfogadja, és, a mennyiben el-
fogadja, leteszi az esküt. A haza, mely kirója, elfogadja az 
igy tett esküt. Ki ajánlotta vagy rótta Bradlaughra az es-
k ü t ? A kamra már régóta vonakodott, akár ajánlani, akár 
elfogadni az ő esküjét. Az, amit ő tett, sértés erkölcsi szem-
pontból és jogilag szólva semmis. 

5. Ez igy lévén, nem foghatom föl, hogy miként 

mondhatja valaki, hogy Bradlaught megfosztották törvényes 
jogától. Ö csak ugy volna ezen jog birtokában, ha eleget 
tett volna a törvény szabta föltételeknek ; tehát, ő maga 
magát tette képtelenné ezen föltételek megtartására. Mind 
azon vitákban, melyek e tárgyban előfordultak, azt hangoz-
tat ták, hogy a választás egyetlen föltétele a parlamenti szék-
be jutásnak. Ámde nem igy szól az ország törvénye. 

6. Minden eddigiből egyenesen és elkerülhetetlenül kö-
vetkezik, hogy sire Stafford Northcote és azok, kik nézetében 
osztoznak, angolok előtt szent két dolgot védelmeztek : az 
egyik, az ország törvénye; a másik, minden törvénynek alapja, 
az emberi társaság bázisa, azaz : a vallás, és a természet 
törvénye, Istennek léte, melyek lelkiismeretébe vannak 
vésve minden embernek. 

Védelmezték az ország törvényét, mert ezen törvény 
erejénél fogva valamely képviselő, lia nem is választották 
meg, ülhet a képviselők kamrájában minden más föltétel 
vagy czim nélkül, csak tegye le az esküt vagy tegyen Ígé-
retet. Bradlaugh nem teheti sem az egyiket, sem a másikat. 
Törvényszerint. nem tehet Ígéretet : erkölcsileg és törvény 
szerint véve a dolgot nem teheti le az esküt sem. 

A jelenleg érvényben levő angol törvény értelmében 
az atheismus propagálása vétségnek nyilvánittatik ; tehát, 
az angol törvény értelmében az Isten léte ki van mondva. 
A törvényhozás még nem távozott el a polgári rend s a társa-
dalmi élet ezen tágas alapjától. Megengedte azoknak az igé-
rettevést, akik oly mélyen hisznek Istenben, hogy nem me-
rik megbántani tanuul hiván őt az esküformában. Odabocsá-
totta a zsidó faj t , melynek egész létezése az Istenben való 
hiten nyugszik. Sohasem hatolt inquisitoralis uton azon em-
berek belső fórumába, kik felelősek lévén lekiimeretőknek, 
megfelelnek a törvényes feltételeknek. Sohasem lépett még 
ezen tul, és nem is léphet tul a nélkül hogy el ne hagyná mind 
ezen hagyományokat, a nélkül le ne venné a szikláról, melyen 
nyugszik, hogy homokra, futó homokra helyezze. Tehát ez 
az áthelyezés az a mire ma meghínab, hogy tegyük meg. 
Ajánl ják, hogy tegyük meg formálisán és teljesen, azon 
emberek finom lelkiismerete érdekében, kik nem hisznek 
Isten létében. Nem hisznek az ember esküjének, tehát az 
embernek meg kell azt változtatni. Feleletünk az, hogy nem 
fogjuk megváltoztatni egész erkölcsi életünket azon emberek 
szép szeme kedvéért, kik nem hisznek Istenben. Tegyenek 
magukról maguk. A közérdek magaslatára akarnak emel-
kedni ; az általános érdeket nem fogjuk lábok elé letenni. 
Ezt tenni, nemcsak annyi volna, mint fölmenteni az athe-
ismust, az annyi volna, mint azt törvényesen elismerni. 

Ajánlják, hogy tegyük meg, valóban, a vallásszabad-
ság elveinek. Vádolnak, hogy merő babonaságból ellenez-
zük. De hisz akkor vallásos szabadság csak az a szabadság 
volna, a melyben vallással nem birunk. Isten létét tagadni 
tehát vallásos hit volna. Igaz, ebben áll a világ vallásossága. 
Comte arra tanitott benünket. hogy a társadalom vallás nél-
kül nem állhat fenn, sem a vallás cultus nélkül, sem acul tus 
tárgy nélkül. He ha nincs Isten, akkor teremtenünk kell a 
tárgyat. Comte megteremté az emberiség elvont eszméjét és 
szivünkre kötötte a parancsot, hogy térdeljünk le előtte. 

Általában, Angolország azt véli, hogy nincs helyén 
kaput nyitni ilyen lelki eltéréseknek. Törvényeink egy leg-



221 

főbb törvényhozó hitén nyugszanak, akinek igazságán ala-
pul az igaz törvény és a kinek akarata ellenőriz és megerő-
sít minden törvényt. Mig a törvények ezen legfőbb törvény-
hozással megegyeznek, igazságosak. Mihelyt távoznak tőle, 
semmisekké válnak és elvesztik kötelező eréjöket. Bracton 
ezt mondja : „A királynak magának nem kell ember alá 
vetve lenni,hanem csak Istennek s a törvénynek, mert a királyt 
a törvény teszi, mert a király semmit sem tehet itt-lenn, — 
mivel ő Istennek szolgája és helytartója, — kivéve a jog 
dolgában." 

Ilyen az ország törvénye. Kivánják, hogy jelentsük ki, 
hogy a törvény nem ismer sem Istent sem örök törvényt ; 
hogy az emberi törvények csupán magán az emberi akara-
raton nyugszanak, és hogy az emberi társadalom maga ma-
gán alapszik, azaz az emberen Isten nélkül ; vagyis hogy örvé-
nyen alapszik. A parlamenti eskü, valódi és régi értelmében, 
úgyszólván, vallásos eskü. Sem nem uj, sem nem kinyomata 
a bigoteriának. Hagyománya a mi régi jogtudományunk-
nak, tanúsága a mi függésünknek ama fensőbb jogszolgál-
tatás iránt. 

Merem állitani, hogy ez országunknak élő törvénye, 
és összes szász, normand, angol, katholikus, nem katholikus 
történetünk azt egész világosan bizonyitja, ha kell. De csak 
egy bizonyítékát akarom felhozni. Felszólítanak minket, hogy 
változtassuk meg a törvényt. A törvény tehát maga tanúsko-
dik Isten léte mellett és ti kértek, hogy fojtsuk el e 
tanúságot. Mi ezt határozottan ellenezzük. Nolumus leges 
Angliáé mutari. H a ti meg a karjátok változtatni, minket le 
kell vernetek. Ti azt nem fogjátok tenni helyes észszel, ha-
csak el nem fogadjátok, még végleteiben is, az atheista poli-
t ikát . Uralkodhattok fölöttünk számotokkal, felkeléssel, 
a zsarnoki liberalismussal rászedett népnek lázadásával, 
íme azok, kik lerázták a párt kötelezettségeit, hogy ellen-
állhassanak annak, ami saeculárisátiója nemcsak az eskünek, 
hanem egész törvényhozásunknak, az ország törvényének 
védelmére álltak. 

De még többet tettek. Védelmezték minden tövénynek 
alapját, mert nem lehet az emberek közt politikai rend er-
kölcsi törvény nélkül, és nincs erkölcsi törvény a személyes 
viszonyok el ismerése nélkül, egyrészt Isten s az ember közt, 
másrészt maguk között az emberek közt. Azt mondják, hogy 
ez itt megsértése az alkotmányos és vallásos szabadságnak. 
Feleletünk az : az alkotmányos szabadság nem törvényhozás 
erkölcs nélkül, és a vallásbeli szabadság nem egyenlő-
sége a theismusnak s az atheismusnak. 

Ha a törvény atheista, a theismus egyszerűen meg 
van tűrve, és ha a theismus egyszerűen meg van tűrve, 
az atheismus az uralkodó. A törvény akkor nem ismerné el 
az Istent és az ezen törvényen nyugvó államnak többé nem 
volna alapja az Istenben való hit. Nem hiszem egy perczig 
is, hogy Angolhon, Skóczia és Irland népe hajlandó volna 
ilyen elpártolásra. Ugy hiszem, hogy az ország vallásos 
érzete utálattal fordulna el az Istennek a nemzet nevé-
ben tervelt eme kiküszöbölésétől az ország törvényeiből és 
életéből. 

Nem tartozik hazzánk eltörülni vagy helyreállítani 
határozatilag a legfőbb Lényt. Es a mit az egyesült-király-
ság népe nem tenne meg, azt egy párt szavazatának, azt egy 

párt többsége által hozott határozatnak nem szabad tenni, ki-
vált midőn az országnak nem volt alkalma kijelenteni akara-
tá t e tekintetben. Semmi kormány, a nép nagy többsége lelki-
ismeretének megsértése nélkül, nem terjeszthetne a parla-
ment elé ilyen törvényváltoztatást. Előbb fel kellene oszlat-
ni a kamrát, appellálni az országra. IIa ezen appellatiónak 
megfelelőleg, a nép elhatározná, hogy a közérdek magával 
hozza, hogy törvényeinkben az Istent eltöröljék, hogy aztán 
az országot a hitetlenség sötét és gyászos utaira ragadják, 
ily tettnek a felelőssége nem háramolnék ránk, hanem azok-
ra, kik keresztül vitték. Mitől Tsten őrizzen meg minket és 
országunk jövőjét! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , április 5. Egy adott szó beváltása. — Meg-

ígértük, hogy az országgyűlés által az alapok és alapítvá-
nyok jogi természetének megvizsgálására kiküldött bizott-
sági márczius 27-én tartot t ülésről megemlékezünk legkö-
zelebb és hogy az ott tartott miniszteri beszédet figyelmünk 
tárgyává teszük. Adott szavunkat szokás szerint íme ezen-
nel beváltjuk, nehogy csak látszassunk valamit Ígérni és 
azután annak könnyebb oldalát fogni, azaz nem teljesíteni, 
nehogy magyarországi egyházi viszonyainkra vonatkozó 
valamely fontosabb inozzanat e lap hasábjairól hiányozzék. 

A nevezett bizottsági ülésen adott miniszteri nyilat-
kozatnak különösen két pontja vonja magára egész mérték-
ben figyelmünket. Az egyik pont igy szól : „Attól tartok, 
hogy a t. bizottság, az előbbi bizottság példáját követve, 
nincsen arra hangolva, hogy ily kényes jogi kérdésekben ha-
tározott véleményt mondjon. Ez esetben — meglehet hogy 
csalódom — van szerencsém felkérni a bizottságot, méltóz-
tassék a képviselőháznak bejelenteni, hogy véleménye sze-
rint legczéJszerűbb volna az alapok és alapítványok jogi 
természetének megvizsgálására nem küldeni ki többé bizott-o o 
ságot, hanem arra utasítani a kormányt, hogy tegyen javas-
latot ezen alapok és alapítványok mikénti, legalább ideig-
lenes kezelésére nézve ; — a jogi kérdés eldöntése biróságra 
bizatván." A második pontban pedig a következők foglaltat-
nak. „Az alapítványokról egy általános törvényt kell al-
kotnunk, mert a mostani szétszórtan létező törvényes in-
tézkedések mellett az alapítványok kellőleg biztosítva nin-
csenek ; az alapítványok nem tartatnak evidentiában, a ke-
zelő közegek felelősségéről nincs gondoskodva, a felügyelet 
vagy épen nem létezik, vagy oly hiányos, hogy a mellett 
igen sok alapítvány elvész és végre oly esetekben, midőn a 
gyökeresen megváltozott viszonyok folytán valamely ala-
pítványt ad mentem fundatoris kezelni többé lehetetlen, 
nem létezik törvény az iránt, mi történjék és mikép alakit-
tassék át az alapítvány." 

Ez az idézett két pont egész rémes voltában tűnteti fel 
előttünk a katholikus alapok és alapítványoknak ugy jele-
nét, mint jövőjét ; jelenét, mert ebből megtanulhatjuk, hogy 
a kath. alapitványok valóságos Csáky-szalmájaként közös 
tulajdonát képezték mindenkinek és harácsoltattak mindenki 
által a ki csak hozzáférhetett, a nélkül, hogy az elveszett 
alapokért bárkit is felelősségre lehetne vonni ; pedig ennek 
már csak a legmindennapibb erkölcsi törvény felfogása mel-
lett sem lenne szabad történni, mert legyenek bár mily hiá-
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nyosak is azok a törvényes rendelkezések, de a lelkiismeret 
törvénye nem hiányos, ezen törvény mellett mindenki fele-
lős a reábízott vagyon kezeléseért és e felelősségtől ha be-
csületes ember, ugy nem is fél, ha nem becsületes, ugy csak 
hadd bűnhődjék hitetlenségeért, daczára annak, hogy itt 
kath. vagyonról van szó. Vagy a történt nyilatkozat absoluto-
rium akar lenni az eddigi hűtclen kezelésértés azért is, a 
mely ezután következnék, mindaddig, mig csak törvényes 
intézkedés nem történik a hűtleen kezelés megbüntetésére? 
Es e kérdésben részben kifejezve van alapitványaink jövője 
is. Mihez hozzájárul, hogy a miniszteri indítvány, melynek 
értelmében a jogi kérdés megoldása most már biróságra bi-
zatik, e kérdés eldöntését nemcsak nem mozditja elő, hanem 
elodázza, maradván ennek következtében az alapok és ala-
pítványok a kormány kezében mind addig, mig a jogi kérdés 
el nem döntetik, a mi hogy minél tovább halasztassék, arra 
majd lesz gond elég. 

A nyilatkozat két pontjára elmondhatjuk általában 
az alapítványokról : multadban nincs öröm, jövődben nincs 
remény. IIa pedig részeit bonczoljuk e nyilatkozatnak, úgy, 
akár soha a végére ne jussunk. A nyilatkozat attól tart , 
hogy a bizottság nincs arra hangolva, hogy ily kényes jogi 
kérdésekben határozott véleményt mondjon. Hogyan ? Egy 
bizottság, mely évszámra foglalkozik e kérdéssel, mely 
tudta, hogy minő czélból küldetett ki, nem volna han-
golva arra, hogy véleményét kimondja ? Hiszen talán csak 
nem azért foglalkozott e kérdéssel, hogy véleményt ne 
mondjon, hanem, hogy mondjon ? És hogy ez az ügy kényes, 
azt már tudta a múltból ; ha pedig tudta, ugy miért vállalt 
magára ily küldetést, melynek azután az a vége, hogy ő 
bizony mondana valamit, de hát még sem mond semmit sem ? 
Miért nem nyilatkoztatta ki megválasztatása, vagy első 
ülése után azonnal, hogy ő véleményt e kényes ügyben mon-
dani nem akar, nem fog ? Előt tünk igen gyanús szinben tű-
nik fel ez az ügy, mert itt nem is a bizottság nézetével, 
hanem tulajdonképen egy felsőbb utasítással állunk szem-
ben, melyben tudtára adatik a bizottságnak, hogy mit és 
mikép határozzon a bizottság. I t t a bizottság határozatának 
elébe van vágba és pedig, hogy reánk katholikusokra nem 
előnyösen, az abból következtethető, mert a már eddig is-
meretes munkálatok mind katholikusnak imerik el az ala-
pokat és félni lehetett, hogy a bizottság nem lesz elég igaz-
ságtalan a katholikusok iránt, hogy azt tőlük megtagadja, 
amit az okmányok, mint kétségtelen katholikus tulajdont, 
tüntetnek fél. Ezt meg kellett akadályozni és utasításba 
kellett adni, hogy a bizottság ne mondjon véleményt a kér-
dés jogi oldalára nézve, mert sok tekintetben kellemetlen-
séget okozott volna és bizonyos számítások halomra döntet-
tek volna. 

A fensőbb utasitás azonban nemcsak azt mondja ki, 
mire nézve hullyassun a bizottság, hanem azt is, hogy mit 
mondjon; és ami ennek a mondásnak az egyik pontját illeti, 
hogy az országgyűlés ne küldjön ki többé ily bizottságot, az 
ellen semmi kifogásunk, hanem igenis a leghatározottabban 
kifogásoljuk a másik pontot, mely szerint a kormány utasi-
tandó lenne, hogy tegyen javaslatott ezen alapok és alapít-
ványok miként legalább ideiglenes kezelésére nézve ; kifogá-
soljuk pedig e pontot azért mert az országgyűlésnek, az ál-

lamnak ezekhez az alapokhoz semmi közük ; mi e kérdésben 
az állam minden ingerentiáját visszautasítjuk, mert ez rész-
ben a felség patronusi jogának praejudicálna, részben pe-
dig első lépés lenne arra, hogy ezek az alapok az állam 
részére confiscáltassanak. E lépés megengedése a katholi-
kusok részéről a legveszedelmesebb. Épen ez intézkedésre 
hivatkoznának, annak bebizonyításául, hogy ezek az alapok 
államiak. Hogy ez irányban tenni kell valamit, azt mi nem 
tagadjuk ; de ne úgy, mint azt az utasitás akarja ; nem az or-
szággyűlés közbejöttével, hanem egyenesen ő felségének 
mint legfőbb patronusnak közvetlen hatalmával. A minister, 
mint ő felsége a patrónus megbizottja, ő felsége előtt ki-
fejtheti, hogy a mostani ellenőrzés nem elégséges ; hogy ez 
valóságos legyen, méltóztassék ő felsége a 15-ös kath. bizott-
ságot oly jogokkal felruházni, melyek őt képessé tegyék az 
alapok kezelésére, ellenőrzésére. Ilyen bizottság felel meg a 
a jognak és egy ilyen bizottság felruházva a kellő hatalom-
mal képes lesz megakadályozni úgy a kath. tulajdon továb-
bi elharácsolását, a mint e vagyon kath. jellegét is meg-
őrizni. Ama másik utasitás szerinti bizottság- semmi garan-<—> o 
t iát sem nyújt, hanem igenis a még most létező 15 ös bizottsá-
got is megszüntetné és akkor még szabadabb lenne a vásár. E 
megjegyzéssel ez izben annyival is inkább befejezhetni hisz-
szük mondandónkat, mert húsvét után, midőn a bizott-
ság ismét öszeül, bizonyára lesz alkalmunk e kérdéshez újból 
hozzászólani. j | 

F rancz iaország . Nem kell többé Isten! — Az 1882. 
évi márcz. 11-ikét Francziaország legszomorúbb najjjai 
közé kell számítani. 

E napon a senatus, melyet némelyek vonakodtak még a 
franczia társadalomi egutolsó bástyájának tekinteni, e napon 
a senatus megmutatta, hogy nincs többé más oka a létezés-
re mint az, hogy feljegyezze a képviselő kamra határozatait . 

Az utolsó, január 8-kai választások előtt, mutatot t 
még hébe-korba némi ellenállási akaratot ; január 8-ka óta 
nem akar többé semmit. A revoluczionáriusok, kik örültek e 
választásoknak, nem csalódtak ; tudták jól, hogy azontúl, a 
szabadkőművesség, mely ura a Bourbon-palotának, majd 
Luxembourgban is átveszi az uralmat. 

A szabadkőművesség, mely csak gúnyból tar tot ta fenn 
a legfőbb építész nevét, hozzászoktatván ezáltal a szelleme-
ket Istennek az elméből való messze elvetésére, a szabad-
kőművesség nem lappang töb bé. Még ezt a legfőbb építészt 
sem ismeri el többé; kikiáltja, hogy nincs más tana, mint az 
atheismus, és, mint ura a kormánynak, ura a kamráknak, 
kijelenti, hogy minden törvényeinkből, az egész társadalom-
ból ki kell űzni az Istent. És a senatus aláveti magát. 

Tavai ellentált a kamrának és az elemi oktatásról 
szóló törvénybe igtatta, hogy a gyermeket tanítani kell kö-
telességeikre „Isten és a haza iránt." Ez idén Jules Ferry 
azt mondja neki, hogy ez a szavazat népszerűtlenné tette, és 
ha megújítaná, akkor a revisio pár t ja csak annál erősebbé 
lenne. Potius mori quam faedari, mondták azelőtt ; a mai sena-
tus azt mondja : Potias vivere, inkább élni gyalázatosan, mint 
meghalni ; és él. 

De élvén, halálra Ítélte magát, mert megmutatta, 
hogy teljesen hasztalanná vált. Egy pogány költő mond-
t a : Propter vitam vivendi perdere causas, Vannak em-
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berek, kik bogy éljenek, még életök okát is elvesztik. 
Nemsokára meg fogjuk látni a szombati szavazatnak követ-
kezményeit. 

A senatus tehát beleegyezett Istennek a tanitásból 
való kivetésébe, elvetette a hazát is, mert arról volt szó, 
hogy mellette vagy ellene szavazzanak ezen szavaknak : „az 
Isten és a haza iránti kötelességek". Ez a logika : ha többé o O 
nincs Isten, nincs többé haza. Egyébiránt többé nincs köte-
lesség, mert ki kényszeritheti az embert hasonló, egyenlő 
társával szemben ? Többé csak az erősebbnek joga létezik, 
nincs már kötelesség. Ez az a vad állam, mely rosszabb a 
legbutább népekénél, hol még marad bizonyos fogalom az 
Istenről. 

íme, ide vezetnek bennünket, ennyire jutottunk m á r : 
a nihilismus, a királygyilkosság, a gyilkolás és öngyilkos-
ság annak bizonysága. 

Márcz. 11-kén a franczia ( ? ) senatusban 158 szó sza-
vazott 116 ellen Isten iránti kötelességeink tanitásának az 
elemi oktatásból való kizárására ! 

Az Istent kiűzték a kórházakból, most kiűzték a közép-
iskolai és elemi tanitásból, az alkotmányból már tervezték 
kiűzni amennyiben megszüntették a közimákat. Egy „bo-
lond", aki majd azon végzi, hogy hasznot hajtson az ügyből, 
e szókat akarja letörülni : Dieu protege la France a franczia 
pénzről. Betil t ják a körmeneteket, melyek nagy vallásos cse-
lekedetek Isten iránt; a vallásos temetést a polgári temetéssel 
helyetesitik ; meg akarnak szabadulni a concordatumtól, 
mely elismeri, hogy Francziaországnak van vallása ; az Is-
ten neve majd ki lesz törülve az esküformából; denique a 
parancsszó az, hogy : nincs Isten, és a senatus elfogadja ezt 
a parancsszót. 

Azonban mi oly látványt fogunk nyújtani a világnak, 
melyet még sohasem nyújtottak neki, melyet különösen Fran-
cziaország még sohasem nyújtott neki, még legroszabb napjai-
ban sem. 1791-ben, az alkotmányban legfelül e szavak álltak: 
„A nemzetgyűlés elismeri és kijelenti, a legfőbb Léiig jelenlété-
ben és nevében . . ." 1793-ban, az állt o t t : „A franczia nép 
elismeri és kijelenti a legfőbb Lény jelenlétében . . . " A I I I . 
év alkotmánya szintén elismerte a legfőbb Lényt, és az 
1848-iki e szavakkal kezdődött : „Isten előtt és a franczia 
nép nevében." 

Ilová megyünk tehát? 
Francziaország nem akar többé Istent. Isteu el foo-

fordulni: ez Francziaországnak a vége. 
Siessünk kimondani: a hivatalos Francziaország, a sza-

badkőmivességtől és az úgynevezett szabadgondolkozástól 
kormányzott Francziaország az, mely megtagadja az Istent 
s a vallást. Van egy más Francziaország, szerencsénkre , 
van egy Francziaország, mely megtölti a templomokat és 
mely tódul a szent szószékek és a vezeklés székei köré ; 
Francziország, mely szabad iskolát nyit minden olyan is-
kola mellett, melyet az istentelenség bezár a vallás előtt ; 
Francziaország, mely nagylelkűen tud alamizsnát szerezni a 
jótékonysági bureau-k mellett, melyeket a philanthropia Ín-
ségben hagy ; egy Francziaország, melyben mindig teremnek 
irgalmasnénék, a szegények kis nővérei, egész legio olyan 
nő, kik életüket az emberek minden nyomorának enyhíté-
sére adják oda ; egy Francziaország, mely az egész világnak 

szolgáltat nagylelkű hittéritőket és papokat, püspököket, 
kiknek művei lebillentik az isteni igazság mérlegét a kö-o o o 
nyörület érdekében ; egy Francziaörszág végre, mely hisz, 
mely imádkozik, mely bűnét megbánja, mely Jézus-Krisz-
tust szereti, és melyet Jézus-Krisztus meg fog menteni. 

Tehát nem esünk kétségbe; merjük mondani, hogy mi 
annyival inkább remélünk, minél inkább megkettőződik az is-
tentelenség dühe: ez a düh vonaglása azon haláltusának, mely 
kezdetét vette. A sátáni forradalom végén vagyunk, mely 
Istent trónjától meg akarta fosztani, de Isten letiporja őt. 

Azt kiált ják : Nincs Isten ! mi azt kiáltjuk : Dicsőség 
Istennek ! Ez a győzelem szózata. 

mOLALOI. 
— A házi nevelés. Példákban előadva. Szülők, nevelők 

s különösen községi könyvtárak számára. I r t a zámolyi Varga 
Mihály. I I . kötet. A lélek müvelése, Budapest. Frankl in-Tár-
sulat. 1882. X , 579 lap. Ára 2 fr t 50 kr. 

= Ébre sz tő hangok műveltebb kath. körök számára. 
A legjelesebb honi és külföldi irók nyomán szerkeszi Zi-
mándy Ignácz székesfehéregyházmegyei sz. széki biró, okle-
veles főgymnasiumi tanár s törökbálinti plébános. I V . 
könyv. 1982. és folyam. Budapest. Hunyadi Mátyás. 241 
lap. Ára 1 f r t 60 kr. 

Magva e polemicus műnek a magyarországi kath. 
gymnásiumok eredete és alapitásmódja. 

= Előfizetési felhívás ily czimű munkára : Veritates 
Christianae, Quae Modum Exhibent Bene Vivendi Et Bene 
Moriendi. Authore Ii. P. Henrico Balde, Societatis Jesu 
Tvrnaviae, Typis academicis, per Frider. Gal, Anno 
M D C C X X V I Í I . 16-od rét 428. 11. és index capitum. 

Tisztemnél fogva a budapesti központi papnevelő 
könyvtárában kutatván kezembe került a fenn kiirt cimü 
munka, amelyet lapozni kezdvén, annak ri tka classicitással 
irt tartalma annyira lebilincselte elmémet, és meghóditá 
szivemet, hogy első gondolatom az volt, miszerint ezen ha-
zánkban kevésbbé ismert művet, mely a „Krisztus követésé-
ről szóló négy könyv" mellett mindenha méltó helyet fog-
lal el — első sorban ugyan mélyen tisztelt paptársaim 
számára latin nyelven, azután pedig az ascetikus irodalom 
gyöngyei iránt fogékonysággal bíró kath. olvasó közönségünk 
számára magyar nyelvünkön is közkincsé tegyem, kiadjam. 

Azóta, hogy Balde Henrik jézustársasági atyának szó-
ban levő ezen munkája először kezembe került, és bennem 
kiadása iránt az első gondolat megvillant — már négy hó-
nap mult el, és nekem ezen idő alatt elég bő alkalmam nyilt 
e művet át és átolvasni és áttanulmányozhatni. Kiadatási 
szándékom ez időközben erős elhatározássá érlelődött meg 
bennem. A módozatok iránt tanakodtam a „Hunyadi Má-
tyás" nyomdaintézetének m. t. tulajdonosával, akivel is ab-
ban állapodtunk meg, hogy Balde Henrik J . t. atyának : 
„Veritates christianae" stb. czimű e munkájának kiadatása 
ügyében mindenekelőtt előfizetési felhívás intéztessék a mé-
lyen tisztelt egyházi és az egyház nyelvét értő világi férfi-
akhoz, és ha legalább 300-an, jelentkezni fognak a munka 
előfizetőiül, — annak kiadása ekként lehetségessé tétet-
vén, nyomatása azonnal munkába fog vétetni. — Az előfi-
zetési ár 1 forintba alapíttatott meg. 

A kiadási költségek ügyében ekként megállapodásra 
jutván, magának a kiadni készült nagybeesű műnek illető-
leg szerzőjének érdemében iparkodtam tisztába jönni. E te-
kintetben a „Balde"-név okozott először nehézséget. Kezdet-
ben Balde Jakabra , a 17 századbeli nagy költői lángészre 
gondoltam, de kételyeimet és habozásaimat csakhamar 
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eloszlatták ft. Rosty Kálmán j. t. atyának és ismert nevű 
kalocsai tudós tanárnak nagybecsű szives közlései, melyeket 
irodalmunk terén nagy érdemekkel biró e lángbuzgóságu 
férfiú megkeresésemre a léglekötelezőbb készséggel rendel-
kezésemre bocsátott. Fogadja ezennel magam és az érdek-
lődő közönség nevében legmélyebb hálámat nemesszivü fá-
radságáért. Ez adatok szerint Balde Henrik, kinek Balde 
Jakabhoz semmi köze — ez német ember, és Elszasznak 
Elsesheim v. Ensisheim városkájában sz. 1603 ; meghalt pe-
dig a dunamelléki Neuburgban 1668-ban — belga szárma-
zású és a Francziaországgal határos nyugati Flandria-tar-
tománynak Ypern nevű városában született 1619-iki évjun. 
4-én. Mechelnben a jézustársasági novitiatusba lépett 1640. 
szept. 26. Meghalt Ypernben 1690. april hó 10. Kérdésben 
forgó műve eredetiben flamand nyelven készült ezen czim 
alatt : „Niewe Christelycke Waerheden leeren dewel leven 
ende wel sterven ; door P . Henricus Balde, Priester der 
Societeyt Jesu. Tot Brüssel by Gielis Stryckwant 1673. 12° 
pp. 274." — Ötvennégy éves korában, tehát testi és szellemi 
erejének teljében, sok elmélkedés és reflexiók, nemkülönben 
a gyakorlati élet terén szerzett gazdag tapasztalatok után 
irta e művét, amelyben, aki olvassa, nem tudja vájjon a szent 
és profán tudományokban való otthonosságot, vagy a clas-
sicus irályt, a meglepő hasonlatokat vagy az elmét és szivet 
egyarant hódolatra, megadásra kényszerítő kérlelhetlen lo-
gicát és fönségesnél fönségesebb gondolatokat bámulja-e 
elébb. A szóban forgó műben nyilatkozó szent és profán tu-
dományosság e quintessentiáját csak ugy érthetjük meg né-
mileg, ha a tudós szerző biographiájához hozzácsatoljuk 
még azt is, hogy Balde Henrik atya, mint négy fogadalmu 
professus több évig classical tanítással és a máriai congre-
gatiók 17 évnél tovább viselt kormányzatával foglalkozott. 

A mű absolut becséről tanúskodnak annak gyakori 
kiadásai. Igy flamand nyelven 1833-ig 10 kiadást ért. La-
tin kiadatásainak száma, az előttünk fekvő nagyszombati 
1728 ik évi kiadást ide nem számítva, nyolcz. Latinul utol-
szor Linczben, 1769-ben jelent meg utoljára. Franczia kia-
dásainak száma: 13, legutolsó 1865 évben Tournaiban. 

Balde-nak 92 fejezetből álló e munkája a leghaszno-
sabb olvasmányul szolgálhat egyháziak- és világiaknak 
egyaránt. „Sí quando contingat, — mondja a mézajku szer-
ző előszavában — ut spiritus tuus languere incipiat, atque 
intepescere; neque ad orandum aut ad perpendenda more 
consueto, sacrosancta Christi mysteria, recte sis comparatus, 
— percurre aliquot veritates juxta modum orandi, qui con-
sistit in attenta singulorum verborum et sensuum conside-
ratione, iis tam diu insistendo, donec intellectus illuminatus, 
et voluntas mota pium circa illa gustum invenerit." — A 
szellemi összeszedettség (recollectio) és ájtatos lelki gyakor-
latok czéljából fölkeresett visszavonultság- és magányban 
e mű a legbiztosabb kalauzul szolgálhat a szellemi élet ut-
jain. Kimeríthetlen forrás nyilik meg benne a lelki gyakor-
latokat végzőnek és az egyházi szónoknak, aki magasztos 
tisztében a keresztény igazságok rövid világos és könnyen 
megérthető modorában és szivet lelket gyönyörködtető ke-
netességével akar eljárni. 

Egyébb művei közöl, melyekről a tervezett kiadásban 
a maga helyén említés fog tétetni, csak a valószinőleg szin-
tén flamand nyelven, Brüsszelben, 1665-ben megjelent, ily 
czimű müvét említjük meg : „Associatio pro felici morte 
et celeri liberatione ex purgatorio sub tutela et cultu B. 
Mariae Yirginis sine macula conceptae." Ezen műből 4 év 
alatt 20,000, mond : húszezer példány kelt el. 

Méltóztassanak tehát mélyen tisztelt paptársaim és 
classicailag képzett világi férfiaink Balde Henrik jézus-

társasági atyának fonti műve kiadására irányuló terveme-
becses figyelmökre méltatni és előfizetésre való szándékukat 
bejegyzés és előleges tájékoztatás véget minél nagyobb szám-
ban és minél rövidebb idő alatt e felhívási iven vagy leve-
lezési lapon velem tudatni. Az eredményről annak idejében 
számot fogok adni lapok utján a jelenkező in. t. előfize-
tőknek. 

A tiszta jövedelem egy része a budapesti sz. Vincze-
egylet szegény gondozottjainak segélyezésére fog fölajánl-
tatni. 

A gyűjtőknek 10 példány után egy tiszteletpéldány-
nyal szolgálok. Dr. Való Simon, 

budapest-központi papnevelői tanfelügyelő. 

V E G Y E S E K . 
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— O (minentiája, a főm. bibornok herczeg-prímás, 
kegyelmes főpásztorunk, annyira felüdült gyengélkedéséből, 
hogy a fárasztó zöldcsütörtöki szertartásokat teljes jólétben 
maga végezte. 

— Zarándoklat Nagy-Mária- Cz elibe. Következő je-
lentés küldetett be hozzánk : Az egész kereszténységnek 
számtalan okai vannak szívbeli hálát adni Istennek, mag-asz-
talni a mennyei Atyát azon magasztos malasztokért, melyek-
kel az egész emberi nemzetet a bold, szűz Máriában gazda-
gította. Mária mint Isten fiának anyja, áldást hozott az 
emberi nemnek. Yan következőleg okunk magasztalni az 
Urat, áldani a mennyei atyának szent nevét. Ez ösztönöz, 
buzdít minket is, hogy buzgó őseinknek, ájtatos apáinknak 
példáját követve, az üdvösség jelével, a szent kereszt zász-
laja alatt, Mária kegyelmeinek jeles helyére-zarándokoljunk. 
Elhagyva itthonunkat azért oda fogunk menni azon kegy-
helyre, hol hazánkfiai keserveikben, testi-lelki szükségeikben 
enyhülést kerestek s találtak. Tudatjuk tehát mindazokkal, 
kik velünk zarándokolni óhajtanak, hogy jövő május hó el-
sején, azaz hétfőn, reggel 6 órakor végzett szent mise után 
szabad királyi Pozsony városból az úgynevezett barátok-, 
(szentferencziek) zárdatemplomából, a magyar ajkú ker. kath. 
hivek ájtatos körmenetben egyesülve, lelkivezérökkel elin-
dulnak magyar ima s énekek zengedezése közt Nagy-Mária-
Czellbe, a szűz anyának, mint édes hazánk védasszonyának 
tiszteletére. Vidéki zarándoktársaink figyelmeztetnek, hogy 
april 30-án, azaz : vasárnap délután már itt legyenek Po-
zsonyban. Jertek velem Máriát dicsérni; mert ő fogja Fiát éret 
tünk kérni. Jertek a szent anyához, ki annyi szeretettel vár 
bennünket. Kelt Pozsonyban, april havában. 1882. Horváth 
Ernő, szentferenczi áldozár, lelkivezér. 

— Esztergomban a húsvéti papi sz. gyarkorlatokat P . 
Nilles s. J . innsbrucki theologiai tanár tartotta. 

— A müncheni városi hatóság 20 szavazattal 7 ellen a 
városi képviselő testület indítványára az iskolák vallásos 
jellegét visszaállította s a közös vagyis felekezetlen iskolák 
rendszerét megszüntette. 

— Poroszországban az egyház helyzetének javulása 
egy lépéssel ismét előbbre haladt. A centrum és a conservativ 
párt compromÍ8sumra lépett, minek következtében az egy-
házpolitikai tvjavaslat 4. és ő.czikke elejtetett, a többiek pe-
dig a comproniissuin alapján fogadtattak el. 

— Francziaország egy vallásos eszmével ismét a kez-
deményezés terére lépett. Több lelkes férfiú, főpásztoraik 
helyeslésével, zarándoklatot szerveznek Jeruzsálembe, mely 
minden eddigi zarándoklattól elütőleg, tisztán bűnbánati 
zarándoklat (peregrinatio poenitentiae) lesz. XIII. Leo pápa 
f. évi márczius 8-án kelt brevéjében teljes búcsú engedélye-
zésével tüntette ki e zarándoklatot. Legközelebb bővebben. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Pontius Pilátus Judaeának római helytartója. — A bucsujáratok a kath. egyházban. — Mire használták a 
pápák hatalmukat ? — Egyházi tudósítások : Budapest. A katholicismus és a magyar nemzetiség. Róma. Az egyház és a 
társulatok. — Angolország. A methodisták és a „mentő-hadsereg." — Irodalom. Tul a síron ismét megismerjük egymást. 

— Vegyesek. 

P o n t i u s P i l á t u s 

Judaeának római helytartója. 
Életrajz. 

I r t a : Németliy Lajos. 

Pilátusnak első törvénykezése Krisztus felett. 

Krisz tus u r u n k elfogatása é je ié t követő ha j -
nalon a Sanhédr in még egyszer összejöt t s ha tá roz -
ta, hogy Krisz tus P i l á tu s elé vezettessék, mi re az 
összes gyülekezet fe lá l lot t és J é z u s t kötözöt ten 
Pon t ius P i l á tu s he ly ta r tónak tö rvényházába vezet-
ték, mely az Anton ia vá r mel le t t vala, hogy neki 
á tszolgál tassák. Czéluk volt, hogy a procura to r ha-
lá l ra Í tél je öt. Ezt ök magok nem tehet ték, mer t az 
élet és halál fe let t való i té le thozásra a jog a ró-
maiak á l ta l meg vo l t töliik vonva. Ezér t kénytele-
nek va lának Pi lá tushoz fordulni , h a b á r i r á n y á b a n 
el lenséges i n d u l a t t a l visel tet tek. Ez t ö r t é n t a hús-
vét i ünnepek első nap ján , pénteken, Nisanhónap 
15-én korán reggel . 

A főpapok és a nép vénei nem léptek a tör-
vényházba, hogy meg ne t i sz tá ta lan í t tassanak, ha-
nem a húsvét i áldozatok l akomá jában részt vehes-
senek. Azér t P i l á t u s k imen t hozzájok és mondá : 
„Micsoda váda t hoztok fel ezen ember e l l en?" Fe-
lelék és mondák nek i : „Ha ez nem volna gonosz 
tevő, nem ad tuk volna öt kezedbe. u 

Ezen feleletből ki te tszik Jézus ellen való gyű-
löletük, a római u ra lommal való elégedet lenségük 
és a felet t való boszankodásuk, hogy P i l á t u s m é g 
kérdőre is von ja őket és nem elégszik meg azzal, 
hogy ál talok a főtanácsban k imondot t ha lá lbün te -
tés foganatos í tása czéljából őt neki á tad ták . Ez t 
azonnal észrevet te a kö rmönfon t ; de a vád lo t tnak 
egész magavise le téből va lami ha lá lbün te tés re mél tó 

vétséget nem észlelhetvén, gúnyos feleletével érez-
te t te velők erö t lenségöket és pöffeszkedő vo l tuka t , 
mondván : „Vegyétek á t ti öt, és tö rvény iek szerint 
Í té l jé tek meg." Á m d e mondák nekik a zs idók: „Ne-
künk senki t sem szabad megö lnünk . " Más körü l -
mények között P i l á t u s az izrael i ta nép gőgét sér tő 
szavaira más feleletet kapot t volna, de most reá 
szorul tak P i l á t u s beleegyezésére, hogy J é z u s elleni 
gyű lö le tüknek eleget t ehessenek , azért elisme-
rik a rómaiak ha t a lmá t m a g u k felett . Ugy tesznek 
min t a fo r rada lmárok és szabadsághősök, a kik ak-
kor el ismerik a hata lmat , melynek kü lönben le-
rombolásá ra czéloznak, ha azt fe lhaszná lha t ják az 
egyház megron tásá ra . 

E r r e elkezdték őt vádolni m o n d v á n : „Ugy t a -
lá l tuk , hogy ez fe l fo rga t ja nemze tünke t és meg-
t i l t j a adót adni a császárnak, és m a g á t Kr i sz tus 
k i rá lynak m o n d j a . " Ezen hamis vádda l s zámí t á suk -
ban nem csalatkoztak az Üdvözi tö ellenségei. Meg-© o 
t e t te az kellő ha tásá t P i l á tu s r a , ki ezen, s zámára 
ér tékes szavakat fe lkap ta és bement a törvényház-
ba, hogy ott maga indí tson v izsgála to t és J é z u s t 
m a g a elé á l l i tván kérdé öt. „Te vagy-e a zsidók 
k i r á l y a ? " Mire J é z u s fe le ié : . .Magadtól mondod e 
ezt, vagy mások mondo t t ák neked én fe lö lem?" 
Ezen kérdésből lehet következtetni , hogy J é z u s 
P i l á tu s sa l e g y ü t t nem volt a vádlók előtt. Ezen 
kérdésével J é z u s P i l á t u s t a r r a aka r t a legfőképen 
f igyelmeztetni , miszer in t a k i rá lyságró l i t t csak át-
v i t t é r te lemben lehet szó. E r r e ki i lömben P i l á t u s 
következte the te t t J ézus egész megjelenéséből , a zsi-
dóknak a Messiás u t án való epedésökböl, az el len-
szenvből, mely lye l a római u ra lom ellen visel te tnek 
és egész fe l lépésükből , hogy i t t a császárság szá-
mára veszélyes k i rá lyságró l nem lehet szó. P i l á t u s 
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ghmátetgértet te Krisztus részéről kapot t e figyelmez-
tetést és feddést azért boszankodva kérdi : „Vájjon 
zsidó vagyok-e én ? A te nemzeted és a főpapok ad-
tak téged kezembe, mit mive l té l?" Feleié J é z u s : o 
„Az én országom nem e világról való. Ha e világ-
ból volna országom, az én szolgáim harczra kelné-o ' o 

nek, hogy kézbe ne adassam a zsidóknak. Most 
azonban országom nem innét való." Mondá erre 
neki P i l á tu s : „Tehát király vagy t e ? " Feleié Jézus: 
„Te mondod, hogy én ki rá ly vagyok. En arra szü-
lettem és azért jö t tem a világra, hogy bizonyságot 
tegyek az igazságról. Minden a ki az igazságból 
vagyon ha l lga t ja az én szómat.ü Mondá neki Pilá-
tus : ,.Mi az igazság?" Es midőn ezt mondotta, is-~s Ö O 7 

mét kimene a zsidókhoz. 
Pi lá tus a világ egyik nagyja kevés vágygyal 

volt az igazságról, mely az erkölcsök tekintetében 
eívi tázhatat lan jogokkal bir, többet megtudhatni , 
azért a t á rgya lás t félbeszakitá s távozott . Találólag 
fejezi ki ezt Klopstock Messiásában igy: 1 ) 

„und sagt, mit der Miene des Weltmanns, 
Der kurzsichtig, doch lächelnd, des Ernstes Sache ver-

urtheilt : 
Was ist Wahrhei t ?" 

Tárkányinak fordi tásából is ál l jon itt. e mar -
quans hely : 

„arczán egy büszke világfit 
Látsz, ki rövidlátó, s mégis mosolyogva Ítélget 
Bármi komoly tárgyról ; kérdi : Miben áll az igazság? !" 

Krisztust , ki magát az igazság kirá lyának 
val l ja , P i lá tus valamely héber bölcsnek tar tá , ki 
u j iskolát szándékozik alkotni, olyat mint a „plá-
tó féle vi lág-ál lam" a mi a római törvényekkel el-
lenkezésben nincsen, s nem is büntethető. Hogy 
ily ér te lmű ország ki rá lyának t a r t j a magát Krisz-
tus , azt anná l is könnyebben elképzelhette magá-
nak Pi lá tus , mer t már a rabbinusok egyik másika 
is egész k i rá ly lyá fú j t a fel magát , és Laërt ius Dio-
genes bizonysága 2) szerint, a stoikus bölesek is ki 
rá lyoknak képzelték maguka t : 

„Ov aóvov eXevd"£QW$ h tv a T TOVÇ Öoifovg UÛ.A v.al 

(jadiltaç" Sőt maga Cicero is, Plá tót nem csak ki-
rá ly lyá emelé de istenesité is :3) „Audiamus Plato 
nem, quasi quemdam Deum philosophorum." Há t 
Horá t ius ? ki a bölcsekkel együtt sa já t magát is 
be lecandidál ja 4 ) a legfelsőbb méltóságokba. „Ad 
summám, sapiens uno minor est Jove, dives, liber, 

VII . ének, 354—56. 
2) Lib. VI I . segm. 122. 
3) De natura Deor. I I . 12. 
4) Libro I . espistola 1. 

honoratus, pulcher, rex denique r e g u m ! " Ilyen böl-
csészeti nézeteket Pi lá tusnak, mint müvei t római-
nak, természetesen ismerni kellett, s azért sehogy 
sem ta lá lhat ta büntetésre méltóknak Krisztus ilyen 
elveit. 

Ily nézetek közt kiérve a zsidókhoz igy szólt : 
„Én semmi okot nem találok ö benne." Ekkor a 
vádlók különféle súlyos vádakat hoztak elő ellene, 
melyeket Krisztus hallott , de azokra mitsem felelt. 
Sőt Pi lá tus öt sa já t védelmére felszÓlitá mondván : 
„Nincs erre semmi mondanivalód ? Nem hallod, mily 
nagy vádakat emelnek el lened?" De ö egy szavára 
sem felelt neki, ugy hogy felettébb csodálkozék a 
helytartó. Különben Krisztus hal lgatása is szemrehá-
nyás volt, azért mert P i lá tus ugyan a vádakat meg-
hallgat ta , de bizonyítékokat nem kivánt . A főpapok 
és nép vénei igy vérszemet kapva ingerül tséget 
muta tó szavakkal lármázák : „ 0 tanaival fel lází t ja 
a népet egész Judaeában, Galilaeától kezdve egész 
idáig." Mily fur fangos sykophantesi mesterséggel 
iparkodnak kelepczét készíteni Krisztusnak Pi lá tus 
előtt. Kr isz tusra eddig átalános radikál tendent iá t 
bélyegeztek, most már határozot tabban jelezik azt 
midőn Galilaeát említik, a hol a gaulonites pár t 
még mindég nyugtalankodik, melyet P i lá tusnak 
kiilömben is szándéka volt ki ir tani . 

Azonban Krisztus ellenségei most az egyszer 
csalódtak ; mert midőn Pi lá tus Galilaeát hal lot ta 
említeni, kérdezé : „Vaj jon ezen ember galilaeabe-
l i e ? " S midőn megtudá, hogy Jézus Heródesnek 
ta r tományából való, elkiildé Heródeshez, aki ezen 
napok alat t szintén Jeruzsálemben tartózkodott . 

A gyámolta lan biró örömmel kap az alkalmon, 
melyet az incompetentia látszik neki szolgáltatni, 
hogy kellemetlen ügyétől megszabaduljon, és siet 
azt a forum domicilii-hez, mint coinpetenshez odáb-
bozni, annál is inkább, mer t ebből előnyök is há-
ramlanak reá, mer t Heródest, kit imént, joghatósá-
gának csorbításával igen megsértet t , kiengesztel-
ni o o ' 
het i ; egyszersmint mivel látta, miszerint Krisztus 
ügyében kevésbé lázításról, min t a zsidó törvények-
ről levén szó, Heródest min t zsidóországi születé-
sűt, ez ügyben já r tasabbnak ta r to t ta magánál . Ide 
czéloznak ismét Klopstocknak szavai 5) melyeket a 
Tárkányi-féle fordí tásból ve t tünk á t : 

„De ti Galilaeáról 
Tettetek említést, ott kéle fel ő ; — a Heródes 
Birtoka ez, hozzá küldöm, hogy ítélje el őtet. 
Es ha (mikép látom,) inkább törvényeitekről, 
5) Messias VII. ének. 256— 261. • 
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Mint lázitásról van a kérdés : ú j ra Heródes 
Jobban Ítélhet, mint én ebben. — Szóla Pilátus." 

Heródes igen megörvendett , midőn Jézus t lát-
ta, de mégis czélszerübbnek tar to t ta nem bíráskodni 
s öt P i lá tusnak visszaküldeni. Ezt vagy Jézustól 
való titkos félelemből, vagy eszélyességből tette, 
mert tanácsosabbnak ta r to l t a megelégedni P i lá tus 
udvariasságával , s a törvénykezést a ha ta lmára 
büszke rómainak átengedni. Mit P i lá tus maga ré-
szére Heródesiől szintén megtisztelésnek tar tot t , s 
ez által lé t re jöt t köztük a barátság. 

(Folytatjuk.) 

A bucsujáratok a kath. egyházban. 
A szent asszonyok menete a kálvária hegyre s az 

Üd vüzitő sirjához volt mindig a katholikus bucsujáratok 
előképe. A szent vértanuk sirjai, különösen szent Péter és 
szent Pá l apostolokéi már a kereszténység idejében szintén 
jámbor zarándoklatoknak képezék czélját. Igy egy persa 
családról olvasható : 

Romae via Cornelia sanctorum martyrum 
Marii et Marthae conjugum, et filiorum Audi-
Faccis et Abächum nobilium persarum, qui 
Komám temporibus Claudii Principis ad ora-
tionem vénérant. 

„Kómában a Cornelius úton emlékét tisztelik Marius 
és Martha szent vértanuk és házasoknak valamint Audifax 
és Abachus fiaiknak, kik nemes persák s Claudius császár 
idejében (270) jöttek Komába imádkozni." ') 

Még hamarább, mint e nemes persák, zarándokoltak 
a keresztények a két szent apostoli fejedelem sirjához ; de 
legszámosabbak voltak a bucsujáratok a kereszt diadala 
után, midőn Konstantin császár szent Péter és szent Pá l 
apostol sírboltja felett nagyszerű templomokat építtetett. A 
mint a zarándokok a templom ajtajához közeledének, térdre 
borultak, megcsókolták annak küszöbét vagy pedig kezök-
kel megérintették azt, melyet azután ajkaikhoz tettek és 
megcsókoltak. Innen az ősrégi kifejezés : „ad limina Apo-
stolorum" „az apostolok si.xjához zarándokolni." Századokon 
keresztül egészen legújabb időkik tartottak eme bucsujáratok 
ad limina Apostolorum. — Azonban nemcsak az apostolok 
sirjai, hanem a nevezetesebb vértanuk temetkezési helye is 
látogatva volt távol és közelről jött zarándokok által, kik 
ott magukért, szüleik, rokonaik és barátjaikért imádkoztak 
és fogadalmaikat beváltották. A meghatottság bizonyos ér-
zése szállja meg az embert, i r ja egy áldozár, ki a katakom-
bákat gyakran látogatta, ha a csendes szent holt váro-
son keresztül vándorlunk és annyi évszázad után olvassuk 
amaz ezer imát, könyörgést és kivánatot, melyeket ama régi 
idők zarándokai a sírboltok és karzatok falaiba bekarczol-
tak. Igy szent Callistus temetőjének első kápolnájában a be-
menet falán egy felirat olvasható, mely egy zarándok lelke-
sült áhítatát tolmácsolja, a mint a halott-város küszöbén 
állott ; „Gervsale civitas et ornamentum Domini, cujus . . . 
O Jeruzsálem városa, disze az Urnák, kinek v é r t a n ú i . . T o -

') Georg Ott : „Die ersten Christen ober und unter der Erde." 

vább vándorolva a zarándokok neveire akadunk, Rufina, Fe-
lix, Elpidiphorus, Maximus, Nicasius , . . közben imákra és 
könyörgésekre, távol vagy megholt barátokért, egészen a 
régi egyszerű keresztény sírfeliratok mintájára, pl. Jconi 
vivas, „Ikonius élj !" Ponti vivas in Deo Xristo, „Pontius élj 
Krisztus Istenben !" Eliane vivas in eterno, „Elianus élj 
örökké !" TELA Cl ZHC EN OED., Gelasius, élj Istenben !" 
AlONYCl Bin AC ITS 6EQ\ Dionysius, élj Istenben!" 

Az érzelem, mely a jámbor zarándokokat ösztönözte, 
hogy bevéssék a sírboltok falaiba azok neveit, kik nekik ked-
vesek valának, kiknek javáért valamit tenni akartak, az em-
beri szivvel veleszületett. Bizonyos ingerrel jár egy'zarándo-
kot mintegy 15 évszázadnyi időköz után lépésről lépésre követ-
ni a katakombákban tett zarándoklataiban. Kómába jöt t és le-
szállott a sírboltba egyikök, a leggyengédebb emlékkel telt 
szivvel bizonyos Sophronia, talán testvére vagy anyja iránt. 
Mielőtt belépett volna a szentély előcsarnokába ezt i r t a : So-
phronia "Vibas... Cum Tuis, „Sophronia élj tieiddel;" magánál 
a bejáratnál ; Sophronia . . . in Domino, „Sophronia élj az 
Urban ;" azután nagyobb betűkkel s majdnem szabályszerű 
sírfelirat alakjában egy más kápolna főoltárára ezt irta : 
Sophronia dulcis, semper vives Deo, „Sophronia, te édes, te 
mindig élni fogsz Istenben s azután még egyszer ismétli 
ugyanazon helyen: Sophronia vives, „Sophronia te élni fogsz!" 
A zarándok kezdetben kívánta, hogy Sophronia éljen Is-
tenben az Urban ; midőn pedig bizalomteljesen imádkozott 
érte, imáját meghallgatva hiszi, és megvan győződve, hogy 
mindig élni fog az Urban. 

A zarándokok puszta nevein és rövid imádságokon ki-
vül lehet még tatálni azon vértanuk megszólítását is, kik 
a katakombák kápolnáiban eltemetve vannak. Némelykor 
a szent vértanuk együttesen szólittatnak meg azon kérelem 
kíséretében, hogy emlékezzenek meg erről vagy amarról, 
pl.: Ti szent vértanuk emlékezzetek meg Elapsiusról." „Kö-
nyörögjetek le atyám és testvéreimre örök békét, hogy élje-
nek a végtelenül jóságos Istennel." Marcianum Successum, 
Seuerum spirita sancta in mente havete et omnes fratres nos-
tros, „Szent lelkek, emlékezetek meg Marcianus, Successus, 
Severus és valamennyi fivéreinkről :" Némelykor az imád-
ság csak egyre irányul, és pedig rendesen szent Sixtus pá-
pára, ki szent Callistus katakombájában mindig kiváló 
tiszteletben részesült. Peti te spririta sancta ut Verecundus 
cum suis bene nauiget, „Szent lelkek, könyörögjetek, hogy 
Verecundusnak övéivel szerencsés hajózása legyen." Otia 
petite et pro parente ét fratribus ejus : „Könyörögjetek le 
békét szüleire és fivéreire." Yibant cum bono, „Éljenek 
szerencsésen." Sante Suste in mente habeas in horationes Au-
reliu, Repertinu, „Szent Sixtus, emlékezzél meg imádban Re-
pertiuus és Aureliusról "AION12IN E12MNIAN EXErAl, 
„Emlékezzél meg Dionysiusról." 

Az egyszerű és meleg szeretet, mely ezen imákat su-
galta, arra enged következtetni, hogy azok a 2. vagy 3. szá-
zadból származnak. Azonban a zarándokok azon czélból is 
felkeresték a katakombákat, hogy fogadalmaikat beváltsák, 
mint ezt a következő ott talált felirat mutat ja : Deo Annu-
ente Felis . . . Susti Votum Posuit, „Isten segedelmével fel-
állította ezen fogadalmi táblát Sixtusnak Felix." 

Azon jámbor katholikus szokás tehát, mely szerint va-
29* 
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lami szent helyre zarándokolunk, erre magunkat fogada-
lom által lekötelezzük, ott imdakozunk, áldozunk és foga-
dalmunkat igy beváltjuk, semmi esetre sem ujitás, hanem 
kezdetét vette mindjárt a kereszténység első feltűnésekor. 

Dr. Ott Adám. 

Mire használták a pápák az ö hatalmukat ? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

V I I . Gergely pápának különös gondja volt a tiszta 
életre is az egyházon belül. Egyedül az erkölcs és jámbor-
ság emelése iránti tekintet volt, mely őt arra birta, hogy 
élete nagy harczát megkezdje, mert nagyon jól tudta, hogy 
az egyház szolgáinak tiszta életére gondolni se lehet az oly 
körülmények között, mig az egyház a világi hatalom alatti 
veszélyes szolgaságtól és annak szükséges következményei-
től meg nem szabadul. 

Csak ha az egyház tökéletes szabadkezet vívott ki 
szolgái beigtatása és letétele iránt, és a kötelezettségtől min-
den lépten a hatalmasok kegyére figyelni megszabadult, 
gondolhat csak a legfontosabb feladatra, hogy a romlott papo-
kat állásukat mégillető tiszta életre vissza vezesse. Mit szen-
vedett, mennyit küzdött Gergely e tehintetben, az tudva van, 
és annak elsorolása szükségtelen. Bámulandó azonban, hogy 
ezen törekvéseit illetőleg rosz szándékot fognak rá. A papi 
nőtlenséget is, mondják, csak azon szempontból sürgette any-
nyira, hogy mérhetlen uralomvágyának annál jobban hódol-
hasson. Mintha Gergely nem lett volna elég éles eszű. misze-
rint belássa, hogy oly nyomorult papok,kik az elveknek képte-
lenek ellentállni, sokkal inkább szabadakarat nélküli teremt-
ményeket szolgáltatnak, mint a nőtlenek, minden földi gon-
doktól mentek és a testi kéjek elleni harczban aczélosodott fér-
fiak ! Mily aljas, és szegényes lelkek lehetnek azok, kik egy 
oly férfiúnak mint VI I . Gergely ily válalatnál oly szándékot 
tulajdonítanak ! Mily magasan áll emellett Gergely, midőn 
a papi szüzesség ajánlásakor e remek szavakat ir ja : .,Igen 
gyalázatosnak tűnik fel előttünk, hogy a legjobb világi 
katona földi fejedelméért harczkészen áll, és a haláltól alig 
retteg, mig mi, kik az Ur papjainak hivatunk, királyunkért 
nem akarunk harczolni, ki mindent semmiből alkotott, ki 
nem késlekedett értünk meghalni, ki nekünk jutalmat ígért, 
mely örökké tar t ." 

Legmélyebb fájdalommal panaszkodik különösen az 
általános erkölcsi romlottság felett, azért könnyen látható, 
mily szándékból tar t oly sokat annak emelésére. „Gyakran 
kérem Istent, a hogy nekem sugallotta, vagy hivjon el en-
gem az életből, vagy tegyen hasznossá a közös anya részére» 
és mégis nem szabadított meg e nagy szomorúságtól; és éle-
tem ezen anyának, melyhez ő engem lánczczal fűzött, 
mint óhajtám, használ. Mérhetetlen fájdalom és általános 
szomorúság környez engem : a keleti egyház az ördög su-
gallata folytán a hittől elszakadt. IIa lélekben nyugat, dél, 
észak felé tekintek, ugy alig találok püspököket, kik jogsze-
rűek volnának és jogszerűen élnének és a keresztény népet 
Krisztus iránti szeretet és nem világi büszkeségből kor-o o 
mányoznák. A földi fejedelmek között egyet se ismerek, kik 
Isten tiszteletét a magukénál, az igazságot a nyereségnél 
többre becsülnék. Azokat pedig, kik közt élek, a rómaiak, 

') 1. 3. ep, ö. 

longobárdokat és normánnokat, a mint sokszor mondtam ne-
kik , rosszabbaknak tartom a zsidók és pogányoknál s 
ha magamba szálok, tevékenységem súlya által annyira 
lenyomva érzem magamat, hogy más üdvremény nem marad 
fönn, mint Krisztus irgalmassága." a) 

Ugy hisszük, ezekben mindenki meglelheti, mily szel-
lemben tekiuté ő korát s mily okokból igyekezett annak 
bűneit kiirtani. 

Különös figyelmet fordított az istenitisztelet emelésére 
és a szentségek méltó kiszolgáltatására. Ezek bizonyára nem 
oly czélok, melyeket valaki magának kitűz, ki másra nem gon-
dol, mint arra, hogy minden fejedelmen, és a föld minden or-
zságán zsarnokoskodjék. Az volt fájdalma és panasza, hogy a 
királyok az igazságtól eltértek, a püspökök az isteni szol-
gálattól idegenkedtek.3) Ezért az ő sok intései a püspökhöz, 
hogy az isteni tisztetelet, és a lelkek üdvére legyen gondjuk. 
Még Armeniában is iparkodik rendezni az isteni tiszteletet, 
és az isteni szolgálatban, szokásokban egységet hozni be.4) 
Csehországban megtiltja a hazai nyelv használatát az isteni 
szolgálatban, melyet némely püspökök ujitási vágyból kezd-
tek. Mivel Afrikában annyira mert a dolog, hogy alig volt 
ott 3 püspök és a püspöki méltóság folytatásáról nem lehe-
tett gondoskodni, u j püspököket nevezett ki.5) Angliában gon-
doskodott a megromlott bűnbánat javítása és a püspökvá-
lasztásról.6) A házassági törvények megtartására vonatko-
zólag több levelet bocsátott ki, melyekben az egyházi rende-
letek sérthetetlenségét a hatalmasok s még olyanok ellen is 
védi,kiknek nagy hálával tartozott, p.Alfonz Castilia királya, 
és Mathild grófné ellen.7) Az angol püspököket a házassági 
törvények megtartása iránti nagyobb éberségre ösztönzi.8) 
Spanyolországban a régi szertartás még uralkodó volt. Mint-
hogy abban olyanok voltak, melyek jámbor férfiak Ítélete 
szerint a hit ellen nyilvános hibáknak látszottak, egész buz-
galommal azon volt, hogy a római ritusj hozassék be. „Mert 
az apostoli szék,— irja ő, melyet mi méltatlanul birunk, kez-
dettől fogva Isten végzése által szilárdan állt és az ő védel-
me alatt mindig sértetlen marad, mert ő mondja: „érted 
imádkoztam, hogy hited meg ne fogyatkozzék és megerő-
sítsd testvéreidet." E védelemre támaszkodva, értésedre adja 
a római egyház, hogy ő a fiakat, kiket Krisztus táplál, 
nem külömböző melleken és tejjel táplálja, hogy az apostol-
ként mind egyek legyenek és szakadás köztük ne legyen." 

Tehát még VII . Gergelynél is ama szeretet, melyet sz. 
Ignácz a római egyháztól féltett, mint ő maga is kifejezi, 
anyai szeretet. S mi gyengébb az anyai szeretetnél ? Mi erő-
sebb ? Mi tartósabb ? Gergely az ő anyai szeretetével nem 
győzte-e le mindazon bosszantásokat, melyet neki okoztak ? 
Szeretete nem multa-e felül makacs gyermekei rakonczátlan 
daczosságát ? Minden gyermekét, lettek volna bár készség, 
és erkölcsökre bármily elíitők, nem egy és ugyanazon emlőn 
szoptatta-e ? Anyai gondoskodásának figyelmét kikerülte-e 
gyermekeinek igénye ? 

Épen ez bizonyitja szeretetének valódiságát, hogy ő, 

0 1. 2. ep. 49. 
3) Jaffé p. 408. 3565. 
*) 1. 8. ep. 1. 
5) 1. 7. ep. 11. 
6) Cap. 5 (Hard. YI. I. p . 1588. sq.) 
') 1. 8. ep. 3. 
8) 1. 2. ep. 1. 



2 2 9 

ámbár a legnagyobb és legnehezebb kérdésekkel volt elfog-
lalva, mégis semmi érdeket figyelmen kivül nem hagyott, 
ha valahol a rábízott nyáj érdekét szemmel kellett tartani. 
Ekkor misem volt messze terveitől, ekkor a világot rázkód-
tató küzdelembe bonyolódott pásztornak semmi sem volt 
oly kicsiny, hogy azt figyelembe nem vette volna, mihelyt ész-
revette, hogy arra övéi üdvének van szüksége. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , április 8. A katholicismus cs a magyar nem-

zetiség. — Bezzeg kijutott nekünk katholikusoknak, mióta 
a középtanodai törvényjavaslat megbukott ! Egyik lap fel-
találta és a többi szajkó módra utána kiabálja hogy ime 
a katholikusok a magyarfaló szászokkal egy követ fújnak 
és azokat magyar nemzetiségi szempontból egy színvonalra 
helyezik, mintha csak e két elem közt valami titkos szövet-
ség jött volna létre azért, hogy a törvényjavaslatot magyar 
irányzata miatt közösen megbuktassák. És hozzá kell ten-
nünk, hogy ez esztelen vád tekintetében egyik párt lapja 
sem tesz kivételt, hanem kormánypártival, habarékpárti és 
ezekkel a szélsőbalpárti lapok tökéletesen megegyeznek. 

Ha azonban szemébe nézünk e vádnak és egy kissé 
keresgéljük a támadás titkos intentióját, azonnal tisztába 
leszünk mind a felől, hogy e vád nem igaz, mind pedig afe-
lől, hogy mi teszi tulajdonképeni okát ennek a támadás-
nak. Hogy ez utóbbival kezdjük, napnál világosabb, hogy 
a középtanodai törvényjavaslat tárgyalása alkalmából csak-
úgy ,incidentaliter', a minek pedig a miniszterelnök ur ő 
excja nagy ellensége, a tanúim, alap elállamosittatni szándé-
koltatott. Ez a liberális circulus a törvényjavaslat elvetése 
által, melyben mindenféle párti és mindenfélevallásfelekezetű 
képviselő részt vett, megzavartatott ; a zsákmány, mely ki-
szemeltetett, nem hullott az állam telhetetlen zsebébe; de 
minthogy e czélt nyíltan bevallani nincsen bátorsága a li-
beralismusnak, minthogy természete szerint titokban já r el 
és szereti tetteinek legalább a törvényesség színezetét meg-
adni, azért más térre irányozza a figyelmet, és a helyett, 
hogy támadásában haragjának azért adna kifejezést, mert 
ugy ,incidentaliter' a koncz nem hullott ölébe, a katholiku-
sokat, az episcopatust avval vádolja, hogy a szászokkal 
mintegy szövetkezve megbuktatta ama törvényjavaslatot, 
mely nagy szolgálatot volt hivatva tenni a nemzetnek, — és 
igy magát a nemzet érdekével ellentétbe helyezte. 

Igen is, a haragos támadásnak csak az az oka, mert 
egy időre a tanulmányi alap még a katholikusoké marad ; ós 
minthogy ez az igazi oka a haragos támadásnak, mi beval-
juk őszintén, hogy mi jobban szeretjük, hogy a liberális 
urak e miatt haragusznak reánk, mint örvendtünk azért, a 
miért eddig szerettek bennünket. Megmondjuk az okát mind-
két állításunknak. Eddig azért szerettek, vagy legalább mu-
tat ták, hogy szeretnek bennünket, mert mi a ,béke kedveért' 
— mondhatjuk, pax, ubi non est pax — engedtük, hogy 
tegyenek velünk a liberális urak, a mi nekik tetszik. Ezt a 
szeretetet mi már drágán fizettük meg eddig ; emiatt a 
szeretet miatt nem volt okunk örvendeni, mert ez nem élet, 
hanem a bekövetkező halál előjele lett volna, ha még to-
vább is megmaradunk apathiánkban. De annál inkább ör-

vendünk most, nem azért mert haragusznak reánk, hanem 
az ok miatt, ami haragjokat felébresztette. Ebben az okban, 
ebben a megkezdett mozgalomban van élet, mely biztosit, 
hogy nem fogunk meghalni. Az a mozgalom, melyet a kath. 
papság törvényes téren megindított, melyet nemcsak lan-
kadni engedni nem szabad, hanem mindinkább élénkíteni 
és nagyobb körre kiterjeszteni kell, az a mozgalom a fér-
fias öntudat és bátorság tanúsága, és minthogy itt megtá-
madott jog védelmére történik, tiszteletre gerjesztő erény is. 
A liberálisok haragja és támadása jellemez bennünket is, 
őket is ; csakhogy bennünket előnyösen mert, mi jogainkat 
védjük, mig a liberálisokat hátrányosan, mert ők a jog vé-
delme miatt haragusznak, evvel bizonyítva a régi igazságot, 
hogy a liberalismus a jognak, kivált ott, hol az a katholi-
cismusra vonatkozik, nem barát ja sohasem. 

Bármily bizonyos legyen is azonban, hogy a liberáli-
sok azért támadnak ellenünk, mert a tanulmányi alapot 
nem sikerült confiscálniok, nem tehetjük mégis, hogy a 
nyíltan felemiitett, ámbár csak köpenyül használt vádat is 
vissza ne utasítsuk. A középtanodai törvényjavaslat megbu-
kott, tehát, mondják, mi katholikusok a szászokkal egy kö-
vet fuvunk, a magyar nemzetiség terjedését akadályozzuk. 
Vakmerőbb rágalmat ennél még csak képzelni sem lehetne, 
vakmerőbbet, mondjuk, mert hiszen azok, kik e vádat eme-
lik ellenünk, io-en jól tudják, hogy a katholikusok a közép-
tanodai törvényjavaslat ellen egészen más okból szavaztak, 
mint a szász nemzetiségű képviselők. Vagy volt-e a kath. val-
lási kepviselők közt csak egyetlen egy is a bizottságban, aki 
a törvényjavaslat hibájául azt rótta volna fel, hogy az a 
magyar nyelv terjedését fogja előmozdítani és igy a szász 
atyafiakra sérelmes ? Volt-e köztük csak egyetlen egy is, a 
ki a törvényjavaslatból azon intézkedést kivánta volna ki-
hagyni, a mely a magyar nemzetiségnek kedvez ? Pedig 
épen ezen pontokat kellene bebizonyítani azoknak, kik tet-
szelegnek maguknak azon vádban, hogv a katholikusok 
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kezet fogva a szászokkal jár tak el ; de ezt bebizo^-itani 
nem tudják, mert a bizottság tárgyalása arról tanúskodik, 
hogy a kath. képviselők azért nem szavaztak a törvényja-
vaslatra, mert az, ,incidentaliter, a tanulmányi alapot meg 
akarta fosztani kath. jellegétől. 

A bizottságban történtek tehát, illetőleg nemtörtén-
tek, rágalomnak bizonyítják, mintha a katholikusok a nem-
zet érdekével ellentétben jár tak volna el, — a szászok érde-
kében. Aki azonban magyar hazánk törvényhozását figye-
lemmel kiséri és nem akar gyűlöletből vádolni, az vissza-
emlékezhetik a csak nem oly rég történt eseményre, mely 
halomra dönti a katholikusok ellen intézett összes támadást. 
Nem oly régi dolog, hogy nem lehetne tudni, hogy az ország-
gyűlés megszavazott egy törvényjavaslatot, mely a magyar 
nyelv tanítását az elemi iskolákban kivétel nélkül kötele-
zővé teszi. Tudjuk, hogy akkor úgy a nemzetiségi lapokban, 
mint a nemzetiségi képviselők közt nagy volt a felháboro-
dás; de tudjuk azt is, hogy nem volt a kath. vallású képvi-
selők közt egyetlen egy sem, a ki a javaslat ellen szavát 
felemelte volna, hanem mindnyájan a javaslatra szavaztak, 
jeléül annak, hogy ők a magyar nemzetiséget ott, hol arra 
csak alkalom van, mindig kézséggel előmozdítják. Azóta 
pedig a katholikusok nem lettek kevésbbé magyar érzelműek; 
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minek bizonyítékául azt ajáljuk a kormánynak, hogy ter-
jessze be azt a középtanodai törvényjavaslatot a magyar 
nemzetiség érdekét előmozdító irányzattal ugyan, de a kat-
holicismus jogainak sérelme nélkül, és akkor meg fog győződ-
ni, hogy mily óriási rágalom volt a lapok részéről azt mon-
dani, mintha a katholikusok a szászokkal szövetkeznének. 
A magyar nemzetiségnek jobb párfogót mi sohasem kiva-
nunk, mint minő a katholicismus; ő mellette és vele a nem-
zet megél, de nélküle nem. 

Róma. A egyház és a társulatok. — Azon hathatós esz-
közök közt, irja a Journal de Rome', melyeket X I I I . Leó 
utolsó encylikájában, az Etsi-Nos-ban, a katholikusoknak 
ajánlott, hogy érvényt szerezzenek a vallásos befolyásnak a 
tömegekre és ezeket az egyházhoz fűzzék, a pápa első 
helyre a társulatokat tette. 

Mennél jobban vizsgáljuk az egyház szerepét és ko-
runknak szükségleteit, annál inkább elismerjük a pápaadta 
tanácsok bölcseségét és fontosságát. 

És először is a társulás eszméje lényegében katholi-
kus. Aki azt először a világra hozta, az az egyház. A po-
gányság, mely a brutális erőnek uralma és egyik embernek 
a másik által való elhasználása vala, sohasem ismerte azt. 
Örök ellentét uralkodott itt minden osztály közt tetőtől 
talpig a társadalmi fokozatban. 

Egyedül a kereszténység, kijelölvén az emberiségnek 
az egyedüli határt , meghozván az embereknek, a kereszt 
védelme alatt, a szeretet és testvériségnek elveit, tette lehet-
ségessé a társulást. Az egyház nagyrészt ennek az u j erőnek 
köszönhette emelkedését és befolyását, melyek lehetővé tet-
ték neki, átalakitani a régi társadalmat és azt saját képére 
ujjáalkotni. 

Nem volt-e a középkor mintegy a működésbe hozás, 
mintegy a társulás eme nagy elvének a megtestesülése ? 

Elég idézni a munkás testületeket, aztán a szerzetes és 
katona rendeket. 

Kinek köszönjük a csodálatos kathedralisokat, teremtve 
önként a hit-termékenyítette művészettől? Mi vetette meg 
alapját Európának ? Mi tartotta fenn benne a classicus ókor 
emlékeit, költőinek és történetíróinak remekműveit ? Mi men-
tette meg a keresztény világot a muzulmán uralomtól ? Me-
lyik hát az elv, mely e hasznos és dicső eredményeket szülte, 
miknek egész jelenig civilisatiónkat köszönhetjük — azt a 
civilisatiót, melyre oly büszkék vagyunk ! — ha nem a tár-
sulás elve, legkimagaslóbb és legéltetőbb polczára vive az 
egyház által. 

Ma, sajnos ! a keresztény társadalom eltűnt. A hit 
egysége meg van törve. A forradalom tönkre tette ama nagy 
társadalmi testeket, melyek mind megannyi természetes 
vázlatok voltak, mikben mindenki megtalálta a maga he-
lyét és úgyszólván a maga ú t já t egészen készen. A tár-
sadalom szét van szórva, porrá zúzva. A család alapjában 
meg van rendülve. Az ember többé csak számtani egység, 
mely nem ér és nem tehet semmit önmagától. 

Talán vesztett ezért a társulás elve a maga erejéből ? 
Épen ellenkezőleg: még inkább mint bármikor még ezen 
zabolátlan individualismus tekintetében is hatalmas emel-
tyű a jóra ugy mint a roszra. 

De nézzétek csak : minden oldalról lát juk a társulást 

létre jönni minden formában és minden téren, mint ipar-, 
földmivelési-, politikai, sociális stb. társulást. 

Korunkra nézve ez első rendű szükséglet. A társulás 
összeszedi, összeköti csomóba az egyedi erőket, melyek szét-
szórtan és elszigetelten csak tehetetlenség és meddőségre ve-
zetnének, — aztán közös czél felé tereli. 

Társulás nélkül semmi nagy, semmi tartós nem 
jön létre. 

Mi több, az egyház ellenségei nem mulasztották el 
hasznukra fordítani és terveik szolgálatába fogadni ezt az o . 
erőt. Mi szükség beszélni a titkos társulatokról és azon po-
litikai és más társaságokról, a melyekből az ugynevezett 
philanthropia színe alatt a szabadelvű secták többé kevésbé 
zajtalan háborút viselnek az egyházzal ? 

Miért maradnának hátra épen a katholikusok ? Nincs-
enek-e előttük elődeiknek nemes példái? Há t nem olyan rá-
jok nézve az egyház mint a társulásnak isteni kapcsa a föl-
dön? Fognak-e ilyen fegyvert hagyni ellenségeiknek a kezé-
ben, a nélkül, hogy a maguk részéről megkisérlenék azt al-
kalmazni ? 

Nem, kétség kivül, hála Istennek ! vaunak katholikus 
társulatok. Mindenütt, ahol csak virágzik a katholicismus, 
mondhatjuk, hogy ott a társulás elve kifejlődött. Még töb-
bet mondunk: a katholikusok csak annyiban erősek a meny-
nyiben ezen elv kifejtésére törekesznek. 

Ez, századunk democratikus tendentiáinak egyik kö-
vetkezménye, nincs is mit csodálkozni rajta. 

Tekintsétek a katholikus Németországot. Hatalmában 
van egy csodálatosan szervezett társulás rendszerének, mely 
valóban mintául szolgálhat. Akár egy óriási háló, mely ki-
terjed az egész országra és magában foglalja mind a vidé-
keket. A fiatal ember, mihelyt szabad, akármely osz-
tályhoz, akármely pályához tartozik is, útjában azon társu-
latok egyikére talál, mely rá nézve olyan mint egy második 
család, mely őt támogatja viszontagságaiban az életen át és 
mely segíti hitét és erényeit sértetlenül megtartani. 

Vannak munkás társulatok, ipar és kereskedelmi, tudo-
mányos, politikai, sociális társulatok, számos vallásos társa-
ságok és végre a nagy katholikus congressusok, melyek min-
den évben megtart ják gyülésöket és melyek mintegy azok-
nak koronája. 

H a Németországnak katholikus tartományai olyan vi-
rágzók, ha a kath. párt ott olyan erős és egységes, azt nagy-
részt társulataiknak köszönhetik. Bismarck herczeg, ki arról 
ábrándozik, hogy a forradalmi socialismust leküzdje az állam 
socialismusával, uj typus szerint átalakítván a munkás tes-
ütleteket, biztosabban érné el czéljait, ha az egyházat hagyná 
gyakorolni a maga teljes egész befolyását a népre a katholi-
kus társulatok segélyével. 

Francziaországban ki modhatná el a Paul-i szent 
Vincze egylet által gyakorolt végtelen jót ? Bizonyos idő óta 
a katholikusok munkás köröket alapítottak a nagy váro-
sokban. Csak folytassák, csak terjesszék e köröket minél 
inkább. Nem lesz hathatósabb eszközük, amivel a tömeget 
kiragadják a radikalismusból és legyőzzék a foradalmi ta-
nokat. 

Mihelyt a gyermek kilépett az iskolából, ott terem a 



2 3 1 

szabadgondolkozás és les zsákmányára és igyekszik azt háló-
jába keriteni. 

I Ia nincsenek katholikus társulatok, a fiatal ember az 
őt körülvevő, többékevésbé vallásellenes társaságok egyi-
kébe való belépés veszélyének van kitéve és itt hite nem fog 
késni magát megadni ; vagy pedig, magára hagyva, csak ne-
hezen fog klizdhetni az árral. Ez mindennapi történet. 

Tehát égető szükség a katholikusokra nézve alapítani 
számos u j társulatot s terjeszteni a már meglevőket. A jö-
vő, túlzás nélkül mondhatjuk, azoké lesz, kik legjobban 
tudták hasznukra fordítani a társulásnak nagy erejét. 

A democratia az embereket pulverisálja, és, midőn a 
vihar jön, mondá Constant Benjamin, a porból sár lesz. Ez 
nagyon is igaz. Raj ta tehát ! a katholikus társulatok ha-
talmasan ellenműködhetnek ezen anarchicus befolyás ellen, 
ezen halálos tanok ellen, melyek megmételyezik a népet és 
előkeszitik a katastrófákat. Azok a társadalmi rend legjobb 
bástyái. Azért is minden intelligens politikusnak köteles-
sége azoknak kedvezni és azokat szabadon és teljesen kifej-
lődni hagyni. Minden szempontból véve a dolgot, a tár-
sadalomnak csak nyerni lehet a társulás kifejlődése által. 

Angolország. A mcthodisták és a „mentő-hadsereg." 
Az „Edinburgh Review" minap egy czikket közölt a met-
hodista-secták történetéről és szervezetéről, melyek Angli-
ában és Észak-Amerikában oly jelentékeny lendületet vettek 
és legújabban még Németországban is keletre találni lát-
szanak. Szerző az angol methodisták számát öt millióra be-
csüli és az amerikaiakét tizennégy millióra, mig az ő egy-
házi javaikat Nagybritániában tizennégy és Amerikában 
tizennyolcz millió font sterlingre teszi. „Whitaker 's Alma-
nac-ja" az 1881: évre az angolul beszélő világ minden met-
liodistájának összes számát 14,500,000-re teszi. Az igazság 
valószínűleg a két adat közt fekszik, de még meg kell itt 
jegyeznünk, hogy a tulajdonképi methodistákon kivül e fele-
kezetnek még öt ága létezik, melyek idő folytán az „anyaegy-
ház"-tól elváltak, jóllehet mindnyájok közt alig áll fenn dog-
mai különbség és a fövita csupán egyházfegyelmi ügyek körül 
forog. Tudvalevőleg a methodista-sectát John Wesley ala-
pitotta a mult században (1729), aki azt tanította, hogy a 
a malaszt mindjárt nagy belső kinok után utat tör magának, 
mi által a megkegyelmezett a vétektől teljesen ment álla-
potba jut . Midőn az anglikán egyház ezen tant kárhoztatta, 
Wesley elszakadt tőle és maga magát emelte püspökké. Már 
1740-ben beállt köztük is a szakadás, midőn némely methodis-
ták szigorúan Calvinnak a praedestinátiórol szóló tanát val-
lották, mig AVesley maga s vele a secta többsége a praedesti-
natiót arminiánus szempontból fogták fel; de később ebben 
köztük egyezség jöt t létre. Alkatmányuk szerint minden 
község osztályokra van osztva, több község teszen egy kört, 
melyeknek élén egy superintendens áll, több kör tesz egy 
districtumot. A tanítás, fegyelem és egyházi birtoklás minden 
hatalma a tulajdonképi methodistáknál a conferencziának, 
a hitszónokok évenkinti gyülekezetének kezében van. Ame-
rikában a methodisták az angol episcopalis rendszert tartották 
meg, azaz ott „püspök"-nek híják, kit az angol methodisták 
superintendensnek hínak. 

Macaulay tudvalevőleg azt mondta, hogy a mult század 
anglikán püspökei okosabban cselekednek vala, ha Wesleyből 

egy loyolai Ignáczot csináltak volna, és neki az anglikán 
egyház iránt szintolyan állást adtak volna, mint a milyet 
sz. Ignácz a katholikus egyházban foglalt el. E fölött persze 
mosolyognunk kell, hisz Wesley eredetileg épen semmi sza-
kadást sem tervezett az anglikán egyháztól. Azt bizonyította 
mindig, hogy az legközelebb áll az apostolok kereszténysé-
géhez ; megtiltotta hitszónokainak a lehető legszigorúb-
ban az istentisztelet alatt a plébániatemplomban együttesen 
functionalni vagy a „szentségeket kiszolgáltanti" és Csak a 
szükségtől kényszerítve adta rá a fejét, hogy két hitszónok-
kal együtt egy „püspök"-öt rendeljen Amerika számára. 
„A lelkeket kárhozatra vivő papoknak" látása az ő korá-
ban, ez volt az, ami nyugtalanitá, s a methodismust álli-
tólag csak azért alapította, hogy elősegítse a „személyes 
megszentülést." „A nemzetet, különösen pedig az egyházat 
reformálni és az országban sz. irásszerinti szentséget terjesz-
teni" akart. Igy aztán a methodistáknak az anglikánoktól 
való elszakadása is csak nagy lassan ment végbe. 

Az alap, melyen a methodismus épül, az osztály-gyü-
lekezet, mely egy tuczat személyből, mindkét nemen le-
vőkből áll, és hetenkint többnyire valamely laikus vezetése 
alatt vallási megbeszélés és tanitás czéljából, a midőn vala-
mi gyónásféle is előfordul, jő össze. Ezt a methodisták ha-
talmas eszköznek tekintik, hogy az erkölcstelenségnek ele-
já t vegyék és a tagokra az igazi methodista bélyeget süssék : 
egyszersmind előkészítésül szolgál az úrvacsora fölvételére. 
E gyűléseken az egyházi költségek födözésére szolgáló heti 
hozzájárulásokat is, a hitszónokok fizetését és hasonlókat 
beszedik. Ámde az osztály-gyülés annyiban is főtag a 
methodisták zsarnoki szervezetében, mert onnan történik kü-
lönösen az egyes községi tagoknak szemmeltartása. Nem-
csak hogy az osztály elöljárója mindon tagot szorgosan 
szemmel tart, hanem minden negyed évben megjelenik egy-
szer az illető hitszónok inspiciálni az osztályt és elöljáró-
ját , mely alkalommal a derék tagoknak dicsérő czédulát, a 
bűnösöknek ellenben censurákat osztanak szét, melyek bi-
zonyos esetekben — mihez azonban a conferenczia részéről 
az ítélet jóváhagyása szükséges — kiközösítést is vonhat-
nak maguk után. A superintendensnek a maga districtumá-
ban minden lelki és világi elöljárót kell ellenőrizni. Egy 
más methodista institutio: az „ima-éjek," melyekkel Wesley 
a vigiliákat akarta utánozni, és a „szeretet ünnepei," melyek 
Amerikában a hirhedett tábori gyülekezetekké (camp-mee-
tings) fajultak, melyekben minden lehetőt elkövetnek az ér-
zelgés és a képzelgés felkeltésére. A yankee ily alkalmakkor 
igen megtörtnek akar látszani és poenitentiát szeret tartani. 
Azt hiszi, hogy jámbor dolgot művel, ha nagyon ja jga t és 
nyög, vagy hozzá még görcsökben s rángatódzásban a földön 
hentereg, ami főkép a négerek részéről esik meg. Ezen camp-
meetingsek alkalmával valamely erdő szélén sátoros tábort 
állítanak fel, aztán több napon és éjen át eszeveszett kicsapon-
gást — más néven ezt csakugyan nem nevezhetjük — űznek. 
Trivialisabbat, a vallást jobban lealacsonvitót alig képzel-
het magának az ember, mint egy ilyen „szeretet-ünnep"-et ; 
a prédikácziók pedig, melyeket ekkor tartanak, nagy előszere-
tettel terjeszkednek ki a pokol büntetéseire. I t t a legdőrébb 
módon rajzolják, hogy mint öntik le a pokolban az elkár-
hozottakat forró olajjal és mint kinozza őket az ördög szénás 
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vasvillával stb., ugy hogy a hal lgatókat borzadály fogja el 
és remegés, mire aztán éneket kezdenek, melyet mindnyá-
jan énekelnek. A szószék előtt rendesen valami kerítés áll, 
melyben a bűnbánók megvallják vétkeiket és hangos zoko-
gás közt az u. n. kinpadokra ülnek. I t t a legundokabb sce-
nák szoktak végbe menni, mialat t utálátos dolog hallani az 
átható kiabálást, meg zokogást és látni mint esnek nők hys-
terikus rángatózásba és mint hánykolódnak a földön ta j té -
kot turó szájjal. Mennél több ily látvány fordul elő, annál 
megelégedetebbek a hitszónokok, annál jobban ütöt t ki a 
szónoklat : — mindamellett meg kell i t t jegyezni, hogy An-
golországban ilyen kicsapongás nem fordul elő és Amer iká-
ban inkább a feketék űzik, mint a fehér methodisták. 

Az esztendő első vasárnapján megúj í t ják az imaház-
ban a szövetséget (Convenant), Sajátságos megújítása a ke-
resztségi fogadalmaknak. U j a b b időkben a methodisták el-
kezdenek valamivel több gondot fordítani imaházaikra, mik 
azelőtt semmi nem egyebek voltak mint pa j ták ; sőt Angolor-
szágban már egészen ékes tepmlomokat is épitettek. M á r 
az anglikán istentiszteletet is hébe-korba elkezdik egy kicsit 
utánozni ; legalább olykor karénekeseket láthatni kar-iug-
ben, habár még magának a hitszónoknak is meg van ti l tva 
valami megkülönbözhető ruhá t viselni. A methodista isteni 
tiszteletnél sokat énekelnek és énekeskönyvüknek i t t -ot t 
harczias hangulata van, mint azt pl. a következő vers mu-
t a t j a : 

„The Uni tar ian fiend expel, 
And chase his doctrine back to hell." 

(Uzd ki az unitárius ördögöt és hajtsd vissza a tanát 
a pokolba.) 

Noha a methodistáknál egyházi rend szentségről termé-
szetesen nem lehet szó mégis tesznek különbséget a papi és „lo-
calis" hitszónokok közt, — az utóbbiak laicusok és csak la-
ikus-functiókat végezhetnek. Azelőtt ezen világi hitszóno-
kok közt az ember nőket is talál t , azonban ezt az uj i tás t 
nemsokára elnyomták. Igy egyszeregy methodista hitszónok 
valamely halott i beszédben a nőknek a következő hizelgő 
megjegyzést tette ; „Balaam megtért egy szamár orditásától, 
Pé t e r a kakas kukorékolásától, és a mi jobb létre szenderült 
tesvérünk egy asszonynak prédikácziójától." Minden hitszó-
nokot a conferenczia és nem a világi elöljárók kik különben 
soká vi ta t ták el a clericalis hierarchiától e kizárólagos jogot, 
vésre mégis csak tágitaniok kellett . A conferencziába is kért o ~ O 
a laicus-elem bebocsáttatást, de hiába; a 100 papi hitszónokból 
álló conferenczia amint AVesley megállapította, tovább is meg. 
maradt . Ugyan ez kijelentette határozottan, hogy oly ,pászto-
rokból áll, kik nemcsak az evangelium hirdetésére vannak fel-
hatalmazva, hanem a szentségek kiszolgáltatására is, és a kik a 
keresztény lelkipásztorság minden felelősségével vannak meg-
bízva.' Mikor világi bizottsági tagok bebocsáttatására lett föl-
szólítva, a lehető leghatározottabban vonakodott a conferen-
czia „meghallgatni egy ajánlatot, mely oda czélzott, hogy a fe-
gyelmi ügyekben hozott í téletért való felelősség egészen vagy 
részben a lelkipásztorokról a világi hivatalnokokra legyen át-
ruházva. Egy ily eljárási módot elfogadni annyi volna mint egy 

elvnek letevése, mely a conferenczia meggyőződése szerint 
lényegesen függ össze a lelkipásztori hivatallal ." Nemcsak 
az lett kijelentve, hogy „Urunk a kulcsokat — az egyház-
nak egyetemes kormányzását és tagjainak megkötését vagy 
feloldozását — magára az egyházra ruházta át, melyet azon 
férfiak képviselnek, kiket a lélek fel fog ébreszteni tekintélye 
repraesentálására," tudniil l ik a papok hanem az is, hogy 
a conferenczia igényt ta r t „barátságos megvizsgálás kétség 
kivüli jogára," azaz inquisítori kutatásra a „hitszónokok 
morális, keresztény és papi magaviselete fölött ." 

(Vége köv.) 

I R O D A L O I . 

Túl a siron ismét megismerjük egymást. Vigasz-
taló levelek. I r t a Blot a tya. Fordí to t ta Veszely Károly. Gyu-
lafehérvári t k iadja a Klüger-féle könyvkereskedés, 1882. 
A r á t a kiadó 1 fr t ról leszállította 70 krra . 116 lap. 

Tar ta lma áll 7 levélből : az i rat czéljáról, továbbá arról, 
hogy a mennyben mindnyájan ismerik egymást, következik 
válasz kölönböző ellenvetésekre, függelék a bűnösökért hol-
tuk után elmondott imáról, negyedik levél: a család'a menny-
ben, hetedik levél : az angyalok összeköttetése az emberek-
kel mennyben, végül gyakorlat i következtetések — és egy 4 
pontra osztott elmélkedés. — Amint e rövid foglalatból 
is látszik, oly tárgygyal foglalkozik e müvecske, mely bizo-
nyára minden keresztény embert fölöttébb érdekel. Ford í tó 
magyarba átültetése által hézagot vélt pótolni és valóban 
pótolt is. Tisztelt paptársaink egy életrevaló segitő társat 
nyernek e kis könyvben a vallásosság ápolása és terjesztésére 
fordított igyekezetökben. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya 12,000 l írát osztatott ki húsvéti ala-

mizsna gyanánt, ugy hogy Róma minden szegény családja 
legalább is 10 l í rá t kapott. 

— Nagyszombaton Monaco La Val le t ta bibornok, a 
szent atya római püspök-helyettese, 5 zsidónak adta fel a 
keresztség szentségét a laterani bazilika keresztkutjánál . 

— Az orléansi püspököt e napokban, midőn egyházme-
gyéjét látogatta, Mardierben az ottani maire feltett kalappal 
és pipával a szájában fogadta s midőn megtudta, hogy a fő-
pásztor az iskolát is meg akar ja látogatni, a gyermekeknek 
rögtön szünidőt adott . A község lakosai látva ezt a sok 
sottiset, tömegesen feliratot intéztek a püspökhöz s bocsána-
tot kértek a republicanus meire paraszt goroinbaságaért, ki-
nek volt annyi becsületérzése, hogy a község érzületének ily 
ecclatans nyilatkozása előtt meghajolt s leköszönt. 

— A VI. quebeci tartományi zsinat határozatai most 
kerültek ki a római approbatio alól. A zsinak actáihoz a 
többi közt azon okmány is csatolva lőn, melyben a zsinat 
atyái I X . P ius pápa boldoggá avatásának introductióját 
kérelmezték. 

— Mily népszerű ember Amerika legelső bibornoka, 
Mac Closkey newyorki érsek, muta t j a azon körülmény, hogy 
mikor most mártius 15-én bibornokká avatásának évforduló-
j á t ülte, az összes protestáns sajtó r i tka egyetértelemmel si-
etett üdvkivánatai t tolmácsolni. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla , hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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P o n t i u s P i l á t u s 

Jnclaeáiiak római helytartója. 
Életrajz. 

Irta : Németliy Lajos. 

Pilátus második törvénykezése Krisztus felett. 

Midőn Kr i sz tus Heródestől P i l á tushoz vissza-
érkezet t , ez a főpapokat , az e lö l já rókat és a népe t 
magához h iva t ta és m o n d á nekik : „E lém hoztá tok 
ez embert , m i n t a nép h i t ege tő j é t ; és ime én t ielöt-
te tek kikérdezvén öt, semmi vétséget nem t a l á l t am 
ez emberben azokból, m ikben öt vádol já tok , de 
Heródes sem ; mer t hozzája küldöt te lek t i teket , és 
ime semmi ha lá l ra mél tó nem jö t t ki ra j ta . Megfe-
ny í tvén tehá t öt e lbocsátom." Mert szokásban volt , 
hogy a he ly ta r tó a húsvé t i ünnepre a népnek egy 
foglyot kibocsátot t , azt, ki t ők akar tak . Ekkor P i -
lá tu sná l egy h i rhed t fogoly őr iztetet t , Bar rabás 
rabló. Ez, m i n t m á r emlí tve volt . a vá rosban oko-
zott zendülés és avval együ t t e lköve te t t gyi lkolás 
m ia t t ve t te te t t a bör tönbe. Midőn a nép fe lvonulna , 
t . i. az mely Heródes tő l v isszajöt t : de u j csapatok 
is érkeztek a templom felől, melyek az eddigi ese 
ményekrő l mi tsem tud tak , és a fogolynak szokásos 
k iadásá t jö t t ek k é r n i ; ekkor P i l á tu s használván az 
a lka lmat Kr isz tus megszabadí tására , kérdé az egy-
b e g y ű l t n é p e t : „Melyiket akar já tok , hogy szabadon 
bocsássam: Barrabás t , vagy Jézus t , ki Kr i sz tusnak 
is neveztet ik, a zsidók k i rá lyá t ?'-c Mentől fe l tűnőbb 
vol t a ket tő között az el lentét , anná l b iz tosabban 
remél te szándékának e lé résé t ; és ezt anná l is in-
kább, mivel most a néppe l á l lot t szemben, a mely 
J é z u s n a k nem vol t ellensége, mer t csak néhány 
nap előt t őt nagy örömzaj jal fogadta. Holot t t u d t a 

P i lá tus , hogy csupán a főpapok és a nép vénei 
ad ták á t neki i r igységből Kr isz tus t . 

Még mie lő t t a nép feleletét megadta , egy köz-
be jö t t eset a t á r g y a l á s t f é lbeszak í to t t a ; me r t *mi-
dön P i l á t u s a törvényszékben ü lne , neje k*üldött 
hozzá és izenteté nek i : „Semmi közöd ne legyen 
avval az igazzal ; mer t sokat szenvedtem ma álom 
t a l anságban ö mia t t a / " Claudia Procu la ké tségkí -
vü l m á r többe t ha l lo t t J ézus ró l és tökéletes tanai , 
va lamin t csodála t ramél tó te t te i i r án t el ismeréssel 
kel le t t viseltetnie. Tekin té lyes ne jének e k i v á n a t á t 
f igyelem né lkü l nem hagyhat ta , azér t ez az ü g y 
hosszabb időre igénybe vet te öt. 

A bí ráskodásban t á m a d t fé lbeszakí tás t a főpa-
pok és nép vénei a r ra használ ták , hogy az egész 
néptömeget felizgassák, miszer in t a rab lógyi lkos 
Bar rabásnak szabadonbocsá tásá t J ézusnak pedig 
ha lá l ra i té lésé t követel jék. Midőn tehát P i l á tus őket 
kérdé : „Melyiket a ke t tő közül bocsássam szaba-
d o n ? " akkor az egész nép tömeg k i á l t á : „E l evvel, 
add ki nekünk B a r r a b á s t ! " Pess imus in t u r b i s 
semper so r t i tu r honores. 

Szemeikben ez pat r ió ta , szabadsághős. Számos 
élő b a r á t j a r a j o n g mellet te, a mi természetesen nem 
csekély bosszan tásá ra szolgál a római he ly ta r tónak , 
ki m é g mindég azon szándékkal , hogy Jézus t meg-
mentse, igyekezet t a népe t reábeszélni s m o n d á : „Mit 
tegyek Jézussal , a zsidók k i rá lyáva l ?" Ekkor me-
g in t m i n d n y á j a n k iá i tának : „Fesz í t sd meg, feszítsd 
meg ö t ! " Harmadszor kérdé ekkor őket P i l á t u s : 
„De mi gonoszt cse lekedet t? E n nem ta lá lok halál-
bün te t é s re mél tó t benne." Es ismét v isszatér t előb-
bi eszméjéhez, melyet m é g utolsó módnak t a r t o t t 
a mentségre s m o n d á ; „Meg akarom fenyí teni ése l -
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bocsátani." Ök pedig nagy lármával á l lhata tosan 
követelték, hogy megfeszítessék. 

Ezen megfenyités, mely ostorozásból állott , a 
rómaiaknál az infamia bélyegét nyomta az illetőre. 
Az ilyen többé nyi lvános hivatal, annál inkább a 
ki rá lyság viselésére, képtelenné lön, s rendesen 
mint a társadalomban meg nem tűrhető, számkivet-
tetett . I ly jellemző büntetéssel a zsidóság vágyainak 
nem kételkedett hogy eleget fog tenni. S meghök-
kent midőn ezen szándéka nyi lvání tása u tán a ke-
resztrefeszités lármás követelése nem szűnt meg, 
sőt az egyre fokozódott. Ekkor vizet hozat magá-
nak és megmossa kezeit, és a népnek mondván : 
„Én ár ta t lan vagyok ezen igaznak véré tő l ! ti lás-
sátok !" Es felelvén az egész nép mondá : „Az ő 
vére mi ra j tunk és a mi f iainkon!" Ekkor eltökélé 
magá t Pi látus, hogy követelésüknek enged és sza-
badon adá nekik Barrabást , Jézus t illetőleg pedig 
megparancsolá, hogy vigyék és ostorozzák meg. 

Krisztus megostoroztatásának elrendelése iszo-
nyú gyöngeség volt P i lá tus részéről. 0 ugyan a 
nép dühe lecsillapítása végett rendelte azt, remél-
vén, hogy Krisztus megaláztatása ál tal a nép köve 
teléseinek elégtételt szolgáltat , de főkép remélte 
hogy a fá jdalmas fenyíték által megkínzott i rán t 
könyörületet idéz elő ellenségeiben ; de tévedet t ; 
mer t meg nem gondolta, hogy római szokás szerint 
a ki halálra í tél tetet t , előbb mindég megostorozta-
tott , és igy a nélkül , hogy Krisztusra a halálitéle-
tet kimondta, már is a halá lbüntetés előzményeit 
foganatosítot ta, s ez ál tal annál több okot szolgál-
ta tot t Krisztus ellenségeinek, hogy halá lá t is köve 
teljék. De nem gondolta meg azt sem, hogy a t igris 
vérszomját a vérnek látása nem csilapítja, hanem 
inkább fokozza. 

A katonák tehát elhurczolták Kr isz tus t és 
nemcsak megostorozták, hanem temérdek g ú n y t is 
űztek vele. Mindez tetemesb időt vett igénybe. Bi-
zonyára bir ták a kormányzó valamely nyilatkoza-
tát , a mely őket mindenre felbátor í tá és annyira 
merészekké tette, hogy gúny-öltözetben, fején tö-
vis koronával , vállán bibor palás t ta l vezették 
be Krisztust Pilátushoz. Ezen engedélyt P i lá tus bi 
zonvára azért adta cohorsának, mer t a lá tvány 
hatására számított , melyet az igy megjelenő Krisztus 
a zsidókra fog gyakorolni, mert csakugyan oly kö-
nyörület re méltó a lakja vala a megostorozottnak, 
hogy embertelenségnek és esztelenségnek kell tar 
tani, ha az igy megmarczangolt embernek még ha-
lálát is kívánnák. 

Midőn az i rga lmat lanul megkínzott és csúffá 
te t t Krisztust P i lá tus meglát ta , maga is megren-
dült . I ly borzasztó garázdálkodást nem vár t kato 
náitól, s lehetetlennek tar tot ta , hogy halálos ellen-
ségei annak lá t táná l részvétre ne indi ta tnának. 
Azért kiment a néphez és mondá : „íme kive-
zetem öt hozzátok, hogy megismerjétek, misze-
r in t semmi okot sem találok benne." Erre Jézus t 
kivezeté, ki töviskoronát és bibor palástot viselt. 
És Pi lá tus mondá nek ik : ,.Ime az ember! Ecce 
homo !" 

Ennél tünte tőbb hatás t P i lá tus nem bir t létre-
hozni. Ö maga is látszólag meg volt indulva, ta lán 
mer t tovább is ment mint kívánta, s mint nejének 
óhaja engedé. De megdöbbenté az is, hogy minden-
nek daczára a vár t eredmény nem jö t t létre. Eddigi 
minden törekvésének eredménye: semmi. 

Der röm'sche Pfleger selber schien gerühret. 
Und hätte gern vom Spruch sich losgesagt ; 

Doch sie, von welchen keiner Mitleid spüret, 
Schrei'n : „Kreutzig' ihn !" voll W u t h fort, bis 

tagt." 

mondja Pirker . Egy másik költő ') még esengő sza-
vakat is kész P i lá tus szájába adni. 

„Desiuite o tandem irarum, caecique furoris. 
Ecce hominem, immeritum letho quem p o 3 C Í t i s ; 

Ecce! 
Quem timeat Caesar, regnoque exercitus orbis. 
J am nimis hoc, et plus aequo saevimus in hostem, 
Si foret, ac talem leges et facta probarent. 
E t cruce jam graviora reor, quae pertulit insons." 

Midőn azonban a főpapok és követőik öt lá t ták, 
kiál tának : „Feszítsd meg, feszits meg öt !" A nép 
hallgatott , bizonyára a lá tvány hatása alatt , s már is 
részvétre haj lot t . De Pi lá tus mondá amazokhoz: „Hát 
vegyétek öt és feszítsétek meg ti, mer t én nem talá-
lok benne okot." Látván a főpapok, hogy a nép el-
hagyja őket, s P i lá tus is ismétli a mit már mon-
dott, t. i. nekik akar ja öt átadni, kiktől a római tör-
vény a halálbüntetés a lkalmazhatásá t megvonta, 
az utolsó indító okot kapják fel, s m o n d j á k : „Ne-
künk tö rvényünk van, és ezen törvény szerint, meg 
kell neki halni, mert Isten fiává te t te magát ." Mi 
dön Pi lá tus hallot ta ezen beszédet, még inkább 
megijede, mondja az evangelium. 

Már elég i jedtséget hozott P i l á tus ra az irgal-
mat lanul megostorozottnak szemlélete, most még 
Isten fiának is mondják öt, amit különben is gya-
ní t ta to t t vele a méltóságdus nyugalom, melylyel a 
lázongó jelenetek között megaláztatását s kinait 

') Antonius Mülaeus S. J . De Mose viatore Lib. 20. 
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tű r te , a magasztos önérzet, melylyel vádlóival és 
b i rá jáva l szemben állott, feleleteinek mély bölcse-
sége, csodatetteinek híre, Claudia Proculától jö t t 
figyelmeztetés a rendkívül i álom miat t , melyet az 
miat ta tapasztal t , nagy mér tékben fokozták a félel-
met Pi lá tusban. A római balhit szerint, melytől a 
legműveltebb rómaiak és görögök sem tud tak egé-
szen kibontakozni, az istenek emberi alakban já r -
tak az emberek között, és fiaik s leányaik ugyneve-
zett félistenek és félistennök voltak. Ha ta lán 
Krisztus ily félisten, gondolhatá Pi látus, akkor mily 
bünte tés várakozik r á j a ? Továbbá a főpapok még 
törvényt is említenek, a magas Synedr ium törvé-
nyét, melyet sér tet lenül kell hagyni; ezt k ívánja a 
politica, a mely pedig a római előtt nagy fontosság-
gal bir, tehát ellene cselekedni nem szabad. 

E félelemtől á tha tva ismét besiet P i lá tus Jé-
zushoz a törvényházba és kérdi tőle : „Honnan való 
vagy t e ? " Jézus pedig nem ada feleletet neki. E 
hal lgatás ál ta l P i lá tus magá t sértve érezvén, büsz 
kesége ismét felébrede és azért mondá neki : „Ne-
kem nem felelsz e? Nem tudod-e, hogy hata lmam va-
gyon elbocsátásodra?" Azonban a hatalmaskodás, 
mely még soha sem ijesztett meg igazságos embert , 
hogy let t volna képes Jézus t megijeszteni; azért 
P i lá tusnak felelt, öt t an í tva és figyelmeztetve, hogy 
kitől nyer te ha ta lmát s kinek felelős érte, mondván: 
„Nem volna semmi hatalmad ellenem, ha teneked 
onnan felülről nem adatot t volna." De egyszers-
min t tuda t j a vele, hogy biinös, ki hata lmát az igaz-
nak ol talmára nem használja, de még bűnösebb ki 
valakit igazságtalanul vádol, mondván : „Azért an-
nak, ki engem neked átadott , nagyobb bűne va 
gyon." Ebből P i lá tus megértheté, hogy ö gyáva-
ságból, a zsidók gonoszságból vétkeznek. Azért 
mostantól kezdve komolyan hozzá látot t , hogy Jézus t 
kiszabadítsa. A zsidók ezt észrevették, fenyegető 
helyzetet foglaltak el és kiabálának mondván : „Ha 
ezt elbocsátod, nem vagy a császár barát ja , mer t 
mindaz, a ki magát k i rá ly lyá teszi, ellenemond a 
császárnak." 

Midőn Pi lá tus a személye ellen intézett ezen 
súlyos támadás t hallá, Jézus t a törvényházból ki-
vezettete és maga is azon helyen ül t a törvényszék-
be, mely Lithostratos, héberü l Gabathanak nevez-
tetett . Római szokás szerint ezen hely szines kö-
vekkel vala kirakva, melyen, mint emeltebb helyen, 
á l lot t a bírói szék és a fensöbb bírói hatalom je leül 
ebben ülve mondatot t az Ítélet. A jeruzsálemi 
praetor iumban, s valószínűleg a caesareai fu tópá-

lyán, P i lá tus maga újból késziteté a l i thostratost . 
Ez u tóbbi ige a diszes és becses volt, a mint róla 
Flavius és Philo említést tesznek.2) 

Midőn Pi lá tus a Lithostratos törvényszékbe 
leül t a hatodik óra volt, mi a mi delünknek felel 
meg. Ekkor mondá P i lá tus a zsidókhoz : „Ime a t i 
királytok !" mely szavak részben gúny t fejezének 
ki a zsidók iránt , részben szabadítása megkisérlé-7 Ö 
séböl mondat tak. Fel tünte tvén, mily nagy balgaság 
és esztelenség ezen megtör t ember részéről valami-
től félni, a mi a császár hatalmának ár ta lmas le-
hetne ; és mennyire szégyenteljes a zsidó népre, hogy 
Krisztus, ki köziilök való, egy képzelt királyságról 
való vád következtében Ítéltetnék halálra. A nép 
pedig k iá l t á : „Vidd el, vidd el, feszitsd meg ö t !" 
P i lá tus még mindég gunyorra l : „A ti k i rá ly tokat 
feszítsem meg?" Felelének a főpapok: „Nincs kirá-
lyunk, hanem csak császárunk!" P i lá tus ekkor 
átadá öt, hogy megfeszítessék. 

Nicodem apokryph evangeliuma szerint a zsi-
dók ekkor még egy hatályos vádat is hangsúlyoz-
tak ellene. Ismervén Tiberius császárnak a bűvé-
szek és mágusok elleni gyűlöletét és szigorú rend-
szabályait , azért ilyennek nyi lvání tot ták öt, mond-
ván : „Bűvész ö, ki a Beelzebub segítségével a dá-
mon szellemeket kiűzi. Mert mindezek neki alá 
vannak vetve." Sőt Taci tus 3) is kezeskedik e mel-
l e t t : „ Jesum paschatis suspenderunt , eo quod ma-
giam exercuit et seduxit et depul i t Israel." Tibe-
r ius császár érdekét P i lá tusnak magáévá kellett 
tenni, tehát a vádlók jól számítottak. 

Ilyen makacs dühöngő néppel nem ta lá l ta Pi-
lá tus tanácsosnak ellenkezni. Elfeledve vagy félre 
téve a „Lex XII. De poenis" ezen szavait : „Vanae 
voces populi non sunt audienclae, quando aut 110-
x ium crimine absolvi, aut innocentent condemnari 
desiderant;cc hanem inkább harsogott fülében fenye-
getésük, hogy a császárnál fel fogják jelenteni. 
Mely feljelentés, tekintve P i lá tus több igazság-
talan erőszakoskodásait, ha nem is ugyan a hiva-
talából való felfüggesztést, ele czimének, melyet 
mint procurator viselt, „Amicus Caesaris", veszité-
sét vonhatta volna maga után, annál is inkább, mer t 
egy felségsértő b a r á t j a és ol talmazójaként vádol-
ta tnék, pedig Tiberius ép e tekintetben igen ér-
zékeny, ugy hogy a legcsekélyebb szinét is a fel-
ségsértésnek kérlelhetetlen szigorral szokta büntetni , 
amit Tacitus is, mint jellemző gyöngéjét Tiberius-

2) Sepp. I I I . 38 és 528. kk. 
3) Annales I I . 32. és Mossechet Sanchedrin VI . 43. 

3 0 * 
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nak feljegyzésre méltónak t a r to t t . 4 ) „Majestatis 
crimen omnium accusationum complementum erat." 
Ezek u tán könnyen felfogható Pi lá tus helyzete, ki 
nek jel lemszilárdsága igen gyönge lábakon állott. 

Pi lá tus , hogy a zsidók vezetőit megbüntesse, 
mer t Krisztusnak elitélését makacsul és daczosan 
kierőszakolták, a feliratot, mely római szokás sze-
r in t az elitéltnek nevét, hazájá t és bűn te t t é t tar ta l -
mazta, melyek fehér táb lára valának irva és egy 
katona ál tal a vesztőhelyre való menet közben a bű-
nös előtt vitetett , sőt gyakorta útközben hangosan 
kihirdettetet t , oly módon fogalmazta, hogy amiat t 
igen boszankodának. Állot t pedig a fej táblán hé 
ber, görög és lat in nyelven: „Názáreti Jézus, a zsi-
dók királya." Ezen feliratot sokan olvasták a 
zsidók közül, mer t a városhoz közel vala a hely, 
hol megfeszítették Jézust . Azért ez ellen már ide-
jén t i l takoztak P i lá tus előtt a papok mondván : 
„Ne ird : a zsidók királya ; hanem : én vagyok a 
zsidók királya." Erre P i lá tus határozottan felelt 
m o n d v á n : „A mit i r tam, megír tam." Minden esetre 
szégyen vala a zsidó népre, minden körülmény mel-
lőzésével amegostorozot ta t egyszerűen zsidók kirá-
lyának nevezni, kit a nép fejei a meggyalázó halál-
bünte tésre á tadtak. Fel tünte tve lön igy visszásságuk 
és el lenmondásuk, mer t eddig nehezteltek a római-
akra, hogy k i rá lyságuka t megsemmisítet ték, most ők 
magok adják át nekik k i rá lyukat a kivégezésre. 

A keresztrefeszités végrehaj tása egy centurio 
felügyelete mellet t tör ténvén, Pi lá tus avval mitsem 
törődöt t és csodálkozott midőn estefelé arimathiai 
József nála megjelent és Krisztus hol t testét kívánta 
a felett, hogy már meghalt volna, holott halála már 
a nap kilenczedik órá jában (délutáni három órák-
kor) tör tént ; azért, hogy magának bizonságot sze-
rezzen, a századosnál kérdezősködött a felöl, s miu-
tán igy meggyőződött Jézus holt testét Józsefnek 
ajándékozta. Ez rendkivül iség volt, mert a római 
hivatalnokok az elitéltek holttesteit rendesen drága 
pénzért szolgál tat ták ki a családbelieknek. Cicero 
maga kikel Verres siciliai praetornak ilyetén üzér-
kedése ellen. 

P i lá tus ezzel megint nem te t t a zsidóföknek 
kedve szerint, mer t másnap reggel már korán a fő-
papok és farizeusok Pi lá tusná l összegyűltek és 
mondák : „Uram ! megemlékeztünk, hogy ama csá-
bító még életében mondot ta : Harmadnap múlva 
fel támadok." Hagyd meg tehát, hogy őrizzék a sirt 
harmadnapig , netalán eljöjjenek taní tványai és el 

4) Annales III. 38. 

lopják öt, és azt mond ják a köznépnek: „Fel táma-
dott halot taiból!" és az utóbbi tévedés rosszabb 
lesz az elsőnél," t. i. hogy annak következtében 
mindnyá jan követendik őt. Mondá P i lá tus : „Van 
örségtek, menjetek, őrizzétek a min t t u d j á t o k " és 
ekkor azon örséget, mely a templomban az ünnepek 
a lkalmával a rend fe l tar tására szolgált, a sír őrzésére 
minden feltétel nélkül átengedte nekik.6) 

(Folytatjuk.) 

Mire használták a pápák az ö hatalmukat ? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

VII . Gergely szüntelen őrködött a hit tisztasága fölött. 
Már azért se nagy előtte a keresztes hadakban való szemé-
lyes részvétel veszélye, mert azt hitte, hogy ily módon legyőz-
heti a görögök tévelyét a sz. Lélekre vonatkozólag. „Az ör-
mények is — i r j aő — majdnem mind eltértek a kath. hittől, 
és majdnem minden keletiek várják, mit határoz Péter apos-
tol hite az ő különféle nézeteik között. Mert korunkban tel-
jesedik az mit szeretett Üdvözítőnk különös kegyelemből az 
apostolfejedelemnek ígért és parancsolt midőn mondá : 
Imádkoztam érted Péter, hogy hited meg ne fogyatkozék, és 
egykor erősitsd meg testvéreidet." Es mivel atyáinknak e 
vidékeken gondjuk volt a kath. hit szilárdságára, ugy kény-
szerítve vagyunk mi is az összes keresztények kérésére tá-
maszkodva, ha különben Krisztus vezetése alatt az ut nyitva 
áll, ezen hitért és a keresresztények védelmeért oda elmen-
ni." Más alkalommal kéri a dán királyt, szíveskedjék fiai 
egyikét fegyverrel és néppel segítségül küldeni, hogy egy 
mellék tartományban a nyomorult eretnekek által zaklatott 
kereszténységséget védje.2) Alfonzot, Castilia katholikus kirá-
lyát inti, hogy országában ne engedje annyira emelkedni a zsi-
dókat, hogy általok a keresztények elnyomassanak 3) A hit 
iránti gondoskodásból igyekezik, mint említettük, Spanyol-
országban, ép ugy mint Örményországban visszaállitani a 
szertartás egységét a római egyházzal.4) Olaf norvég királyt 
kéri, amint a dán királyt is megkereste, miszerint országának 
nemes ifjait küldje Rómába, hogy egyrészt ő hazájok er-
kölcse és nyelvével alaposan megismerkedjék, másrészt az if-
jak Péter és Pá l apos. fejedelmek pártfogása alatt a sz. törvé-
nyekben oktatva az U r evangéliumát méltán hirdethessék 
és terjeszthessék.6) Jóllehet a „gallicán egyház" Svédhonban 
igen előnyösen működött, és mást nem tanított, mint a mit 
anyja a római egyház kincseiből merített, mégis óhajtja, 
hogy a svéd király egy alkalmas püspököt vagy papot küld-
jön a szent székhez, ki felruházva népe szokásai és Róma 
parancsainak tökéletes ismeretével, még bővebb áldást ter-
jeszthessen a keresztény religióra és tanra. 6) Őrködése az 
eretnek veszélyek ellen karöltve jár t a tiszta tan terjesztése 
körüli szorgoskodással. Az örmény eretnekek ellen szigorú 
parancsokat bocsát ki; a flandriai grófnét inti, hogy óvakod-

b) Az evangéliumok, Stolberg, Sepp, Schuszter, Holz-
ammer ii. hh. és mások nyomán. 

') 1. 2. ep. 31. 
2) 1. 2. ep. 51. 
3) 1. 9. ep. 2. 
') 1. 9. ep. 2. 4. 
5) 1. 6 ep. 13. 
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jék egy tévelygő fődiaconus ravasz beszédétől. Az eretnek-
ség iránti utálatban, követve a szeretet apostolának (2. Ján . 
10.) szavait, annyira megy, hogy egy eretnekségről vádolt 
püspöktől megtagadja az apostali áldást. Ellenben igy inti 
kedves vallumbrosai szerzeteseit : „A sz. irás bizonyítékait, 
melyek által az eretnekek kifogásai megsemmisítetnek, és az 
egyház hite az ördög tagjai ellen védelmeztetik, lelketek na-
ponkéntfontolja meg."7) Miért véli pedig magát annyira kö-
telezettnek a tiszta tanért helyt állani, az iránt meggondo-
lásra méltó bizonyitékot nyújt : „A római egyház sz. Péter 
személyében nyert különös előjoga folytán a hit kezdetétől 
fogva a sz. atyáktól minden egyházak anyjának nevez-
tetik és a világ végéig mindig annak fog tartatni, mert tud-
va van, hogy eretnek püspöke sose volt, és mi bizunk hogy 
nem is fog lenni, miután az U r azt megígérte. Mert hiszen 
az U r Jézus mondja : „Imádkoztam érted Péter, hogy hited 
meg ne fogyatkozzék." 8) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , április 12. Liberális humbug. — Már az 

csak igaz, hogy annyi mindenféle fogást még egy törvény-
javaslattal sem követtek el, mint avval a szerencsétlen kö-
zéptanodai törvényjavaslattal. Annyiszor kiforgatták, befor-
gatták, felforgatták; annyiszor tódozták, fódozták, módositot-
ták, hogy az ember azt hinné, hogy már minden képzelhető 
mód fel volt használva azon irányban, hogy a kath. közép-
tanodák confiscáltassanak és nem létezik eshetőség egy más 
és ujabb mód kigondolására. Pedig hát a kik így gondol-
koztak, azok nem ismerik a liberalismus furfangjai t . Erről 
tanúskodik egy ujabb félhivatalos nyilatkozat, mely kilá-
tásba helyezi, hogy ez a törvényjavaslat, az öszszel, ,csekély 
módosítással' ismét be fog terjesztetni. 

Ez a félhivatalos nyilatkozat pedig következőleg 
hangzik: „A kik ezt hinnék, hogy már most az ügy el van 
ejtve, nagyon csalódnának. Epen a szavazás, mindazokat, kik 
hivei az állam teljes befolyásának a középiskolákra — és 
ezek képezik a képviselőház nagy többségét — azon belá-
tásra bírta, hogy a különböző és túlkövetelő felekezetekkel 
szemben végrevalahára frontot kell csinálni és oly törvényt 
kell alkotni, mely véget vessen a mostani tűrhetetlen álla-
potoknak. Oszszel a minister a javaslatot csekély módosítás-
sal ismét be fogja terjeszteni a képviselő háznak és előre-
láthatólag a kormánynak gondja lesz arra, hogy a közokta-
tási bizottság máskép alakítassék meg, mint a hogy eddig 
volt, úgy hogy teljesen alaposnak mondható a feltevés, hogy 
a középiskolai javaslat, rövid idő alatt, mégis törvényerőre 
emelkedik." 

íme ez az a hires félhivatalos nyilatkozat, -- melyre néz-
ve azt kérdezzük mindenkitől, hogy talán egyetlen egy állitá-
sát leszámitva. a többi nem mind ugyanannyi humbug-e?Vagy 
nem humbug-e azt állítani, hogy a képviselőház nagy több-
ségét azok képezik, a kik az állam teljes befolyásának barát jai 
a középiskolákra ? Nem humbug ezt állítani, hogy avval 
a ,csekély módosítással' beterjesztendő törvényjavaslattal 
front fog csináltatni a különböző, igy tehát összes felekeze-

6) 1. 8. ep. 11. 
7) Append, epit. Herd. VI. 

tekkel szemben ? Nem humbug-e azt állítani, hogy teljesen 
alapos, miszerint úgy mint mondatik, általakittatván, front 
alkotatván ,különböző' felekezetekkel szemben, a törvényja-
vaslat rövid idő alatt törvény erőre fog emelkedni ? Igen, 
mind ez az állitás egytől egyig humbug, a mit ezennel be-
bizonyítunk. a végére hagyván felemlitését annak, a mit mi 
nem tartunk humbugnak, a minek azonban értéke vajmi 
csekély, hogy ne mondjuk semmi, a mit szintén bebizonyí-
tani fogunk. 

Humbugnak tar t juk azon állítást, mintha a képvise-
lők ,nagy többsége' az állam ,teljes' befolyását pártolná a 
középiskolákra. H a ez így volna, akkor ez az irány már 
nyilvánult volna az országgyűlésen; de ennek épen semmi 
nyoma sem létezik, hiszen ha ez így lenne, ha erről a kor-
mány meggyőződve volna, ugy bizonyára e többségi irány-
nak megfelelő javaslatot terjesztett volna be a kormány ; 
de nem terjesztett be, mert meg volt róla győződve, hogy 
egy ilyen törvényjavaslat megszavazásához a többséget nem 
fogja megnyerni. Vegyük csak a protestánsokat. Ezekről 
nyilt titok, hogy ők úgyannyira nem fogadnák el az 
állam ,teljes' befolyását középiskoláikra, hogy nekik épen 
semmiféle kormányi befolyás sem kell, már pedig ez a fele-
kezet ugyan szép számmal van képviselve az országgyűlésen 
és talán egyetketőt, lia még ugyan lehet ennnyit is, le-
számitva, a többi bizonyosan mind az állami teljes befolyás 
ellen fogna szavazni. IIa még ezekhez hozzá adjuk a nemze-
tiségi képviselőket, ha hozzá számítjuk a kath. képviselők-
nek csak egy kis részét, a milyen pedig fog találkozni : ugy 
uj junkra ki tudjuk számitani a kisebbséget, mely az állam 
,teljes' befolyása mellett fogna szavazni. 

íme az egyik humbug. A másik pedig az, midőn mon-
datik, hogy a különböző túlkövetelő felekezetekkel szem-
ben front fog csináltatni. Ez a front bizonyos bátorságot lát-
szik mutatni és'mi hinnénk ennek a bátorságnak, ha abban Ö ' 
a félhivatalos nyilatkozatban nem a ,kölönbözö felekezetek-
ről,' hanem a katholikusokról volna szó : ugy azonban nem 
hiszünk, hiszen van rá példa, hogy a kormány még ár tat la-
nabb természetű kérdésben sem mert frontot csinálni a k ü -
lönböző' felekezetekkel szemben. Ott van p. o. a sz. István na-
pi országos ünnep megrendelése. Tudjuk, hogy itt a kormány 
szépségesen visszavonult, természetesen nem a katholiku-
sok, hanem a ,különböző' felekezetek elől. A mi pedig a hum-
bug voltát még inkább feltünteti, az amaz állításból tü • 
nik ki, hogy e javaslat csak ,csekély módosittással' fog be-
terjesztetni. Már ez a ,csekély módosítás' képezhetne ugyan 
frontot a ,különböző' felekezetekkel szemben, de csak azon 
egy esetben, ha az állam rövid úton minden középtanodát, 
tehát a ,különböző' felekezetekét is, államinak nyilvánítaná ; 
de ez nem képzelhető, először azért, mert ilyen bátorsággal 
a ,különböző' felekezetekkel szemben nem bir, másodszor mert 
erre többséget nem nyerne. De akkor nem tudjuk elképzelni, 
hogy mikép lehet ,csekély módosítással', mondjuk, mindig a 
,különböző' felekezetekkel szemben frontot csinálni, mialatt 
természetesen valami radicalis intézkedés értendő, — annál 
kevésbé, minthogy ők az állam ,teljes' befolyását vissza-
utasítják. 

Humbug végre a mi mondatik, hogy e törvényjavas-
lat igy, rövid időre törvénynyé lesz. Ez már a mondottakból is 
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kiderül; mert az őszön épen azok a képviselők lesznek kép-
viselők, a kik ma e helyet elfoglalják: ha tehát ez a törvény-
javaslat e félhivatalos nyilatkozat értelmében fogna beter-
jeszteni, akkor annak a részére ezek közt a képviselők közt 
többség nem szerezhető. De ne feledjük el azt sem, hogy 
a miniszter előbb a tanulmányi alap jogi természetét 
akarja eldöntetni a biróság által, ami talán mégsem történ-
hetik meg az őszig, és sok viz fog még lefolyni addig a Du-
nán, mig ez ügyben a biróság Ítéletet fog mondani. Minde-
zeket tehát egybe véve kitűnik, hogy az a félhivatalos nyi-
latkozat humbug. 

Van azonban egy pontja e nyilatkozatnak, melyet a kor-
mány valósíthat. Elhiszük ugyanis e nyilatkozatnak, hogy a 
kormány képes lesz oly közoktatási bizottságot összeállítani, 
mely legalább is többségében kész lesz ,amen'-t mondani 
mindenre ami a javaslatban fog foglaltatni, és hogy a kül-
szint megmentse, talán sikerülni fog még papot is fogni, 
mert ma sok minden megtörténhetik. De fog-e evvel az a ja-
vaslat törvénynyé lenni, mi nem hiszük, mert az országgyűlési 
képviselők nincsenek kötve a bizottság határozatához: a töb" 
ség a bizottság határozatát el fogná vetni és így a hatodik 
javított ( ? ) kiadása is elesnék a javaslatnak. Ez a javaslat 
törvény csak akkor lesz, ha megadatik a katholikusoknak 
és a többi felekezeteknek ami őket megilleti. Tegye ezt a kor-
mány, mondjon le szíikkeblüségéről, és akkor még ez ülés 
alatt törvénynyé lehet a most még csak javaslat. 

Kalocsai fömegye. A keczeli esp. kerület kettős felirata 
a kath. sérelmek ügyében. *) — 

I. 
Méltóságos Főrendek ! 
Engedjék meg kegyesen, hogy 19,000 katholikus hon-

polgárnak lelki vezetői a törvényhozó testület azon részéhez 
is fordulhassanak, mely magas állása-, bölcsesége-, higgadt-
sága- és igazságszereteténél fogva hivatva van orvosolni a 
honpolgárok sértett jogait. 

Hitelveinknél fogva mi a béke és jogtisztelet emberei 
vagyunk, kik nem akarják, nem akarhat ják háborítani a 
békét, nem támadnak jogot ; azonban bűnösen hunyászkodni 
a jogtámadók, jogtiprók s békeháboritók előtt emberi méltó-
ságunk alattinak tartanok. 

Vannak jogaink, Méltóságos Főrendek, melyeket szá-
zadok szentesítettek, és nem respectáltatnak. 

Hajdan Magyarhonban a katholika hit uralkodó val-
lás volt, és azért minden intézményei a hazával összeforr-
tak ; nem volt tehát oka bármit féltenie. De később u j val-
lásfelekezetek keletkeztek, melyek a bécsi és linczi békekö-
tések pontjaiban akarták biztosítani jogaikat a katholiku-
sokkal szemben. A katholikus nagy többség türelme meg-
adta a jogokat, és máig annyira nem háborította, hogy el-
végre ott talál ja magát, miszerint a tolerálóból tolerált-
tá lett. 

Ellenfeleink már nem követnek benünket a türelemben. 
Mig saját jogaikra igen kényesek s féltékenyek : addig 
irányunkban minden jogtiszteletről megfeledkezve, ős joga-
inkat nem csak nyirbálni, de egyenesen megtámadni kezdik. 

A pesti egyetemet ugy szólván gőzerővel decatholizál-
ták. Iskoláink közös iskolákká tétetnek. Középiskoláinkat 

*) Velős rövidsége s erőtelles nyelvezete mintaszerűvé teszi e két 
feliratot. Ez okon közöljük. SzerJc. 

egészen kérdésessé tenni akarják. Ma már a keresztség szent-
ségét sem szolgáltathatjuk ki anélkül, hogy meg ne támad-
tatnánk. Ünnepeink megszentségtelenittetnek. Polgári házas-
ság behozásával, — melyet pedig minden vallásfelekezetek 
visszautasítanak, — akarják a házasság szentségi méltó-
ságát kijátszani, mitsern figyelve arra, hogy ez intézmény uj 
és u j milliókkal járó adóterhekkel támadná meg a hazát. — 
Végre, mily fájdalmasan esik látni, hogy más mértékkel 
méretik a katholikusoknak, és ismét mással a protestánsok-
nak. Az erdélyi protestánsok kevésbbé jogos kérelme egy-
hangúlag megszavaztatik, a kassai convictus pedig nem ada-
tik vissza eredeti rendeltetésének, . . . . mert . . . . katholi-
kus. . . . 

Fellázad a vér ennyi igazságtalansággal szemben. Ne 
higyjék pedig a Méltóságos Főrendek, hogy a katholikusokat 
utóvégre is el nem hagyja a béketűrés. Mi legalább tudjuk, 
hogy a katholikus polgárok, különösen pedig hiveink közt 
élénk mozgalom kezd támadni, mely, ha kellő időben orvos-
lás nem jön, elkeseredetté válhatik. 

Alázat tal kérjük a Méltóságos Főrendeket, eszközöl-
jék ki, hogy a jog szentsége mindenkivel szemben vallás-
különbség nélkül biztosittassék. Eszközöljék ki, hogy a jog-
határokon tul senki se csaponghasson, a békét senki se hábo-
rítsa, s ezáltal a hazát külellenségekkel szemben ne gyengít-
se. Az ünnepeket mindenki tiszteteletben tartsa. Végre ne 
hozassanak be olyféle külföldi intézmények, — minő pél-
dául a polgári házasság, — melyek a nemzet hasonlítha-
tatlan többségének ézelme- és meggyőződésével homlokegye-
nest ellenkeznek, és amelyeket szomorú következményeik mi-
at t más országok eltörölni készülnek. 

Kik egyébiránt mély tisztelettel vagyunk 
Keczelen, márczius 18-án, 1982. 

a Méltóságos Főrendeknek 
alázatos szolgái 

a keczeli r . kath. egyházkerület 
alulirt lelkészei. 

Molnár Ev. János, c. kanonok s keczeli plébános. Csá-
pek Károly, kerületi esperes, akasztói plébános. Szőlőssy 
János, ker. jegyző, vadkerti plébános. Rezsnyák János, ho-
mokmégyi plébános. Szombathy Sándor, szakmári plebános-
helyettes. Szabadi Ferencz, kiskőrösi id. helyettes. Kirsch-
baum Lajos, császártöltési id. helyettes. Németh Imre, ke-
czeli káplán. 

I I . 

Tisztelt Képviselőház ! 
A régi példabeszéd, mely szerint „a türelem rózsát 

terem" reánk katholikusokra nézve nem csak nem valósul, 
de ugy látszik, kiállhatatlan szúró tövisekké válik. 

A bécsi és linczi békekötéseket a protestánsokkal 
szemben mi mindig tiszteletben tartottuk ; de ennek viszon-
zását annyira nem tapasztaltuk, hogy inkább kiáltó ellenté-
tét látjuk. 

A protestánsok annyira kényesek minden felekezeti 
jogaikra nézve, hogy nem csak határozottan tiltakoznak a 
katholikusok, de maga a kormány befolyása ellen is. Mi 
nem is vesszük ezt nekik rosz néven ; de annál fájdalma-
sabb tapasztalnunk, hogy jogtiszteletök igen is önző. Ma-



239 

gukéra féltékenyek, másokéba lelkiismeretlenül belemar-
kolnak. 

Tisztelt Ház ! Az actio könnyen reactiót szülhet. Né-
metországi testvéreink nagy kisebbségben levén, a protes-
táns kormány és parlamenti többség, a civilisatio gunyjára^ 
őket katholikus hitök lételemében példátlan türelmetlen-
séggel megsemmisíteni akarta. Hogy mit szült ezen actio ? 
Önök bölcsen tudják. 

Es ami sikerült nagy Németországban a kisebbségnek, 
gondolják-e önök, hogy nem sikerülhet)előbb-utóbb nálunk is 
a nagy többségnek ? . . . A féreg is mozog, ha reá gázolnak; 
csak a katholikusok lennének-e oly hülyék, kik hátukon 
akár fát vágni engedjenek ? ! 

Mi, 19000 katholikus honpolgárok lelki vezérei ugy 
tudjuk, hogy a katholikus világi polgárok országszerte 
kezdik belátni a méltatlanságot; de különösan hivőink közt 
ez érzelem petitiókban kezd nyilvánulni. Máris halljuk a 
nyilatkozatokat: hogy csak oly kormányt fogunk jövőre 
támogatni, mely tiszteletben tudja és akarja is tartani, val-
lásfelekezet nélkül, minden honpolgárnak jogait, s nem 
használ más mértéket a katholikus-, és mást ismét a pro-
testánsokkal szemben. 

Nem lehet önöknek érdekében választóikat maguktól 
elidegeníteni ; nem lehet érdekökben belvillongásokat tá-
masztani akkor, midőn benn annyi nemzetiségi és vallási 
versenytűz lappang a hamu alatt, künn pedig árva és test-
vérfaj nélkül álló szegény nemzetünkre minden oldalon oly 
sok ellenség agyarkodik ! . . . 

Mi a béke hírnökei vagyunk, mi békejobbot nyújtani 
készek vagyunk, de nem jogaink, s nem lelkiismeretünk 
á rán! És ezt önök nem is kivánják, nem kivánhatják tőlünk. 
Bizva tehát önök bölcseségében, következőkben terjesztjük 
elő röviden sérelmeinket : 

Először kérjük az ismert 53 §-nak eltörlését vagy he-
lyes magyarázatát. 

2. A katholikus alapok- és alapítványoknak megóvá-
sát mindennemű államosítástól"; és mig e tekintetbén döntő 
határozat hozatnék, ezeknek másra ne, hanem csak is katho-
likus czélokra forditását. 

3. Óvást teszünk a pesti egyetem czélba vett dekatho-
lizálása ellen. 

4. A középtanodákra nézve jogainkat elvitázhatatla-
nul akarjuk fenntartani azon módon, miként ezt a kalocsai 
bibornok-érsek ő eminentiája ismert memorandumában 
kifejtette. 

5. A kassai convictust eredeti rendeltetésének követel-
jük visszaadatni. 

6. Az ünnepek megszentségtelenitései ellen óvintézke-
déseket kérünk. 

7. A zsidó vagy bármiféle polgári házasságot, mint 
olyast, mely a katholikus hitben a házasság szentségi méltó-
ságát megtámadja, melynek e hon minden vallásfelekezetü 
polgára, a zsidókat sem véve ki, — eltekintve néhány nyug-
talan vérű és vallásilag ferdén gondolkozó egyéntől, határo-
zottan ellene van, el nem fogadjuk ; és pedig annál kevésb-
bé ; mert ezzel ujabb bureauk felállítása szükségeltetnék, 
mi az amúgy is terhes adókat ujabb elviselhetetlenekkel 

szaporítaná, s a világi perlekedések utján a népet ujabb 
iszonyú sarczolásnak tenné ki. 

Tisztelt Ház! kérve kérjük önöket: ne engedjék meg-
nőni, vagy kitörni a belvihart, mert önök nemes feladata 
épen a bajok orvoslása, nem pedig szaporítása. Azért biza-
lommal fordulunk önökhez, és kérjük : kegyeskedjenek el-
fogulatlan kebellel orvosolni felterjesztett sérelmeinket. 

Kik egyébinánt teljes tisztelettel vagyunk 
Keczelen, márczius 28-án, 1882. 

a tisztelt Háznak 
alázatos szolgái, 

a keczeli egyházkerület alulirt r. k. lelkészei, 
(aláírva mint a főrendeknek). 

Angolország. A methodisták és a „mentö-liadsereg.11 

- (Vége.) 
A katholikus vallásra történt számos megtérésről ugy 

nyilatkozott valamely angol lap, hogy az „sok skót lor-
dot, de angol szatócsokat" nem nyert meg. A methodis-
musról ennek épen az ellenkezőjét mondhatnók. Sohasem 
vonzotta a magasabb osztályokat és sohasem gyakorolt nagy 
befolyást a szegényekre. „A jómódú mesterember, a jó sorsú 
szatócs, és a kis gyáros, egy-két emberöltőn át az ő főtáma-
szai." Egy szóval, a methodismus mindig az volt, amit 
mindenesetre filisztervallásnak nevezhetnénk. Tudományos 
törekvésekről semmit sem akar tudni; mi több egy metho-
distát egyszer állitólag azért zárták ki az egyházi község-
ből, mert hajlott a kifejlődési elmélethez és nem vetette azt 
el egészen. A methodismus ereje nem is áll az ő hittételei-
ben, hanem az ő szervezetében és illeszkedésében a gyakor-
lati czélokhoz. Általában véve a tulajdonképi methodismus 
valami arminianus vallásnak mondható, amennyiben a szemé-
lyes érdemre nagy súlyt fektet. Feszes constitutiója neki 
sokkal hatályosabb ellenőrzést biztosit hitszónokainak hit-
hűsége iránt, mint a hogy ez az anglikán egyházban for-
dul elő. Már ezért is erős bástyája a protestáns orthodoxiá-
nak az angol középosztályoknál, mert épugy küzd a rationa-
lizáló mint az u. n. „románizáló" törekvések ellen. De vájjon 
soká fog-e tartani, ez más kérdés ; mind máig mégis élet-
erejének még semmi gyöngülését sem látni és egészben 150 
napi és időszaki lap védelmezi az ő érdekeit. 

Végül még egyet-mást a hires „mentő-hadsereg"-ről 
akarunk közölni, mely most Londonban annyit beszéltet 
magáról. Nem ered ugyan egyedül a methodistáktól, mert 
más secták tagjai is részt vesznek benne, de minthogy alapi-
tójok és „generál"-jok William Booth, egy korábbi methodis-
ta hitszónok, az egésznek erős methodista színezete van. 
Ezen társulat alapításához az első lépést már tizenegy éve 
tették, azonban csak miután katonailag szervezték volt 
— a tisztek és tisztnék még egyenruhát is hordanak — 
és megkapta a „mentő-hadsereg" nevet, akkor vette a 
mostani nagy dimensiókat. Czélja elejét venni a bün 
nek s a bűnösöket'megtéríteni. Tevékenysége abban áll, 
hogy szabad ég alatt gyűléseket tart és katonailag ren-
dezett processiókban, énekelve, az utczákon átvonul. 
Tagjai csapszékeket, börtönöket, magánházakat látogat-
nak meg, beszélnek és imádkoznak mindenkivel akit o " 

csak megkaphatnak, gyülekezeteket is tartanak szinház-
ban, zenecsarnokban, korcsmákban s más nyilvános he-
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lyen, még gyárépületekben is, hogy ily módon templom-
kerülő egyéneket szónoklataik meghallgatására bírjanak. 
A „hadsereg", miként azt Booth aminap valamely reporter-
nek mondta, — él a „legkedvenczebb dallamokkal s a leg-
közönségesebb nyelvvel, hogy Isten igéjét valami u j és fel-
tűnő módon hirdesse", ami persze csak a csőcseléknek tetsz-
hetik de a jóravaló emberre visszataszitólag hat. De Booth 
azt hiszi, hogy a főmunka a szegényeknél és bűnösök-
nél a leghathatósabban ez uton történik. A „hadsereg"-
nek vagy 231 corps-ja más szóval státiója van Angolor-
szág Wales és Irland különböző részein, három Ame-
rikában, egy Párisban és egy Adelaideben (Australiában). 
Számlál 337 „tiszt"-et — tundiillik férfi és nő „ m a j o r -
okat, „kapitányok"-ak, „hadnagyok"-at azután 44 tisztet a 
„tábornoki kar"-ból, hozzá még 74 „kadét"-et a nevelő-inté-
zetben. A „hadsereg" áll 12,000 „katoná"-ból, kik készek 
minden pillanatban beszélni ; minden héten 4300 „szolgála t -
ot tartanak, ezek közül a legtöbbet a 273 épületben, melye-
ket a „hadsereg" megvett vagy bérbe vett s amelyekben 
összesen 180,000 ember fér el. Bérre évenként 12,000 
fontot (240,000 márk) ad ki, 21,700 fontba (432,000 márk) 
kerültek épületei ; a mult évben 48,000 fontra (960,000 
márk) rúgott a jövedelme. Ezen számokból látni, hogy 
a dolog nem nevezhető jelentéktelennek. A „kadét iskolába", 
a hol a „tiszteket" képezik — egy a férfinemen levő, 
egy másik a nőnemen levő kadétok számára áll fenn 
— főkép olyan egyéneket vesznek fö l , a kik bizonyos 
ügyességet mutatnak az alsóbb emberekkel közönséges 
nyelven való beszélésbeu arra, hogy egy részegesekből, ve-
szekedőkből, tolvajokból, rosz asszonyemberekből s hasonlók-
ból álló társaságra benyomást gyakorolni és azokat türe-
lemmel és nagy beszédkészséggel vallásos életnek megnyer-
ni fogják. Legalább is három hónapig kell a nevendékeknek a 
„kadét iskolában" maradni, a hol szabad élelmezést s lakást, 
viselt ruhákat, aztán az olvasás, irás, katekizmusban és a bib-
liai történelemben szigorú oktatást nyernek. A „tisztek"-et 
teljességgel nem könnyű és gyakran igen kellemetlen munká-
jokért fizetik, azaz közel annyit kapnak, mint egy mesterle-
gény Londonban keres. Egy kapitány, teszem, hetenként 27 
m. kap, a miért a feleségének is kell segiteni a térítésben azon-
kívül minden egyes gyermeke számára hetenként egy már-
feot kap pótlékot. A majorokat, kiknek sok futkosni va-
lójuk van a városban, valamivel jobban fizetik. A hadsereg 
hírlapjának neve „Riadó" (War Cry) és ezen kivül még, 
amennyit csak lehet, annyi értekezést osztanak szét. Kü-
lönben a főváros köznépére ez a komikus hadsereg állítólag 
már meglehetős befolyást gyakorol ; mégis el lehet fogadni 
hogy az első enthusiasmus füstbementével s az újság inge-
rének elmultával, az egész dolognak hasonló kimenetele 
lesz, mint a „rivó asszonyok"-nak volt Amerikában. Ott a 
metliodisták befolyásának sikerült nagy női processiókat 
rendezni, kik csapszékből csapszékbe vonulva ott térdre es-
tek és a vendégek előtt ezeknek az ivástól való megtéréseért 
imádkoztak és hymnusokat énekeltek. Sőt némelyek ezen 
asszonyok közül azt jelentették ki, hogy ihletve vannak az 

égből és mindenütt imatársaságokat rendeztek. Az egész 
mozgalom azonban nemsokára a nevetségesség átkának lett 
áldozatává és Amerikában már megszűnt. Ugye sors fogja 
nemsokára érni a „mentő-ha,dsereg"-et is. 

H i v a t a l o s . 

„Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére, a nyitrai székesegyházi káptalanban Gyuriko-
vits Mátyás kanonok és székesegyházi esperesnek az őrkano-
nokságra, Közlik János kanonok és trencséni főesperesnek a 
székesegyházi főesperességre, Venczell Ferencz kanonok és 
zsolnai főesperesnek a trencséni főesperességre, Czeizel Gá 
bor kanonok és gradnai főesperesnek a zsolnai főesperességre 
és Vagner József idősb mesterkanonoknak a gradnai főes-
perességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ek-
ként üresedésbe jöt t i f jabb mesterkanonokságot Heill Károly 
nováki plébános és veszteniczi kerületi alesperesnek adomá-
nyozom. 

Kel t Bécsben, 1882. évi apr. hó 4-én. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. . T re fort Ágoston s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A budavári udvari lelkipásztori állomás, melyet 

1786 aug. 14-iki udvari rendelettel I I . József császár emelt 
önnálló plébániává s adott át a vörös keresztes lovagrend-
nek, ő csász. és ap. királyi felségének f. évi februárban kelt 
határozatával a nevezett rendtől vissza vétetett s ő felsége és 
az ország bibornok-herczegprimása mint helyi főpásztor 
által meghatározandó módon fog betöltetni. Már egyszeregy 
hozzánk beküldött hozzászólás nemközlésének indokolásokor 
kijelentettük, hogy a betöltés módozatainak mikénti meg-
állapításához a lapirodalomnak előzetesen semmi köze. Ez 
egészen az illetékes hatóságok köréhez tártozik. De nem 
ezért tértünk vissza e tárgyra most, hanem azért, hogy a 
salzburgi .Kirchenzeitung' ismert bécsi levelezőjét figyel-
meztessük, hogy jó lenne már végre neki letenni azt az epe-
szinű szemüveget, melylyel át szülőföldjét nézi s melyen át 
az udvari plébánia ügyét tekintve a keresztes lovagok el-
távolításának okául a távozók németségét mint nemte-
len indokot tudja felhozni, nem gondolva meg azt, hogy mi-
dőn a felségek Budán magyarul beszélnek, akkor az udvari 
plébánosnak is kell tudnia magyarul. Nemtelenebb inkodokat 
is emleget a ,magyarföld' igen tisztelt magyarfaló szülöttje. 
. . . De nem érdemes epéjére több szót vesztegetni. Sajnál-
juk a derék kereszteseket, hogy ügyök ily apologetára akadt. 
Ezt nem érdemelték. 

— Ft. Császka György szepesi püspök ur ő excellenti-
ájának VI. számit főpásztori körlevele közli az egyházmegyei 
régibb és ujabb nyugdijalap kimutatását az 1881. évről. E 
szerint a régibbnek bevétele és kiadása egyaránt 9139 f r t 18 
krt tett, az alaptőke pedig tesz 34.652 f r t 17 2/4 krt. Az 
ujabb nyugdijalapnak bevétele 8643 f r t 20 krra rúgott, a ki-
adás pedig tett 7962 frt 80 k r t : marad tehát a jelen évre 
680 frt 81 kr. — 

— Portugalliában Alves Martino viseni püspök halála 
és temetése alkalmával botrányos" dolgok történtek. Vég-
rendeletéből hiányzik minden vallásos szinezet. A szabad-
kőművesek pedig tüntelőleg dicsőiti az elhunytat : Sajnos ! 
úgymond egy kath. lap, ez a felfedezés több fájdálmat okoz 
mint csodálkozást kelt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alat t . 



í Megjelenik e lap heten- í 
ként kétszer : 

í szerdán és szombaton. ' / jj 
í Előfizetési dij : 
/ félévre helyben s posta- \ 
í küldéssel 5 f r t . ' t 
\ Szerkesztői lakás: Buda-
ípest, VIII., Stáczió-utcza jj 
; 55. , hova a lap szellemi í 
í részét illető minden kűl- ; 
£ demény ezimzendő. 

R E L I G I O . 
k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f o l y ó i r a t . 

NEGYVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, április 19. 

j 

Előfizethetni minden kir 
í postahivatalnál ; 
í Budapesten a szerkesztő-
\ nél, és Kocsi Sándor 
J nyomdai irodájában, Mu-
f zeum-körut 10. sz. alatt 
> 

í hova a netaláni reclama-
; tiókis, bérmentes nyitót 
\ levélben, intézendők. 

31. I. Félév, 1882. 

TA11TAL0M. Pontius Pilátus Judaeának római helytartója. — A lelkipásztorkodás köréből. —- Mire használták a pápák 
hatalmukat? — Egyházi tudósítások : Budapest. Mit hirdetnek a csillagok. — Békés-Gyula. Megtérés. — Szatmár. Viv-
mány. — A Szent-István-Társulat f. h. 13-án tartott vál. ülése. — Az 53-ik §. curiai magyarázata. — Irodalom. — 

Vegyesek. 

P o n t i n s P i l á t u s 

Judaeának római helytartója. 
Életrajz. 

I r t a : Németliy Lajos. 

Pilátus kormányzásának három utolsó éve. 

Az Üdvözí tőnek kierőszakol t el i télése á l ta l 
P i l á tu s t ek in té lye az izrael i ták előtt, megtöre te t t , 
m e r t va lahányszor önkény t gyakoro ln i k ívánt , a 
császá rná l való fe l je lentés á l ta l ter ror izá lva , kény-
telen volt k ívána lma iknak eleget tenni . E r r e nézve 
ada to t szolgál ta t az a lexandr ia i bölcs Ph i lonak 
Cajushoz tö r t én t kü lde tésérő l eszközölt fel jegyzése, 
hol igy i r : 1 ) . .Pi latus , nem annyi ra Tiber ius kedve-
ért , m in t i nkább a nép i r án t i gyű lö le tbő l a szent-
városban Heródesnek vol t k i rá ly i lakában, a ranyo-
zott paizsokat dedicált , melyeken sem va lamely 
kép, sem más t i la lmazot t nem volt , s csupán a fel-
a j án lónak és annak czimét t a r t a lmaz ták , a kinek a 
fe la ján lás tö r t én t . Midőn ennek híre a népközt elter-
jedt , kér ték P i l á tus t , miszer in t szüntesse meg ezen 
ú jdonságo t a paizsokkal, hogy ne sér tessék az ősi 
szokás. Mert az adományok i lyetén f e l a j án lá sában 
va lami is tení tő rítust, vél tek fel ismerni . Heródes 
k i rá ly csa lád jából négy herczeg és a nép fejei 
m i n d n y á j ok nevében megje lentek P i l á t u s előtt , és 
nyomatékosan kér ték ezen b o t r á n y megszünte tésé-
re. Mivel pedig ö szi lárdan ellenezte kére lmüket , 
m e r t makacs és keményfe jü volt, l á r m a t á m a d t a 
népben : „ H a d d abba a lázadás t és h á b o r ú t szítani. 
Nem a hazai tö rvények sértése á l ta l t isztel te t ik a 
császár ! Ne szolgáltasson neked i lyesmi okot a sér-
tés re ! T iber ius nem k íván j a a mi szokásaink meg-

r) Idézve Seppnél III . 531. 

szünte tésé t ! Vagy ha erre tőle rendele te t kap tá l , 
m u t a s d a rendeletet , vagy levelet , hogy mellőzé-
seddel követek á l ta l k é r j ü k u r u n k a t . " Ez u tóbb i 
szavak igen fe l izgat ták, me r t félt, hogy ha k ü l d ö t t -
ség menne, többi vétségei is felfedeztetnének: a 
pénzér t szo lgá l ta to t t í téletek, rablások, igazságta-
lanságok, gyilkolások, k inzások , á r t a t l anok ke-
gyet len lemészárlása, ember te len vérengzések. Pi-
lá tus l egnagyobb zava rban volt , iner t egyrész t a 
követségtől félt , másrész t büszkeségből a népnek 
engedelmeskedni nem akar t , anná l kevésbbé, mer t 
a császárnak kegyei t az á l t a l is veszíteni fé l te t te , 
ha a m á r neki szentel t és nyi lván fe l függesz te t t 
paizsokat ismét leszedeti. Fana t i cus r a jongás ! t ű -
nődik P i l á tus . Mit is i r tózik a zsidónép a paizsok 
mia t t a bálványozás tó l , hisz Mart ia l i sként : 

„Qui fingit sacros auro vel marmore vultus, 
Non facit ille Deos : qui colit, ille facit.-' 

Nem k íván ja senki a zsidóktól, hogy a paizsokat 
i m á d j á k ! 

A nép fejei az ü g y el intézésére közép u t a t 
választot tak. Nem menesz te t tek kü ldö t t sége t Tibe-
riushoz, hanem leveleket kü ld tek hozzá, ki, azok 
következtében, P i l á t u s t keményen megdorgá l t a és 
megparancsol ta neki, hogy a paizsokat azonnal szed-
je le, melyeket azu t án P i l á t u s a tenger mel le t t i 
Caesareában függesz te t t fel. 

Luc ius Pompon ius Flaccus Syr ia he ly ta r tó ja 
és p roprae to r 33. K. u. elhalálozott . Ezzel P i l á t u s 
b a r á t s á g b a n volt , a mi t a zsidók is tud tak , azér t 
öt soha sem nála, ki főnöke volt, hanem egyenesen 
a császárnál leendő fel jelentéssel fenyeget ték. En-
nek u t ó d á u l T ibe r ius császár Luc ius Vi te l l ius t ren-
delte, ki a consul i t i sz tségben volt , s csak ennek 
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l e t e l t e u t á n , 3 5 b e n f o g l a l t a el h i v a t a l á t E z t közbe-
szővén f o l y t a s s u k i s m é t P i l á t u s e s e m é n y e i t . 

N e m s o k á r a V i t e l l i u s m e g é r k e z é s e u t á n e g y 
széde lgő , k i t t ö b b e n a h i r h e d t S i m o n b ű v é s z n e k t a r -
t a n a k , a s a m a r i a b e l i e k h i s z é k e n y s é g é t k i a k n á z v a , 
o ly v e s z e d e l e m b e k e v e r t e őke t , m e l y t e m é r d e k em-
b e r é l e t b e k e r ü l t , U g y a n i s r e á b e s z é l t e őke t , h o g y 
f e g y v e r k e z z e n e k fe l és ve le e g y ü t t m e n j e n e k 
fe l G a r i z i m h e g y r e , hol őke t n a g y k i n c s n e k b i r t o 
k á b a j u t t a t j a , m e l y e t oda Mózes á s o t t v o l t el. A 
n é p n a g y c s a p a t o k b a n v o n u l t ki, és T i r a t h a b a h e l y -
s é g b e n m e g p i h e n t , ho l m é g u j c s a p a t o k is c sa t l a -
k o z t a k . S z á n d é k u k P i l á t u s e lő t t i s m e r e t l e n n e m 
m a r a d t , k i g y a l o g és l o v a s c s a p a t o k a t k ü l d ö t t el-
l enök , m e l y e k őke t i t t m e g t á m a d t á k , s o k a t k ö z ü l ö k 
m e g ö l t e k , a l e g n a g y o b b r é s z t e l f o g t á k , m e r t csak 
a l i g t u d o t t v a l a k i m e n e k ü l n i . Az e l f o g o t t veze tő -
k e t P i l á t u s k i v é g e z t e t t e . 

E z e n m é s z á r l á s n a g y e l k e s e r e d é s t szü l t ; a z é r t 
a s a r n a r i t á n u s o k s e n a t u s a V i t e l l i u s p r o p r a e t o r h o z 
A n t i o c h i á b a k ü l d ö t t s é g e t m e n e s z t e t t P i l á t u s fe l j e -
l e n t é s e c z é l j á b ó l . V i t e l l i u s , — k i r ő l T a c i t u s 2) a z o n 
b i z o n y s á g o t tesz i , h o g y a m u l t i d ő k b e n d i v o t t 
e r é n y n y e l k e z e l t e a r e á b i z o t t t a r t o m á n y t , a v á d -
lók p a n a s z á t m e g h a l l g a t t a . K é r e l m ü k a n n á l n a g y o b b 
n y o m a t é k o t n y e r t , m e r t a z s idók r é s z é r ő l is e k k o r 
s ú l y o s v á d a k e m e l t e t t e k P i l á t u s e l l en . Mindezek 
k ö v e t k e z t é b e n ö P i l á t u s t a z o n n a l h i v a t a l á t ó l fe l 
f ü g g e s z t e t t e s h e l y é b e M a r c e l l u s t k i i ldé , k i a p r o -
c u r a t o r i h i v a t a l t P i l á t u s t ó l a z o n n a l á t is v e t t e , 
m e r t e g y s z e r s m i n d e n n e k m e g p a r a n c s o l á , h o g y Ró-
m á b a n T i b e r i u s e lő t t i g a z o l j a m a g á t . U g y a n e k -
k o r V i t e l l i u s K a i f a s f ő p a p o t is m e g f o s z t o t t a h iva -
t a l á t ó l . 3 ) 

P i l á t u s u g y a n kö t e l e s v o l t a p a r a n c s n a k a z o n -
n a l e n g e d e l m e s k e d n i , m é g i s u g y l á t s z ik , n e m i g e n 
s i e t e t t R ó m á b a u t r a k e l n i , m e r t m i e l ő t t oda é r k e z e t t , 
T i b e r i u s c s á s z á r m e g h a l t , 37. K. u. m á r t . 16 án . 4 ) 

A d o , v i e n n e i t u d ó s é r sek f e l j e g y z é s e i 5 ) n y o 
m á n , k i a k i l e n c z e d i k s z á z a d b a n k r ó n i k á t i r t , P i l á -
t u s C a l i g u l a c s á s z á r á l t a l V i e n n e b e s z á i n k i v e t t e -
t e t t , a h o v a e g y k o r , F l a v i u s J ó z s e f b i z o n y s á g a sze-
r i n t , A r c h e l a u s is s z á m k i v e t v e vo l t . P i l á t u s 40 -
b e n K. u. ö n g y i l k o s s á lön, m i n t ezt Özséb t ö r t é -
n e t í r ó b i z o n y í t j a . 6 ) (Yége köv.) 

») Annales VI . 31. 
3) Jos. Flavius. Aut. Jud . X V I I I . VI . 2. és Stolberg 

V I . 41. 
4) Sepp. I. 114. 
b) In Chronicon. Lib. VI I . c. 5. 
«) Hist. Eccl. II . 7. 

A lelkipásztorkodás köréből. 
Tehát elhagytuk a „Furcsa dolog" czimet. Nem is bá-

nom, mert lehetnek olyanok, ki eddigi gyakorlataikba oly 
szerelmesek, miszerint megsértve érzik magukat, ha más va-
laki azt egyben-másban „furcsának" találja ; sérteni pedig 
senkit sem akarhatok, annál kevésbé, mert ha ismét mások 
az én megjegyzéseimet tar t ják furcsának, akkor nekem is 
sértve kellene magamat érezni. Hallanom kellett úgyis már 
azon gyasusitást, mintha a lelkészi functiók végzésében való 
lehető egyformaság sürgetése által a rideg és lelket-ülő gépi-
ességnek szószólója volnék. Bizonyára súlyos vád. S ámbár 
a „Furcsa dolgok" I. közleményeiben *) e vád keletkeztét 
előre sejtettem, ámbár újra és újra tiltakozom ellene, mégis 
bizonyos tekintetben meg tudom magamnak magyarázni. 
Hisz tudjuk, mily rabja lehet valaki valamely szokásnak. 
Consvetudo est altera natura. Eltérni a felvett szokástól 
annyi, mint némileg megtagadni természetünket. Csakhogy 
az önmegtagadás, a nehézség itt nem fogadható el kifogás 
gyanánt. Mihelyt felismertük azt, hogy valamely szokásos 
cselekvésmódunk czélszerűtlen, kevésbé szép, vagy egyene-
sen helytelen és tiltott, akkor bevett szokásunktól el kell tér-
nünk, második természetünkké vált tempóinkak változtat-
nunk kell, habár önmegtagadással já r is. H a ez szégyenére 
válnék a papoknak, akkor szégyen lenne a — kötelesség. 

Van még más oka is, mért mondják az egyöntetűséget 
sürgetőről azt, hogy a gépiességet pártfogolja. Az az oka, 
hogy sokan a magán és nyilvános közt különbséget nem ta-
lálnak ; hogy a keresztény hitéletnek, a buzgóságnak, az 
áhitatuak az egyes emberéinél történhető, alkalomszerű, s 
mivel teljesen egyéni, tehát szabad nyilvánulásait sokan 
összetévesztik azzal, aminek nem szabad egyes pillanatnyi 
lelkesedéstől, meghatottságtól, egyes egyéni érzelmektől füg-
genie, hanem amit minden körölmények közt határozottan 
megállapít, körülir az egyház. Más a privát buzgóság, más a 
hivatal, az egyházi szolgálat. A pap, midőn fungál, nem N. 
N., hanem az egyház szolgája ; functióját nem in szabad te-
hát ugy végezni, amint az az ő esetleges dispositiójának 
megfelel, hanem a mint kivánja az egyház törvénye, amint 
azt a legkisebb részletekig meghatározták a rubrikák. —• 
Szó lévén valahol a misebeli Commemoratiókról, valaki azt 
állitotta, hogy ő nem képes belátni miért nem volna neki 
szabad bármely mise alatt annyi orátiót vennie, amennyi 
neki tetszik ; s furcsának találta azt, hogy lehet rationabili-
ter valakinek buzgóságát ebben korlátozni. Hanem ez csak 

o o 
álokoskodás s ezt megdönti az, hogy a sz. mise nem magán 
ájtatosság, hanem nyilvános egyházi ténykedés, melynek 
legkisebb részecskéjét sincs jogában az egyes papnak tet-
szése szerint meghatározni, hosszabbra vagy rövidebbre 
szabni. S méltán lehet az ilyennek azt felelni : igen is, mond-
hatsz oratiót, mise előtt vagy után, akár óraszámra, de szent 
mise alatt nem ; és többet ér Isten előtt az egyház rendeletei-
hez való alkalmazkodásod, mint a te akaratos commemora-
tióid, nam melius et gratius est obedientia, quam sacrifici-
um. Ha elfogadtatnék elv gyanánt az, hogy az egyház nem 
szabályozhatja, nem kötheti meg részletekkel a nyilvános 
egyházi functiók végzésénél az ő szolgája privát devotióját 
és felfogását, vagyis, engedjen mindenki szabad folyást és 

*) Az 1881-iki évfolyam 1-ső számában. 
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érzelemnek, mely benne esetleg támadt és uralkodik, ak-
kor igazán betetjesednék nemsokára valósággal az, mit so-
kan tréfából mondanak, hogy mindegyik pap a maga közsé-
gében pápa is egyszersmind. Akkor az egész liturgiát meg-
változtathatja valaki, ha ugy találja, hogy nem felel meg az 
ő Ízlésének vagy kedélyhangulatának. — Szeretném, ha 
valaki azt nekem bebizonyítaná, hogy ez az elv nem absur-
dum, illetőleg, hogy megegyeztethető lenne az egyház egyse-
gének dogmájával. Ezt felelem azoknak, kik a „gépies rubri-
cismus" apostolát lát ják bennem. 

Sőt még azt is kérdezték, hogyan lehet valaki oly szol-
gai gondolkozású, hogy magát egyes kicsinyes rubrikák ál-
tal annyira befolyásoltassa ? hogy lehet valaki oly kevéssé 
liberális, hogy saját felfogását hivatalos teendőiben annyira 
háttérbe szoritsa, miszerént az épen ne érvényesülhessen ? 
I ly állítás, hogy az egyéni „tekintély"-nek tömjénezése libe-
rális, az egyház törvényeinek respektálása pedig illiberalis 
gondolkodásmódra mutat, czáfolatot sem érdemel. Különben 
én is csakugyan ismerek és szeretek e térven bizonyos érte-
lemben liberalismust. Liberalismust az egyház rendeletének 
helyes felfogásában és czélszerü, illendő végrehajtásában. 

Az idei Virágvasárnap pl. liberális eljárás volt-e az, 
hogy a „consvetudo" szerént barkát szentelünk, nem pedig,ami 
mindenhogyan megfelelőbb lett volna, lombos, leveles faága-
kat. A faágak, melyeket az egyház megáld, olyanok legyenek, 
amilyenek akkor kaphatók.Ezt gondolom a legtermészetesebb 
felfogásnak. H a más nincs, barkás ág is jó ; de ha a termé-
szet korábban megindul, mért nem használunk lombos ága-
kat ? Nem egyezik-e ez meg inkább a történettel ? Vagy ta-
lán akkor a zsidók is már hetekkel előbb lemetélték az ága-
kat, aminthogy mi hetekkel előbb aggódva kerestettünk 
barkákat, hogy legyen virágvasárnapra ? Már itt igazán 
kérdezni lehet, mért vagyunk oly szükkeblüek, mért va-
gyunk oly illiberalisok, hogy mikor a rubrikák megengedik 
a lombos ágakat is, amelyek mindenesetre díszesebbek, pom-
pásabbak s egy processio tartásánál ünnepiesebb színeze-
tűek, mi mégis barkákat, idomtalan, összezsugorodott bar-
kákat, hetekkel előbb lemetszett száraz ágakat használtunk. 
Nem liberálisabb e és helyesebb itt a rubrika, mely egysze-
rűen faágakról szól, tehát, ha vannak, lombosakat is megen-
ged, mint a „consvetudo", mely oly zsarnok, hogy a helye-
sebbet, a szebbet is elnyomja, csakhogy önfejüleg dominál-
hasson. Bocsánat, hogy az egyszer — látszólag — igen libe-
rálisán nyilatkoztam. 

Egyébbiránt, igen tisztelt szerkesztő ur engedje meg, 
hogy itt nyilvánosan felkérjem a ritualista szakembereket, 
kiknek mindenféle kútfők állanak rendelkezésükre, legyenek 
szivesek a felvett kérdésről véleményt mondani, mert nem 
szeretném a felelősséget elvállalni, ha a lelkészek közül csak 
egynek is, pár odavetett „liberális" megyjegyzés miatt seru-
pulusai támadnának. Es hogy ez lehetséges, magamról kö-
vetkeztetem, mivel ha fentebhi gondolataim virágvasárnap 
előtt jutnak eszembe, az idei kora és szép tavasz ékességeit 
kizsákmányolva bizonyára nem „füzfa-barkákat", hanem 
friss lombozatú faágakat használtam volna. 

Egy plébános. 

Mire használták a pápák az ö hatalmukat ? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Hasonló okból fordítá Gergely, mint már jeleztük, fi-
gyelmét az istenitisztelet magasztosságára, s gondoskodott a 
bűnbánat kezeléséről és különösen az egyház házassági tör-
vényeinek megtartásáról. 

Ezzel egyúttal összefügg, hogy ő a nőnem becsülete fe-
lől is jobban gondoskodott, mint ahogy az egy oly messze-
ható tervekkel elfoglalt egyéntől várható volna. Igy pél-
dául kikelt a rendetlenség ellen, mely Skóthonban elterjedt, 
és megtiltá az ott uralgó szokást, a nőket egyszerűen elbo-
csátani, vagy még el is adni.1) Genuában egy nő híítlenségi 
gyanúba jött, férje és ipja által bántalmaztatott, anélkül, hogy 
mint óhajtá, védelmére alkalmat nyújtot tak volna. Midőn 
ő ezt megtudta, a szorongatottnak azonnal pár t já t fogta.2) 

Igen tiszteletreméltónak tűnik fel Gergely minden 
higgadtan gondolkodó előtt, hogy mindenütt a szoronga-
tottak jogai, és szabadságáért szólalt fel, voltak bár azok 
közönséges emberek, kiknek joga kérdésben forgott. Nem 
szólunk mi i t t azon számos esetekről, melyekben ő egyházi 
személyek és intézetek szabadságát pártfogolta, hanem csu-
pán közbenjárásáról tisztán világi ügyek elintézésénél. 
Mauritánia királya a nála fogva tartott keresztényeket sza-
badon bocsátá, és több fogoly szabadonbocsátását kilátásba 
helyezte. Gergely azonnal oly iratban köszönte azt meg, 
mely a keresztény türelemnek példányául szolgálhat a más 
hiten levők iránt.3) Egy lovag Beauvaisból Gergely egy hí-
vét Rómából hazamenetkor elfogta. Azonnal közbeveté 
magát érte, hogy szabadon bocsátását ingyen kieszközölje. 
Oambray lakosai annyira megfeledkeztek magukról, hogy 
egy férfiút, ki a simoniakus, és rakonczátlan papok ellen 
hevesen kikelt, száműztek. Ezen hallatlan gaztettnek a pápa 
legnagyobb szigorral állt ellen. Igen nagy érdemet szerzett 
az által is, hogy felemelte szavát az ellen, mit Fülöp fran-
czia király vagy jobban mondva a ragadozó farkas és igaz-
ságtalan zsarnok, Isten, a religio, és az egyház ellensége, 
olasz és más tartománybeli kereskedők ellen elkövetett.4) A 
franczia püspököktől megkövetelte, hogy néhány nemes 
közreműködésével a királyt utasítsák rendre , mert a 
királyi méltóság tiszteletéből annyira kivetkőzött, hogy 
puszta kapzsiságból a Francziaországba utazó kereskedőket 
gyalázatosan kifosztotta.5) Bámulatraméltó az is, hogy VI I . 
Gergely volt az, ki a szegény boszorkányoknak élénken 
párt ját fogta. A dánok, ha őket zivatar vagy más elemi 
csapás, testi baj érte, mindjárt készen voltak itéletökkel : 
az okot a papokra tolták, kikkel rosszul bántak, és a sze-
rencsétlen boszorkányokra, kikkel azonban szigorúbban 
bántak el mint a papokkal. Mert ezeket embertelen és bar-
bar szokások között Ítélték el. Gergely tudtukra adta, hogy 
erre nincs joguk ; inkább tanulnák meg az isteni boszút 
méltó bűnbánat által elfordítani a helyett hogy alaptalanul 
e szerencsétlenek ellen oly vadul dühöngnek, és ez által 
Isten haragját még jobban felingerlik." 6) 

') Jaffé p. 408. n. 3665. 
») 1. 1. ep. 48. 
s) 1. 2. ep. 5. 
*) 1. 2. ep. 32. 
5) 1. 2. ep. 18. 
6) 1. 7. ep. 21. 

24* 



244 

Ep ily nemesnek mutat ja magát a nagy pápa az ő 
szeretetteljes gondoskodása által a szegények és mindenféle 
nyomorultak iránt. Mivel mi, mint emiitettük, e rajzban 
mindig Gergely leveleihez tar t juk magunkat, igy át kell 
térnünk a szenvedők iránti tevékenységére. O maga hallgat 
erről, hiven az elvhez, hogy az egyik kéz ne tudja, mit a má-
sik tesz. Hogy viselémagát, az a következőkből könnyen kitű-
nik. Mert a föld hatalmasaihoz intézett leveleiben szüntelen 
ama intés ismétlődik, hogy gondoljanak a szerencsétlenekre, 
és nyomorultakra. Az angol királyné, ki ajándékkal kinálta 
meg őt, nem tehet neki kedvesebb ajándékot, min tha magát 
jámbor élet által Istennek, kincseit pedig a szegényeknek aján-
dékozza, és férjét hasonlóra inti.7) Egy másik fejedelemnőnek 
a benső erények gyakorlatán kivül szivére köti, hogy a 
szegényeket, özvegyeket, árvákat és minden igazságtalanul 
elnyomottakat, erejéhez képest védje.8) Két királyi testvért 
a szegények és sújtottak iránti részvétre kér. A dán király-
nak ir ja : „A szegények, árvák és özvegyeknek légy foly-
tonosan segítője, s légy biztos arról, hogy a jótet t és segély 
által, az Isten szeretetét nyered meg." 9) Fülöp franczia 
királynak, if júságát tekintve, örömest megbocsátja bűneit, 
de ezentúl annál inkább kell, hogy kötelességének megfelel-
jen. Azok közé azonban, miket lekinkább szivére köt, szá-
mit ja az igazság iránti szeretetet, az irgalmasság gyakor-
lását, az egyház védelmét, az özvegyek és árvák pártfogá-
sát.10) A pénz, mit egy eretnek csalás által rabolt, elveendő 
tőle, és osztassék el a szegények közt. Igen jellemző azon-
ban Gergely szellemére egy levél, melyet az előtte oly ked-
ves clugnyi apátnak irt midőn ez egy hatalmas herczeget a 
pápa tilalma ellenére zárdájába felvett. Mért tiltá meg 
Gergely ennek felvételét ? Mert a világi fejedelmek között 
igen kevesen vannak, kik Isten és az ő egyháza mellett bu-
zognak, azért nem jogos ezeket felvenni a zárdába. „IIa 
azonban intésünk oly kevés sulylyal bir előtted és az apóst, 
szék parancsa nálad semmi engedelmességre nem talál, mért 
nem rémitett meg téged, a szegények sóhaja, az özvegyek 
könnye, az egyház pusztítása, az árvák jajkiáltásai, a papok 
és szerzeteseknek zúgolódása?" n ) 

Minden, még a legtitkosabb nyomor iránt is részvevő 
és vigasztaló szavai voltak ezen rosz hirben álló pápának. 
Egy püspöknek, kit bajtársa keményen szorongatott, nem 
elégedve meg, hogy azt szigoruau rendreutasítá, benső 
részvéttől teljes vigasztaló levelet küldött neki. Hasonló 
iratot küldött egy milanói papnak, ki iszonyúan meg volt 
csonkitva. A vigasztaló levél, melyet Jud i th magyar király-
néhoz intézett, tanusitja, hogy Gergely sokkal nagyobb gyen-
gédségre volt képes, mintsem az oly egyénnél kereshető 
volna, ki folyvást oly nehéz küzdelemben élt. Igaz részvéte 
nem elpuhít, hanem felhivja a királynét, szerencsétlenségét 
úgy viselje, hogy becsülete és lelkeüdve amellett nyerjen ; a 
panaszokat nyomja el; királyi erélylyel, lelke és arcza vi-
dámságát őrizze meg, és Istenben bizalmát tartsa fenn. De 
nemcsak szelid szavak vannak részére, hanem biztosítja is, 
hogy szándéka őt külső eszközökkel is segíteni, mihelyt 

' ) 1. 7. ep. 26. 
8) 1. 8. ep. 22. 
») 1. 9. ep. 14. 

10) 1. 8. ep. 20. 
" ) 1. 6. ep. 17. 

ideje és alkalma megengedi.12) Azonban hasolíthatatlanul 
szép ama levél, melyet a marseille-i szerzetesekhez küldött az 
iránt vigasztalva őket, hogy apátjokat oly soká magánál tart-
ja. E levél oly nemes lélekbe enged pillantanunk, mely min-
denkor az emberiség legnemesebbjei közé számítandó. „Én 
nektek fájdalmat okoztam, vagy inkább sz. Péter okozott nek-
tek fájdalmat és szomorúságot, de azt ő ismét jóváteendi. 
Mert fia, a ti apátotok, hozzánk jöt t és irántai szeretetből 
engedelmes lett egész a testi fogságig s minthogy kész volt 
ha szükség meghalni, igy ezért meg is kapja jutalmát. De 
a mint ti is tudjátok testvéreim ! a jók ritkák, kik Istennel 
békében szolgálnak, de légritkábbak, kik az ő szerete miatt 
üldözésektől nem félnek, hanem Isten elleneinek aggály 
nélkül ellentállnak. S az apát igy tőn. Minthogy azonban a 
szeretet is fájdalmat szül, ámbár az ész vigasztal; minthogy 
ti ily derék és ily édes atyát vagytok kénytelenek oly so-
káig nélkülözni : azért a mindenható Isten nevében kérünk, 
és sz. Péter iránti szeretetből, legyetek türelemmel irán-
tunk, mert Isten segitségével őt jólétben fogjuk vissza-
küldeni hozzátok, és az apostoli fejedelem Péter teljhatal-
mából, mely ránk méltatlanokra ruházva van, minden bű-
nök elengedését Ígérjük nektek áldásunkkal együtt. A 
Krisztus iránti legfőbb szeretet indítson titeket, kedves test-
vérek, hogy minket ugy szeressetek, mint magatokat, hogy 
nekünk, kik vészes harczban vagyunk, segédkezet nyújtsa-
tok, szüntelen szemetek előtt tar tva a szavakat : „Viseljétek 
egymás terhét, igy fogjátok betölteni Krisztus törvényét." 

Ebből lát juk, mire már többször alkalmunk volt, mily 
őszinte jámborságtól volt Gergely áthatva. Ez oly tárgy, 
mely méltó, hogy figyelmünket még kissé lekösse. Mély 
jámborság, rendithetetlen Istenbe vetett bizalom, határtalan 
áldozatkészség, saját életének megvetése, lia Isten és az 
egyház ügye azt kívánná, szólnak ki mindenütt leveleiből. 
Ez csakugyan egy nagy, Isten szelleméből elt szentnek képe; 
És ő ily érzelmeket nem csak saját szivében rejt, hanem 
igyekezik másokat is azzal betölteni. VII . Gergelyben 
megvan a szenteknek ezen ismertető jele. Hová ő ír, bármily 
ügyben is az üdv és sz. életre való intést sose feledi el. 
Meghatólag szép levele Mathildhoz, melyben legnagyobb 
részletességgel ajánlja neki az üdv két legfontosabb eszkö-
zét, a gyakori áldozást és a sz. Szűz tiszteletét.13) S e leve-
let épen akkor irja, mialatt a keresztes háborúra való 
készület leginkább igénybe veszi. Hasonló leveleket irt ő 
kora fejedelemnőihez, melyben nekik pompás irányt ád, 
miként feleljenek meg férjeik iránti kötelmeiknek, hogyan 
tiszteljék Istent és egyházát, miként legyenek az árvák és 
elhagyatottak anyjává.14) Többször említve volt már, azon 
kitűnő oktatása az angol király fiához.15) Csehországnak kü-
lönös levelet irt, melynek más czélja és tar talma nincs, 
mint a keresztény erények és jámborság ajánlása.16) Az 
oktatás, melyet egy fiatal egyénnek, kit a szerzetesek kértére 
Marseille-ben apáttá nevezett ki, hivatala elfoglalásakor ád, 
csakugyan egy apát méltó tükrének mondható,17) bármily 

1. 2. ep. 44. 
13> 1. 1. ep. 47. 
" ) 1. 1. ep. 71. 7. 28. 8. 22. 
15) 1. 7. ep. 27. 
16) 1. 2. ep. 72. 
17) 1. 7. ep. 7. 
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rövid is hathatós mégis az. Annál terjenelmesebb és na-
gyszerűbb két levele a dán királyhoz,18) telve egy szent-
hez méltó tánokkal, ki a világot ismeri, és képes egy ki-
rályt , ki azokat követné minden fejedelmek eszményképévé 
tenni, Bemek emléket emelt magának egy irata ál ta l a 
német néphez, melyben azt buzdi t ja , hogy a nagy zavarok-
ban vigaszt, és védelmet egyedül Istennél keressen, valamint 
ő is minden veszélyek daczára Istenben helyezi bizalmát, 
de egyúttal Isten látogatását is megtérés, és jobbulásra 
használja.1 9) (Folyiatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 15. Mit hirdetnek a csillagok ? — A 

„Pester Lloyd" egyik húsvéti czikke a fennebbi kérdéssel 
foglalkozik, nem jobban mint mások nem is rosszabbul mint 
napjainkban szoktak foglalkozni irodalmi és nem irodalmi 
téren vallásos kérdésekkel. Napjaink iránya a vallási indif-
ferentismus. Ez általában igaz, de nem igaz szemben a ka t -
holicismussal. Hirdesse valaki önmagáról az indifferentis-
must, mondja ki nyiltan, hogy előtte minden vallás egyenlő, 
mégis midőn evvel az indifFerentismussal minden vallást 
egyformán tiirendőnek hirdet, ugyanakkor ki tűnik, hogy a 
katholicismusra e türelmet legelőbb is nem szivesen alkal-
mazza, és ha csak teheti, hirdetet t türelméről egy oldarugás-
sal ad bizonyítékot. E jellemző tényt fe l ta lá l juk mindenüt t : 
hogyne találnók fel azt a „Lloyd" hasábjain, hol tudvalevő-
leg mindennek tér nyit tat ik, a mi a vallási közönyt és a 
ka th . vallás iránti türelmetlenséget előmozdítani képes. 

Mit hirdetnek a csillagok ? K i várna e kérdésre vallási 
szempontból más feleletet, mint azt, hogy a csillagok Isten 
hatalmát , az ő dicsőségét hirdetik, hogy az embert megis-
mertet ik Istennel és felhívják az ő dicsőítésére ! Es e felelet-
tel, el ismerjük, hogy a ,L1' czikke sem marad adós ; még őt 
is kényszeritette az égboltozatának, s a milliárd csillagok 
szemlélete, az öszhang melyben pályájukon fu tva fe ladatu-
ka t végzik; igen, mondjuk, mindez még őt is kényszeritette, 
hogy Isten létét, az ő hatalmát , dicsőségét felismerje, hogy 
mindenkit felhívjon Isten dicsőítésére. Es bárcsak e pontnál 
meg is állapodott volna ; de i t t a czikekező feladatát megol-
dot tnak még nem talál ta ; czélja nem az látszott lenni, hogy 
ő vallomást tevén Isten létének hitéről, az ő dicsőítésére 
hívja fel az embereket, evvel a modern vallási közönynek nem 
felelt volna meg : egy lépéssel tehát még tovább kellett men-
nie és bizonyára csakis ez a lépés biztosította a czikk felvé-
telét a ,L1' hasábjaira. 

Ez ég boltozata, a csillagok hirdetik Isten hatalmát és 
dicsőségét: tehát dicsőitse az ember is, mondja a ,L1' (— és i t t 
egyet fordulva, felszabadit mindenkit, hogy dicsőitse Istent 
mindenki — ) ugy amint az neki tetszik. Mindennek és mindeki-
nek joga — talán kötelessége ? — van Istent dicsőiteni, de 
hogy miitépen, azt vizsgálni joga nincsen senkinek; nincs pe-
d ig azért, mert a ,L1' szerint a különböző vallások közt 
csak formai különbség van, de abban megegyeznek mind-
nyájan, hogy Isten létezik. Miért küzd tehát a keresztény a 
muzulmán, a keresztény a zsidó ellen és mások meg százan 
egymás ellen ? H a a világok végtelen száma a végtelen (?) 

18) 1. 2. ep. 51. 
>») 1. 8. ep. 9. 

térben békésen mozog egymás mellett, miért nem tehetnék 
ezt az emberek is egymás mellett ? Yajjon a középkor bor-
zasztó rémei ismét felujitandók-e, hogy patakban folyjon 
a vé r? 

í m e a ,L1' végkövetkeztetése. Előtte minden vallás 
egyenlő értékkel b i r ; a vad ember állatáldozatainál ő nem 
becsüli többre a kereszténység áldozatát ; a kereszténység 
erkölcstana előtte nem bir több értékkel, mint apogányságé; 
előtte bűnös cselekedet, hogy a kereszténység hitküldórei 
önfeláldozólag lemondva mindenről az evangéliumot hirde-o O 
t ik a pogányoknak, mert azt joga nincsen senkinek vizsgál-
ni, hogy minő az a tisztelet, melylyel valaki Istent illeti, sőt 
mint látszik, a ,L1.' szerint magának az Istennek sincsen 
joga meghatározni a módot, mely szerint tiszteltetni akar, 
mert a ,Ll. f szerint mindenki ugy tisztelheti Istent, ,a mint 
neki tetszik. ' K i nem látná mind ezekben a vallási indifferen-
tismus dicsőítését és azon törekvést, hogy az emberek a 
vallási közönyben megerősíttetvén, lemondjanak az igazság-
kereséséről? De mily esztelenség azt állítani, hogy mindenki 
,tetszése' szerint tisztelheti az Istent és hogy evvel Isten 
megelégszik ? Aki bálványát imádja, az saját Istenét imád-
ja, és ebben az imádásban a keresztények Istenének kedve 
te lhetnék? Evvel az imádással ő m e g volna elégedve? Józan 
eszű ember hiheti ez t? 

Er re a következtetésre a ,Ll. ' -nak már csak saját állí-
tásaiból sem lett volna szabad jönni. Ámbár ugyanis az ég 
csillagai physicai törvénynek engedelmeskednek, minda-
mellett ez physikai törvény létezése, az az összhang, mely 
pályafutásukban szemlélhető, egy fensőbb akara t létezésére 
u ta l ja az embert, mely megszabta a physikai törvényt és a 
csillagok pályafutását : ebből következtetve, lehetetlen rá 
nem jönni, hogy tehát az erkölcsi világnak is vannak törvé-
nyei, vagyis van egy de csak egy akarat , mely kitűzi az 
ember pályafutását is, megszabja a törvényt, melyet akar, 
hogy az emberek kövessenek, és csak is azok ju tnak el a ki-
tűzött pálya czéljához, kik e törvényt követik, a kik pedig 
nem követik, azok nem jutnak el. Már most, az Isten törvé-
nyeinek követésében áll az Isten tisztelete és minthogy e 
törvény adva van, mikép lehet azt állítani, hogy mindenki 
ugy tisztelheti az Istent, a mint épen tetszik ? H a Istennek 
mindegy akárhogy tisztelik őt az ember, ha az emberek tet-
szésére bizta meghatározni a módot, hogy őt mikép tisztel-
je : akkor mi szükség volt önmagát kinyilatkoztatni az em-
beriségnek ? Hiszen ez esetben nincsen értelme e kinyi lat-
koztatásnak ; mi szüksége volt akkor törvényt adni, melyet 
Isten megtartani parancsol az emberek ál tal ? Hiszen ha 
mindeféle istenitisztelet helyes, akkor ezeknek az isteni tör-
vényeknek semmi értelmök nincsen. Lehet ilyesmit józan 
emberi észszel álli tani ? Nem ; Isten nem hagyta az ember 
szabadságára, hogy őt tisztelje amint ez az embernek épen 
tetszik; Isten előtt az nem lehet közönyös, ha vájjon megtar t -
ja-e az ember az ő törvényeit, vagy sem. O kötelezi az embert 
az ő törvényeinek megtar tására : azért ezeknek a törvények-
nek az emberek előtt sem szabad közönyösöknek lenni ; az 
embernek nem szabad nem törődni e törvényekkel, hanem 
kötelessége azokat megtar tani és Istent az ő törvényei szerint 
tisztelni. 

Mind ebből azonban nem következik a vallási üldözés 
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és 1)ív e pontnál tetszett a ,Ll. '-nak a középkor rémeit felem-
líteni, hogy igy a katholicismust oldalba rúgja . Tessék megje-
gyezni azt, hogy azok a középkori rémek nem a vallási üldöz-
tetések jellegével bírnak ; hanem ha szigorúan já r tak el egye-
sek iránt , ez ezért történt, mert az illetők zsiványok, rab-
lók, gyúj togatok voltak, kik a társadalmi rendet veszélylyel 
fenyegették. I lyeneket hogy nem kellett-e szigorúan meg-
büntetni és hogy ma is nem büntetnék-e meg, habár a vallás 
köpenye alat t űznék is kihágásaikat, erre a válaszadást a 
,Ll. '-ra magára bizzuk, csak azt jegyezvén még meg, hogy 
mielőtt máskor a középkorról beszél, tanul ja azt elébb ala-
posan megismerni, és akkor, ha jóakara t van benne, nem fog 
hasonló phrasisokat mások után majmolni. 

Békés-Gyula. Apr . 10. Megtérés. — A husvétvasár-
napi ünnepélyes szent misének városunkban egy ri tka lélek-
einlő és megható mozzanata is volt. — Ugyanis : Egr i J a -
kab, 27 éves, biharmegyei, érmihályfalvi születésü, s j e -
lenleg helyben államásozó 2-ik honvéd lovasszázadbeli tize-
des, az izraelita hitről á t tér t a kath. hitre s a nagy mise előtt, 
ünnepélyesen vette fel a keresztség szentségét. A kereszte-
lést Göndöcs Benedek apát és lelkész ur végezte, s az á t tér t 
Gyula-Mária nevet nyert a szent keresztségben. Keresztszü-
lők voltak : Göndöcs Benedek apát és lelkész kereszatya, és 
gróf Wenckhem Frigyesné szül. gróf Wenckkeim Kriszti-
tina, a keresztanya. 

Alkalmunk volt eredetiben olvasni gróf Wenckheim 
Frigyesnének az áttérthez intézett levelét, s érdemesnek 
t a r t j uk azt — mint a ha hazaszerte tisztelt grófné nemes-
szivüségének és mély vallásosságának egyik szép bizonyíté-
kát, egész terjedelmében i t t is nyilvánosságra hozni, amint 
következik : „Tisztelt Egr i ur ! Márczius 27-én kelt levelét 
megkaptam, és szivesen teljesítem az abban nyilvánított 
óhaj tását . A Mindenható végtelen kegyelmében részesité 
önt, hogy szivében felgyulasztá a ker. kath. hit i ránt i vá-
gyat és ön engedve leik ebenső sugallatának, erélyesen meg-
maradt ezen jobb meggyőződésében. I lo lnap lesz azon nap, 
melyen a ker. kath. hitet ünnepélyesen felveendi, — ad ja 
Isten, hogy ezen szent hit egész életén át erősítse és vigasz-
ta l ja ! — S fogja is minden bizonynyal érezni e szent hi t 
megnyugtató hata lmát mindaddig, mig híven teljesítendi az 
Isten és az anyaszentegyház parancsolatait . Azért kérem 
önt : legyen mindig jó kathol ikus! Emlékül ezen nagy napra, 
fogadja tőlem az itt küldött keresztet és több emléktárgya-
kat. A keresztelésnél Erkel Ferenczné urnő lesz helyette-
sem, aki t erre már felkértem. Isten önnel ! Üdvözlettel — 
O-Kigyós, 1882. april 8. gróf AVeinckheim Frigyesné." 

Az újonnan á t té r t a szentmise alat t égő gyer tyával 
j á ru l t az oltárhoz, hogy az Urnák szenttestét magához ve-
gye. Mélyen megható jelenet volt ez, s lelkiépülésére és 
áhitatgerjesztő örömére szolgált ugy ezen megindító látvány, 
valamint Göndöcs Benedek apátlelkész ur remek szent be-
széde a nagy templomot zsúfolásig betöltött híveknek, — 
gyarapí tva szivükben az élő hitet, az Isten akaratában való 
megnyugvást , reményt és szeretetet. 

S a nehéz megpróbáltatások szomorú napjaiban bizo-
nyára üdvös hatásúak az ily magasztos példák és jelenetek, 
melyekel a csüggedő lelket,a mindennapi élet szük határán tul , 
az örökkévaló javakhoz emelik föl, mennyei vigaszt érezve 

rebegvén a nagy egyházatya fohászát : „Te benned bízom 
óh Uram, és soha meg nem szégyenülök ! . . . " 

Alföldi. 

Szatmár. Különös jelenségeknek vagyunk tanúi, mi-
dőn katholikus alapítványokról van szó. Protestáns testvé-
reink noli me tangere-t hangoztatnak mindenütt, ha a ke-
zökben levő alapítványok megvizsgálása czéloztatik ; ellen-
ben katholikus alapitványoknál csak azt fürkészik, mily 
czimen vehetnék ki azokból a „maguk részét", mit sem tö-
rődve, ha a többit az állam el is foglalja, — csak a katho-
likusoknál ne maradjanak. 

A felsőbányai kath. templomnak 200,000 f r to t meg-
haladó gazdag pénztára van, mely ugy keletkezett, hogy 
dicső emlékű Hunyady János Magyarország 1453-ben a 
felsőbányai bányák királyi tizedét (urbura) a B. Szűzről 
nevezett kath. templomnak adományozta azon orgonáért, 
melyet innen Zólyomba átvi tetet t . 

E kath. vagyont az egyház sok viszontagságon keresz-
tül megőrizte. De a békés birtoklás nem volt inyjére a mai 
liberális á ramlatnak. A felsőbányai protestánsok a hatvanas 
évek végén kérvényt nyúj to t tak be a minisztériumhoz, hogy 
kath. vagyonból templomuk építésére 15000 f r t kiadassák, 
mert — indokolásuk szerint — a tizedet a protestáns bánya-
munkások is fizették. A püspökség ez igazságtalan kérelem 
ellen, melyet a pénzügyministeriumál is támogat tak , óvást 
tett, s kíilönössen Dr . Schlauch Lőrincz szatmári püspök ur 
ő excellentiája, egész jogi értekezéseket képező felterjeszté-
seiben kifejté a jogi alapot, és bebizonyitá, hogy a bányati-
zed (urbura) király jog (jus regale), nem pedig egyesek 
adománya; midőn tehát Hunyady János és később Mátyás és 
I . L ipó t az a templomnak adományozták, királyi jövedelemet 
és nem egyesek adakozását adományozták a kath. templom-
nak ; az igy keletkezett vagyon tehát tisztán katholikus, s 
más vallásfelekezetűeknek ahhoz semmi joguk. 

Az ekként megindítot t mozgalom tovább terjedt, mi-
vel a kincstár is ohaj to t t volna egy részt elkülöníteni. S va-
lóban különösnek tűnik föl, protestáns testvéreink ily viszo-
nyok között is rendelkeztek eszközökkel, melyek közvetítése 
ut ján a kért 15000 f r t részökre önkénytes segély czimén ki-
adatott . I ly üzelmekkel szemben a megyés püspök ur ő ex-
cellentiája erélyes felterjesztéseivel kivívta az igazságot s 
kinyerte a legfelsőbb elhatározást, mely szerint a felsőbá-
nyai templom pénztára tisztán katholikus vagyonnak jelen-
tetet t ki, melynek jövedelme kizárólag csak katholikus czé-
lokra fordí tható, az egész vagyont pedig ezentúl a szatmári 
káptalan fogja kezelni. 

Ez erélyes fellépésnek köszönheti Felsőbánya, hogy 
vallás-erkölcsi életének helyes irányban való fejlesztésére 
biztos alappal rendelkezhetik a jövő nemzedékben, mely 
ezután katholikus szellemű iskolában fog oktatást nyerni. 

Protestáns testvéreink ezen esetből is megtanulhat-
ják, hogy mi alapítványaink tekintetében a jog és igazság 
elveit követjük, sőt áldozatot is hozunk a béke fenntar tá-
sára még akkor is, midőn igazságtalan üzelmekkel állunk 
szemben. Türelmünket tények bizonyítják, s ezt nem fitog-
tatásból mondjuk, — csak méltányosságot kívánunk. 

+ 
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A SZENT-ISTVÁN-TÁRSÜLAT 
f . h. 13-án tartott vál. ülése. 

Elnököltek Majláth György országbíró ő excellentiája 
és dr. Tarkányi Béla apát kanonok, társulati alelnök. 

Tárkányi Béla apátkanonok és társ. alelnök lelkes sza-
vakkal üdvözölte Majláth György ő excját, kit választmá-
nyi ülésben először volt szerencsénk az elnöki széken tisz-
telhetni. Az alelnök kiemelvén azon ritka közlelkesedést, 
mely ő excellentiájának elnökké kikiáltatását kiséré, kérte 
őt, hogy bölcsességével, tudományával és gazdag tapasztala-
taival választmányunk munkálkodását mennél termékenyebbé 
tenni méltóztassék, és magát s az egész igazgató-választ-
mányt magas kegyeibe ajánlotta. 

Elnök ő excellentiája a nála megszokott szerénység-
gel köszönte meg a szívélyes üdvözlést, kérte mindnyájok 
szives támogatását s igéré, hogy ereje és tehetsége szerint 
mindenben azon lesz, hogy a Társulat szellemi és anyagi 
érdekeit előmozdítsa. 

Annak jelentése után, hogy a multhavi választmányi 
és közgyűlések jegyzőkönyvei hitelesíttettek, társulati alel-
nök felolvasta a közgyűlés megbizásából általa latin nyel-
ven szerkesztett lapidaris feliratot ő szentségéhez, melyben a 
társulat tolmácsolja az egyház feje iránti tántoríthatatlan ra-
gaszkodását s a vatikáni könyvtár számára fölajánlja kivá-
lóbb kiadványait. A gyönyörű felirat köztetszéssel fogad-
tatott . A felirathoz a kiállítás is méltó. Valódi dísznyomat 
pompás vörös táblába kötve, melynek belső zöldlapjai alatt 
kettős apostoli kereszt alakjában ezer frank Péterfillérül 
van mellékelve. 

A társ. igazgató jelentést tet t a bold. Fogarasy Mihály 
erdélyi püspök és társulatunk megalapítója temetésére ki-
küldött bizottság eljárásáról, mely a lapokban közölve 
volt már. 

Társ. alelnök jelentést tett, hogy az általa kitűzött 
100 darab arany jutalomdíjra beérkezett munka, melynek 
jeligéje: Haec dicimus, quae didicimus, a szakbirálók által 
nem találtatott oly absolut becsünek, hogy számára a ju ta-
lom kiadathassék, de mégis eléggé sikerültnek arra, hogy a 
birálók észrevételeinek fölhasználása után a „Házi könyv-
t á r i b a n ki volna adható. Minthogy azonban a munka szer-
zője a jelen választmányi gyűlésig, mely határidőül tüzetett 
ki, nem jelentkezett, a szerző nevét rejtő jeligés levél eléget-
tetett. T. iróink emlékeztetésére fölelevenítjük a közgyűlés 
által kitűzött pályázatot : 

„Adassék elő müveit nagy közönségünk sz<ímára 
ujabb kútfői alapos vizsgálatok nyomán a kereszténység első 
korszaka Magyországban sz. István király koronáztató,sától 
sz. László király haláláig." 

A pályaművek idegen kézzel tisztán írva, lapszámozva 
és fűzve, a szerző nevét rejtő jelmondatos levél kíséretében 
1883. évi deczember 3l-ig a Szent-István-Társulat elnökségé-
hez lesznek intézendôk. A pályázat eredménye az 1884-ki köz-
gyűlésen fog kihirdettetni. A szabályszerű birálat után lehe-
tőleg absolut becsünek itélt munka a Szent-István-Társulat 
tulajdonává lesz, és tagilletményül fog kiadatni. 

Felolvastatott Kazaly Imre theol. tanár birálata Szent-
imrey Márton ily czimű munkájáról : Svéd Krisztina, kor-

és jellemrajz. A kézirat és birálat a könyvkiadó-bizottság-
hoz tétetik át. 

A t i tkár jelentette, miszerént az utolsó választmányi 
gyűlés óta 1 alapító és 8 rendes tag lépett a társulatba, 
névszerint : Berlioza Ferencz, beszterczebányai nagyprépost. 
Rendes tagok : Majer J . Arno, a Kath . Társ. szerkesztője ; 
Ferenczfi Imre irg. r. tartományi főnök; Bellaágh Kálmán 
tanái'jelölt Budapesten ; Boszival István beszterczei plébá-
nos, orsz. képviselő, Davidek Adolf nyitrai papnöveldei 
hi t tanár ; Kubicza Terentius thaszári káplán ; Bedák Má-
tyás nagyváradi növendékpap ; Ragályi Géza földbirtokos. 

Liszt Ferencz abbé, albanói czimz. kanonok, 50 fr tot 
adományozott a társulat czéljaira. 

Bejelentettek a következő hagyományok : néhai Szép-
laki Ferencz abaligeti plébános 50 frtot, néhai Omischl Má-
tyás nyugi, egervölgyi pléb. 6 fr t , néhai Jeszenszky János 
velsiczi plébános 20 fr tot hagyományoztak a társulatnak. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerént f. évi január 
1-től bezárólag april 13-ikáig a bevétel tesz: 27,230 f r t 14 
kr t ; a kiadás 25,584 frt 97 kr. pénztári maradék : 1645 f r t 
17 kr. 

Az ügynökségben márczius hóban eladatott 25,235 pél-
dány könyv, 1651 drb szentkép, 461 példány egyes nyom-
tatvány, készpénzben bejött 10,232 frt 22 kr. 

A közgyűlés által a választmányhoz utasított indítvá-
nyok tárgyaltat tak s a közgyűlés határzata értelmében el-
intéztettek. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Vid Bertalan és 
Szalay Imre tagok kérettek föl. 

Az 53-ik §. curiai magyarázata. 
A curia felmentő ítéletének indokolása Cser Vendel 

tatai káplán keresztelési ügyében igy hangzik : 
Tekintve, hogy az 1879. X L . t,. cz. 53. §-a azt rendeli 

büntetni, ki életkorának tizennyolezadik évét még be nem 
töltött egyént az 1868. L U I . t. cz. rendelkezése ellenére 
más vallásfelekezetbe fölvesz ; 

tekintve, hogy az 1879. X L . t. cz. 52. §-a, ugy a m. 
büntető törvénykönyvek életbeléptetéséről szóló 1880. L I I I . 
t. cz. egy-egy rendelkezésének megszegésére megállapított 
büntetés iránt intézkedik ; 

tekintve továbbá, hogy az utóbb idézett törvényezikk-
ben azon föltételek és formaságok megállapitása után, me 
lyek szerint az egyik keresztény vallásfelekezetből más fe-
lekezetbe áttérni akaró egyén felveendő, a 12. §. határozot-
tan rendeli : hogy a vegyes házasságokból származó gyer-
mekek közül a fiuk az atyjuknak s a lányok anyjuknak val-
lását követik, az ezzel ellenkező bármely szerződést, tér i t -
vényt vagy rendelkezést érvénytelennek nyilvánítván ; a 13. 
§. szerint pedig: a gyermek „vallásos nevelését" se a szülők 
bármelyikének halála, se a házasságnak törvényszerű fel-
bontása nem változtathatja meg ; továbbá a 14. §. szerint : 
ha a szülők valamelyike más vallásra tér át, mint a melyet 
előbb követett, a hetedik évet még be nem töltött gyerme-
kek nemük szerint követik az áttértet ; végre : a 15. és 16. 
§§-ok a házasság előtt vagy azon kivül született, de egybe-
kelés, illetőleg atyjok elismerése által törvényesített gyer-
mekeket „vallásos nevelés" tekintetében a törvényesen szü-
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le te t t gyermekekkel egyenlő szabály alá áll í t ják ; az egyik 
vallásfelekezetből a másikba való „felvétel" pedig az 1868. 
L I I 1 . t . ez. egész terjedelmében csak egy helyen, t . i. a 6. 
§-ban emlittetik, mely utóbbi szakasz határozottan az át té-
ritésre, különösen az áttérőnek „felvételére" vonatkozik ; 

tekintve végre azon, a törvénynek szándékát világo-
san feltüntető indokokat, melyeknek alapján az 1879. X L . 
t.-cz 53. §-a elfogadtatot t , s melyekben minden kétséget ki-
zárólag kiemeltetett, hogy ezen szakban a 1868. L I I I . t.-
czikkre való hivatkozást azért kellett felvennie, hogy az 
utóbb emiitett törvénynek az áttérést szabályozó intézkedése-
ivel összhangzásba hozassék : 

nem forog fen kétség nemcsak az iránt hogy a K. B. 
T . K . 53. §-a az 1868. L I I I . t. cz. minden intézkedésére ki 
nem terjed, hanem az iránt sem. hogy a K . B. T. K . 53. §-a 
az 1868. L I I I . t . czikknek egyedül csak valamely keresztény 
vallásfelekezetbe való áttérésére vonatkozó szabálya á thá-
gását helyzette büntetőjogi következménynek súlya alá. 

Minthogy pedig a jelen perbeli adatok szerint áttérés-
nek esete fenn nem forog, kisdedeknél különösen az áttérés-
nek nemcsak létezése, de még lehetősége is ki lévén zárva : 
annál fogva a vádbeli cselekmények nem voltak a K . B. T . 
K. 53. §-ának szempontja alá vonandók. 

Mindezeknél fogva büntetendő cselekmény hiánya 
miat t Cser Vendel vádlott felebbezése az E . L . T . 43. §-a 
alapján el volt fogadandó, s reá nézve a másodbiróság Íté-
letének megváltoztatásával az elsőbirósági volt helybenha-
gyandó. 

IRODALOM. 
== Beküldettek,: 1) Jézus sz. Szivének Hírnöke. Szerk. 

és kiadja Molnár János, komáromi plébános s az „Isten 
Igé je" szerkesztője. Nyom. Esztergom 1882. áprilisi füzet 
59—64. lap. 

2) Gazdasági rendszer, áz erdő elforgácsolás hibái és 
a nagyban termelés előnyei szempontjából. I r t a Galgóezy Ká-
roly h. ügyvéd, okleveles gazda s m. akad. tag. 8-ad ré tű 
20 lap. A r a 15 kr. 

A „Magyar könyvtár" czimű válalat 4. füzete. E vá-
lalat a népre, s a községi könyvtárakra számit. Három szak-
csoportot vett művelés alá ; az ererkölcsit, gazdaságit es 
természettudományit , és a házi ipart . Az erkölcsi szak 
iróiul említve vannak : Győry Vilmos, György Aladár és 
Mayer Miksa. Csak egykét szót e szak termelésének jel lem-
zésére. Győry V. sub ti tulo moralia szól népmesékről idegen 
forrásokból meritve, közölni fog népdalokat gyűj temények-
ből válogatva. Gyenge erkölcsi táplálék ! Vagy adjon ki a 
Sz. - Is tván-Társula t a nép számára is olvasmányokat, vagy 
alakul jon mellette egy ily válalat . Kathol ikus népünk er-
kölcsi mély vallásos érzületének ilyetén elsekélyesitését egy-
kedvüleg nézni századokra szóló nagy mulasztás. — A gaz-
dasági füzet ellen semmi kifogást sem lelehet tenni. 

3) A párisi kölcsönösen segélyzö magyar egylet évi je-
lentése az lS81-ik évről. Budapest 1882. 23 lap. 

V E G Y E S E K . 
— Tisztelt olvasóink szives figyelmébe! Apostoli sze-

rénységű megjelenéssel fővárosunkban időz jelenleg a Tri-

nitariusok rendjének Francziaországban ujjáalkotója, Ca-
lixtus atya, a cerfroidi t r ini tar ius konvent főnöke. Ez a fér-
fiú, mint Mermillod genfi püspök hozzá intézett levelében 
velős rövidséggel mondja, kettős nagy munkában fáradozik: 
megír ja rendje szenteinek történetét és rendje ősi fészkét 
Cerfroul-t (Aisne départementban) romjaiból ú j ra kiépíti. 
Mint hagiograph a tisztelendő atya r i tk í t ja pár já t . Megje-
lentek tőle eddig de Matha sz. János és Valoisi sz. Bódog, 
a Trini tar ius rend alapitóinak életrajzai külön-külön, amaz 
már 2 ik, emez 3-ik kiadásban, igen díszesen i l lustrálva; 
továbbá a szentekről nevezett sz. Mihály szintén t r ini tar ius 
életrajza, az előbbiekhez hasonló fényes kiadásban; végül, 
kisebb hagoilogiai műveit nem említve, az U r tiszt, szolgá-
lójának Taigi Anna Máriának életrajza, szintén képekkel 
diszítve, már ötödik kiadásban. Ugyanő a soissonsi püspök 
beleegyezésével megvette a rend ősi fészkét Cerfroid-t s az 
ottani romok alapján, mint mondók, ú j ra épiti a konvent 
templomát. Calixtus atya tehát a trinitarius rend történet-
irója és restauratora egy személyben. Ki tűnő ajánlatokkal 
van ellátva. Hozzánk Didiot. a lillei kath. egyetem hit tudo-
mányi karának dékánja utasi tot ta mint bará t já t . Jelenleg 
abban fáradozik a derék szerzetes, hogy a magyar- és len-
gyelországi trinitariusok történetére vonatkozólag adatokat 
gyűjtsön. Nyomozásai fonalán a vidékre is szándékozik k i -
rándulni . Érseki és püspöki városaink f t . papságának kiváló 
kegyességébe a jánl juk. 

— Toulouseban az ottani állami lyceum tanulói közöl 
nyolczvanat haza kellett küldeni lázadás miat t . Egyikök 
határozottan kimondá, hogy ő azért nem érzi magát köteles-
nek engedelmeskedni, mert ha nincs Isten, akkor egyik em-
ber olyan mint a másik. 

. — Az „Isteni szeretet"-röl nevezett apáczákat, kik a 
budapesti Mária-intézetben is működnek s tudvalevőleg ő 
felsége a királyné legmagasabb pártfogása alat t állanak, 
nagymélt. Dr . Stadler József érsek ur Serajewóba hivta 
meg, hol még e hó folyamában egy okkató és nevelő inté-
zetet nyitnak, mely máris azon kiváló szerencsében része-
sült, miszerint azt legkegyelmesebb királynénk ő felsége 
legmagasabb pártfogásába venni kegyeskedett. Ezen u j vá-
lalat egy igen terjedelmes és terhes hatáskört nyit az isteni 
szeretet leányai társulatának. 

— Az uj boroszlói püspök, főt. Herzog Róbert, kedves 
személyiség a berlini udvarnál és kormánynál, daczára, hogy 
egyházi szelleménél fogva az u. n. „szélső" párthoz tartozik. 
Al ig foglalta el Berlinben hivatalát , azonnal t i l takozást te t t 
közzé Döllinger ellen, a ki akkor Berlinben persona grat is -
sima volt. És ezt bátor volt tenni, daczára annak, hogy plé-
bániája, melyhez préposti méltóság van kötve, királyi patro-
natus alat t van. Később határozottan vonakodott a sperr-
gesetz által követelt nyilatkozatot megtenni. Hata lmas kö-
rök arany hidat építettek számára, hogy ismét fizetéséhez 
juthasson. A derék lelkipásztor azonban nem engedett. 
Végre midőn a boroszlói herczeg-érseket az „egyházi tör-
vényszék" letet tnek nyilvánítá. Herzog prépost kijelenté, 
hogy többé az udvarhoz semmiféle meghívásnak nem fog 
engedelmeskedni. S most mégis persona gra ta az udvarnál . 
Miből következik, hogy a hatalmasok kegyét ós jóakara-
tá t nem meghunyószkodáá, hanem jellemes magatar tás 
áltál biztosithatja leginkább a katholikus pap. 

— Le Play, nagynevű hatholikus nemzetgazdász, ki-
tűnő társadalmi író s egy nemzetgazdászati iskola alapi tója 
és vezére, mely a társadalmi reform magna cliartájaul Isten 
t izparancsolatját tűzte ki, élete 72-ik évében elhunyt. 

— Az angol kath. püspöki kar f. hó 18-án kezdte meg 
ezévi nagy tanácskozását. 

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

Nyomatot t Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. a la t t . 
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TARTALOM. Pontius Pi lá tus Judaeának római helytartója. — Egyházi tudósítások : Budapest. A katholika egyház me-
moranduma a középtanodák ügyében. — Szeged. A hitélet köréből. — Rozsnyó. Missiok, — lelkigyakorlatok. — Amerika. 
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más tana szerint. — Vegyesek. 

P o n t i h s P i l á t u s 
(•Jnclaeanak római helytartója. 

Éle t ra jz . 

I r t a : Németliy Lajos. 

(Vége.) 

Pilátus jelleme. 
Igaz, hogy csak nagy és nemeslelkü embe-

rek méltók arra, hogy jellemük rajzoltassák; vala-
mint csak a szép méltó arra, hogy a szépinüvésze-
tek tárgya legyen. De mivel gyakorta, a közbeszéd 
azon állitásaként : opposita juxta se posita magis 
elucescunt, a szépnek kiemelésére a rútat is kell 
ábrázolni. Azért ez alkalommal megkisérendjiik 
Pilátus jellemét, vagy ha ugy tetszik jellemtelen-
ségét rajzolni, hogy ama személyek, kikkel a tör-
ténetben együtt szerepelt, vele szemben a kellő 
méltánylást annál feltűnőbben megnyerhessék. 

Pilátus életadataiból kell következtetnünk az 
ö jellemére. A mit róla az evangéliumok, Flavius 
József, Philo a bölcsész, és a hagyomány utáa Eu-
sebius történetíró és mások feljegyeztek, elég bő 
anyagot szolgáltatnak e tanulmányra. 

Kétség nincs benne, hogy állását Judaeában 
protectió által kapta, tehát érdemes cselekedetekre 
képtelen vala, habár magát mint előkelő szárma-
zású könnyen kitüntethette volna: ezt belátta, s 
azért, amit eddig kegyből birt, arra most magát oly 
módon óhajtá méltóvá tenni, hogy a császárnak 
tüntetések által kivánt hízelegni. Mindjárt kormá-
nya kezdetén mohón kap ilyenek után. A katonai 
zászlókat a császár képeivel Jeruzsálembe törek-
szik elhelyezni. Az első sikertelen kísérlet után, 
másodszor is próbát tesz, de szintén eredmény nél-
kül. A császár ellen tüntetők kérlelhetetlen üldözője, 

a mi kitetszik a galileabeliek és a samaritánusok 
tömeges legyilkoltatásából. Es mivel tudja, hogy a 
főpapoknak, farizeusoknak, Írástudóknak és a nép 
véneinek, a római uralom szálka szemükben, ra j ta 
van, hogy Krisztus szabadlábra kerüljön, mert ez 
keményen feddi őket és közöttük lapis offensionis, 
a melyen élességük csorbát szenved, érdességük 
lecsiszolódik. Ha egymásközt viszálykodnak, a ró-
mai uralom annál könnyebben ju that győzelemre. 
Hogy Krisztus megmentését csak ezen okból ki-
vánta, bizonyos, mert ha vonzalommal viseltetett 
volna Krisztus iránt, őt másként is kímélte volna, 
de ép e tekintetben mit sem tett, sőt elkiildé 
Heródeshez, ki az igazság nimbusával nem kér-
kedhetett ; megostoroztatá, a mi pedig az ö fi-
gyelmeztetésére igen kegyetlenül történt, ugy hogy 
utóbb maga is megborzadt. Hogy a fariseusokkal 
mitsem törődött, kitetszik a laconicus : quod scripsi 
scripsi, feleletéből. De mindenkor meghátrál, ha a 
császárnak kegye veszítéséröl van szó. — Tehát 
szolgai lélek. 

Minden szolgai lélek, valamint ura előtt csú-
szik mászik, oly mértékben kegyetlen alattvalói 
iránt: azért Pilátus a czéljai elérésére szolgáló eszkö-
zökben legnagyobb igazságtalanságtól sem riad 
vissza. Az emberek élete csak eszköz kezeiben, azért 
nem is gondol vele, habár vállalatai temérdek em-
ber életébe is kerülnek. 

Mint igazságtalan, szeszélyes, makacs és ke-
ményfejü, amint Philo öt jellemezi, azért vállalatai 
kivihetöségéröl elébb mit sem gondolkozik, min-
digolyanba kap amit nem bir végrehajtani, de még-
is makacsul ragaszkodik hozzá, ugy hogy annál 
nagyobb kudarczot kénytelen vallani. 

Szolgai lélek létére ha veszélyt lát hogy önálló-
32 
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ságát veszíti, gyámoltalan, szánalomra méltó gyáva 
lesz. Mily rosz benyomást tesz például Krisztus felet-
ti törvénykezése alkalmával nyughatatlansága. Ki-
beszaladgálása, a sok mentő eszközhöz való kapko-
dása, melyeknek azonban egyikét sem bir ja erélye-
sen kezelni. Gyávaságában gyöngéjét elárulja, me 
lyet a ravasz népvezetök igen ki tudnak ellene ak-
názni. 

Mint aféle gyarló ember, hogy hibáit palás-
tolja gőgös is ; nagy név és tekintély után vágyó-
dik. Épitkezik, másnak joghatóságába avatkozik, 
szeszélyeinek szabad menetet enged, gögében elbi-
zakodott, hisz neje a császári családból való, ö pe-
dig amicus Caesaris. 

Azonban elbizakodottságában annyira vitte a 
dolgot, hogy tekintélyes állását, melyet jeles neje 
kedveért nyert, s melyet nejének tapintatos taná-
csával ügyesen kezelve előnyére igen kihasználha-
tott volna, mindenek daczára elveszítette. 

Enyhitö körülményül Pilátus jelleme megíté-
lésében fel lehetne hozni a zsidó népnek makacs-
ságát, melynek ellenében az erélyes Titus is végső 
pusztítással tudott csak diadalra jutni. De ez csak 
Pilátus makacsságának ellensulyul volna felhoz-
ható; azért ő mindig megmarad minden jó tulaj-
don nélküli, igazságtalan, szánalomig gyáva, felfu 
valkodott szolgai lélek, jellemtelen római kalandor. 

Már most Ítélje meg bárki Seume német köl-
tőnek Pilátust jellemző eme szavait: 

„ W a s ist W a h r h e i t ? f rag t am Richterstuhle 
Jener grosze Heide seinen Mann !" 

Találólag jellemzik Pilátust az egyháztanítók 
következő epitetonokkal : „Impius, sacrilegus, du 
rus, nocens, iniquus, perfidus, crudelis, saevus, 
barbarus. inmitis, sceleratus." 

Pilátus a művészetben. 

„A költő szavakkal fest, a festő színek által 
beszél." (Annibale Caracci.) Szép feladat jutot t 
mindakettőnek: a jellem nemes vonásait megörökíteni. 
A költő megénekli a tettekben nyilvánuló jellemet, 
mig a festő hü követője a természetnek, és megörö 
kíti az arczot, melyben maga a természet adott kife 
jezést a jellemnek. 

Pilátus, kit a történetírók és költök, a mora-
listák és psychologusok különféleképen jellemeznek, 
nehéz feladatot rótt a képzőművészetekre arczkife-
jezése ábrázolásában s azért az általunk ismert 
Pilátus arczok mindegyike más jellemvonásokat 
mutat. 

Munkácsi Pilátusa a számító, önérdeket kereső 
római lovag, ki mint fanyar arczán olvasható, még 
a kegyetlenségre is képes, ha saját érdekei azt kí-
vánják. Zavarban van, és töri fejét, mint csúszhat-
na ki valamely sophisma által a kelepczéből. ..Igaz 
ügy itt elvesz menthetetlenül." (Tarkányi. Venite 
ador.) 

Dürer Pilátusai a kispassióban török zultán-
ként öltözött hiu bábok, minden önállóság nélkü-
liek. Egyik másik arczon a gyávaság, vagy ravasz-
ság is nyilatkozik. A zavar és félelem találó kifeje-
zést bír Pilátus arczán midőn, Krisztust mint Ecce 
liomot mutatja.1) 

Cigoli da Cardi Lodovico Pilátusa a részvét és 
jóság mintaképe. Az idősb, férfiú ki keleti öltönyö-
ket visel, de csak szerény diszszel, könyörületre in-
dító részvétet fejez ki arczvonásaival. Ez ama le-
gendaris Pilátus, ki Nero császár alatt vértanúsá-
got szenvedett Krisztusért. A kép eredetije a Pitti 
galleriában van, róla megjegyzi Görling,2) misze-
rint a nyugodt lelkiliangulat kelleme honol rajta.3) 

Ilyen jó lelkíi keleti fejedelem még Mander 
Károly Pilátusa is,4) valamint Fiihrich Józsefé a 
kisebb statiókban. Ezen rómain azonban elárulják 
arczvonásai, hogy mindamellett hogy sajnálja az 
ártatlant, nem tehet máskép, mert a császárnak hü 
szolgája. 

Ugyancsak Führichnek nagyobb statióképein 
a római lovag Pilátus büszke ember, társai is hety-
ke alakok. 1 re s arczkifejezése egyedül a császár 
kiváló kegyére látszik fektetni büszkesége alapját. 

Rembrandt Pilátusa sima alkalmazkodó római 
four, ki már a keleti öltönyökbe is belebujt. Arcza 
komoly, mert nehéz feladat reá azon körülmények 
között, melyekben létezik, jó sikerrel alkalmazkod-
ni. A festvény az Esterházi féle országos képtárban 
őriztetik.5) 

Hasonló római gavallér Holtzer János Pilátu-
sa. Akár valamely lovastiszt, kinek sokkal fonto-
sabb ügyei vannak mint bíráskodni. Sajnálja ugyan 
az ártatlant, de látszik hogy iparkodik mielőbb az 
ügytől megszabadulni 6) 

Még csinosabb lovag Tosanelli István Pilátusa. 

*) A nemzeti Muzeumban a Pyrker- fé le gyűj temény-
ben 103. sz. 

2) Geschichte der Malerei II. 118. 
3) Ivré tü remek aczélmetszetben Mlle Declomesniltől 

Pár isban Tessarinál. 
*) Kiad ta Adám J a k . Bécsben 8. r. 61. sz. 
5) Egyik taní tványának tula jdoní t ja a képtári jegy-

zék. 632 sz. 
6) Kiadta Ádám 8 r. 64. sz. 
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Arczából szintén jóság, sőt szelidség is látszik, de 
mint i f jú ember, senkivel sem kiván kellemetlen-
séget, azért a keleties öltönyök használata által is 
tanúsít ja a zsidók iránt való előzékenységét; és 
azért legjobban szeretné, ha Krisztus ügye is az ö 
közvetítése nélkül lebonyolódnék. 

Camuccini Vincze Pilátusa önállóságot tanúsító 
római lovag keleti öltönyökben. Jóakaratát peda-
gógus módon tünteti fel. De van arczában önhittség o o o 
és büszkeség is, mely alig tételezne fel gyáva-
ságot.7) 

O'Livier Pilátusa a megtestesült Bacchus, ki 
sajnálja ugyan az ártatlant, de boszankodik mert 
nyugalmából kizavarták, s talán étvágyát és álmát 
megrontották. Szolga arczu római közkatona.8) 

Krafft Adám domborműve a sz. János nevü 
nürnbergi temető kálváriáján. Pilátus ó német öltö 
nyökben csinos ember, de szilárdság nélkül. A ne-
jétől érkező udvari hölgyet fogadja. A vett hirt 
igen fontolóra látszik venni, különben rövidebben 
végezett volna. 

Mellé méltólag állitható Van Heemskerk Pi-
látusa, ki az elöbbeninek hasonmása. 

Overbeck Pilátusa gazdag szakálu keleties fe-
jedelem, ki hevesen hadonáz öklével és vad tekin-
tete által indulatos lelkületét tanúsítja.9) 

Érdemesnek tartom még Engelbrecht Pilátu-
sait felemlíteni. Ezek a legnagyobb változatosság-
ban csupa filou s perfid arczuak, igazi csiszolt szé-
delgők. E képek az elkorcsosult kéjencz római 
nagyúri kalandorok remek példányainak jeles gal-
leriája. 

A képzőművészetek alkotásaiból elég legyen 
e néhány is Pilátus jellemvonásainak különféle fel-
fogása bebizonyítására. 

A festők azonban nem csupán Pilátus jelle-
mére nézve, hanem mint láttuk, nemzetiségének 
jellege meghatározásában, ruházata, kora stb. te-
kintetében, szintén igen különféle felfogásban van-
nak . 

Tárgyalásunkból folyólag bizonyos, hogy Pilátus 
if jabb ember volt. S tekintve kora nősülését a csá 
szári család egyik tagjával, bizonyos, hogy szép 
római lovagnak kellett lennie. Tudjuk azt is, mi-
szerint nagyon szított a római szokásokhoz ; azért 

7) Kiadta Fa t t i , ez után Lübke és Gáspár, Denkmäler 
der Kunst . 104 tábla, 8 ábra. 

Bilder-Bibel, 4. 43. sz, 
9) Esterházy-féle országos képtárban a 37. sz. 

bizonyos, hogy a római viseletet kedvelte, oly di-
vat szerint öltözködött, és olyan környezete is volt-

Pilátus és az apokryph irodalom. 

Kiindulva azon tényből, miszerint Pilátus 
helytartói ténykedésének főbb eseményeiről, igy 
Krisztusnak kivégeztetéséröl is, köteles volt Ró-
mába jelentést tenni, mi kiviláglik sz. Pálnak ana-
log esetéből, mely az apostolok cselekedeteiben em-
líttetik : már a kereszténység bölcső éveiben köz-
kézen forgott Pilátusnak levele Tiberiushoz, mely-
ről, mint apokryphról Jus t in vértanú, Tertulián és 
Eusebius tesznek említést. Mely habár talán nem is 
származik Pilátustól, mégis régisége miatt és mivel 
sok hagyományt megörökített, figyelmet érdemel. 

Eusebius történetíró azt beszéli,10) miszerint 
idejében azon vélemény volt elterjedve, hogy Tibe-
császár a Pilátustői kapott jelentés következtében 
Krisztust a római senatus által az istenek közé kí-
vánta felvétetni. 

A XIII. században, felhasználva ezen régi apo-
kryph jelentést, készült az ugynevezett Nicodemus-
féle terjedelmesebb evangelium, melynek első sza-
kasza, 1 — 6 fejezet, okmányszerü jelentést tartal-
maz Pilátus törvénykezéséről Jézus felett, valamint 
jelentést kereszthalála és feltámadásáról. Az elő-
szóban az mondatik, hogy a szerző Theodóz császár 
idejében élt és Pi lá tus okmányai a praetorium le-
véltárában találtattak Jeruzsálemben. Természete-
sen a város végpusztulása alkalmával csoda által 
megőrizve ? ! 

Ebből azután idöfolytával latin és görög nyel-
ven számos Pilátus-féle relatio került ki. Mindezek 
az evangéliumok igazságának megerősítése mellett 
szólanak. 

Azonban Eusebius tanúskodása " ) szerint oc-
troyáltatott Pilátusnak a keresztény vallás ellensé-
gei által is ilyetén irat, melyet Maximinus császár, 
a keresztények ellensége, nagy szorgalommal ter-
jesztett, sőt magparancsolta, hogy az iskolákban is 
taníttassék. Tartalma a pogányokban a kereszté-
nyek ellen való gyűlölet szitására volt szánva. 

Ezekben Pilátusról temérdek mesés dolog 
mondatik el, melyekre nem reflectálhatunk, s csak 
azt említjük meg, hogy kivált az elöbbeniekben 
Pilátus mint erényes, szivében hivő ember, s Krisz-
tusnak jóakaró barátja, s tisztelője állíttatik elő, 

i°) Kiad ta Manz, 8 r. 205. sz. 
" ) Hist . Eccl. I I . 2. Stolberg VI . 42. Sepp. I I I . (319. 
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„iam pro sua couscientia christianus (Tertullian)12) 
kicsak gyöngeségböl volt kénytelen a perfid zsidó-
nép követeléseinek engedni. Következetességből 
ezen ártatlan Pilátusnak nem lehetett öngyilkossá 
válni, hisz ö a vértanúság pálmájára volt méltó. Az 
ért állitják róla, miszerint Nero császár idejében ma-
ga a praefectus, ki őt vallatá, csapta le Pilátus fejét. 

Ezen apokryph irodalomhoz még terjedelmes 
legenda is csatlakozik, ilyen például : hogy Pi-
látus halála után teste sehol sem talált nyugalmat, 
mig végre a Schweitzban Pilátus hegyen létező 
tóba nem dobatott. 

Érdekes az is, hogy akadtak, kik Pilátust 
mint a művészet kedvelőjét tüntet ték fel, mondván 
róla, hogy ö jeles szobrász által Krisztusnak szob-
rát készíttette, melyet Marcellina Rómában tartot t 
srnosticusi előadásai alkalmával bemutatott. 

Pilátus a Credóban. 
Végre lássuk, mi okból ju to t t Pilátus a Credó-

ba ? E kérdés habár lényegtelennek látszik, mégis 
maga a tridenti káté 13) is nagy fontosságot tulaj-
donit neki, melyet igy formuláz : „Cur in Symbolo 
exprimatur, sub quo Judaeae Praeside Christus sit 
passus ?:c Es Pilátus nevének felvételét a ,.Credo"-
ba igy indokolja: „Annak oka, miszerint figyelem-
mel vagyunk arra, hogy Jézus Krisztus azon idő-
ben szenvedett, midőn Pontius Pilátus Judaeát kor-
mányozta, abban rejlik, mert mindenki előtt a tény 
annál alaposabban megvizsgáltnak fog feltűnni, ha 
az eseménynek ideje is határozottan kifejeztetik." 
Ezt tartotta szemei előtt szent Pál apostol is, mi-
dőn Timotheusnak lelkére beszélt a Krisztus vérével 
megpecsételt vallásról, s igy irt:1 4) „Lelkedre kö-
töm ama jó vallást, Krisztus Jézus előtt, ki bizony-
ságot tett Pontius Pilátus alatt." 

Az időnek az uralkodók megnevezésével való 
jelzése a szentirásban gyakori. Névszerint Pilátusnak 
magának is jutót ily szerep sz. Lukács evangeliu 
mában, midőn az evangelista keresztelő sz. János-
nak, mint az t"dvözitó elöhirnökének nyilvános fel-
lépése idejét meghatározza. Mivel ezen evange-
liumi hely Pilátus uralkodó társait is megnevezi, és 
mivel Lukács evangelista praecisirozott irinodorá-
ról tesz tanúságot, átvesszük azt : „Tiberius császár 
uralkodásának tizenötödik esztendejében, midőn 
Pontius Pilátus helytartója vala Judaeának, Heró-
des pedig negyedes fejedelme Galilaeának, Fülöp az 

")I.n Apologetico. Migne, T . 1. 407. 1. 
13) Hist . Eccl. I. 9. 
14) P i i Y. Catheckismus exdecreto S. S. Cone, Trdent . 

ő testvére pedig negyedes fejedelme Ituraeának és 
Trahonitis tartománynak, és Lisanias negyedes fe 
jedelme Abilinának." 15) Az öt fejedelemnek egy idő-
ben való uralkodása is könnyen meghatározhatóvá 
teszi az évet, de még nagyobb könnyebbséget szol-
gáltat Tiberius uralkodása évének határozott fel-
jegyzésé. Tiberius uralkodásának 15. éve K. u. 29. 
évre esik. Pilátus, mint láttuk, K. u. 27 ben kezdte 
kormányát; igy sz. János fellépése alkalmával 
uralkodása második évét töltötte. 

Különben az időmeghatározás ezen módját a 
sz. irás a római szokásból vette át. A római törté-
netírókból például szintén oly adatot hozok fel, 
melyben Pilátusnak ju to t t az időjelző statista sze-
repe. Tacitus leirja Róma város égését Nero császár 
idejében, és az ennek következtében támadt keresz-
tények üldöztetését, s egyszersmind megjeleli a ke-
resztény vallás keletkezésének idejét:16) Hogy Nero 
(a gyújtogatás gyanújának) hirét magától elháritsa, 
azt a keresztényekre tolta, igy nevezi a köznép, 
ezen vétségei miatt gyűlölt nemzedéket; és válo-
gatott büntetésekkel sulytá őket. Ezen név szer-
zője volt Krisztus, ki Tiberius császár uralko-
dása és Pontius Pilátus helytartósága alatt kivé-
geztetett." 

A tridenti káté az időjelzésen kivül még Pi-
látusnak helyét a Credóban azzal is indokolja, mi-
szerint Pilátusnak neve bizonyiték az Üdvözitönek 
önmagáról mondott eme jövendölésére: „Es átad-
ják öt a pogányoknak megcsúfolásra, megostorozásra 
és megfeszítésre," pontos beteljesülte mellett. 

Tehát ezek az okok, melyek miatt Pilátus a 
Credóba jutott . 

Zárszó. 

Talán igen terjedelmesen foglalkoztunk egy 
oly férfiúnak életiratával, kiről elég lett volna Se-
necával mondanunk: „Innumerabiles sunt, qui po-
pulos, qui urbes habuere in potestate; paucissimi, 
qui se! O eszköz volt, s mint olyan életrajza külön 
figyelmet nem is érdemelne; azonban mivel az Űd-
vözitö méltatta öt, hogy magát általa Ítéltesse, azért 
a vádlott személye iránt való tekintetből a biróra 
is fordítottuk figyelmünket. Mindazáltal megítélé-
sében nem praeocupaltattuk magunkat az által, 
hogy ő az Üdvözítőt halálra ítélte : hanem egybe-
vetve a történelem adatait, részrehajlatlanul ki-

15) I . Ep. 6. 13. 
16) Luk . I I I . 1. 
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mondtuk véleményünket, sőt ismételten a költészet 
szavaival kimondjuk: 

O utinam ! magni, quod jactas, nomen haberes ! 
H ie solus veri Nomina fortis habet, 

Qui sese, non qui fortissima moenia vincit. 
Te rege et arbitrio fac dominare tuo ! 

Pa rvus es, o Pi la te , quantus tibi cunque videris, 
Nominis et famae gloria vana tuae ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 19. A hath, egyház memoranduma a 

középtanodák ügyében. — Már egyszer kimondottuk és nap-
ról napra mindinkább megyőződünk arról, hogy helyesen 
Ítél tük meg a helyzetet, midőn kinyilatkoztat tuk, hogy a 
ka th . egyház nevében benyújtot t memorandum a középta-
nodai törvényjavaslat bizottsági tárgyalása alkalmával 
bombaként hullott az intéző körök sorai közé, kik csak ugy 
,incidental iter' vélték elüthetni a katholikusokat középtano-
dáiktól és evvel együt t ugy ismét ,incidentaliter ' a tanulmá-
nyi alap tulajdonjogától . Hogy ezek a körök circulusaikat 
csakugyan zavarólag érintve ta lá l ták a nevezett memoran-
dum által , annak már elég bizonyitékát adták liberális napi 
lapjaink. U g y látszik azonban, ez a hatás nagyobb mérvű, 
mint azt az ember talán első tekintetre vélné. 

Erről tanúskodik a ,Budapesti Szemle' áprilisi füzete, 
mely még ma is, tehát annyi idő után is a memorandum be-
nyúj tásától számitva, visszatér e mint látszik fontos memo-
randumra. E visszatérés, bár mennyire kicsinyleni látszék is 
szóval különben a ,Budapesti Szemle' e memorandum fontos-
ságát, mégis éppen annak fontossága mellett tanúskodik. 
Vagy feltehető-e, hogy a ,Szemle' visszatérne e memoran-
dumra, ha annak semmi fontosságot nem tu la jdoní tana? 
Vagy a gyakor l a t a mellett tanuskodik-e hogy liberális na-
pilapok, folyóiratok figyelembe veszik a kath. egyházat ér-
deklő ügyeket? Nem lát juk-e inkább, hogy legtöbbnyire 
agyonhal lgat ják a kath. ügyeket és legfelebb akkor szól-
nak hozzá, midőn a hozzászólás már elkerülhetetlen, midőn 
az a kath. ügy a liberális számítást megzavarja ? Épen így 
vagyunk a jelen esetben is. Ezt a memorandumot nem csak 
nem volt képes a liberális sajtó agyonhallgatni, sőt gyak-
rabbban visszatér rá, mert számitását nagyon megzavarta: 
ami e memorandum nagy fontosságát igazolja. 

Bármily régen foly is azonban a liberális sajtóban a 
discussio e memorandum felett, épen semmi haladást nem 
vagyunk képesek felfedezni. Semmi u ja t sem képes e saj tó 
e memorandum ellen felhozni. A hol megindult a discussio, 
ott van ma is. Ami azon körülmenyre enged következtetni, 
hogy ezt az egész discussiót egy kéz vezeti. Ezt kell állíta-
nunk a ,Szemlé'-ről is ; semmi u ja t nem hoz elő, ami a ,Pes-
ter Ll '-ban már elmondott nem lett volna, mintha a czikkező 
e kérdésben minden bölcsességét a ,Ll'-ból merítené. De 
egyenesen a ,Ll ' - ra is történik hivatkozás, és mint a . W 
ugy a ,Szemle' is kijelenti, hogy a kath. egyháznak nem is 
lehet autonomiája. A ,Szemle' épen ugy mint a ,L1' semmiké-
pen sem akar ja felismerni a különbséget a fejedelem mint 
államfő és a fejedelem mint az egyház Patrónusának joga 
közt : mindaketten oda törekednek, nehogy valamiképen a 
helyes fogalmak e kérdésben tér t foglaljanak. A zavart fo-

ga lmakat terjeszteni áll érdekében ama körnek, mely most 
tervét megzavarva lát ja, azon különben helyes számításból 
indulva ki, hogy mihelyt a nagy közönségben a helyes fo-
galmak tért foglalnak, a protestantico-liberalis pár t terve 
megbukik. 

A hierarchicus szerkezetű egyházban, úgymond a,Szem-
le', tulajdonképeni, szó-szerinti autonomia nem lehet. Szem-
ben az ál lammal képzelhető a ,Szemle' szerint a püspöki kar 
és egyházi főrendek függetlensége ; de, kérdi autonomia 
volna-e az egyházban, ha az ál lamkormány helyett a .püs -
pöki kar rendelkeznék iskoláiban? í téljék meg ezt, úgymond, 
maguk, az a biboros és nem biboros két főpap, kik ezt v i ta t -
ják . í m e igy vagyunk avval, midőn az állam vagy valamiféle 
felekezet fogalma alkalmaztat ik az egyházra. H á t mi nem 
kételkedünk kimondani, hogyha ilyen fogalmak alkalmaz-
ta tnak az egyházra, hogy akkor olyan autonomia nálunk 
niesen ; de mind a mellett mégis van autonomiánk, és i t t csak 
ez a főkérdés. Mi köze azután másnak ahhoz, hogy nekünk 
a mi fogalmunk és nem az ö fogalmuk szerinti autonomiánk 
van? Mily különös is az, hogy mi tőlünk azt akar ják köve-
telni, hogy nekünk az ő fogalmuk szerinti autonomiánk le-
gyen ? Miért nem követelik azt, hogy p. o. a protestánsoknak 
legyen a mi kath. fogalmunk szerinti autonomiájok ? Miért 
nem emelkednek már egyszer azon magaslatra ellenfeleink, 
hogy bennünket a mi alapunk és nem a protestánsokéi szerint 
Ítéljenek meg? Miér t nem fogadják el mi reánk nézve auto-
nómiának azt, amit mi annak tar tunk ; miért mondják, hogy 
mi az autonomia szóval já tékot üzünk ? Nem, mi nem üzünk 
játékot , nekünk autonómiánk van, ez a püspöki kormányzó 
hatalomban van letéve és a püspöki kormányzói hatalom 
valamint az ál lammal szemben az egyház autonómiáját , 
függetlenségét jelenti, ugy ugyanezen kormányzó hatalom 
autonom benn az egyházban is, és igy igenis van autonomi-
ánk és ez az autonomia kifejezést nyerne az egyházban 
akkor is, ha az ál lamkormány helyett a püspöki kar rendel-
keznék iskoláinkban. Bizony, bizony ezek követheztében 
sokkal inkább helyén lett volna, hogy a ,Szemle' czikkezője 
vett volna leczkét a kath. egyház autonómiájából, mint hogy 
a fennebbi kérdést intézte a biboros és nem biboros főpapság-
hoz. De nem; hiszen tud ják ők ezt, fel vannak már világo-
sítva, olvasták, csakhogy nem akarják tudni. 

Hasonló nemakarással és az egyszer terjeszteni kez-
dett téves fogalom fenntartásával találkozunk a másik pont-
nál, a fejedelem patronusi jogánál is. I t t az állam és a feje-
delem patronusi jogát sehogysem akar ják megkülönböztetni 
tudni, hanem inkább e kettőt összezavarni és e zavart a foga-

' O 
lomban fenntartani akarják; mintha bizony a fejedelem mint 
államfő ténykedései nem lennének megkülönböztethetők a 
fejedelem mint az egyház patronusánák fényeitől ? Még ab-
ban az időben i s , midőn az állam kath. jellegű volt, 
azon ügyek, melyekre a fejedelem mint ál lamfő befolyást 
gyakorolt , egészen más közegek által intéztettek el, mint 
azok, melyekre ő mint patrónus gyakorolt befolyást ; neve-
zetesen a mi a kath. alapokat illeti, azok soha napi rendben 
nem voltak az országgyűlésen, ott nem tá rgya l ta t t ak , azok 
felett felügyeleti jogot az országgyűlés a királylyal mint ál-
lamfővel nem gyakorolt , hanem egyedül a király mint pat-
rónus közvetlen rendelkezése alat t ál lottak ; mig más, nem 
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egyházpatronuei ügyekre az országgyűlésnek is beleszólása 
volt. Az azután épen semmit sem változtat a dolgon, hogy a 
felügyelő közeg, mely különben közvetlenül a fejedelemnek 
mint patronusnak volt alávetve, a helytartótanács mellett 
létezett ; i t t a fő csak az, hogy az a bizottság a patrónus 
megbízott ja volt. Különben e kettős joggyakorlat ma is 
egészen kézzelfogható, hiszen 1867 óta a felelős állami kor-ö o 
mány vallás- és közoktatásügyi miniszterei egész a mai nap-
ig élő tanúi annak, hogy nem fictió, hanem valóság e ket-
tős jog az egy fejedelemben. Ezek a miniszterek csak a fel-
ség i ránt ismerik el felelősségi kötelezettségöket a kath. a la-
pokra nézve, — és talán mint államfő i rán t? Nem, hanem 
mint patrónus iránt ,mert állami ügyekben az országgyűlésnek 
felelősek. Tehát, t . urak, ne akar janak ott zavart okozni, hol a 
tények önök ellen szólnak, mert ez egyszer nem fog önöknek 
sikerülni a zavarosban halászni. Q 

Szeged szab. kir. város katholikus hivei hasztalan 
keresték az idén először — a felfeszített názáreti Jézusnak 
dicsőítésére készült kálvárián az ő szent s í r já t ; hiába irá-
nyozták tekintetüket a város éjszaki oldalára ; mert a mit 
látni akar tak — t. i. a kálváriát — nem ta lá lhat ták , mert a 
recons t ruc t s azt elpusztitá, de csak azért, hogy művészeink 
által díszesebbet építsenek az Isten dicsőségére s a hivek 
lelki örömére. Ezen esemény a szegedi hitélet örvendetes 
jelenségei közé tartozik mindenesetre, s szép, hogy az i t t 
működő és a várost reconstruáló kir. biztosság, midőn egye-
sek palotákat épitenek, és az állami hivatalok számára is 
azok épülnek, nem feledkezett meg Urunk szent s i r já t kép-
viselő kálváriánkról sem, mely az árvíz által romba dönte-
tett , mely most a réginek helyén sokkal nagyobb dísz s fény-
ben épül fel. — Szeged szebb lesz mint volt, mondá dicső ki-
rályunk, s ezt akar ja bebizonyitani a kir. bizottság akkor, 
midőn egyéb nagy gondjai közt nem feledi el figyelmét for-
dítani a kálváriára, mely eddig porban hevert. — Nagypén-
teken a hó 7-én nagy ünnepélylyel tevé le az u j kálvária ká-
polnának, — mely már 1 1

 2 ölnyire a földből kiemelkedett,-
alapkövét ő nagysága Kreminger Antal prépost, szegedi es-
peres plébános ur. A „Szegedi Hiradó" april 8-án megjelent 
számában, 8 —10 ezerre teszi az ezen ünnepélyre megjelent 
hivek számát, és azt jegyzi meg, hogy az ünnepélynek fény-
pompája vala Oltványi Pál prépost, pápai kamarás remek 
beszéde, mely majdnem 3 óráig tar tot t . A napokban a je ru-
zsálemi sz. sírról nevezett lovagrendnek kereszjével feldíszí-
te t t Commendator urnák ez vala első hivatalos ténykedése, 
ki lovagi kötelménél fogva a hivek sziveiben remek előadá-
sával a jeruzsálemi sz. sir iránt kegyeletes érzelmeket ülte-
tett be, szemeikből pedig könnyeket csalt ki, ugyanő, mint 
biztos kutforrásból értesültem, a húsvéti ünnepeket Földeák 
községében tölté és ott eme két nap alat t szintén a jeruzsá-
lemi sz. sírról ta r to t t megindító remek szonoklatot ; sőt a Ilii-
szárnyain már több is kiszivárgott a közönség közé, a „Ma-
ros" czimű makói újság april 9-iki számában rendkívüli 
örömét tolmácsolván olvasói előtt ezen fényes kitüntetés fe-
fet t , már azt is közli értesülése nyomán, miszerint a Com-
mendator ur legközelebb egy kis munkában fogja fejtegetni 
a vallásos magyar közönség előtt a jeruzsálemi szent sir és 
az erről nevezett lovagrend fényes múl t já t és jelenét. Lelki -
örömmel vár juk a szakavatott szerzőnek eme tudományos 

értekezését, kinek megérdemlett kitüntetése oly nagy örö-
met idézett elő a vidéken. — Föl kell említenem továbbá 
még azon szép jeleneteket, melyeket nagy csütörtökön, s 
nagy pénteken tapasztaltam : ugyanis minthogy a kálvária 
elpusztult, az u j pedig cs«k most épül még, a szegedi hivek 
nagy tömegekben látogat ták a Szeged alsóvárosi temetőben, 
Oltványi Pá l prépost ál tal a fá jdalmas szűz tiszteletére 
1878-ban épitett kápolnát, melyha bár magaslaton is van, 
mégis több mint két lábnyi vizben állott, de a Tisza 
rohamos veszedelmével daczolni tudott . E szép kápolnához 
vezette ki fá jdalmas Boldogasszony ünnepén a hiveket pro-
cessio mellett a Szeged alsóvárosi lelkész, hol az alapítvány 
értelmében énekes sz. mise és prédikáczio tar ta to t t . Ez ünne-
pély most ta r ta to t t meg árviz óta legelőször, mert tavai a rosz 
idő, előbbi években pedig a víz miat t nem lehetett azt megtar-
tani. Nagyszámú néptömeg volt e procession is jelen, ezek 
közt magát az alapitó prépostot is, a buzgó jó papot ott lát-
tuk, ki mindenütt t s mindenkor iparkodik a vallásosságot elő-
mozdítani. Végül megemlítem még, hogy a rombadült sz. 
Rozália fogadalmi kápolnát is a kir. biztosság már épiti s 
maholnap tető alá jön. Va jha ily örvendetes tudósítást ír-
hatnék hova hamarabb a lóistállóban heverő Sz. Háromság 
szobrairól is. 

J. A. 
Rozsnyó, április. Missiok, — lelkigyakorlatok. — Bajok 

mindig voltak ; száraz, korhadt ágak mindenkor találkoz-
tak az egyház terebélyes fá ján, hisz maga az Üdvözitő mon-
dá: Oportet ut veniant scandala";de tagadhatat lan, hogy rend-
kívüli, válságos időket élünk. A hitközöny napról napra na-
gyobb mérveket ölt, a romboló fegyelmetlenség s erkölcs-
telenség romahosan terjed, a vallásos érzület, az egyházi 
szellem nagyon megfogyatkozott. Mulasztásaink és hanyag-
ságaink miat t sok sérelem ej te te t t egy két évtized alat t az 
egyház igazain ; elleneink lépésről lépésre hatolnak előbbre s 
mi csupa opportuuitásokból meghátrá lunk. Nem az egyházat , 
de magunkat fél thet jük, mert mint Haynald bibornok legkö-
zelebb mondá : „Isten országa ugyan károkat szenvedhet, de 
e inem vesz; ami azonban bizonyos, az az, hogy elveszünk mi, 
kiket az egyház iránti hidegség, az érdekei szolgálatában 
való hűtlenség átka suj tand." 

Ismerjük bajainkat , aggály fogja el szivünket, a jkaink 
panaszra fakadnak, kölcsönös szemrehányásokat teszünk és 
mi történik bajaink orvoslására? Kevés, vagy épen semmi. 
Sokan az autonómiát t a r t j ák egyedüli ó^-s gyógyszernek. 
Kétségtelen, hogy a befolyás, melyet világi híveink az egy-
házi ügyekre ily módon nyernének, érdeklődést keltene 
bennök ; de hogy ez az egyház isteni szervezetének keretén 
belül üdvös s áldásos legyen, megelőzőleg szükséges, hogy a 
hitélet ébresztessék, mert a vallásbani tudat lanság okozta 
főkép, hogy annyira megfogyatkozott . A hitélet föleleve-
nitése s gondos ápolása lenne első s főteendőnk. mi rendki-
vüli viszonyaink között csak rendkívüli eszközök által ér-
hető el, milyenek a taj)asztalat szerint : a népmissiók és 
papi lelkigyakorlatok, s erős meggyőződésünk, hogy mig ezek 
országszerte nem karoltatnak fel, a nagy kath. mozgalom 
nem lesz testté, hanem marad mint eddig pium desiderium. 
A halhata t lan Scitovszky nem kiméit sem áldozatot, sem 
fáradságot, hogy azokat meghonosítsa, ta r to t tak is több he-



• 2 5 5 

lyütt az ötvenes években.*) A mag kezdett csírázni, de kellő 
ápolás, ösztönzés hiánya miatt kihalt lassanként; pedig nap-
jainkban égetőbb a szükség, a világ nagyot fordult azóta. 
U jabb időben, Pécs, Győr s Kalocsa megyék egyes buzgó 
plébánosai kezdik újból felkarolni a missiók üdvös inté-
zetét. Kezdetnek ez is jó, kicsi magról nő a terebélyes fa« 
Csak egy Két helyen tartassanak megyénkint, hogy a plébá-
nosoknak alkalmuk legyen azoknak mibenlétével megismer-
kedni s üdvös hatásukról meggyőződni, bizonyos hogy csak-
hamar elterjednének és készen lévén a talaj , hozzá foghat-
nánk a nagy munkához, a kath. mozgalom szervezéséhez s e 
benső megujulás létrehozná az annyira kívánatos érdekkö-
zösséget, és nem kellene panaszkodnunk, hogy scopae disso-
lutae sumus. (Vége köv.) 

Amerika. Adatok az egyházi statistikából. — Áz imént 
megjelent 1882-iki , Catholic Directory' szerint az Egyesült-
Államokban van 70 illetőleg 72 egyházmegye, 12 érsek, 62 
püspök, 6366 áldozár, 5976 templom, 6.370,858 katholikus 
hivő. Az angol vagy franczia fenhatóság alatt levő amerikai 
részekben 5 érsek, 24 püspök, 1895 áldozár 1356 templom 
s körülbelül 1.876,000 hivő. Az angol fenhatóság allatt levő ' o o 
terület 126 áldozár és 14,300 hivő szaporulatot mutat fel. 
Meg kell vallanunk, hogy e Schematismus nem mindenben 
teljesen megbízható. Azonban jobb hiányában ő is megteszi 
a szolgálatot. Lássunk néhány adatot az Egyesült-Állam egy-
házmegyéire nézve. Philadelphia érsekségben van 300,000) 
Bostonban 320,000, New-Yorkban 600.000 katholikus. Ez 
óriásokkal szemben Eszak-Carolina vicariatus csak 2300 
(13 év előtt csak 700 volt), az indián terület 3780, Idaho 
5750, Littlerock püspökség 3931 katholikus hivővel bir. 
Nagy paphiány van Arizona vicariatusban, hol 47,000 hivő 
közt csak 14 áldozár működik. 13 vagy 14 megyénél a kath. 
indiánok száma is külön ki van téve. Igy p. Kansasban van 
250, Dacotaban 800, Larquetteben 1000, Greenbayban 
1200, Portlandban 1300, Lacrosseban és Eszak-Minnesotá-
ban 3000, Arizonában 2000, Idahóban 2750, Los Angelos-
ban 3000, az indián területen 3180, Nebraskában 9000, 
Santa-Fében 10,000, össszen: 37,480. A kath. indiánok számát 
E. Áll. területén azonban bátran 60,000 lehet tenni. Angol te-
rületen a kath. indiánok tömegesebben fordulnak elő, p. Sz.-
Albert püspökségben van 15,000, Eszak-Canadában 4000 stb. 

ffiOMLOI. 
Az ember, annak természete, lelke, tehetségei és vég-

czélja aquinói sz. Tamás tana szerint. Irta Boullet de la 
Bouillerie Ferencz, pergai érsek és bordeauxi érsek-helyettes. 
A harmadik kiadás után francziából fordította Nagy Ala-
jos, kegy. t. r. áldozó pap, főgym. r. tanár, a kolozsvári 
róm. kath, lyceumi könyvtár őre s *a római sz.-Tamás-Aka-
démia tagja. Budapest, 1882. Nyomatott a „Hunyadi Má-
tyás-intézet gyorssajtóin. 8-adrét, L X X V I I I , 248. Ára : ? 
X I I I . Leo pápának „Aeterni Patr is" kezdetű encyclicája 
nálunk, Magyarországban is visszhangot keltett. A korunk-
beli materialis bölcselettel ellentétben í levő keresztény, 
spirituális vagy műkifejezéssel élve : scholastica bölcselet 

*) Esztergomban most húsvétkor is volt papi sz. gyakorlat. Mint 
annak idején jeleztük, Nilles atya tar tot ta . Szerk. 

immár hazánkban is kezd napi rendre tűzetni és a nemzetek 
gyógyulhatóságában bizó jobb lelkek által lelkesülten föl-
karoltatni és műveltetni. 

Az aquinói sz. Tamás rendező lángesze által tetőpont-
jára emelt scholastica philosophiának e napi rendre hoza-
tásából is lát juk, hogy miként a physicai, ugy a tudo-
mányos és erkölcsi világban is vannak egymást fölvál-
tó időszakok, hogy létezik a morális világrendben is tél, 
tavasz, nyár és ősz, hogy az erkölcsi világban is, azon 
mindent megdermesztő, a szellemi élet felsőbb rendű nyilvá-
nulásait megfagyasztó tél után, melybe a helyes irányáról 
letért rationalisticus philosophia, az angol deistáktól és a 
franczia hirhedt encyclopedistáktól kezdve a német Kant ig és 
a legujabbkori materialista bölcsészekig, — a középkor fö-
liilmulhatlan nagy alapjának, aquinói sz. Tamásnak ke-
resztény bölcseleti rendszerét, a rágalom és méltatlan 
gyalázkodás sarával burkolni és eltemetni igyekezett : 
végre is egy jobb jövő zálogául, ismét tavaszodni kezd. 
Hiába : 

„Hogy borura derüljön fény: 
Az is egyik „május-törvény" ! 

Ki gondolta vola, még a legjobbak közül, ezelőtt 
csak 20 évvel is, — hogy a még elemi iskolák, gondolkodni 
alig tudó fejletlen gyermekserege előtt is agyonrágalmazott 
és gyalázott scholastica philosophiáról fel fog lebbentetni 
egykor a halotti fátyol ! Ki remélhette volna megérni azt, 
ami most szemeink elé tárul, hogy a materialisticus philoso-
phia talaján nagyra felnevelt tábornak „improbus labor-ja" 
mely a 60-as években még Garibaldit, Olaszország e gyász-
vitézét és a társadalmi és nemzetközi jogok egyébb tipróit, 
is, az egekig tudta magasztalni és köznépszerüségre 
emelni, — ki remélhette volna — mondom — hogy ez az 
improbus laboríl hiábavalónak fog bebizonyulni. „In vanum 
„laboraverunt, qui aedißcabant cam" 

A „Lumen in coeloíl pápája, X I I I . Leo, kinek „charac-
teristicum"-ja épen az eltemettettnek vélt thomistica-bölcse-
letnek emez életretámasztásában nyilvánul legecclatansabb 
módon, — mint egykoron Nehemias zsidó vezér parancsára 
a zsidó papok (Makk. II . könyv 1 rész.), a jeruzsálemi szen-
tély elrejtett tüzét — a száműzött keresztény bölcsészetet 
rejtekéből napfényre hozta és azt a rationalisticus philo-
sophia meddő kutatásai- és tömkelegeiben már kifárasztott 
emberiség, isten kegyelemből áthatott keblének vágyszik-
ráinál, számára életszövétnekül ismét meggyujtá. A Deo 
factum est hoc, et est mirabile in oculis nostris ! 

A nagyszerűen megindult mozgalomból melyet az 
1879-ik évi augusztus hó 8-án kibocsátott pápai encyclica 
a világon szerte-szét előidézett, hazánk sem maradt, — nem 
maradhatott kizárva. A materialisticus irányú rationalis-
ticus philosophiának álliberalismusa, miként egyéb téren 
és egyéb országokban : ugy a tudomány, morál és jog te-
rén is discreditirozta, lejárta magát nálunk is. Csakis azok, 
kik a jobbról meggyőzetni nem akarnak, tartózkodnak ez 
általános mozgalomtól nemcsak, de ellene is dolgoznak. 
Azonban elébb-utóbb, de be fog bizonyulni itt is a római 
bölcsésznek, Cicerónak refrain-je: „Opinionum commenta 
delet dies, naturae autem judicia confirmât." (De nat. deor. 1. 
2. c. 2.) 
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A thomistica philosophiának hazánkban fölkarolá-
sát máris mutat ják azon üdvös intézkedések, eszmecserék 
és polémiák, melyeket annak méltatásául naponként na-
gyobb és nagyobb mérvekben érvényesülni lát juk és melyek 
a kedélyeket és elméket a thomistica elfogadása- és művelé-
sére kellő talajul előkészíteni hivatvák. Bizonysága ennek 
az előttünk fekvő, fenn kiirt czimű kitűnő munka, melyet 
a thomistica philosophiáank egy nagy tudományu müvelője, 
a bordeauxi érsekhelyettes : Roullet de la Bouillerie Ferencz 
ezelőtt 3 évvel megirt, és most a harmadik franczia kiadás 
után a scholasticában otthonos Nagy Alajos kolozsvári kegy. 
t. rendi áldozár ép oly kitűnő gonddal mint jártassággal ül-
tetett át honi irodalmunkba. 

H a igaz, amit Socrates mond, hogy t. i. a valódi böl-
cseletnek alapja az önismeret : (yviô&i auvróv) ugy Roullet 
de la Bouillerie „Az ember"-ről szóló e művének megírá-
sát és nyelvünkre való fordítását különösen most, hogy a 
jövő a thomisticáé, csak is a legnagyobb örömmel kell üdvö-
zölnünk és a legopportunusabb irodalmi vállalat-, hiány-
pótló nyereségnek tekintenünk. Az ember ugyanis csakúgy 
bölcselkedhetik helyesen, ha minden előtt önmagával, aki-
ben a szellemi és anyagi világ csodálatos összhangban ölel-
kezik, — természetével, tehetségeivel, eredete — és végczél-
jával tisztába jött . Csak ugy fog tudni helyesen gondolkod-
ni Istenről, és a világról, a végtelen- és végesről, ha önma-
g á t e f.ir/ooxoa/.iog-t a uuy.ooy.oouog-ban k i i s m e r i . 

Már pedig épen erről ad Roullet de la Bouillerie e 
művében, aquinói sz. Tamás megdönthetetlen és örök érvé-
nyű tana szerint tanitást. 248 lapon, X X V I I I . fejezetben 
világítja meg az embertant. Világosan és szabatosan hatá-
rozza meg az emberiséget, mely az „én" szócskában fejezte-
tik ki. Megalapítja a tényeket igazgató metaphysicai és 
physicai elveket. Beszél a testek összetételéről ; az életről és 
a lélekről ; kifejti az embernek valódi meghatározását. Érte-
kezik a lelkek egységéről, szellemisége-, önnállósága-, hal-
hatatlansága- és eredetéről ; az emberi testről ; a halálról ; 
a tehetségekről : isteni és angyali értelemről ; adja az emberi 
értelmi ismerő- tehetségeknek rendszerét ; beszél az érte-
lemtől függő tehetségekről ; meghatározza az igazság fogal-
mát, és a tévedést. Beszél továbbá az akaratról, a szabadság-
ról, az értelemnek és akaratnak kölcsönös viszonyairól. Ki-
mutat ja mi a legfőbb jó ; mikép kell használnunk tehet-
ségeinket a legfőbb jó megszerzésében ; begyőzi természeti 
tehetségeink tehetetlenségét az Isten látására való el-
jutásban. Az utolsó 3 fejezetben beszél : a kegyelemről a 
dicsőség állapotának a lélekre való következményéről és a 
testek feltámadásáról. A függelék (195 laptól 236-ig) tanul-
mányt hoz a Tamás-féle tanról, tekintettel azon viszonyok-
ra, melyekben az a tudománynak a testek összetételére vo-
natkozó fölfedezéseivel áll. 

Az intensive bőséges tartalomnak imént felsorolt e főbb 
pontjaiból is meggyőződhetünk, hogy a tudós franczia böl-
csész az embertan minden kérdését : a physicai világot érintő-
ket ép ugy mint a természetfólöttire vonatkozókat, műve ke-

retébe fölvette és azokat, ha müvét figyelmesen átolvastuk — 
megdönthetlenül be is győzte. A mű absolut becséről külön-
ben tanúskodik a szerző előszava után közétett pápai jóvá-
hagyó levél is, melyre X I I I . Leó szentséges atya szerzőt 
méltatta. 

Nagybecsű bevezetésül szolgál a franczia tudós szerző 
e művéhez azon L X V I I I - l a p r a terjedő bölcsészet-történeti 
tanulmány, melyet a derék fordító, Nagy Alajos ur nem ke-
vesebb tájékozottság, mint világossággal összeállított, és 
mely a bölcsészettel eddig tüzetesebben nem foglalkozó ol-
vasót is sz. Tamás embertanának megértésére jotékonyan 
előkészíti. Ezen terjedelmes értekezésben Nagy Alajos ur 
praecise leirja a materialista philosophiának jelenlegi állá-
sát, ennek az emberiség haladása- és boldogulására béni-
tólag ható káros befolyását ; értekezik a valódi műveltség-
ről, megismertet azután a Doctor Angelicusnak-nak életé-
vel, korával, munkáldosásával. Fölveti és megválaszolja e 
kérdést : Mi volt sz. Tamás korának és mi a mienknek ? 
Főbb vonásaiban ismerteti azután bölcsészeiének természe-
tét Isten létéről, a világ teremtéséről. Megismertet ember-
tanával és erkölcstanával. Végül megfelelel azon' kérdésre : 
Vájjon sz. Tamás elveihez való visszatéi'és haladást avagy 
visszaesést jelez-e ? 

Roullet de la Bouillerie embertani e művének magya-
rítása ép ugy mint a scholastica philosophiában jár tas 
fordítónak a mű elejére tett bölcsészettörténeti tanulmánya 
egyaránt nyereségül tekintendő irodalmukra nézve. A je-
les tanár ur itt derék munkát végzett. Kár , hogy Erdély-
nek nagynevű püspöke : Fogarasy Mihály, kinek e ma-
gyarított művét Nagy Alajos ur fölajánlotta, meg nem 
érhette azt, hogy lássa és gyönyörködjék, miként kezd 
kikelni a thomistica philosophiának azon mustármagocskája 
a bérezés Erdélyben is, melyet ő székhelyén az általa alapí-
tott thomistica philosophiai tanszék termékenyítő talajába 
ültetett volt. — Áldás lengjen hamvain és alkotásain ! 

Dr. Való S. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya, hogy a szláv nemzeteknek a katholi-

ka egyházba való visszatérését előmozditsa, mint a ,Courrier 
de Bruxelles' római levelezője irja, legközelebb ismét jelen-
tős okmányt fog közzé tenni. 

— Nagyszerű tett. Le Play Frigyes, kinek halálát 
mult számunkban jelentettük, épen halála napján, tehát 
mintegy végrendeletileg, az általa alapított tudós társasá-
got, mely czéljául a társadalmi reform törvényeinek tapasz-
talati módszer szerinti megvilágositását és érvényesítését 
tűzte ki, s Európában s Amerikában igen sok kitűnő tudóst 
számit tagjai közt. valamennyi fiók-ogyletével s eddig kia-
dott műveivel együtt, X I I I . Leo pápának, mint a békesség-
Istene legdicsőbb helyettessének ajánlotta fel. Az általa 
alapított s közel 50 évig vezérelt iskolának, mi alatt társa-
ságot kell érteni, neve : A társadalmi béke egylete. Nálunk 
alig ismerik egy-ketten. Pedig, épen a magyar nemzet s igy 
Magyarország fennmaradása érdekében is a társadalomnak 
Le Play által vittatott erkölcsi reformja égetőbb szükség, 
mint bárhol, bármely nemzet érdekében. Mihelyt helyet 
szoríthatunk lapunkban, megismertetjük Le Play szellemét 
és egyletét. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Az istenitéletek. — M i r e használnálták a pápák az ő ha ta lmuka t ? — Egyházi tudósítások: Budapest. A 
takt iba. — Rozsnyó. Missiók, — lelkigyakorlatok. — Irodalom. „Pály Ede költeményei". — A katholikus álláspont a 

középtanodák kérdésében. — Jelentés. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Az istenitéletek.1) 
A. A pogányoknál. 

Ordaliák ') alatt általában istenitéleteket ér 
tünk; melyek czélja volt külső eszközök alkalmazá 
sával elérni az elrejtett jog, igazság és ártatlanság 
felderítését. 

Ezek eredetének helyét és idejét meghatározni 
nem lehet. Az emberek ki nem gondolták, a törvény-
alkotók életbe nem léptették ezeket ; hanem mintegy 
önkénytelenül folytak egy homályos, határozatlan 
vallási érzelemből. 

Az istenitélet fogalma s jelentősége ép oly 
széles terjedelmű, mint az emberek cselekményeire 
és sorsára befolyó fensöbb rendű hatalomnak esz-
méje, mely annak alapul szolgál. Az istenitéletbe 
helyezett hit ily értelemben nem ellenkezik még a 
kinyilathoztatás tanával sem, sőt az ó és uj szövet-
ség számos adatával igazolhatjuk azt. Kain és Ábel 
áldozata,2) a vizözön,3) Sodorna végveszedelme,4) a 
Kóré, Bátán, Ábiron fölötti ítélet,5) Ananiás és Za-
fira büntetése6) stb. Isten közvetlen Ítéletei gyanánt 
szerepelnek. 

De bár ez eszme minden időben és minden 
népnél megvolt, az nem őrizte meg eredeti jelle-
gét ; hanem majd eltorzítva, majd tisztább alakban 
lép előtérbe aszerint, amint azoknál emelkedettebb 

*) Részlet Séda Ernő művéből a párbajról . Aján l juk e 
már sajtó alá kerül t művet t. olvasóink különös figyelmébe. 

Szerk. 
1) E szó (ordalium, ordela) ős germán eredetű, és ösz-

szetett szó, melynek alkatrészei Or (nagy, fenséges) és Dele 
vagy Dael (rész, osztalék, miből a német Urtheil szár-
mazott). 

2) Móz. I . k. 4. fej. 
3) U . o. 7 fej. 
4) U . o. 19. fej. 
5) U . o. I V . k. 16. fej. 
6) Apóst, cselek. 5. fej. 

erkölcs és vallásnézlet vagy babona, műveltség 
vagy barbárság ju t uralomra. 

A pogányoknál mindig megvolt a hajlam, 
melynél fogva az élet talányszerü fordulatait, két-
séges állapotait, a természet titokszerü tüneményeit 
amaz eszmére való tekintettel szerették megoldani. 
Ok belhiedelmökben bálványaik közvetlen hatalmát 
észlelték abban is, mi csak puszta emberi közvetí-
tés, vagy a természeti törvények eredménye volt. 

Már az ókor népeinél7) talál juk az ily érte-
lemben vett istenitéletek nyomait. I t t is főrugó az 
erkölcsi világrendbe fektetett hit, melynek szolgá-
latában áll a természet is, és a meggyőződés, hogy 
kétes esetekben maga a természet tanúskodik a jog 
és ártatlanság mellett. 

7) Solche Gottesurtheile finden sich bei Völkern 
ganz entgegengesetzter Weltgegenden : bei alten Gr ie -
chen und Römern, in China, Japan , Ostindien etc. V. ö. 
Alzog, Universaigesch. d. christ. Kirche. I V . Aufl. Mainz. 
1846. 483. lap. 

Diese (Ordalien) waren besonders bei den Deutschen 
üblich. Doch kommen sie schon in den uralten Schrif ten 
der Hindus vor. V. ö. Allg. Real-Encyklop. Leipzig, Brock-
haus. V I I I . Aufl. Ordalien. Bei den Indiern sind die Orda-
lien noch gegenwärt ig u. s. w. Sie kennen 9 solcher Proben, 
und viele derselben stimmen mit d. germanischen Gottes-
urtheile sehr genau überein. V. ö. Wetzer n. Welte. Ki rch . 
Lex. Got tesur th . 

Noch jetzt findet man die Gottesurtheile bei vielen 
aussereurop. Völkern. So halten die Senegambier in Af r i ka 
den wegen Verbrechen verdächtigen Personen ein glühen-
des Eisen an die Zunge ; einige Neger auf der Küs te von 
Guinea geben denselben Kräu te r und Rinden von gewisser 
A r t in die Hände und Glauben, dasz die Schuldigen sich 
daran verbrennen. Die Einwohner von Siam und Pegu ha-
ben die Probe des kalten Wassers . Die Tschuwaschen und 
Ostiaken im asiat. Ruszland verbinden das Gottesurtheil des 
geweichten Bissens mit dem E i d e ; die Chinesen haben die 
Feuer- und Wasserprobe ; die meisten Ordalien aber sind 
bei den Hindus, itn ind. Archipelagus, in Kongo u. a. O. 
Vlk . Zivicker, „Über die Ordale ; ein Bei t rag zur deutschen 
Rechtsgeschichte" (Gött . 1818). 
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Strabo8) Artemidorus után közöl egy mesét a 
két hollóról, mely szintén istenit.élet halvány voná-
saira enged következtetni. A galliai tengerparthoz 
közel esö tónálkét holló volt látható, melyeknek jobb 
szárnya fehér volt. Ide jöttek a viszálykodó felek. 
Emelkedettebb helyen deszkára fektették ételüket. 
Az odarepülö hollók az egyik ételét elfogyasztották 
a másikét pedig szétszórták. Ennek alapján első el 
vesztette, az utóbbi megnyerte perét. 

Siciliaban a palikai Istenek templománál két 
forró kénköves forrás volt (Palicorum lacus nevű 
tónál.) Ha valaki lopásról vádoltatott, esküt tarto-
zott letenni, melyet egy lemezkére irtak, és ezt a 
vizbe dobták. Ha ez a viz felszínén úszott, a vád-
lott felmentetett ; ellenben ha ez alámerült, a forró 
vizbe ölték öt.9) 

De mit szóljunk a germánokról? Általában 
azt vitálják, hogy nálok szintén divott az istenité-
letek bizonyos neme. - A germánok közt, mondja 
Cantíi10), a viz és tűz nemcsak az istenség eszkö-
zei, hanem magok az istenek voltak, kik ítéltek, ha-
tároztak, a bűnöst elűzték vag}' megégették. Ám 
az istenek, felforgatva bár a természeti törvénye-
ket, fenyítést kívántak." 

Kétséget nem szenved az, hogy nálok már a 
kereszténység előtt voltak istenitéletek, melyeket 
a pogány papok ügyesen tudtak alkalmazni s fen-
tartani.11) 

Az ös germánok, bár zabolátlan természetök 
az emberi törvények igáját nem tűrték, meghódol-
tak egy láthatatlan hatalom előtt, és feltétlenül hó-
doltak papjaiknak, kik hatalmuk tudatában ügye-
sen élesztették a vallásos félelmet, mely e barbár 
fa j t az erdők titkos rejtekeiben megszállta. Csen-
det, — mondja Tacitus — csak a papok parancsol-

8) Fabulae similis est, quod de eorvis Artemidorus 
t radi t ; lacum ait esse quendam ad oram Oceani, qui duo-
rum corvorum appelletur ; in eo apparere duos corvos, qui 
dextram alam habeant albicantem: eo accedere quibus aliquid 
controversiae est, et in sublinii loco posita tabula u t rum-
que pro se liba conjicere, corvos ad volantes al tera vorare, 
altera dissipare : obtinere autem causam suam cujus liba 
disj iciuntur. Straho Geograph. Gall ia, lib. IY . pag. 393. C. 
Edi t . Amstelod. 1707. — Y. ö. ezenkívül Grimm. Deutsche 
Rechtsal ter thümer 933. lap. 

9) üiodorus. X I . 89. — I ly értelemben magyarázták 
e helyet másutt is. V. ö. Cantù, i. h. V I I . k. 316. — VJetzer 
és Welte, Kirch. Lex. Gottesurtheil. 

10) I . h. V I I . K . 316. lap. 
" ) So auch entstanden die Ordalien überhaupt durch 

den Glauben an unmittelbaren Einwirkung der Gotthei t auf 
menschliche Dinge, welchen die bei den alten heidnischen o ' 

Teutschen so hoch verehrten Priester schufen und zu erhalten 
wussten. lalhofer, Ein Bei t rag zur Li t . d. gerichtl . Zwei-
kämpfe im Mit te lal ter v. Dr . Nath. Schlichtegroll. München 
1817. 1. lap. 

nak, kiknek fékezési joguk van.12) A vezérek dor-
gálását nem tűrik, de a papok, Isten nevében szól-
ván hozzájok, verik is őket.13) 

Vallásos életük fő rugója a babonaságra való 
hajlam. Ez játszik főszerepet, valahányszor kétes 
ügyekben megállapodásra nein jutnak, mint ezt a 
papok által eszközölt sorsvetésböl látjuk. A gyü-
mölcsfákról levágott vesszőket bujtoványokra meté-
lik és megkülönböztetvén jegyekkel, meggondolat-
lanul és vaktában fehér ruhára szórják. Erre, ha 
nyilvánosan tanácskoznak, az állam papja, ha pe-
dig magánosan, maga a családatya az isteneket kérve 
s égre tekintve, fölveszi háromszor mindegyiket, és 
a felvetteket a rájok rovott jegy szerint magyaráz-
za. Ha ellenkeznek, nincs többé tanácskozás e 
tárgyról e napon.14) 

A madarak repüléséből,15) a zengésböl a jö-
vendő csata szerencséjét jósolták,16) a lovak sejtel-
meit és intéseit nyomozták.17) Igy iparkodtak ők 
az istenek akaratát megtudni, hogy bizonyos ese-
tekben ítéletet hozhassanak, ahol az emberi böl-
csesség tehetetlenségre volt kárhoztatva. 

E tüneményt észleljük a föld minden népeinél. 
A görögök jósdáikat kérdezték, a rómaiak a ma-
darak repüléséből, az állatok beleiből és sibyllák-
ból kutatták az istenek akaratát, más népek ismét 
máskép iparkodtak ezt megtudni. 

Tárgyunkra nézve pedig legnagyobb fontos-
sággal bir az, hogy az ös germánok párviadalokban 
is vélték az istenek Ítéletét felfedezhetni, mint azt 
Tacitus fentebb idézett helyéből látjuk.18) 

Ugyanezt észleljük az nmberek-nél, kik a Pó és 
Tiberis között laktak, majd Eu-uriából kiűzetvén 
tovább délre költöztek. Ezekről mondja Stobaeus. 
hogy bármily veszélyben fegyverre bizták ügyük 
eldöntését és ugy harczoltak, mint háborúkban. A 
győztes fél nyert igazságot.19) Cantii e szokásban 
ordaliát lát, mely a középkori istenitéletekhez ha-
sonlít.20) A párbaj ily példáira akadunk már a cel-
táknál is.21) 

i a) Germ. cap. X I . 
13) Germ. cap. X I I . 
H ) Germ. cap. X . 
15) Germ. cap. X . 
,6) Germ. cap. I I I . 
'") (Jerm. cap. X . 
" ) Germ. cap. X. 
19) Oußoi/.oi, oTccv .-tvk)-1 alh'i'/.ovg :"/ojúw afi(piößi)t)\ölv, 

y.aronhoítévrsg ojq ev TtoXí iun ua/orrni, /.ai öozovöi ör/.ccio-
TEQct lêysiv ói tovç h'uvríoví axooipalavteç. Nicol. Damasc. 
ap. Stob. serm. X I I I . — V. ö. E.vcerpta Vales : pag. 313. 

*») I . h. I I I . k. 421. lap. 
21) Athenaeus- Lib. IV . cap. 13. 



A párbajról mint istenitéletröl határozott em 
lítést tesz a sali törvénykönyv.22) 

Az istenitéletekröl eddig általában mindenütt 
találunk világos adatokat a barbár törvényköny-
vekben. Gunclobald,23) a burgundok királya, törvény-
nyel szentesíté azokat, nevezetesen a párbajt . E 
szokást elsajátították a frankok,24) kik még a 
kereszténység elfogadása után Klodvig alatt sem 
akartak szakítani az istenitéletekkel. 

Ha pedig elfogadjuk, hogy a régi törvénynek 
nem egyebek, mint az illető népek között megho-
nosodott jogszokásoknak írott emlékei; akkor azok 
csalhatatlan bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy 
az általában vett istenitéletek pogány eredetűek. 

(Folytatjuk.) 

l i r e használták a pápák az ö hatalmukat ? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

A gondolat, mely VII . Gergely pápát mindenütt ve-
zette, mely őt a a leghevesebb harczban a királyok, és feje-
delmekkel soha el nem hagyta, mely neki a menekvés és 
hadi zajban vezércsillagul szolgált, a Isten tisztelet, és az 
egyház szabadsága mellett a lelkek üdve volt. Mi neki kora 
romlottsága összegeként tűnik föl, azt ő röviden e abban 
foglalja össze, hogy a királyok az igazságot, a püspökök pe-
dik az isteni szolgálaltot és a lelkek üdvét elhanyagolják.1) 
Ezért irja ő a német püspököknek: „Szólunk most különösen 
hozzátok, kik a papi hatalom tetőpontján álltok, kiknek 
gondjaira mint mindenki tudja az alattvalók élete bizva 
van, kikről ti azt utolsó Ítéleten számolni tartoztok, hogy 
legeltettétek a rátok bizott nyájat : őrködjetek nyiltan alatt-
valóitok cselekedetei és erkölcsi viselete fölött, kegy és féle-
lem által meg nem tántoritva ; elna mulasszátok, hol a szük-
ség ugy kivánja, megfontolás és szigorral levágni azt, mi 
levágandó, a hogy ezt nektek anyátok a római egyház meg-
hagyta." 2) A lelkek üdve iránti gondoskodás eszméjétől van 
áthatva a sz. szék minden tette. O osztogat kiváltságokat a 
a körülmények, személyek, idő és helyhez képest; de meg-
őrzi magának minden időben a jogot és hatalmat azon vál-
toztatni, valahányszor a szükség és nagyobb haszon kivánja. 
Gergely részére borzasztó gondolat, hogy egy a clugnyi zár-
dából elszökött szerzetes Spanyolhonban oly nagy veszélyt 
okoz, és hogy százezreket tévelybe ránt, kik már Ger-
gely fáradozása és szorgalma folytán kezdtek visszatér-
ni az igazság útjára. I Ia az ellene használt rendszabályok 
mitsem használnak, ugy nem lesz rá nézve)nagy megerőtetés, 

2'2) A sali frankok e törvénygyűjteménye hihetőleg 
486—496-ból ered. — Y. Ö. Weite, Das Recht u. Gesetz d. 
salischen Franken. Kiel. 1846, — és 'Trimm, De hist, legis 
salica. Bonn. (1848. Lex Salica. Fi t . LY. L Y I . De manu 
a Abeneo redimenda. 

23) Ita, ut unus de eisdem testibus, qui ad danda con-
venerant sacramenta, Deo judicante confligat, et si obtulerit 
sacramentum, pugnare non dubitetis. Cfr . Leg. Burgund. 
Tit. X L Y . 

s4) V. ö. Montesquieu, Espri t des lois. Lib. X X V I I I . 
cap. 12—18. 

') Jaffé p. 408. n . 3565. 
*) 1. 6. ep. 2. 

ha személyesen Spanyolhonba utazik, és ellene, mint a ke-
resztény religio ellensége ellen a legnagyobb szigort meg-
kisérli.3) Hasonlóra buzdit másokat is. Azért ir ja egyik 
püspöknek : „Az az én akaratom, hogy testvéred a narbon-
ne-i püspökre több gondot fordíts mint eddig. Mert elvete-
mültsége mélyen hat szivemre, és csodálkozom, hogy te őt, 
kivel kettős testvériségben állsz, nem igyekszel az üdvös-
ségre visszavetni, minthogy tudnod kellene hogy egy ke-
resztény embernek már egyszerű rokonság miatt is ily fe-
nyegető veszélynek ki kellene magát tenni." 4) 

Igy tekinté a pápai hatalmat, igy használta fel az, ki 
mindazok közt, kik Péter székén ültek, méltán dicsekedhe-
tik, hogy ő volt a leggyülöltebb és legrágalmazottabb mind-
annyi közt. Ez volt tehát gondolkodás- és cselekvésmódja 
annak, kit a pápák közt legerőszakosabb, legkegyelmetle 
nebb, legbüszkébb, és leghajthatatlanabbnak festenek ! Meny-
nyi valósággal, az iránt midenki könnyen meggyőződhetik, 
ki a pápát nein a világ vádja szerint fogja fel, hanem saját 
szavai és tetteiből ismerte meg.Rövidebb vonásokkal, és talá-
lóbban senki sem jellemezte őt, mint a középkor nagy történé-
sze freisingi Ottó, ki azt irja róla : „Ez, ki már mint magán 
egyén régóta az egyházi szabadság kiküzdésén dolgozott, 
most a főpapi méltóságra emeltetése után illetlennek tartá, 
a kezdett műtől elállani : azért minden erejét megfeszité, 
mind a nevezetes czél miatt mind azért hogy a Simoniát ki-
irtsa, és a papság mértékletlenségét elnyomja. Épen azért 
vonja felelőségre zsinat előtt nemcsak a királyt, hanem ren-
deletei által az egész római birdalomban a papok házassá-
gát a subdiaconoktól elkezdve fölfelé elnyomta. Példában 
a nyájnak mintaképül mutatta magát, mit szóval tanitott, 
azt tettel mutatta, és nem irtózott, bátor harczosként, mint ő 
volt, magát fal gyanánt fel állitani az U r háza mellett." 6) 

Uralkodása történetét ő' maga is felülmulhatlan igáz-ta O 
sággal igy irja le : „Hogy bűnös vagyok, azt sehogy sem 
szégyenlem bavallani mert igaz. De ha pontosan f'ürkészszük 
okát azok gyűlölete es rágalmának, kik ellenünk fogaikat csi-
korgatják, ugy kitűnik, hogy ellenünk fel vannak indulva 
nemvalami gyarlósági szempontból, hanem jobban azért, 
mert az igazságért küzdök, és az igazságtalanságnak ellent 
mondok. Mi ugyan jobban mint sok elődeink bő ajándékokat 
kaphattunk volna ezektől, ha az ő és saját vesztünkre az igaz-
ságot elhallgatjuk, és gonoszságaikat elnézzük. Mi azonban, 
tekintve az élet czélját és az anyagi előnyök szegénységét, 
azt hiszük, hogy valaki a püspök nevet soha több joggal nem 
viseli, mint lia az igazságért üldözést szenved, mi elhatá-
roztuk, hogy Isten parancsa iránti engedelmességből inkább 
magunkra vonjuk a rosszak ellensegeskedését, minstem bű-
nös engedékenység által ellenünk Isten haragját felhiv-
juk." 6) „Mi tudjuk, kedves testvérek ! (irja ő minden hivek-
hez) hogy szomorúságunk és zaklatásaink iránt részvéttel 
vagytok, hogy imáitokban Isten előtt rólunk megemlékez-
tek. De arról se szabad kételkednetek, hogy mi is ugyan azt 
teszszük irántatok. És ezt joggal. Mert az apostal mondja : 
„Ha egy tag szenved, vele szenvednek minden tagok." Azért 
hiszszük beismerhetni, hogy Isten szeretete ömlött sziveinkbe, 

а) 1. 8. ep. 2. 
4) Otto frising. Cliron. 1. 6. c. 34. 
5) 1. 9. ep. 2. 
б) 1. 9. ep. 21. 
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hogy mind egy akarat , óhaj, és törekvésen legyünk. Egy 
akaraton, hogy az istentelenek kiábránduljanak és Te-
remtőjükhöz térjenek, Egy óhajon, hogy az egész földön 
széttiprott, zavart és darabokra szaggatott egyház, ha j -
dani szépsége és erejére emelkedjék. Egy törekvésen, hogy 
Isteu bennünk megdicsőíttessék, és mi testvéreinkkel vala-
mint azokkal együtt , kik minket üldöznek, méltók legyünk 
az örök élet elnyerésére. Ne is csodálkozzatok, kedves test-
vérek, ha titeket a világ gyűlöl, mert magunk ingereljük őt 
f l lenünk, a mennyiben követeléseinek ellenállunk és műveit 
kárhoztat juk. Gondoljátok meg, hogy a világi katonák 
nyomorúságos jutalomért naponként kiteszik magokat 
a halálnak. Es mi mit szenvedünk, mit teszünk a leg-
főbb királyért és az örök üdvösségért ! Mily szégyen, mily 
gyengeség s nevetséges jelenet, ha azok semmiért a halálba 
mennek, és mi egy mennyei kincsért, egy örök boldogságért 
puszta üldöztetés elől meghátrá lunk. Bátorodjatok fel 
tehát, merítsetek élő reményt, tar tsátok szemeitek előtt 
az égi király zászlóját. Mert maga mondja : „Türéstekben 
fogjátok birni lelketeket." S lia Isten védelme alat t a régi 
ellenséget gyorsan és erélyesen meg akar juk semmisíteni, és 
fortélyosságát megszégyeniteni, ugy üldözései, és az igaz 
ügyér t i halál elől nemcsak ki nem kell térni, hanem annak 
Istenhez való ragaszkodás, és a ker. religio védelme végett ma-
gunknak kell eléje menni. Ez által mi lábunkkal fogjuk le-
tiporni a tenger hul lámait , és a világ büszkeségét, és azzal, 
ki fejünk az Atya Isten jobbján ülve, kegyelme által egye-
sülünk, és vele uralkodunk. I í isz ő maga igy kiál t fel : „Ha 
vele szenvedünk, vele is fogunk uralkodni." 7) 

Hiven ezen elvekhez élt és harczolt Gergely. Küzde-
lem Isten és az egyházért, és szenvedés osztályrészül, ez vala 
mire hata lmát használ ta.Mit másoktól követelt, aztelőbb meg-
tette maga. Soha se mutat ta magát életében gyengének, egyet-
len egyszer sem. Midőn a püspökök és bibornokok halálos 
ágyánál álltak, és őt a fáradalmakér t , melyeket sz. élete miatt 
és Krisztus tanáért viselt, boldognak magasztal ták, azt vá-
laszolta : „Én kedves testvéreim szenvedéseimet semminek te-
kintem. Hanem egyedül az ád nekem biztosítékot, hogy az 
igazságot mindig szerettem, az igazsátalanságot gyűlöltem; 
azért halok meg nyomorban." 8) 

I Ia minden keresztény császárok, királyok, fejedel-
mek és lovagtörzsek érdemeiket előmutatnák, melyek által 
valamikor a népek uralmára jutot tak, ugy a hármas ko-
rona Rómában a békés papok vállain bátran körülhordozható, 
hogy mindnyájokat a sz. kereszt jelével megáldva azt 
mondja : „Nélkülem nem lettetek volna azzá a mik vagy-
tok." 9) Valóban igen időszerű értekezés lenne, ha valaki 
összehasonlítaná, mily j o g g a l szerezték Európa összes feje-
delmei bir tokaikat és a pápák mily jogot muta tha tnak fel 
ha ta lmukra nézve; még időszerűbb tétel lenne az, ha bebi-
zonyíttatnék, hogy a pápák, és ellentétben ezekkel a földi 
fejedelmek, hata lmuk által nyert szokás folytán miként sze-
reztek igényt annak sérthetetlen megtartására. Amint je-
lenleg az ügyek vannak, ily értekezést nem is szabadna ki-
nyomtatni. Mi is beérjük i t t egy kis rövid átnézettel a pá-
pák története fölött , anélkül, hogy, mi igen könnyen meges-

?) 1. 8. ep. 22. 
8) Bernried, Pál Gerg,élete. f. 108. (Mahillon. sz. élete VI. f. 1. 455.) 
») Herder Ideen zur Gesch. d. Menschheit. Stuttg. 1828. IV. 108. 

lietnék, a pápák és más világi fejedelmek szembesítésébe bo-
csátkoznánk. 

Kezdjük meg tömött rajzben, bebizonyítani azt, hogy 
a pápák az ő nagy hata lmukat főkép és mindenekelőtt az 
egyház javára fordították. Vannak persze egyének, kik a 
pápáknak ebből is szemrehányást csinálnak. De ezekkel mi 
nem perlekedünk. Válaszra csak azok vádját ta lál juk mél-
tónak, kik azt mondják, miszerint Pé te r utódai igen hamar 
megfeledkeztek a r ró l , hogy ők szegény halász u tóda i , 
kit mestere nem földi trónra akar t ültetni, kinek inkább oly 
országot adott át, mely nem eme világból való, — sőt 
minden akara tuka t és törekvésüket annyira világi hatal-
muk terjesztésére, és minden előhaladás legyőzésére i rá-
nyozták, hogy állásukra, mint a szellemi egyház fejei, 
nem is gondoltak többé. 

Hogy e gáncs alaptalan, V I I . Gergelyre való egyszerű 
utalás által kitűnik. Az investiturai harcz egész lefolyása 
bizonyítja, hogy még azon időben is, midőn a pápai szék 
földi befolyásának tetőpontján állott, tulajdonosainak meny-
nyire szivén feküdt gondoskodni az egyház szabadságáról és 
függetlenségéről, minden, tisztán szellemi ügyekben. Inkább, 
mondja I I . Orbán, mondjanak le a papok minden világi bir-
tokról, lia azokat ők függetlenségük megsértése nélkül meg 
nem ta r tha t ják , mintsem hogy az egyház szenvedjen az ál-
tal. I I . Paschal azt mondta, hogy ő inkább szereti szegénynek 
látni az egyházat, csak szabad legyen. I ly szellemben vet-
ték fel a pápák mindig az odadobott keztyűt a görög 
és német császárok ellen, bármily veszélyessé válhatot t is 
helyzetük. I ly szellemben közösité ki I I . Gergely isauri 
Leó császárt, ki a konstantinápolyi pátriarchán erőszakos-
kodott. E szellem lelkesité a gyenge ugyan, de semmi esetre 
sem gáncsolandó X V - i k Jánost is. O, kinek egykor társa azt 
veté szemére, hogy pénzsovár és minden tetteiben megvásá-
rolható, elég erőt, és bátorságot érzett magában, midőn ar-
ról volt szó, hogy Hugó franczia királynak az egyházi jog-
ba való beavatkozását megakadályozza. A harcz, melyet I I I . 
Sándor rőt Fr igyes ellen kezdett, ki a lat t pedig Németor-
szág hatalma tetőpontján állt mint se előbb se utóbb, em-
beri számitás szerint semmi kilátást sem nyúj tot t ; mégis el-
kezdte azt félelmetlenül; sőt ugyanazon időben összetűzött 
az erőszakos I I . Henrik angol királyival is. Egyedül az 
egyház jóléteért égő buzgalom vihette őt ily veszélyes harcz-
ba. 0 azonban azt a jó ügy tudatában folytat ta , s Isten tiszte-
lete iránti buzgalomban, oly kitartás és önfeláldozással, 
hogy az örökre az Isten ügye iránti ragaszkodás legbámu-
landóbb példája marad a földön. É p ily bámulatra méltó 
V. Pius, ki nem habozott magának az egyházi látogatások 
szabadságát a nápolyi alkirály makacs ellenállása daczára 
megőrizni, kitéve magát azon veszélynek, hogy magát I I . 
Fü löp hatalmas és a kath. ügyre nélkülözhetlen védelmétől 
e bajos korban megfoszsza. Az egyház szabadsága volt nála 
az első. 

Mily alaptalan a fentebbi szemrehányás, kitűnik to-
vábbá onnét, ha a sok fáradozást megfontoljuk, melylyel a 
pápák magukat terhelték, hogy az egyháztól elszakadt 
felekezeteket a római anyaegyházzal egyesitsék. Világos, 
hogy ők ezen tá rgyalásoknál , egyedül az egyház jó-
léte iránti buzgalomtól vezéreltettek : mert különben azt 
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abban hagyták volna, minthogy leginkább a keletieknél 
hűtlenségre, színlelésre, bizalmatlanságra és semmi komoly-
ságra se találtak. Már a tapasztalás, mit egy I . Miklós és 
I I . Adorján Photiussal és I I . Leó caerulei Mihálylyal sze-
reztek érthetővé tette, lia a későbbi pápák magukat az alku-
dozásukra kevésbé hajlandóknak találták volna. Azonban 
mégse hagytak fel azzal. X . Gergely kénytelen volt ú j ra 
nagy fáradozásait eredménytelennek látni. S mégis IV. Jenő 
nem vonakodott egy perczig sem a régi alkudozásokat újból 
megkezdeni, ámbár látható volt, hogy a görögök nem any-
nyira hitbuzgalomból, mint országuk nyomora miatt szánták 
rá magukat az egyesülésre. Hogy működésüknek és fárado-
zásuknak nem volt oly eredménye mint megérdemelték volna, 
az egy X I I I . Gergelyt, V I I I . Orbánt, egy X I V . Benedeket 
legkevésbé se ijesztett vissza, hogy újból a régi és eredmény-
telen munkához lássanak. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , április 22. A taktika. — A kath. alapok és 

alapitványok körül általában, nevezetesen pedig a tanulmá-
nyi alap körül, ennek jogi természetét illetőleg, a főszere-
repet viszi a ,taktika'. Az t már tudjuk, hogy vannak, le-
galább állíttatik hogy vannak, oly katholikus, de csak katho-
likus alapitványok, melyeket az alapitó intentiojának meg-
felelőleg, tekintettel a megváltozott viszonyokra és a kor-
szellemre, kezelni, alkalmazni nem lehet. Már, hogy ez a 
korszellemre történt hivatkozás, ott, hol kath. alapítványok-
ról van szó, takt ikát képez, ezt ugy véljük, senki kétségbe 
vonni nem fogja.'EJkorszelemmel egyezőleg és összefüggőleg, 
most még uj taktika fedeztetett fel azok által, kik minden 
áron oda törekednek, hogy nevezetesen a kath. tanulmányi 
alap szűnjék meg kath. természetű lenni. Ez a taktika pedig 
nem más, mint az élet, vagyis a huza-vona taktikája, ugy 
okoskodván az illetők, hogy valamint az ,élet' már több kér-
dést megoldott hazánkban a katholicismus ellen, ugy fogja 
ugyanazon ,élet' megoldani a tanulmányi alap kérdését is, 
a katholikusok ellen. 

Ez a salamoni bölcsességü taktika a,Budapesti Szemle' 
hasábjain található fel, ott, hol a nevezett folyóirat megtá-
madja a ,kath. momerandumot' és a ,Pester LI.'-ban megje-
lent ,Kath. álláspont a középtanodák körül ' czimű czikkeket. 
Rémségesen, már t. i. protestáns vallási czikkezőhöz töké-
letesen hozzá illő módon látszik haragudni a kath. memo-
randum szerzőjére, a miért azt követelte, hogy a tanulmányi 
alapból fenntartott gymnasiumok elé oda tétessék a »kat-
holikus' jelző. Ennél könnyebb megoldását a kérdésnek, úgy-
mond, képzelni sem lehetne, ha nem lennének már előzmé-
nyei, mint ilyen Deák Ferencz beszédje, mint ilyen a kikül-
dött bizottság, mely ámbár már foliánsokat irt össze vizsgá-
lódásai eredményeivel, mégis végeredményre nem juthatot t , 
ebből tehát világos, úgymond, hogy ezt a kérdést oly köny-
nyen megoldani nem lehet csak ,incidentaliter egy középta-
nodai törvényjavaslat keretében. Ennek kijelentése után el-
mondja czikkező, hogy ő honnan és mitől várja megoldását és 
mikép ? „A kérdés egy részét az élet és a törvényhozás — hát 
ez nem tartozik az élethez — ? — már más irányban — 
még előbb megoldotta. É r t j ük a budapesti egyetem jellegé-
nek kérdését . . . Az tovább mint félszázadon keresztül ép 

oly kizárólag katholikusnak tekintetett, mint akár a mai úgy-
nevezett királyi gymnasiumok", a törvényhozás mégis a 
közoktatási miniszter hatósága alá helyezte, ez egyszerüen'fel-
vette az egyetemet az állami költségvetésbe^ az egyetemi alap 
jövedelmét bevételbe igtatta . . . . non obstante contradic-
tione cleri. I ly előzmények Után, úgymond, valóban igen 
naiv kivánság . . . az alapok jogi természetének függő kér-
dését ama négy betű, (kath.), közbeszurásával ohne weite-
res akarni eldönteni. 

Akinek van szeme a látásra és füle a hallásra, az meg-
értheti a fennebbi idézetből, hogy a ,tanulmányi alap' cleka-
tholizálása elhatározott dolog és végrehajtása csak is az idő 
kérdését képezi, mert valamint az élet megoldotta az egye-
tem kérdését, azaz dekatholizálta tényleg, ugy fogja az élet 
dekatholizálni a tanulmányi alapot is. Qui habet tempus 
habet vitám és hogy ez a ,vita' eljöjjön a protestánsokra, arról 
gondoskodnak, hogy a tanulmányi alap jogi természetét illető 
kérdés minél később döntessék el, a huza-vona alatt el lehet 
majd készíteni a talajt , lehet majd össze toborzani annyi 
képviselőt, lehet majd annyira összezavarni a kérdést, hogy 
a tanulmányi alap dekatholizálása végbevihető lesz. Csak 
lelkileg vakokat képes a czikkező tévútra vezetni akkor mi-
kor e kérdés eldöntésének nehéz voltát avval akarja bizonyí-
tani, mert a kiküldött bizottság, ámbár már foliansokat irt 
össze, mégsem bir végeredményre jutni. Igen, ezt csak va-
koknak lehet mondani, főleg akkor, mikor most ő maga tár-
ja fel a taktikát, mely szemben a tanulmányi alappal kö-
vettetik. Nem azért nem jut az a bizottság végeredményhez, 
mintha a hiteles okmányokból tisztában nem lenne ezen alap 
jogi természete felől, hanem azért mert ez is a taktikához 
tartozik, mert csak akkor lehet az ,élet'-től várni, hogy 
más, mint kath. irányban oldja meg e kérdést, ha nem en-
gedtetik meg bizonyos befolyások következtében, hogy ez a 
bizottság végeredményhez jusson. Hiszen már oda érett e 
kérdés, hogy a bizottság a végleges eredmény kimondása 
elől nem térhetett volna ki; de még kellő pillanatban meg-
jöt t a fensöbb utasítás, hogy vizsgálatának végeredménye 
felől ne nyilatkozzék, hanem kérje az országgyűlést, hogy 
ilyen bizottságot ne küldjön ki. Ki az, akit ez az eljárást 
nem sértene ? Ki az. aki be nem látná, hogy itt az ,élet' tak-
tikájáról van szó ? Kinek hány port szemébe a ,Budapesti 
Szemle' ? Csak a vakoknak, a kik részére úgyis felesleges; a 
kik pedig látnak, azokkal szemben fáradsága kárba veszett, 
mert azok úgyis tudják, hogy mi van készülőben, de meg-
vannak győződve a felől is, hogy a taktikusok gazda nélkül 
számítanak az ,élet'-re, az ő szövetséges társukra. 

A taktika nagy ( ? ) és salamoni bölcsességü embereit 
az is zavarja álmukban, hogy a kath. memorandumban 
szerzője hangsúlyozza a Studiorum commissio visszaállítá-
sát a kath. középtanodák, nevezetessen a tanulmányi alapból 
fenntartottaknak kath. jellege megőrzése érdekében. E pontra 
is szörnyűségesen haragusznak és takt ikájokat itt is érvé-
nyesíteni törekednek. Ellenállási alapjokat a felelős kor-
mányzási rendszerből veszik, mely mellett lehetetlennek 
mondják e commissio felállítását, mert ez a haladás mind 
a két kerekét egyszerre megkötné és a szekeret sima uton is 
kátyúba fenekeltetné. No hát bizonyos értelemben csaku-
gyan megkötné ez a commisio a haladás kerekét, — de azért 
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a haladásét, mely minden nap legalább is egy lépést tesz 
előre, hogy e tanulmányi alapot dekatholizálja, de nem 
azon haladást, mely a tanügy fejlődését előmozdítja, hi-
szen eddig nem létezett a felelős kormányrendszer mellett 
ilyen haladási-kerékkötő commisio és mégis jobb-e, ha la-
dottabb-e tanügyünk, mit volt a tanrendszer alat t ? Más-
részt is azonban semmiképen sem kötné meg e commissio a 
haladás kerekét, még a felelős kormányrendszer mellett 
sem. Ezt bizonyára jól tud ja az a nagynevű és mély belátá-
bibornok érsek, ki e commissio összeállítását indítványozta, 
kinek nem a haladás megakasztása, hanem a tanulmányi 
alap biztosítása a katholicismus részére volt czélja. Mit za-
varják tehát i t t ismét össze tak t iká jokka l a haladás kérdé-
sét a tanulmányi alap kath. jellege biztosításának kérdésé-
vel ? Vagy ha megfér a felelős kormányzati rendszer mellett 
a 15-ös bizottság, melyre, ők tud ják miért, haragszanak ezek 
az urak, miért nem férne meg ez a commisio is? Vagy ha ez 
csakagyan meg nem fér, ugy hogy fér össze a felelős minisz-
terrel oly alapitványok kezelése, melyekért ő az ország-
gyűlésnek nem felelős ? Van, annak is megvan az oka, 
hogy ez utóbbi miért nem incompatibilis ? Oh a tak t ika 
mindent tud igazolni, hol saját érdekeke forog szóban, és 
mindent törekszik kijátszani ami a katholicismus jogainak 
biztosítására vonatkozik. Csakhogy a takt ika gyakran már 
csúfot vallott . Vájjon nem vélik az illetők, hogy most 
ők is e sorsban részesülnek ? 

Rozsuyó, április. Missiók, — lelkigyakorlatok. (Vége.) 
Azonban hogy a missióknak ilyen, az egyház, társa-

dalom s családra egyaránt üdvös sikerük legyen, conditio 
sine qua non, hogy a papságnak is meglegyenek missioi t. 
i. a lelkigyakorlatok. Mer t a missionariusok napokon át 
mindent elkövetnek, hogy a hiveket Isten s az egyház pa-
rancsainak lelkiismeretes megtar tására buzdítsák, kijelölik 
az eszközöket, j ava l ják a szentségek gyakori felvételét, de 
a legüdvösebb tanitások is feledésbe mennek, a legerősebb 
fogadásuk elpárolognak, ha évenkint meg nem ú j í t t a tnak . 
A hitküldérek elmenetele után kezdődik a tulajdouképi 
missio. Mindenkinek magán, de főkép a lelkipásztornak kö-
telessége azt hívein folytatni. Gyomlálni, öntözni kell a 
ta laj t , nehogy a burján gyökerében elfojtsa a jó magot. A 
lelkipásztornak tehát a missio után u j buzgalom- erő s ki-
tar tásra van szüksége s kiváltképen neki kötelessége hi vei-
nek jó példát adva követni az apostol intelmét : „Renova-
mini autem spiri tu méntis vestrae," mert verba volant, 
exempla t rahunt . 

Sajnosan tapasztaljuk, hogy „initium fervet, medium 
tepet, ultima languent," nagy gond fordit tat ik a papnevelő 
intézetekben a fiatal leviták kiképeztetésére, a legszebb re-
ményekkel lépnek az élet szinpadjára, nagy hévvel s buzga-
lommal teljesitik kötelmeiket és egy két év letelte után 
alig lehet reájok ismerni. E g y kis lelki recollectio hány 
önmagával meghasonlott szivnek adná vissza az évek óta 
nélkülözött békét s tenné boldoggá siron innen s tul ? 

Sőt az mondók vagyunk, hogy még a papság mostoha 
anyagi helyzete is, — melynek érdekében már évek ó t aany-
nyi felszólalás történik, — felette kívánatosokká teszik a 
lelkigyakorlatokat , mely a szegényeket sorsuk békés elvise-
lésére, a jobb módúakat pedig könyörületre inditanák, hogy 

fölös filléreiket paptársukkal oszszák meg. Hiába minden 
felszólalás, sürgetés, ha nincs meg a Charitas, quae patiens 
et benigna est. 

Igen, saját érdekeink kívánják, hogy a népmissiok és 
papi lelkigyakorlatok megyénként szerveztessenek; de ezzel 
nem azt akar juk mondani, hogy minden faluban tartassa-
nak, hanem csak nagyobb városokban s népesebb községek-
ben és a kezdeményezésnek a központokból kell kiindulni, 
már csak azon okból is, mert egyes plébánosoktól nem vár-
hatni, hogy oly tetemes áldozatokat hozzanak. 

Egyházmegyénkben meg van törve a jég. Ugyancsak 
kegyelmes főpásztorunk egy rég táplál t óhajá t foganatosí-
tandó két jézustársasági a tyát hívott meg, hogy a lefolyt 
nagyböjtben missiot és lelkigyakorlatokat tartsanak. 

Márczius hó 16 án érkezett körünkbe az említett je-
les társaságnak két érdemes t a g j a : P . Schlick János és P . 
Flodung József. Nagy s általános volt az érdeklődés, hogy 
minő befolyása s sikere leend e rendkívüli s városunkban 
még elő nem fordult eseménynek. 

Sz. József ünnepén vette kezdetét a missio, megelőző-
leg ő misága szóllott az indokról, mely őt e missio rendezé-
sében vezérelte, hogy t. i. székvárosa, mint kiváltképen 
gondjaira bízott híveinek, lelki üdvét előmozdítsa, buzga-
lomra serkentse s akként némileg megkönnyítse terhes hiva-
talát s nagy felélősségét, melylyel Istennek tartozik, s meg-
czáfolván a netán felhozható ellenvetéseket, kérve intette a 
hiveket, hogy éljenek az alkalommal s használják a kegye-
lem e napjait , hogy lelki megujulásuk által Istennek örö-
met, az egyháznak vigaszt, magoknak pedig földi s örök 
boldodságot szerezzenek. Az ünnepélyes „Veni Sancte" után 
P . Schlick lépett a szószékre s ta r to t ta a bevezető beszédet. 

Nem bocsátkozom a sz. beszédek, katchesisek s aj ta-
tosságok részletes leírásába, elég megjegyeznem, hogy mind-
két missionarius atya szonoklati jár tasságuk legfényesebb 
jeleit adák, szivből, szivekhez szólottak s lelkes szavaik 
visszhangra ta lá l tak a nagyszámú s vegyes vallású hal lga-
tóság kebleiben. A tágas templom kivált esténkint zsúfolá-
sig telve volt. P ro t , atyánkfiai szép számban voltak képvi-
selve s dicsérőleg nyilatkoztak a két jeles szónokról. — Sokat, 
sokat hallottak:bárcsak levonnák a logikai következtetéseket. 
— De annál nagyobb élvezettel vettek részt a kath. hivők s 
meggyőződhettek a bevezető beszédben hallott szavak igaz-
ságáról, hogy a sz. missio a legnagyobb kegyelem, melyet 
Isten egy városnak adhat . Nem is késtek a város polgárai 
mély hálájuk adóját mind ő misága, mind a missionariusok 
előtt testületileg lerovni, és buzgó hajadonaink két értékes 
stolával kedveskedtek a feledhetetlen jó atyáknak. Ugy hall-
juk , hogy mintegy 2000 j á ru l t a szentségekhez és négy vad-
házasságban élő pár megértvén ál lapotjuk veszélyességét 
egyházilag áldatot t meg. 

P. Schlick a missio lelkes vezetője körünkben marad-
ván szives volt ráadásul még hét fá jda lmúra a kálvárián, 
nagypénteken és husvétvasárnapján pedig a székesegyház-
ban prédikálni, sőt határ ta lan buzgalmában annyira ment, 
hogy hésvéthétfőn Kőrös fiók községbe rándult , hogy az 
ottani kevés számú neophyta hiveket a hitben megerősitse, 
buzgalom s ki tar tásra serkentse. 

De ha a hiveknek nagy lelki örömük volt a missioban, 
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annál nagyobb szellemi cl vezetet, erőt s vigaszt meríthettünk 
mi a lelkigyakorlatokból, melyeket a papevelő intézet ká-
polnájában adott s melyekben ő miságán kivül központi 
papság,- kevés kivétellel ki tartóan részt vett. A növendé-
keknek szólottak ugyan az elmélkedések s oktatások, de hasz-
nos s üdvös következtetéseket vonhattunk mi is, hogy mint 
kelljen életünket berendezni, a világ kóros szellemétől ova-
kodni, hogy Isten angyalai, az áhí tat emberei s a nép meg-
váltói legyünk. 

A magánybavonulás s lelki megujulás e napjai után 
szivünk mélyéből hangoztattuk az örvendetes al leluját . 

E sorok Írásánál veszsziik a hirt , hogy Rimaszombat 
h. alesperes-plebánosa adventben vagy jövő évi nagyböjt-
ben fog missiót tartani.*) -f-

IRODALOI. 
„Pály Ede költeményei" 1878-81. Szerző kiadása. Á r a 

1 f r t . 50 kr. Kapható Sárközön (Szatmár m.) a szerzőnél. 
Műitészetünk prot. coriphaeusainak egyikéről olvastam 

valahol, hogy a szépirodalmi termékek recensióiban, kivált 
ha u j emberekkel van dolga, első szabályul t a r t j a : k imuta t -
ni, hogy mi rosz műveikben. Midőn jelzett 19 ivnyi csinos 
kiáll í tású kötet hazai kath. szellemű l i teratúránk érdekeit 
folyton párat lan szakavatottság- s buzgalommal szolgáló 
eme becses lapok t. olvasóinak bemutatni szándékozom, e 
coriphaeusnak valóban protestánshoz illő princípiumát félre 
kell tennem. 

H a valaki figyelemmel átvizsgálja a legközelebb le-
folyt négy évtized irodalmi mozgalmait, lehetetlen észre 
nem venni, hogy mint lopódzott be ide is a meghasonlás, a 
visszavonás ördöge : a liberalismusnak e majomszretettel 
ápolt gyermeke. Az encyclopaedistáknak minden erkölcsi és 
társadalmi rendet felforgató elvei lassan lassan tért foglal-
tak a szépirodalomban is, nálunk a legközelebb lefolyt né-
hány évtized alat t rohamos sietséggel. A nagyzás, a „niveau" 
örve alat t odáig ju to t tunk, hogy a népnek egyedüli igaz 
fejlesztője, a vallás, szépirodalmi lapjainknak, pl. „Föv. La-
pok", „Ország-Világ" s az annyira aláhanyatlot t „Magyar -
ország es a Nagyvilág" stb. stb.-eknek'hasábjain ma már alig 
számithat parányi térre is, kivéve lia ellenséges tendentiák-
kal ál lhat vele szembe. A szép örök kútfeje az Isten, az em-
bernek pedig hozzá való viszonya a vallásban nyilvánul, s 
mint annyi század nagyjai Homértól kezdve Voltaire-ig ') 
mind bizonyítják, az igaz szép, az igaz fönség (sublime) 
csak a vállás világában születik. Fölösleges erre felhoznom 
Anyaszentegyházunk csodált nagyjának, Hippó örök bámu-
latra keltő lángeszű püspökének sz. Ágostonnak, vagy egy sz. 
Ambrónak, egy Aquinoi sz. Tamásnak műveiben elszórt 
aesthetikai cliscussiokat. Egyre utalok csak : a sz. irásra, a 
zsoltárnokok-, a próféták- s az u j szövetség Apocalypsisé-
nek az eszmék melységében gazdag és hatalmas szerzőjére 
sz. János apostolra, — és a mai „niveau"-nak az anyagiasság 

*) Isten éltesse főpásztora példájának lelkes követőjét. Szerk. 
') L. Chateaubriand : A kereszténység szelleme. Ford. Gubica. J . 

1876. — II . kötet, V. fejezet, 33 lapján ezeket irja Voltair Eenriadejáról , 
melyben épen azt akart kimutatni, hogy a szép fönséges, a csodás a val-
láson kivül is fellelhető: „ . . . Ilyen a vallási eszmék ha ta lma: a Hen-
íiade szerzője ugyanazon kultusnak (vallás) köszöni legmeghatóbb ré-
szeit, valamint tragoediájának legszebb jeleneteit, melyet oly elkesere-
detten üldözött.* Tehát ép az ellenkezőt érte el állitásunk bizonyí-
tására ! 

félé hajló emberei mint árny tűnnek el a vakitó fény elől ! 
A közelebb lefoly évtizedek eredménye az, hogy irodalmunk-
nak mostoha gyermeke lett a vallásos költészet. Sőt kath. 
részről is bizonyos közöny vesz ura lmat a költészet iránt. 
Tárkányink régóta hallgat, Sujanszky lant ja is csak oly-
kor olykor ad életjelt magáról , s igy csoda-e. lia Mindszen-
tynk, Pá je runk elhunytával egy szebb jövő iránti reménye-
ink is tűnni kezdenek? . . . S íme ily körülmények közt Pá ly 
Ede, Sárköz lelkésze, önálló kötettel lep meg, mely annyi-
val figyelemre méltóbb, mert P . tehetsége a köznapiason 
jóval felül áll. Költeményei itt-ott elszórva már megjelen-
tek, s miután most együtt is kiadta, szabad sőt kell, de jelen 
körülményeink közt nem a soraink elején érintet t műitész 
elve szerint, véleményt mondani fölöttük. 

Pá ly E. eleme a lyra, melyben mindig a lehető legma-
gasabbra tör, néha az egyszerűség rovására. Ep iká ja is lyrai 
színezetű, mi természetesen, kivált Arany J . után, meg nem 
ál lhat . Compositiói néhol zavarosak s ennek oka merészen 
szárnyaló phantasiája, mely mig egyrészt a descriptió hatal-
mát adja P.-nek lant jára , addig másrészről az értelem rová-
sára a legegyszerűbb tá rgyaka t hol rhapsodikus, hol ódai 
magaslatról énekeli meg. Leginkább érezhető ez a Szűz 
Anyáról i r t egyik másik versén, melynek pedig kiválóan a 
gyöngédség jellegét kellene magán viselnie az egyszerűség 
hatalmával . Kötetének második felét epikai alkotásai teszik. 
Ezek közt a „Golgotha kir olya" teljes erejében tüntet i föl 
P á l y t . E művében a valódi költői felfogás magaslatán áll s 
csak az a kár, hogy ez ma még csak töredék s hogy alapjá-
ban nélkülözi az eposzi tervszerű alakítást . A „Sión búja" 
czimű elegikus hangulatu, elbeszélő külsejű költemény alap-
gondolata a lyra ; áradozás, tulcsapongás, az erőtetett 
allegorizálás miat t érthetetlen, s a hibásan kezelt hexa-
meterek miat t élvezhetetlen. A „Sárközi szüret" czimű 
szintén hexameteres humoros leirás alaki hibáit s néhol 
erőltetett alakításait a kedélyes hang feledteti. — Küla lak 
tekintetében Pá ly szabatosságra, csínra törekszik, néha 
azonban a rím kedveért a gondolat rovására. A négyes j am-
bus gyakori, kedvencz alakja. U jabb formákat nem igen 
mutat . Dactylu8ai, kivált hexaméterjei döczögők sőt nem 
ritkán botlanak is. Az ötödik láb spondaeusa igen gyakori 
nála, annál r i tkább a caesura. Vörösmarty, Czuczor classi-
cus hexameterjei után ugyan hibátlan verselést kívánunk e 
részben, ha már valaki a különben egyhangú antik formát 
használja. 

A mit eddig mondottunk Pályról , a lehető legrövideb-
ben mondtuk el, de nem azért, hogy hiányait tüntessük föl, 
hanem hogy az árny mellett annál jobban tűnjék ki a fény, 
mely a vallásos költészetünk i ránt érdeklődők lelkében 
P á l y t körülsugározza Az ihlet bensősége, zengzeteinek 
biztossága, elmés felfogása, a magasratörő képzerő, a re-
mek, a ragyogó leirás, mely kivált a „Golgotha Királya" 
cziműben (II . én. 12.) a „művészi" magasla tá t éri el, tehet-
sége iránt a legszebb reményeket költi fel. Hosszas tanul-
mány, körültekintő compositio és belső csinnal ékeskedő 
alakítás őt a hivatot tak jelesei közé emelhetik. Most bát -
ran kimondhatjuk véleményünket, hogy Pá ly fellépte ma 
egy sokat igérö remény még, melynek megfelelni jövője van 
hivatva, s második fellépte már ezt fogja eldönteni ! 
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H a Mindazenty szerint a vallásos költészet az iro 
lom sz. földje, ugy Pá ly Ede ott egy magasratörő i f jú pál 
ma, melynek árnyában nem egy élvezetes órát tölthet a szí-
ves olvasó. „Kis-Nyilas." 

=- A „Hunyadi Mátyás" kath. irodalmi s könyvnyom-
dai intézetében (Budapest Zöldfautcza 43.) diszes velin kia-
dásban megjelent : A kath. álláspont a középtanodák kérdésé-
ben. Dr. Schlauch Lörincz, szatmári püspök. Nagy 8-r. más-
fél iv. A megrendelés legezélszerübb akkor, lia a 30 kr utal-
ványon küldetik a fennevezett intézethez, mely a fiizetet ke 
resztkötés alat t bérmentve küldi mes. o 

Müveit katholikus nem lehet kellőenltájékozva a czim-
ben foglalt és országszerte vi tatot t fontos kérdésben, hacsak 
a nagyszellemü szatmári főpap ezen párat lanul alapos és az 
ellennézetüek által is tisztelettel fogadott dolgozatát jól át 
nem tanulmányozza. 

J E L E N T É S . 

A budapesti egyetem hit tudományi-kara által 1880. má-
jus 6-án ta r to t t ülésből kitűzve volt és a Horváth-fé le alap-
ból jutalmazandó következő tételre : „Készíttessék oly mű, 
melyben a kath. művelt olvasó közönség vallásos szükségle-
teihez alkalmazottai! tárgyaltassék az egyháznak isteni jo-
gon alapuló megmásíthatat lan szervezete akként, hogy ki -
tűnjék, miszerint a benne levő isteni és emberi alkatelemeknél 
fogva az valódi isten-emberi társulat , melyben ugyanazon 
isteni rendelet folytán megmásithatlanul különbözik a ta-
nitó egyház a tanulótól" — ily jeligével: „Sokan nem isme-
rik a kath. egyházat", egy pá lyamű érkezett be, a mely sza-
bályszerű bírálatra kiadatott . 

Kelt Budapest 1882. apri l 24-én. 
A hittudományi-kar dékáni hivatala. 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére Lönhart Ferencz gratianopolisi felszentelt püs-
pököt, erdélyi székesegyházi nagyprépostot, és pápa ő szent-
sége házi-praelatusát, az erdélyi egyházmegye püspökévé 
nevezem ki. 

Kel t Bécsben, 1882. évi márczius hó 30-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k 

V E G Y E S E K . 

A szent atya f. hó 13-án fogadta I . Károly würtembergi 
király ő felségét fejedelmeket illető ünnepélyességei. Midőn a 
király a sz. Damasusról nevezett udvarban hintóból kiszált, a 
pápai szertartások praefectusaés a szertartások congregatiójá-
nak t i tkára fogadták és a dísz-lépcsőig vezérelték ő felségét, 
I t t ő szentsége majordomusa t isztelgett a nemes pápai curia 
egyházi és világi tagjaival . A termek küszöbén a pápai ka-
marások feje, és a pápai magán előszoba szolgálattevő prae-
latusai és nemesei fogadták a királyt. A szent atya magán 
kabinetjének küszöbéig ment a király elé, s bevezetvén ő fel-
ségét, sokáig magán beszélgetésben maradt királyi vendégé-
vel. Azután a király jelenlétében fogadta ő szentsége felsé-
ges vendége kíséretét. Pápa i audientia után a király a pápai 
udvar méltóságaitól egész Jacobini bibornok lakosztályáig 
kisértetett, hol az á l lamti tkár lakása küszöbénél fogadta s 
látogatás után egész odáig kisérte vissza. 

— A práyai sz. Mihály-egylet a lefolyt évben 16,000 
lira péterfillért küldött a szent atyának. 

— Az istentelenség szabad pórázra levén eresztve, P á -
risban és vidékén mult nagypénteken 32 husfaló lakomát ren-
deztek a kath. egyház ellenségei. A ,Palais Royal '-ban ren-
dezett lakomán 150-en voltak jelen, egy másikon háromszá-
zan. Fel iratok, toasztok, beszédek istenkáromlással voltak 
tele. I laec est bora vestra, mondhatjuk. 

— A buffalói székesegyház gáz helyett három villanyos 
lámpától nyeri a világosságot. Ugyan e templomban a pa-
dok közt vascsövek vannak húzva, melyeken át forró gőz 
van vezetve a templom fűtésére télen át. 

— A würtembergi király conversiójáról szóló hirek erő-
sen t a r t j ák magokat. Az ,Univers ' már 15 hó előtt jelezte 
azt . A hitval lást e hír szerint a király Cannesban tette 
volna le. A bajor anya-királyné esete után ez az eset épen 
nem is volna feltűnő, és pedig annál kevésbbé, mert a wür-
tembergi király nővére. Neipperg grófné, szintén visszatért a 
kath. egyházba. 

— /I Németországban történt egyházpolitikai á t a l aku-
lást feltűnően jellemzi azon körülmény, hogy Bajorország 
furcsa életű királya, ki ezelőtt nem sokat adott a t rónja 
mellett meghitelesitve volt nuntiusokra s éveket is eltöl-
tött, a nélkül, hogy azokat fogadta volna, — most, alig 
hogy mgr di Pietro, az u j nuntius, Münchenbe megérkezett, 
azonnal kihallgatáson fogadta őt. 

— A X I I I . Leo pápa által Rómában életbe léptetett 
jogtudományi s történelmi conferencziák akadémiájában 
Stevenson tanár bebizonyította, hogy a római egyházban a 
pápák tetteiről vezetni szokott Regesták nem nagy sz. Ger-
gely idejében keletkeztek, hanem már az V. század vége 
felé rendesen vezetett Regesták voltak a római egyház 
kanczelláriájában. 

— A lipótvárosi bazilika s az ezredéves-ünnepély. A 
lipótvárosi templomépitési bizottság szombaton Alkér Gusz-
táv tanácsnok elnöklete alat t ülést tar tot t , melyen a mult 
évi építkezésről szóló évi jelentés tudomásul vették és a folyó 
évi programmot megállapítot ták az idei költségeket 103.000 
fr tban vévén föl. E r re Pramzner József tag azon indítványt 
tette, hogy a bizottság teljes erővel működnék oda, hogy a 
bazilika 1888-ra, a milleniarumi ünnepélyre elkészüljön.hogy 
a nemzeti ünnep istentiszteleti része ezen templomban foly-
hasson le. H a a kormány és a főváros garantirozzák az 
évenkint felajánlani szokott 40,000 és 20 ezer forintot a tel-
jes befejezésig : akkor ennek alapján kölcsönt lehetne fel-
venni, az évi járulék törlesztési hányadul szolgálhatván. 
Igy nagy munkaerővel az indítványozott befejezés sikerül-
hetne. Ybl Miklós az épitész rögtön nem mondhatta meg mibe 
kerül a templom, de kijelenté, hogy ha a szükséges pénz 
rendelkezésére áll, az építést 1888. j anuár l - r e befejezheti. 
Er re a bizottság felkérte l ' b l t a végköltségvetés két hét 
a la t t i bemutatására s most te t t nyilatkozatának írásba fog-
lalására. H a az megtörténik, a közgyűlés elé fog terjesz-
tetni s a kormányhoz fölirás tétetni a pénzmüvelet eszköz-
lése s állítólag a garantia tárgyában. 

— Az egyházi, zene érdekében. A főváros templomij ze-
nekarmesterei a lapok hirmondása szerint közös egyetértés-
sel elhatározták, hogy a nálunk annyira elhanyagolt egyházi 
zene érdekében mozgalmat indítanak meg. Ezentúl a főváros 
5—6 nevezetesebb templomában minden vasárnap fölvál tva 
egy-egy oratorium, vagy hasonló nagyobb egyházi zenekom-
positió fog előadatni. — Örvendünk e mozgalomnak; de fi-
gyelmeztet jük, a kiket illet, ar ra . hogy a templomban csak 
l i turgiái zenének van helye, különben a szent hely könnyen 
mulató helyé lesz. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla , hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r . tanár . 

Nyomatot t Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alat t . 
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TARTALOM. Az istenitéletek. — Az 1881-iki u. n. országos tanitó-gyülésről Fonyó Pá l kalocsai kath. képviselő jelenté-
sének zárszavai. — Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? — Egyházi tudósítások : Budapest. Mozognak a ,testvé-
rek'. — Kassa. Szenvedés után béke. — Róma. A katholikus nemzetek jövője. — Irodalom. Az Úrangyala. — Vegyesek. 

Az istenítéletek. 
B. A középkorban. 

A történeti adatok arra indították az elsőrangú 
© 

tudósokat, hogy a keresztény középkorban alkalma-
zott ordal iákat is midenestöl a pogány korból szár-
maztassák, söt azokat a pogány kor istenitéleteivel 
egyenértékesitsék. De ezen következtetésnek csak 
annyiban van alapja, amennyiben az ordaliák bizo-
nyos nemeit már a legrégibb népeknél és igy a pogá-
nyoknál is feltaláljuk. Es valóban megoldatlan talány 
maradna ama tény, hogy épen a kereszténység fény-
korában emelkedtek oly nagy jelentőségre az isten-
itéletek, ha ezek eredetét és okát mélyebben nem 
kutatnék. 

A pogányok vallásában átalán nagy szerepet 
játszik a természetimádás. Az égboltozat, csillagok, 
elemek és természeti tünemények következetesen bál-
ványoztattak. A pogány vallási felfogás az eredeti 
isteneszmének csak elmosódott vagy eltorzított vo-
násait visszatükrözvén és a végtelen isteneszme 
magaslatára nem emelkedhetvén csak az érzéki vi 
lág, a természet határai között mozgott. Az isten 
ség tisztelésének velünk született szükségérzetét épen 
ezért az anyagi természet imádásával törekedett 
kielégíteni. De a természet mint egy végtelen világ 
tárul t fel a kiskorú emberi szellem előtt, melyben 
a láthatatlan hatalmak és megérthetlen erőnagysá 
gok folytonos munkában vannak. 

A nagy természet, mint a megfejthetetlen tit-
kok lánczolata tűnik fel az ember előtt még ott is, 
hol ez az érzéki benyomások fölé helyezkedve ön-
életének belvilágába tekint. A természeti tünemé-
nyek iránt való érdeklődés szenvedélylyé fajulván 
az érzéki ösztönök uralmát és ezzel kapcsolatban 

az istenek sokaságát, az istentisztelet legellentéte-
sebb válfajait eredményezé, melyek a népek föld-
rajzi helyzete, vérmérséke szerint különböztek egy-
mástól. Mig azonban a pogány istenségek kezdet-
ben pusztán a tér és idö feltételeihez voltak kötve s 
a természet alkatrészei gyanánt szerepeltek : addig 
másrészt ezen természeti istenségek a népnek jel-
leme s műveltségi foka szerint a puszta természeti 
hatalom és erő hatványából személyiségekké fejlőd-
tek. De ezen személyesített istenségek ismét az emberi 
lét jellegét birtokolják. Csak fokilag és nem minősé-
gileg különböznek tisztelőiktől, ezek hajlamaival és 
szenvedélyeivel is fel vannak ruházva. 

A pogány hitregetan sehol sem sugározza visz-
sza a feltétlen tökélyt a maga eredetiségében. Az 
istenek lényegét, a nekik kölcsönözött tulajdonsá-
gokat, az emberi esélyektől való függés, az' emberi 
gyarlóság, a zabolátlan képzelem jellemzi. Amit az 
egészről joggal mondhatunk, azt alkalmazhatjuk 
az egyes részekre is, nevezetesen az isteni igazság-
szeretetre s gondviselésre. Csoda-e, ha a pogány világ 
kétes esetekben az istenekhez folyamodván segélyért, 
útbaigazításért, ezt korlátolt felfogásához mérten té-
vé? Csoda-e, ha az érzéki lét tüneményeihez bilin-
cselve az istenség akaratának nyilvánulását a fen-
tebbi példák által jelzett alakban vélte észlelhetni? 
Az emberi elme a természeti törvények hiánya 
miatt a babona ösvényén haladva lépten nyomon 
csodákat keresett és fedezett fel csodának semmi he-
lye. Továbbá az isteni gondviselésnek csak zavart fo-
galmát birván belenyugodott a képzelt istenségek 
önkényes igazságszolgáltatásába. 

A pogány vallás istenitéleteiben ilykép ve-
szendőbe ment az erkölcsi világrend jelentősége, 
melyet pótol a vak hit, és egy isteni erőnek bizo-

34 
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nyos hatványa, illetőleg egy külvilági hatalom ön 
kénye. 

A mythologia istenségeinek ábrándképeivel 
babonaságba slilyeszté az emberiséget, és midőn a 
géniusz kultuszát felállította, inkább lemondásra 
tanított. 

A kereszténység az isteni gondviselésről szóló 
tanával megteremtette az okszerűség kultuszát, 
mely feltétlen bizalmat öntött az emberbe egy ke-
gyes, igazságos, jogszeretö és örök Lény iránt, ki-
nek hatalma s akarata van öt mindenben segíteni. 

De az átmeneti időszak, mely a pogány és keresz-
tény kort áthidalta, még nem volt képes e tan alapos 
érvényesítésére. Éhben keressük a tévedések okéit, melyek 
a középkori istenitéletekben oly erőszakosan emelkednek 
felszínre. 

Az istenitéletek történeti méltánylásába csak 
szigorú óvatossággal lehet bocsátkoznunk. Sok ho 
mályos vonás és talányszerü adat rejlik azokban, 
melyeket felette könnyű volna a mesék országá-
ba utasítani. De nekünk azok jelentőségét meg 
kell vi lágítanunk, nehogy megszakítsuk a szo-
ros összefüggést tárgyunk és a középkori istenitéle-
tek között, melyeknek kiváló részét képezték a pár-
bajok. 

Mennél élénkebb valamely népnél az egyedül 
uralkodó, mindenható Istenbe, a mindentudó és 
végtelenül igazságos gondviselésbe helyezett hit, 
annál erösebb hajlammal fogja egyszersmind ke-
resni s felismerni az élet fontosabb mozzanataiban 
Isten ujját, a kétely és tájékozatlanság pillanataiban 
Isten akaratát. 

Ha valaha, bizonyára a kereszténység elterje-
désének és elhatalmasodásának korszakában lélek-
tanilag indokolt, észszerű, sőt örvendetes jelenség 
maradt volna a népek ezen hajlama, ha erre a po-
gány korból átszármazott előítélet és babona be nem 
foly, melyek rendszeresen haladnak az élénk hitélet 
nyomában. 

A középkori istenitéletek soha sem emelked-
hettek volna oly nagy jelentőségre, ha ama száza-
dokat nem hatotta volna át mély vallásos érzet. 

A keresztény tan szerint a gondviselés őrkö-
dik az emberek felett, szabályozza ezek életviszo 
nyait, határozza meg az élet határait, ju t ta t ja ér-
vényre az erények befolyását, szab határt a gonosz-
nak. E tudat felette kedvező volt ama kor felfogá-
sának, midőn annyi csodás monda keringett. Azon 
népek között könnyen találhatott visszhangra az 

istenitélet eszméje, mely ama balhiedelemre vezet, 
hogy az Istenség az ártatlanság megmentésére min-
dig egy egy csodát mivel. Az elme korlátoltsága, a 
gondviselésről ápolt ferde fogalom, a vakhit a cso-
dákba, kalandos, ész- és jogellenes bizonyítási esz-
közöket teremtettek, melyek ama barbár kort kel-
lően jellemzik. 

A kutató ész kétes esetekben nélkülözvén a 
bizonyító okokat, az igazság alapforrásához Isten-
hez fordult, hogy közvetlen jelek által, tények se-
gélyével támogassa a megállapodásra nem jutot t 
emberi következtetést, s oszlassa el a bűn vagy erény 
felett lebegő fátyolt. 

E bizonyos szabályok szerint eszközölt kísér-
letekben a kiskorú hit a vakmerő bizakodás hatá-
raival ölelkezett, mely mintegy kényszeríté az igaz 
ságos Istent, hogy az emberi viszályokban döntö 
akaratát nvilvánitsa. 

J 

Másrészt pedig ama feltétlen hit emelkedett ér-
vényre, hogy Isten nem biztosíthat előnyt a bűnnek 
az erény felett ; a lelkiismeret megtöri a bűnös ere-
jét, és neki el kell esnie a küzdelemben. 

Igy terjesztették ki lassan lassan a rosszul 
értelmezett isteni gondviselést a párbajra, melyben 
az ártatlannak győznie a bűnösnek buknia kell. 

A jámbor, vallásos világnézlet távol állott a 
lelkiismeret fásultságának fogalmától, mely a leg-
szentebb érzelmekkel is gúnyt űz, és távolról sem 
sejté az elfajult kedélynek érzéketlenségét a termé-
szetfeletti eszmék iránt. 

Tekintsük akár a két ellennek viaskodását, 
akár az egyednek küzdelmét a természeti erők el-
len az istenitéletek különböző nemei szerint : min-
denütt ugyanaz volt a czél. A vádlottak felmentése 
vagy elítéltetése nem függött az emberi önkénytől, 
és korlátoltságtól; hanem ily esetekben a jogi kér-
dés eldöntése a legmagasabb törvényszékre, az is-
teni tekintélyre lön átruházva. 

A középkor felfogása szerint az istenitélet 
apellatio volt a mindenható bölcseséghez. 

A középkor — mondja egy jeles történetíró1) — 
inkább hitt, mint okoskodott, és azt képzelve, hogy 
az Isten gazembernek nem adhat diadalt, ítéletének 
kinyilatkoztatására hivta öt fel. Mindkettő ama 
korhoz mért hiba; hanem, hogy melyik a szomorí-
tóbb, alig határozhatni meg. 

(Folytatjuk.) 

Cantű, Világtört. VI I . k. 318. lap. 
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Az ISSl- iki u. n. országos tan i tó -gyü lé srö l 
Fonyó Pál kalocsamegyei kath. képviselő jelentésének 

zárszavai. 

H a mindent összegezünk, úgymond, eléggé lesz indo-
kolva abbeli véleményezésem, hogy miután fölemelt szavunk 
s ikertelen volt, miután sérelmeinket sem az országgyűlés sem 
pedig a miniszter nem orvosolta s miután egy részről a feleke-
zeti intézetek s tanitó-egyletek a többiekkel egyenjogosítva 
nem lettek, másrészről pedig a minisztérium magával az or-
szágos tanitói gyűlés határozataival szemben oly korlátlan 
ha ta lma t tar tot t fenn és kötött ki magának, melyet esetleg a 
felekezetek ellen is használhat : az eddigi alapon annál ke-
vésbbé vehetünk többé részt az országos tanitói gyűlésen, mert 
fönntar tot t jogát a minisztérium első izben is saját és az 
ál lamhatalom túlterjeszkedése és a felekezetek há t rányára 
kisérlette meg felhasználni. 

Az ily módon indokolt elmaradás mellett mi lenne az-
után a teendő ? ! 

Nem egyéb, mint az, hogy sürgősen felhivjunk minden 
kath. tan férfiút, lépjenek ki mielőbb a felekezetnélküli tani-
tó-egyletekből s törekedjenek minden egyházmegyében fele-
kezeti rom. kath.- tanitó-egyletet létesíteni ; azután pedig 
lépjenek a kath. tanitó-egyletek egymással szorosabb össze-
köttesésbe és segitsék vállvetve és mielőbb létesíteni „a róm. 
kath. tanitó-egyletek országos képviseleti szövetségei," — s 
ennek gyűlésein azután elveink és jogaink mellett bátran 
síkra szállva tiltakozzanak mindazon jogcsorbitás és sérel-
mek ellen, melynek akár az országosnak mondott tanitói 
közgyűlés akár pedig maga a közoktatásügyi ministerium 
részéről az 1868. évi 38. t. cz. 3. fejezete ellenére illet-
tetnénk. 

A kath. tanitó-egyletek országos tömörülésének elő-
segitése czéljából már is siettem összeállítani a már létező 
és működő róm. ka th . tánitó-egyletek névsorát, s habár a 
rendelkezésemre álló adatok részben hiányosak is voltak, s 
egyes tanító-egyletekről, (pl. a pannonhalmi apátság terüle-
tén 1874. óta működőről,) annak összeállítása alkalmával 
még biztos tudomásom nem is volt, annyit mégis már ma 
mondhatok, hogy eddig 58 róm. kath., 6 görög katholikus 
és 1 görög és róm. kath. tanitó-egylet létezéséről birok ada-
tokkal. Ha csak ezek egyesülnének is a róm. kath. tanitó-
egyletek országos szövetségét vállvetve megalkotni, a 29 
kath. képezde, 27 egyházmegyei felekezeti főtanfelügyelő és 
15—20 kath. polgári és felső népiskolai tantestület képvi-
selletének belevonása által ép oly nagy, sőt még tekintélye-
sebb és compactabb tanitói gyűlést szervezhetnénk a fele-
kezeti tanügy emelése és megvédése érdekében, mint aminőt 
a miniszter ur jónak látott sa já t szempontjából összehívni. 

A kath. tanitó-egyletek ily országos tömörülése egy-
szersmind élő és mindennél hatalmasb tiltakozás lenne ak-

l) Midőn a bajavidéki rom. kath. tanitóegyletnek az u. n. országos 
tanitógylilésen volt képviselőjétől e szózatszerű jelentés szavait kö-
zöljük. tesszük ezt azért, mert az álláspont, melyet a derék tanférfiu a 
katholikus tanitóegyletek alakítása és tömörítése mellett a felekezetlen 
egyletekkel szemben s az u. n. országos tanitó-gyülés ellen elfoglal, la-
punk álláspontjainak tökéletesen megfelel. Ajánljuk a kath. tanitóegyle-
tek alakításáról, a kath. tanítóknak felekezetien tanitóegyletekből való 
kilépésről s egy nagy kath. országos tanitógyiilés előkészítéséről szóló 
részt a tanügyre döntő befolyást gyakorló lelkészeink élénk figyelmébe, 
ne dormientibus servis veniat inimicus et superseminet zizania Szerk. 

kor a minisztérium részéről összehívandó tanitói közgyűlés 
„országos" jellege ellen s azon felül a kath. tanférfiaknak 
tér t és alkalmat nyúj tana meggyőződésüket, elveiket s 
egyes dolgok fölötti véleményeiket oly módon és mérvben ki-
fejezni, mint ezt a felekezeti tanintézetek száma, aránya és » 
kath. tanférfiak reputat iója megkívánja. 

Kétszeresen szükséges ennek létesítése érdekében min-
den lehetőt megtennünk most. midőn jogaink, elveink és ér-
dekeink minden oldalról hevesen ostromoltatnak, és czélza-
tosan hát térbe szoríttatnak : midőn a tizenötezer felekezeti 
iskola tanférfiaival szemben az alig ezerhatszáz községi és o O 
állami tanintézet tanitói akar ják a közvéleményt minden ol-
dalon dominálni ; midőn a kath. tanférfiak tekintélye oly-
annyira meg va rendítve, hogy majd minden javadalmasabb 
és fontosb tanügyi állásra a másik irány képviselői lesznek 
kiszemelve és kinevezve, s maga a minisztérium is jónak lát ta 
majd magát meg annyi protestáns és felekezetellenes tanácsos-
sal környeztetni ; s midőn mindig és mindenütt a katholiku-
sok tömörülését s jogaink megvédését szoktuk ujabban hang-
súlyozni, mit első jelül tekintsünk a katbolikusek öntudatos 
ébredésére. 

Midőn ezzel befejezem az országos tanitói gyűlésről 
szóló jelentést, azon tiszteletteljes kéréssel fordulok még a 
tisztelt közgyűléshez, mondja ki a föntebbiek alapján e nagy-
gyűlés egyhangúlag, miszerint : 

1. Hálás köszönetet szavaz dr. Haynald Lajos bibor-
nok-érsek ur ő eminentiájának. ki kegyes volt tanitó-egy-
leteink és érdekeink képviseltetéséről atyai szorgoskodással 
és előrelátással gondoskodni, egyleteink képviselőit r i tka 
bölcsességü utasításaival ellátni, s igy a katholikus tanügy 
védelme és az ott történtek alapos megismerése tekintetében 
minden lehetőt megtenni. 

2. Mondja ki a közgyűlés, hogy sérelmet és nyilt jog-
csorbitást lát érdekeinkre nézve abban, hogy mig az állami 
tanitóképezdék mind s a kir. tanfelügyelők és állami felsőbb 
népiskolák képviselői nagyobb számmal meghivatni hatá-
roztat tak, addig a kath. tanitóképezdék és felsőbb népisko-
lák mind mellőztettek és a felekezeti tanfelügyelők meghí-
vása is minden oldalról elejtetett . 

3. A minisztérium által összehívandó I I . országos ta-
nitói gyűléssel szemben hívja fel közgyűlésünk az ország 
összes római kath. tanitó-egyleteit , hogy jogaink, elveink és 
érdekeink védtlmére „a kath. tanitó-egyletek országos szö-
vetkezetét" mielőbb létesíteni segítsenek és siessenek. 

4. Hogy a katholikus tanitó-egyletek szellemileg, er-
kölcsileg, és anyagilag erősödve léphessenek a küzdtérre, 
kérje fél tanitó-egyletünk bibornok-érsek ur ő eminentiá-
já t , hogy azon egyházi és világi tantérfiakat, kik még egyik 
vagy másik kath. tanitó-egyletnek tagjává nem lettek, a 
belépésre főpásztori körlevelében buzdítsa és serkentse ; 
más részről pedig hívja fel az összes kath. érzelmű tanító-
kat s egyébb egyházi és világi tanférfiakat , hogy a feleke-
zetnélkiili tanitó egyletekből kiválva, mindenütt felekezeti 
tanitó-egyletek alakitása körűi tömörüljenek. 

Midőn még megtisztelő bizalmuk és szives türe lmű-o ~ 
kért meleg köszönetet mondok, kérem a tiszetelt közgyűlést 
szíveskedjék jelentésemet az országos tanitó-gyülésről tudo-

34* 
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másul venni ; — határozati javaslataimat pedig magáéve 
téve elfogadni. 

Baján, 1882. évi márczius hó 25-én. 
Fonyó Pál, 

a bajavidéki róm. kath. tanito-
egylet tagja és volt képviselője. 

Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Az ujabb történelem ép azon képet nyújt ja nekünk 
a Concordatumok és egyezmények kötése fölötti tárgya-
lásokban. I t t is elég alkalmuk volt a pápáknak önmegta-
gadás által, minden csel és álnokság, minden hazugság és 
czivakodás, a fáradalmasan létesítettek pajkos megsemmi-
tése nélkül, bebizonyítani, hogy ők csakugyan az egyház 
javára vannak-e vagy nem. Igen helyén lesz itt a boldogult 
I lur te r szavaira figyelmezni. „Egyet nem szabad feledni, 
i r ja ő, hogy t. i. Kóma az alkudozások természete és tár-
gya miatt, melyre ő rendesen a világi hatalmakkal léphet, 
kevésbbé kedvező helyzetben vau, mint ezek ő hozzá. A vi-
lági hatalmak közti alkudozásoknak mindig anyagi érdekeik 
vannak. A legkisebb független állam is, lia nálánál tízszer 
nagyobbtól bitegettetnék is, s meggyőződhetnék, hogy ez őt 
megkárositani, csalni, félrevezetni, vagy rászedni törekszik, 
következőleg az összeköttetést megszakíthatja, rátartó le-
het, egyszóval az alkudozó féllel egy gyékényen áll, s a mel-
lett méltánylásra a közvélemény által mindig számithat. Nem 
igy Róma az ily alkudozásoknál, melyeket vele mint az egy-
ház központjával kezdeni akarnak. I t t nem anyagi érdekekről 
van szó, hanem az ő gondjaira és vezetésére bizott egyházról, 
és azokról, kik ennek tagjai. A pápa itt lekijiásztori mi-
nőségben lép föl. Miként a lelkipásztor a legmegátalkodot-
tabb bűnös fölött sem esik kétségbe, ki intéseit megveti, és ta-
nácsaira nem hajol, makacsul ellenszegül: ugy Rómának is az 
egyház javára szolgáló alkudozásoktól nem szabad magát 
vissza húzni, habár előre látható is, hogy azok nem vezetnek 
czélra : nem szabad azokat soha megszakítani, habár semmi 
engedékenység sem mutatkozik. Alapos érzékenységét hallga-
tással tetézi, s akkor is hajlandónak mutat ja magát, lia siker-
telen kisérletek tétettek, ha ajánlatok jönnek, melyeknek meg-
engedhetlenségéről első pillanatban meg lehet győződni, 
még akkor is, lia bizonyítékokkal lehet fellépni, hogy meg-
csalatott, hogy a tett igéret nem tartatott meg." ') 

Utalhatunk továbbá a pápáknak a missiók iránti tevé-
kenységére. I t t nyílik fel a pápák történetében egyike a leg-
szebb lapoknak. Nézzünk csak néhány betűt e nagy könyv-
ből. I . Coelestin 431 körül Palladius püspököt Irlandba kül-
dötte, és később sz. Pátr iknak küldetést, és áldást adott 
apostoli tevékenységéhez, mely „a zöld-sziget" és „a szentek 
szigetéből" kimerithetlen hitküldéri kincstárrá lett Németor-
szágra nézve. Angliába nagy Gergely, minthogy maga nem 
prédikálhatott ott, sz. Ágostont küldte 40 társával, kik a 
szigetország apostolaivá lettek. Ugyanezen pápának köszö-
nik a longobárdok kath. hitöket, és a spanyolok az abbani 
megerősítést. A pápáknak köszöni Németország hitét, ez ál-
tal képzettségét, és állását a történelemben. Felötlő tény, hogy 
egy hitküldér sem volt képes e nyakas népeknél eredményt 

'} Harter, Geburt und Wiedergeburt B. III . 8 5 - 8 7 . 

felmutatni, mig Rómában nem volt megbízásért, és áldással 
nem tért onnét vissza uj munkájához. Igy volt ez Miksa, 
Bálint, Corbinián, TVilibrord. és a németek apostola Boni-
fácznál. VI I . Gergely és I I I . Incze gondoskodásáról a mis-
siók iránt már szóltunk, és különössen arról, miként igyeke-
zett ez utóbbi a kereszténység maradványát Afrikában 
megmenteni és az északi országok részére valóságos missió-
intézeteket, és Rómában missiói papneveldét állitani. Ezen 
eszmét I I I . Honor is felfogta, és nagyobb mérvben igyeke-
zett azt megvalósítani Minden ország püspökeit felhívta, 
hogy kitartó jámbor papokat szemeljenek ki és Rómába 
küldjék, hogy ott a pogány országok hitküldéreivé ké-
peztessenek. Látható, hogy egy missiói iskolát a később 
alapított propaganda módjára szándékozott állitani. I I . 
Calixt pápa volt, ki legelőször a spanyolokhoz Bernárdot, a 
poroszokhoz pedig bambergi sz. Ottót küldte. I I I . Incze, 
I I I . Honor, IV Incze. kik az eddigi haszontalan kisérletek 
által el nem tévelyitve a ravasz pomeránoknak az evangéli-
umot hirdettették. Az akkor ismert világ határáig küldötték 
a pápák az igazság világát. Hány kísérletet tettek, hogy 
közép Ázsia vad hordáit, kiket akkor mongol név alatt is-
mertek, az igaz hitre bírják ! I I I . Jenő, I I I . Sándor, IV . 
Incze, I X . Gergely, IV. Miklós, V. Kelemen pápáknak ezen 
ügy igen szivükön feküdt, nem törődve e bárbár népek közti 
csekély eredménynyel. I X . Gergely a georgiaiakat, X X I I . 
János az örményeket, X I I . Benedek a tatárokat iparkodtak 
megtériteni. S alig, hogy a 15-ik század végén a vállalkozó 
portugállok és spanyolok az u j világot felfedezték, a pápák 
egy perczig sem kételkedtek a kereszténységet átültetni az 
uj világba. IV. Jenő, V. Miklós, I I I . Calixtnak gondjuk 
volt a hittéritőkre déli Afrikában; sőt még az annyira kiki-
áltott VI . Sándor se feledkezett meg Amerika felfedezése 
után arról, hogy a menyország kulcsait azért birja, hogy 
minden embernek az örök élethez utat nyisson. 

A hitújítás óta elkezdtek a pápák — mit az előtt 
csak rövid időre és futólagosan kísérlettek meg- — maradandó o c 
intézeteket alapitani hitküldérek számára. E collegiumokat 
itt elősorolni igen hosszas volna : csak néhány példányt azok 
közül. Sz. Ignácz által a nagy bibornok Truclisesz különös 
közreműködése folytán Augsburgban alapított német colle-
gium X I I I Gergely által nagyszerűen és maradandóan lett 
szervezve. Ugyan ezen pápa ugyan ekkor több collegiumot 
alapí tot t , az irlandiak , görögök, maroniták, és még a 
zsidók részére is. V I I I . Kelemen egyet a skótok részére ala-
pított s. Andrea mellett, és egy másikat a szlávok részére a 
Nicosia téren. V I I I . Kelemen a györögöknek még egy hit-
tani intézetet alapított, a Corvina papneveldét calabriai 
Bassignanóban. X I V Benedek, ki nagy tevékenységet tanúsí-
tott a missiók és a keresztény religionak Keleten való elő-
mozdítása iránt, különös buzgalommal támogatta azt a társu-
latot, melyet magyar nemesek a keresztény hit terjesztése vé-
gett országukban alapítottak. A legnagyszerűbb emlék azon 
ban, mit a pápák a ker. hit iránti buzgalmuk gyanánt álli-
tottak, a „collegium de propaganda fide." X V . Gergely ala-
pitá az 1622-ben. Utódja V I I I . Orbán 5 évvel később össze-
kötött azzal egy nevelő-intézetet minden népek és nyelvek 
hitküldérei számára, és a következő pápák folytonos szor-
goskodása ezen intézetet oly jövedelmes és gyüjteménynyel 
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látta el, hogy párja nincsen. Az intézet nyomdája különösen 
idegen nyelvek számára felszerelve, és az intézet néprajzi 
muzeuma, alig lel vetélytársra. E világhírű intézet, szi-
lárdság által, mely a földön másutt nem képzelhető sehol, a 
nyelvsolidaritás által, ugy szólván évenkinti bizonyíték arra, 
hogy az apostalság szelleme, mely pünkösd napján az apos-
tolokra leszállt, ma is még él és működik Péter utódjában. 
Igen, alkalmul szolgál az elmélkedésre, ha olvassuk, hogy a 
francziák I Napóleon alatt ezen intézetnek sok kárt tettek, 
hogy VII . Piusnak országába való vissza helyezése után leg-
első tette is az volt, hogy ezen dicső intézetet újra szervezte. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , április 26. Mozognak a ,testvérek'. — Nem 

levén szerencsések ( ? ) a ,testvérek,' már t. i. a szabadkő-
műves testvérek társulatához tartozni, sem nem levén sze-
rencsénk akár csak barátságban is lenni velük, nem tudhat-
juk, hogy mily örvendetes, vagy nem örvendetes helyzetben 
van e nemes ( ! ) czélu szövetség, csakis annyit tudunk felőle, 
hogy hazánkban is léteznek, kik e föld alatti az éj setétének 
védelmét igénybe vevő szövetséghez hazánkban is többen 
tartoznak, csak azt tudjuk, hogy e szövetség nálunk is szer-
vezve van. Ha azonban a küljelből következtetni szabad, 
ugy talán nem tévesen Ítélünk, azt állítva, hogy hazánk-
ban még sem örvend e társulat oly fényes existentiának 
mint külföldön, hogy nem sikerült annyi embert aránylag 
sem befonni e nemes társulat czéljai előmozdítására, mint 
másutt. 

Tévedünk-e, nem-e, nem tudjuk, de mi ezt következ-
tet jük azon körülményből, hogy a ,hazai' szabadkőművesek 
egy röpiratot szándékoznak a ,IIon l hiteles értesülése sze-
rint kiadni, vagy talán már ki is adták, melyben a hazai 
közönséget felvilágosítani akarják a szabadkőművesség 
alapeszméjéről és czéljáról, mely állítólag nem egyéb, „mint 
a tiszta humanismus ápolása, a felvilágosodás és erkölcsös-
ség terjesztése és a valódi emberszeretet gyakorlása." E fel-
világosítását a hazai szabadkőművesség czéljáról azért ta-
lálta pedig a páholy szükségesnek, mert a szabadkőműves-
ség lényege iránt nagy tájékozottság uralkodik minálunk, 
no és azért is, mert bizonyos körök folyton balnézeteket, 
sőt határozott rágalmakat terjesztenek, részint tudatlan-
ságból, részint rosz akaratból ez ártatlan szövetség felől. 

Az erényességének és ártatlanságának tiszta öntuda-
tában levő szövetség tehát nyíltan kilép a sinra, őszintén (?) 
fog beszélni és a világ most, csuk most fog meggyőződhetni 
igazán, hogy mily üdvös szövetséggel áll i t t szemben, mely 
ha eddig fel nem találtatott volna, most kellene feltalálni. 
Szegény szabadkőművesek, őszintén sajnáljuk őket, hogy 
annyi tudatlanság és roszakarat következtében folyton rá-
galmaknak vannak kitéve, hogy e rágalmaknak sikerült 
gyökeret verni a nagy közönségnél és megakadályozni a 
,valódi humanismus, felvilágosodás, erkölcsösség terjedését 
és a ,valódi emberi szeretet' gyakorlását. Mily kegyet-
lenség és mily szemtelenség, egy ily nemes czélra törekvő 
szövetséget rágalmakkal illetni ! Planem azok a bizonyos 
körök, igen azok az ultramontan körök, mindig ily termé-
szetűek voltak ; az ilyen jótékony, nemes czélu társulatokat, 

mindig rágalmazták, ut juk elé mindig akadályt gördítet-
tek és még ma is azt állít ják, hogy hu igaz az, hogy az a 
szabadkőművesség oly nemes irányú társulat, mely felada-
tául tűzte ki a felvilágosodás, erkölcsiség és emberszeretet 
gyakorlását, akkor arra nincsen semmi szükség, mert e 
czélra már egy pár ezer éve létezik egy társulat, t. i. a kath. 
egyház, mely tényleg bebizonyította, nyíltan, a világ előtt, 
hogy ő e czél előmozdítására csakugyan bír hivatással ; ha 
pedig az az emlegetett czél nem igaz, ha az a kitűzött czél 
csak czég, mely alatt más terv lappang, melyet a szabadkő-
művesség nyíltan bevallani nem merészel: akkor ily társu-
lat létezése nem csak nem szükséges, hanem létezése a tár-
sadalomra határozottan veszélyes. Be kell ismerni, hogy 
veszedelmes egy okoskodás, annál inkább, minthogy az ul-
tramontánok okmányokkal bebizonyított állításai szerint a 
szabadkőművesség által emlegetett czél csakugyan csak 
köpeny, mely alatt egészen más tervek rejlenek. No, de hát 
ez mind ama bizonyos ultramontán körök okoskodása, a va-
lódit majd a szabadkőmivesek mondják el. 

Már, ami bennünket illet, a ,testvérek' e mozgalmá-
val szemben, meg lehetnek győződve, hogy nem rosz aka-
ratból, hanem nagy valószínűség szerint csupa tudatlanság-
ból, mert talán ama bizonyos körök, vagy ki tudná meg-
mondani mily befolyások hatással voltak reánk, mondjuk, 
mi önkénytelenül is azon kérdést tettük fel magunknak, 
hogy — ezer bocsánat — őszintén fogják-e ama röpiratban a 
szabadkőművesek előadni czéljaikat ? Hogy ennél fogva, 
lehetséges lesz-e hitelt adni azoknak, a mik e röpiratban a 
szabadkőművesség czéljairól elmondatni fognak ? E kérdé-
sektől függ minden ; a többi az mind csak következmény, ée 
mi már erről nem tehetünk, mert pz scepticus természe-
tünkből foly, melyet a jelen esetben leküzdeni képesek nem 
vagyunk, ugy találjuk, hogy annak a kiadandó röpiratnak 
a szabadkőművesség czéljait fejtegető előadása, hitelt nem 
fog érdemelni és igy azt hisszük, hogy a szabadkőművesség 
által ki teendő e lépre is csak kevesen fognak menni. 

Igazoljuk azonban a hitelesség iránti kételyünket. E 
czélból csak magát a társulatot kell tekintetbe vennünk, 
szokásos esküjével. A társulat maga titkos, titokban műkö-
dik, kerüli a napfényt. Miért mindez, lia e társulat czélja 
csakugyan az erkölcsösség, az emberi szeretet előmozdítása? 
Vagy lehet oly szövetség állításainak hitelt adni, amely a 
legnagyobb titokzatosság mellett működik? Mindazon, hogy 
egyebet ne említsünk, társulatok, melyek az erkölcsiség és 
emberi szeretet gyakorlása végett alakultak, mindezek nyíl-
tan végzik teendőiket : mi oka van tehát vagy mi oka kép-
zelhető annak, hogy az általános szokástól eltérőleg, csak 
a kőmüvesség működik titokban, holott ha csakugyan az 
emiitett czél lebeg szemei előtt, már csak azért is nyiltan 
kellene működnie, hogy példájával, buzdító szavaival, minél 
többeket nyerjen meg a magasztos kitűzött czélnak. Ti tok-
ban működve tehát, lehetetlen hogy kétely és pedig alapos 
kétely ne ébredjen fel mindenkiben őszintesége felett, épen 
akkor is, midőn mellét verve esküdözik, hogy ez és az a 
szabadkőművesség czélja. 

Esküdözik a szabádkömüvessóg ? Igen, de az a kérdés, 
hogy esküdözésének lehet-e hitelt adni akkor midőn ál-
litja, hogy mily magasztos czéljai vaunak? Már mi szoká-



• 2 7 0 

sunk szerint igen sajnáljuk, hogy a szabadkőműves eskünek 
nem hiszünk, de hogy ne hihessünk, erre maga a szabadkő-
művesség hatalmaz fel épen a szabadkőműves esküvel, mely-
nek értelmében mindenki a legnagyobb ti toktartásra köte-
lezi magát ugy a szabadkőművesség czéljait illetőleg, mint 
azokra nézve is, a mik a páholyokban történnek. Ki lenne 
tehát ily körülmény mellett olyan józan észszel felruházott 
ember, aki hitelt adna, midőn a szabadkőművesség röpirat-
ban fejtegeti czéljait; ilyesmit csak lelkileg vak ember te-
het, és bizonyára csak ilyeneket fog megfogni ez a röpirat, 
de nem józan eszű embereket. Merithettük volna kételyün-
ket a pápai decretumokból is, melyek határozottan elitélik a 
szabadkőművesség esküjét és letiltanak minden hivőt, vilá-
git és egyházit egyaránt, hogy a szabadkőművesek közé 
álljanak, és meghagyják, hogy őket kerüljék, de ezt szándé-
kosan nem tettük, elegendőnek Ítélvén magára a szabadkő-
művességre és esküjére hivatkozni, mert mindez eléggé fel-
világosithat mindenkit, hogy mennyi hitelt fog érdemelni a 
jóelőre bejelentett szabadkőműves röpirat. Q 

Kassa . April hó 16-án Szenvedés után béke. Passió et 
Pax . Urunk szenvedése kiengesztelt, kibékített. „Pax vobis." 
(Joan. 20) A megváltás emléknapjai, mint azt utolsó közle-
mélyemben nagy valószínűséggel jelzém — üdvösen folytak 
le. Minden jobb keresztény igyekeznék Önmegigazolása — s 
megszentelésére redimere tempus ethoram. Sokan még azok 
közül is, kik egész éven át hanyag könnyelműséggel másra 
fecsérlik az időt, melynél, az örök üdv munkálatát illetőleg, 
mi sincs drágább az életben, a szent napok alatt bünbánólag 
viselték magukat, megszívlelve az ó világ nagy bölcsének 
Luciliushoz intézett szavait : „Persvade tibi sic esse, utscri-
bo, quaedam tempóra eripiuntur nobis, quaedam subducun-
tur, quaedam effluunt. Turpissima tamen est jactura, quae 
per negligentiam venit : et si volueris attendere, magna vi-
tae pars elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, 
tota aliud agentibus. Quem mihi dabis, qui aliquod pretium 
tempori ponat ? qui dit m aestimet? qui intelligat se quotidie 
móri ? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus, 
magna pars eius iam praeteriit, quidquid aetatis retro est, 
mors tenet." ') A világ áhitatszerü merengéssel csüng 
egy festményen, melyhez egy magyar kéz művész ecsetje 
szolgáltatta a symbolibus alakot, az iskolákból száműzött 
Krisztus Pi látus előtt ! Bezzeg, van most szent kép, van 
Krisztus mindenütt, még az iconoclasták szobájában is ! 
Munkácsi Mihályé a dicsőség, hogy a Krisztus-cultus tűz-
helyeinken meghonosult. A zajos farsang után, az üdvkérés 
napjaiban, a lélek szellemi vágyai is jobban fejlenek, elégi-
tettnek ki. Ezt magunkon tapasztaltuk. Mily megható volt 
a böjti csendes időszak ! Mint némul el ilyenkor az emberek 
dicsőítésére törekvő zaj a világ azon nagy isteni hőse előtt, 
kinek felülmulhatlan példája ezredéven át bámulattal tölti 
be a kereszténységet, és imádatra méltó emlékezete ma is oly 
friss, boldogító és lélekemelő, mint az első évkorban, a szem-
mellátó tanuk idejében. Megszűnik a hiúság, önbálványozás, 
s azon magasztos példány előtt, a kinek nagysága mellett 
eltörpül minden földi mérték s a kinek szeretete elég nagy 
volt megváltani a bűnös emberiséget századokról századok-
ra ! Csak az egy húsvéti ajtatosságnak erkölcsi életünkre 

>j Seueca ad Lucilium episfc. I. 

kiható hasznai felszámithatlanok. A kegyszerek buzgó hasz-
nálata, a nagy ker. családnak bünbánatos szomorúsága, a 
nagvhéti szertartások szivrázó jelenetei, Krisztus halála év-
napjának gyásza s föltámdásának öröme . . . oly szellemi 
varázserő, mely a biinkérges sziklakemény sziv a j ta já t is 
fölnyitja, az embert Toremtőjéhez, Istenéhez emeli. Azonfe-
lül, sz. Ignácz gyakorlatai ,2) a böjti sz. beszédek és ki-
hallgatások sok elhidegült kebelben élesztették föl a buz-
góság el elhamvadó tüzét s megkétszerezték a sz. sirok láto-
gatáséinak számát. Iliveink közt, és pedig a tehetősb polgári 
osztályból találtat tak oly törődött szivű családfők, kik a 
nagyhét két utolsó napjában vizet sem Ízleltek meg. A 
devotiók élén mindenütt püspök atyánkat mint a sacra heb-
domada fő fungensét nagy kitartással láttuk végezni a szent 
ténykedéseket, mik után trón- és oltárkörnyezőivel rende-
sen a templom hajójába vonult s annak hideg falai közt, ab-
ban a vékony püspöki ornatusban, végig hallgatta a szent 
beszédeket is. Nem hallgathatom el nt. Toplánszky Béla 
hitelemző káplány húsvéti prédikáczióját, melylyel a művel-
tebb osztályú kedvenczévé avatta föl magát. A helybeli 
tűzoltók nagy szogálatot tettek a néptolongás eme napjai-
ban a templomi csend és rend feltartása körül. Fogadják 
elismerésünket ! A szent és nagy napok alatt a tudós világ, a 
sajtó emberei, a gymnasiumi tanárok (premontreiek) stb. is, 
mintha keveselték volna az ifjúsággal közösen megtartott 
ajtatosságot, megjelentek a cathedralisban, hová az idő jele-
ként több protestáns sőt zsidó is tért be cultusunk fönséget 
és magasztosságát csodálni. Ki ne induljon meg Jere-
miás sirálmain s a „Popule meus, quid feci tibi" szöveg dal-
államára, melyben egy isteni sziv keveserve, panasza ára-
doz . . ? Mik a büszkén kérkedő észnek minden találmányai 
a népiskoláink kátéjában foglalt igazságokhoz képest? A 
történet minden lapja összezsugorodik azon egyetlen lap 
előtt, melyre a Megváltó halála föl van jegyezve. Mik a vi-
lág minden művei, fellegekbe nyúló gúlái, emlékszobrai 
azon kis kereszt mellett, melyről az Isten örök békéje su-
gárzik le s bevilágit a beláthatatlan jövendőbe?. . . Az élet 
kertjében selejtes reketytye minden, egy egyetlen pálmaszál 
mellett, mely télben, viharban, minden idők során virulva 
áll ; mig amazt az őszi szél csörtetve hordja szét az enyé-
szetnek ! S csak egyetlen levélke ez isteni pálmáról szivünk-
be oltva virulást, tiszta boldogságot, megnyugvást, erőt, 
szeretetet s halhatatlan boldog létet biztosit számunkra. 

Az Istennek békeajándoka mellett a büntisztult kebel 
áhitatával és türelmével lehete megülnünk a vezeklés nap-
jait s váltságunk évfordulatos hetében békésen megférni a 
rítusunkat csodáló hitelleneinkkel is — templomunkban. 
„Békesség nektek !" E szavakkal üdvözlé Urunk feltárna-" o 

dása után taní tványai t : a béke eme szavaival köszöntenek 
be lelkipásztoraink is húsvét után híveikhez, kik a lelkiis-
meret vádlásaitól, a bűnök nehéz lánczaitól szabadulva, a 
béke malasztjait éldelni szerencsések ! Mi szörnyű, mi ha j -
meresztő volt a bűnös, a kegyvesztett állapot, melyben a ki 

2) Jámborszerflen csendes és munkás spirituális ft. Krajnik Mi-
hály szentszéki ülnök személyét elég fölemlítenem az exercitiumi beszé-
dek és conferencziák jelességét és sikeré illetőleg, melyeket n. m. püspö-
künk, a káptalani tagok és a-, intézet elöljárói példásan hallgattak végig. 
A sileniium religiosum szigorúan observáltatott, mit csak a betegek nyö-
gése mely közé az én jaj-fohászom is vegyült, szakított félbe. 
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meghal, elkárhozik ! K i ne rettegjen, ha a híd roskadni, a 
csolnak merülni, ha a villámos ég dörögni, lábaink alat t a 
föld inogni, repedni kezd ? . . . Félünk borzadunk, ha földi 
vész környez : az örök kárhozat veszélye a bün sokkal na-
gyobb veszedelem. Tisztel jük, becsüljük, fizetjük az orvost, 
ki betegségünkben a testi haláltól megmentett : és minő há-
lával vagyunk az Istennek, ki Szent F ia vérével a lélek sebeit 
megorvosolva, a töredelem szentségében u j életre kelti, tá -
masztja fel a bűnöst ? 1 Boldogít azon gondolat: tul a hosszas 
betegségen, tul minden testi bajon és veszedelmen — ismét 
egészséges vagyok : de ennél boldogitóbb a tudat : én a 
bűnök nyavalyájából felüdültem, a vétek posványaiból ki-
gázoltam, tiszta jó útra tértem, bűneimért eleget tettem, 
lelkemet az örök veszedelemtől megszabadí tot tam; én ú j ra 
kezdek élni, élni az Istennek tetszése, akarata , az evange-
liomnak törvénye, az egyház parancsa, szelleme szerint ; és 
ki eddig a bűnnek rabja, most a jó erkölcsnek, istenes erény-
nek barát ja , kedvelője vagyok ; a mennyei A tya gyermeké-
nek fogadott fel ismét és lia a jóban állhatatos maradok : az 
ég lesz hazám, a menynyei örökség juta lmam, az angyalok 
és szentek társaim. Tul a bűnök rut ocsmányságain, tul a 
lelki gyötrelmek éles furdalásain, tul minden lelki bajon és 
veszedelmen ismét tiszta, ép és szabad vagyok, szabad a bün-
lánczoktól; — lelkem szabadon emelkedhetik Istenéhez,imáim 
kérelmeim mint a fris harmat , mint a kellemes virágil lat 
fölhatnak az egek Urához; a tiszta sziv áldozata kedves 
előtte, a tiszta lelkek örömét kezdi szivem áldani, keblem-
ben a hit malasztja békéje kezd honolni; jó Istenemtől, sze-
retetem, boldogságom egyetlen tárgyától soha többé nem 
akarok elszakadni. Mim van az égben és mim e földön 
kivüled, te szivem Istene és üdve mind örökre ! 

A mai vasárnapot fehérvasárnapnak nevezzük. A fe-
hér szín a tisztaságnak jelképe. A bünmocsoktól t isztult 
lelkek örömét lá t juk e szinben. E napon tet ték le fehér ru-
háikat hajdan a neophytusok vagyis az ujdon, a nem rég 
kereszteltek.3) A küzdő egyháznak kis ujonczai ma először 
j á ru l t ak Kassán is az U r asztalához. A kisded nyáj, az is-
kolások apró serege hitelemzőiktől vezettetve összetett ke-
zekkel, égre szegzett szemekkel, imára, énekre nyitott a jak-
kal közeledik a szent vacsorához. Van-e szebb látvány en-
nél ? Fehérvasárnap fehér öltöny, virágos oltár, viruló nem-
zedék 1 

A tárgyak azonosságánál fogva idő- s alkalomszerűen 
említem föl az angyali látományt (visio-t) mely egy vegyes 
házasságban élő család lakában történt . A csecsemő hal-
doklásánál, tesvére az öröm szokatlan hangján kiált fel : 
„Anyácskám ! nézd a szép angyalt , ott van ni.' eressz kér-
lek hozzá, oly fényes, oly kedves 1 bocsáss, oh bocsáss engem 
hozzá." A szülők ugyan mit sem lát tak ; hisz az angyalt 
csak az angyalszivü gyermek lá that ja , a tiszta lelket csak 
az ár tat lanság ismerheti föl ; de gyermekök őszinteségén 
határozott s rendkívüli hangnyomatu fölkiáltása miat t nem 
kételkedtek, hogy az angyal valóban most viszi haldokló 
csecsemőjök lelkét magával az égbe, a protestáns fél pedig 
elhiszi ezentúl az őrangyalok létezését ! 

3) Hodie neophytorum habitus commutatur : ita tamen, ut candor 
qui de habitu deponitur, semper in corde teneatur. (S. Aug. in Oct. 
Pasch.) 

Szépen összeesik a nevezett vasárnappal az u j park ki-
zöldülése, mely a dóm és a kaszinó közti fő téren van készü-
lőben, mely Kassát műkertjeivel s ligeteivel kis Flórenczczé, 
a virágok városá vá teendi. A tervbe vett szökőkút s a hon je-
leseinek emlék-szobrai idő vél még inkább emelendik városunk 
e legszebb pont já t . A „Studium pulchritudinis habentes", a 
városi szépészeti bizottságé az érdem, ha eme közvetlen tem-
plom előtti tér aj tatosságot zavaró árusoktól megtisztul s 
csendes és diszes helvlyé alakul. 

A virágos park eszméjének lánczolatába vonhatók a 
becses kerti magvak, melyekkel a bottyáni lelkész s tiszt, 
kanonok Magyarváry Endre Ígéretéhez hiven, megajándé-
kozott, illetőleg füstölőbe küldöt t . . . hogy azok használata 
s éldelete mellett emlékvirágaimat jó kedvvel odább plán-
tá l jam a .Religio' számára, melynek ez időszerinti ékes tollú 
s nagytudományu szerkesztőjét, ki e hó folytán ülendi neve-
napját , lapja fölszaporodott olvasóinak osztatlan örömére s 
egyházirodalmunk föl virágzására, az U r Isten éltesse, k i tar tó 
és sokoldalú munkásságáért érdemszerűleg jutalmazza meg ! 

A helybeli g. kath. hivek u j templomot kapnak. Mint 
hal l juk e hó 25-én leend az alapkőnek ünnepélyes lerakása. 
Erősen hisszük, hogy jelenlegi lelkészök, kinek e buzgó de 
nehéz kivitelű szándék valósítása körül nagv érdemei «van-Öi/ ' 

nak, ki tartó erélye s utánlátó munkássága folytán, a szent 
hajlék mi előbb fel fog magasodni. A d j a az ég, hogy a pax 
„quae est vinculum cari tat is" a külön szertartású hivek és 
papok közt, soha, semmiféle félreértések ál tal meg ne za-
vartassák ! Emlékvirág. 

Kóma. A katholikus nemzetek jövője. — Néhány év előtt, 
i r ja J . de B. ,egy belga publicista, de Laveleye, röpiratot adott 
ki, mely Európában meglehetős viszhangot keltett. Szerző ab-
ban a katholikus nemzetek számára hanyatlást , a protestáns 
nemzetek számára pedig a civilisatio tekintetében bizonyos 
fensőbbségét erőlködött vindikálni. Laveleye ur könyvének 
czáfolata nem sokáig hagyott magára váratni . De Haul le-
ville báró, figyelemre méltó füzetében, mely telve van esz-
mékkel és tényekkel, nyomról nyomra kiforgatta a l iberá-
lis publicista álokoskodásait s minden nehézség nélkül rá-
bizonyította következtetéseinek téves voltát. 

De Ilaullevil le után, ime egy genfi irót, Duval u ra t 
van szerencsénk bemutatni, ki szintén de Laveleye czáfo-
lására vállalkozott. Le catholicisme et le protestantisme de-
vant les faits. (Katholicismus és protestantismus a tények 
előtt.) Ez a czime az előttünk fekvő könyvnek. H a valaki 
ezt elolvassa, lehetetlen, hogy kétségben maradhasson de 
Laveleye ur i ratának becse iránt. 

Pontos és lelkiismeretes bírálatban, Duval ur egymás 
után veszi a belga író érveit és semmivé teszi, szembe állít-
ván őket a tények valóságával. A mű bőviben van szelle-
mes és eredeti megjegyzéseknek. Szerző egy át tér t protes-
táns ; ez művének különös érdemet kölcsönöz. í téleteiben a 
protestantismus fölött Duval ur a vallásos kérdésekben 
mély, alapos ismeretről tanúskodik, valamint széles és türel -
mes szellemről, milyet csak az egyház képes ihletni. Duval 
ur különbséget tesz a protestantis nus és a protestán-
sok közt, és nem habozik kimondani, hogy igen sokszor 
ezek többet érnek a vallásnál melyet vallanak. 

A nélkül, hogy itt elemezni akarnók Duval ur könyvét, 
elég lesz kifejteni néhány eszmét, melyeket javasol. 
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A feladat, melyről szó van, ez : 
Eleme e a civilisationak a katholicismus, vagy pedig 

a hanyatlásnak magva ? E határok közé helyezve, a kér-
dés magától oldódik meg. Az egész történelem felkel-
ne ti l takozni azok ellen, kik az egyház civilizáló hata lmát 
tagadnák. A szabadelvű irók is ugyancsak őrizkednek e 
térre vinni a kérdést. Kis oldalainál fogják, amint hal l juk, 
és törekednek azt eltüntetni. Teljesen abstrahálván a 
múlttól, elég nekik vizsgálni, különben igen fólületesen, 
jelenlegi helyzetét annak, mit ők katholikus népeknek nevez-
nek, és ebből indulnak ki pörbe keverni a katholicismust. 
De tételök nem áll meg. Mert azonkivül, hogy nekünk 
igazságtalannak látszik a felölelt szük határok közt, a fel-O O ' 

hozott tények és érvek is nem bizonyítanak semmit. 
(Vége köv ) 

IRODALOM. 
= Dr. Nogáll János : Az Úrangyala. Az „épületes 

könyvtár" negyedik kötete. 310 lap. Velin papir. Fűzöt t pél-
dány ára : 1 f r t . 50 kr. — Nagyon el vagyunk ugyan foglal-
va, de azért e pár sor megírására nem sajnáljuk az időt. 
Küszöbön a virágok hónapja, a fiúi kegyelet és közáhitat 
által a „völgyek liliomá"-nak, a „titokzatos rózsának" szen-
telt e kedves hónap. Nincs a szent szűznek májushavában 
ünnepe, de övé az egész hó, ünnep az egész hónap az ő tiszte-
letére. S ez nekünk, de meg sok másoknak is, dolgot ad, 
melylyel a hónap t a r t ama alat t kielégiteni sietünk az á j ta -
tos magyar nép szive vágyát és lelke szomját — több-több 
alkalmas megbeszéléssel, szentbeszéd a lakjába öltöztetett 
buzgó elmélkedéssel — hazánk nagyasszonya, az „egek 
ékessége, földnek dicsősége" iránt, kit a magyar nép „hiven 
fog tisztelni s kegyes voltát emlegetni, mig benne egy ér 
mozdul vagy csép vér." Nincs tehát érkezésünk, ezúttal 
hasszasan dicsérő szavakban áradozni, midőn remek tollú 
irónk, f t . Nogáll pk. urnák ez u jabb remekét, „az Urangya-
lá t" szóba hozzuk avégből, hogy ráterel jük e lapok t. olva-
sóinak becses figyelmét. Hadd szóljon is inkább a lánglelkű 
szerző maga ; legjobban érti ő maga azt. „Ilarminczegyre 
vettem elmélkedéseimet „az Urangyaláról" , melylyel a di-
csőnél dicsőbb szüzet nap-nap után köszönteni szokta a ke-
resztény világ. Egy-egy elmélkedés magában egy-egy kép. 
E képcsarnokkal ugy voltam, mint Stolz Albán a maga 
„Szentek életével," midőn azt mondja magáról, hogy ugy 
volt vele, mintha két kezével merő gyémántok s drága gyön-
gyökben kotorázna. Nehezitette a munkát az, mit a franczia 
„embarras des richesses"-nek mond; annyi gyémánt és drá-
ga gyöngy akadt kezembe, hogy nem győztem mind bele 
illeszteni a harminczegy kép keretébe; sokat el kelle hagy-
nom, sokat félre tennem." (Az előszóból). 

Ehhez mit adjunk még ? Nincs mit hozzá adnunk, — 
csak egypár szót néminemű tájékozóul, ha ugyan ily tá jéko-
zóra szükség van. Meggyőződtünk, hogy csakugyan mind 
„gyémánt és drága gyöngy" a Szentszűz koszorújában, mit 
e könyvben az ő nagy és dicső voltáról elmondva és kifejtve 

találunk. Sok enemű irodalmi terméket olvastunk már, ne-
vezetesen magának a lánglelkű szerzőnek is több-több ide-
vágó művét, kinek haladó korával munkabíró ereje szinte 
fokozódni látszik, — de munkát , az „Istenanyját" dicsőitőt, 
szivet-velőt megrázkodtatót, mely annyira ékesen, alaposan, 
meggyőzőleg és világosan festette volna a Szentszűz méltó-
ságát, tisztelete jogczimét s mindazt, mi evvel j á r : i ránta 
való hódolatos tiszteletünket, hitbeli kötelmeinket stb., nem 
igen emlékezünk, hogy valaha olvastunk volna. Mi t a ré-
gibb és ujabb egyházi irók legkiválóbbjai e kegyeletes 
tárgyról örökségül reánk hagytak, remek mozaikba van i t t 
összerakva, olyanba, minőt a gyermek „anyja" iránti gyön-
géd szeretete csak megteremteni képes, minőt egy jámbor 
és tudós főpap, mint dr. Nogáll, csak megalkothatott . Ami 
„gyémánt és gyöngy" az egyházi és világi lángelmék, bel-
és külföldi irók és költők örökbecsű eszméi és gondolatai-
ból e munka keretébe bele illett, megtalál juk itt a maga 
helyén, helyet ta lá l t i t t ott — hogy többet ne említsünk — 
csapongó Pe tőfynk — de remek alkalmazással, s hogy ki-
vált Mindszentynknek is ily ( ! ) munkában ki jutot t a maga 
része, nagyon természetes. Szinte fá j la l juk, hogy a mennyek 
királynőjét dicsőitő e becses munka pár héttel előbb nem 
ju to t t kezünkhöz, a néphez tar ta tn i szokott májusi elmél-
kedéseinket ezúttal bizonyosan ebből merí te t tük volna. De 
ami elmarad az idén, lesz módunk benne jövőre, több-több 
éven, több-több májuson át, lia a kegyelmek U r a éltet. M á -
riának valahány tisztelője mind legnagyobb lelki épülettel 
és édes lelki gyönyörrel fogja olvasni e munkát . A végéhez 
csatolt „szindarab-féle" előadás a Szentszűz méltósága és 
tiszteletének ár ta t lan gyermekek ajkáról elhangzó kedves 
apologiája. Kedves paptársak, egytől-egyig: Tolle, lege! 

Egy falusi plébános. 

= Köszönettel vet tük az az erdélyi egyházmegye Sche-
matismusát az 1882-ik évre. Nyomatot t Károlyfehérvárot t , 
252. lapon. 

Kiváló történelmi, egyházéleti és statistikai becscsel 
bir e Névtár , mert valamennyi lelkipásztori állomásnál ne-
vezetes történeti adatok vannak gazdagon összeállítva, me-
lyek tanulságosan tüntet ik fel a nagy multu egyházmegye 
viszontagságait ; továbbá azért is, mert záradékul közli az 
erdélyi kath. Sta tus igazgató-tanácsának és az egyházköz-
ségek fő- és algondnokainak névsorát. 

VEGYESE.K. 
— A Vatikán és Berlin közt létrejött békének megpe-

csételése volt f. hó 24-én Schlözer poroszországi követnek 
X I I I . Leo pápa ál tal történt ünnepélyes kihallgatása. A d j a 
Isten, hogy a jó viszony sokáig tartson ! 

— Conversio. Dr . Anger, szászországi államtanácsos, 
mart ius hó 31-én visszatért a kath. egyházba. A hitvallást 
a töplitzi zárda templomában tet te le. 

— Mária Anna császárné, Ferdinand császár özvegye, 
kijelenté az apostoli szent szék előtt, hogy savoyai Krisz-
tina, I I . Ferdinand napolyi király neje canonisatiójának 
költségeit hajlandó teljesen maga fedezni. 

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

Nyomatot t Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alat t . 
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TARTALOM. Az istenitéletek. — A katholikus papság gyaláztatása. — Egyházi tudósítások : Budapest. Róma és Berl in. 
— Róma. A katholikus nemzetek jövője. — Francziaország. Az istentelen népiskolai törvény ellen megindult kath. moz-

galom főbb jelenségeiről. — Irodalom. A Boldogságos Szűz tisztelete a kath. anyaszentegyházban. — Vegyesek. 

Az istenítéletek. 
A pogányok és nevezetesen a germánok tehát 

ismerték az istenitéletek lényegét és alkalmazták 
azokat. Azonban az istenitéletek intézményének 
kiszélesítése azok rendszeres gyakorlása s ujabb ne 
meinek fejlesztése összeesik a kereszténység korá-
val. Fentebb fejtegettük e különös tünemény okait. 

Sokan azt következtették ebből, hogy a keresz-
ténység terjesztői öntudatosan folytak bea babonaság 
ápolására, mely az istenitéletek alapjául szolgált ; 
mert ők igy akarták a babonás népek felett ural-
mukat biztositani. E vád felületessége és jogtalan-
sága kiderül a következőkből : 

A. A hittéritök a germánok nemzeti szokásai-
val kezdetben teljes erővel szembe nem szállhattak 
ügyük veszélyeztetése nélkül. Fentebb láttuk, mily 
szivósan és makacsul ragaszkodtak a germánok ősi 
előítéleteikhez, nemzeti szokásaikhoz ; mily sikerte-
lenül küzdöttek ezek ellen századokon át a világi fe-
jedelmek is. 

Vájjon mi gyökereset tehettek volna az ellen a 
kereszténység első terjesztői általában ? Vádolhat-
juk e őket, mert két rosz között a kisebbet válasz-
tották ; mert kezdetben alkalmazkodtak a barbárok 
oktalan szokásaihoz, és azok iránt hallgatagon, el-
nézőleg. türelemmel viseltettek egyidöre. 

Az egyháznak az istenitéletek körül tanúsítot t 
eljárását mélyebben vizsgálván el kell ismernünk, 
hogy azokat csak gyakorlati kényszerűségből tű r te 
meg eleinte. Nincs oka senkinek megtagadni tőle az 
érdemet, hogy végre is ö volt az, aki combinalt tervvel 
vállalkozott azok elnyomására. Eczélből tűrte ') azo-

x) Die Kirche muszte sich nicht nur zu den Bedürf-
nissen dieser rohen Völker herablassen, sondern oft auch 

kat kezdetben, majd befolyása alá helyezve rendsze-
resen fosztotta meg pogány elemeiktől, mig végleg 
eltörülte. 

De ezt csak hosszú időköz alatt, fáradságos és 
következetes munka árán lehett elérni. Az egyház-
nak csak darabonkint lehetett elhódítania a tér t , 
melyet a barbárság elfoglalt. A pogány társadalom 
bűzhödt tóhoz hasonlított, melynek gátjait hirtele-
nül eltávolítani nem volt szabad, nehogy még iszo-
nyúbb rombolásokat tegyen. Ezt biztos terv szerint 
kellett kiszárítani, hogy a megfertőzött ta la j megter-
mékenyít tessék. 

B. Ama korban leggyakoribb bizonyítási esz-
köz volt a tisztító eskü. (V. ö. fentebb . . .) De ez 
csak a szabadok előjoga volt. A nem szabad úgyszól-
ván törvényen kivül állott; az ellene emelt váddal 
szemben védtelen, tehetetlen maradt. Midőn tehát 
a keresztény hitterjesztők az istenitéleteket elfogad-
ták, egyszersmind védelmi eszközt biztosítottak 
a nem szabadok ártatlanságának, kiknek szintén jo-
guk volt ezek segélyével önmagukat igazolni. 

C. A jellemzett törvénykezésnek tökéletlen 
rendszere, durva kezdetlegessége elégségesnek, il-
letőleg a kor igényeinek megfelelő volt a nyugoti 
népek között mindaddig, mig a szilajság és vadság 
nyomában haladt a természeti egyszerűség, az igaz-
ságérziilet, őszinteség és lelkiismeretesség. De mióta 
ihre tief eingewurzelten heidnischen Vorurthei le mi tgroszer 
Langmuth ertragen, wollte sie die Erziehung dieser Völker 
nicht aufgeben. Daraus ist es zu erklären, dasz die Orakel u. 
heidnischen Gottesurtheile (Ordale), ungeachtet vieler ein-
flussreicher abmahnenden Stimmen, sogar in die Rechtsver-
fassung K a r l d. Gr . übergingen, daher gänzliche Abschaf-
fung vielfach erschwert war, u. erst in späterer Zeit gelang. 
Alzog. Universaigesch. d. dhristl . Kirche. Mainz. 1846. 
395. lap. 

2) V. ö. Cantü Caesar, Világtört . V I I . köt. 311.1. 
3 5 
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a barbárság az egyetemes erkölcsi romlottság med-
rébe sodortatott : a birói hatóság is sikertelenül tá-
maszkodhatott az érintett erényekre. 

A közokirat nem lehetett bizonyítási eszköz az 
Íráshoz nem szokott, tudatlan népeknél.2) A bizo-
nyításnak e neme nálunk magyaroknál is még csak 
a XIII. században lép előtérbe.3) 

A tanuk bizonyítását önálló bizonyítékul nem 
lehetett elismerni. Sokszor egyáltalában nem lehe-
tett tanukra szert tenni, vagy lia bármily nagy 
számban jelentkeztek is, ezek tanúsága valószínű-
séget, vagy véleményt szülhetett, de semmi esetre 
sem jogi bizonyosságot. A tanúskodás ezenkívül 
legtöbb esetben ébreszthetett gyanút, bizalmatlan-
ságot. 

A méltányos segély, kötelesség és szeretetről 
divatos ferde fogalmak részrehajlásra, elfogultságra 
vezettek, és kétséges világba helyezték a tanúsko-
dás alaposságát, midőn ismerősök, rokonok és hű-
béresek a rokonaik, ismerőseik és véduraik érdeké-
ben tanúskodtak. 

A tanúskodás ez oknál fogva csak előzetes bizo-
nyítás eszköze lehetett, mely hitelesítésre, igazolás-
ra szorult. Azért alkalmazták az esküt, mely a per-
ben tett tagadás vagy állitásnak az Istenségre való 
hivatkozással megszokott bizonyítéka volt. Az egy-
ház elismerte s szentesité az eskütétel bizonylatát, 
azért kisérte azt imákkal, szertartásos áldásokkal, 
azért tétetett le az eskü a szentelt ostya fölött, mely 
a peres felek között elosztatott, vagy az evange-
lium, szent ereklye, megáldott fegyverek fölött stb. 

A biró azt bocsátotta a bizonyítási esküre, ki-
nek bizonyítása (probatio) jobb, meggyőzőbb és el-
fogadhatóbb volt. Csakhogy a biró elhatározására 
nem folyt be döntöleg a tanuk vallomása, hanem 
csak ezek minősége s száma. A melyik fél előke-
lőbb, befolyásosabb és több tanukkal dicsekedett, 
annak ítélte oda a bizonyitási esküt. 

Az eskütétel intézményének sajátságos jellem-
vonása, hogy a tanuk is esküdtek. A vádlott roko 
nai, ismerősei esküvel erösitették, hogy ö a ráfo-
gott bűnt nem követte el ; vagy lia a kérdéses bűn-
esetben tájékozva nem voltak, hogy ők esküjében 
megbíznak, hisznek. Az esküvők száma a vádlott 
nak méltósága s a vád nagysága szerint 12, 100, 

3) Az okmányokkal való bizonyítás még csak a X I I I ik 
század második felében, a hiteles helyek működése, és a vá-
rosi jogélet kifejlődése következtében jut nagyobb jelentő-
ségre, mely a következő századokban folyvást emelkedik. 
V. ö. Jlajnik Imre. A perdöntő eskü stb. Budapest 1881. 
3. lap. 

sőt többre is emelkedett.4) Elég itt hivatkoznunk 
amaz ismert történeti esetre, midőn Gontran, bur-
gundi király előtt 300 nemes és 3 püspök esküdött, 
hogy Fredegundának fia törvényes származású. E 
szokást pedig gyakorolták az összes germán népek 
mint az a burgundok, longobárdok, allemanok, fr lesek 
stb. törvénykönyveiből kiviláglik. 

Ki tagadná, hogy ezen perjogi eljárás felettébb 
csekély mértékben, vagy épen nem segítette elő az 
igazság felderítését. Különben nem is az volt a czél. 
hogy az igazság behatóbb vizsgálat által napfényre 
hozassék, hanem inkább a vétektelenités. Canth Caesar5) 
ennek okát abban véli feltalálni, mert a vádlókat 
igy akarták csalogatni a törvényszékekkez, hogj-
mérsékeljék a magánhadak hatalmát, melyekről 
fentebb szóltunk. A biró ártatlannak nyilvánít-
hatta azt, kit egy csoport szabad férfi paizsfo 
gásába vett. A per véget ért az esküvel. Ok 
esküdtek, és ez elég volt. 

De a történelem tana szerint minden emberi 
intézmény elveszíti idővel teljes jelentőségét. Ez áll 
ez eskütétel intézményéről is. 

I t t kell áthidalnunk elmélkedésünket a fentebb 
mondottakkal. 

Az eskü gyakorisága, megszokottsága meg 
fosztá azt fensége s szentségétől, sőt bűntényre csá-
bított. Az erkölcsök elfajulásába belevegyül a haj-
lam a hamis esküre. 

E hajlam ápolására jelentékenyen folytak be 
a következő okok. 

Első sorban utalunk ama kor törvényhozására, 
mely a bizonyítás negativ irányára fektetett fő-
súlyt, ami számos visszaélésre nyújtot t alkalmat, 
A vádlott, mint már kifejtettük, legtöbb esetben az 
által segíthetett magán, hogy esküjét bizonyos szá 
rati tanuk esküjével hitelesítette.6) 

Igy határozta azt a ripuari törvény, miben az 
alleman, bajor, fries, szász, burgund, és longo 
bard törvénykönyvek is megegyeznek. Egyedül a 
sali7) törvény tett ebben kivételt, mely nem elége-
dett meg azzal, hogy a vádlott tagadta a reáfogott 
bűntényt, hanem a vádlót kötelezte vádjának iga 
zolására. 

A megszorult vádlottnak lehetséges volt tehát 
4) Cfr. Gregor. Túron. Hist. Lib. VI I I . cap. 9. 
6) Y. o. Viíágtört. VI I . k. 312. lap. 
6) Conjuratores, collaudantes, sacramentales, consa-

cramentales, purgatores. A longobárdok aidos-okiiak nevez-
ték őket ; Eid, németül eskü. 

7) Csak egyetlen esetben engedett kivételt, midőn a ki-
rály hűbérese (Antrusio) volt a vádlott. Leg. Sal. Tit. 
L X X V I . 
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könnyű szerrel, büntetlenül elháritani magáról a 
veszélyt, mert csak esküdnie kellett. Es valóban a 
hamis eskü nem is tartozott a ritkaságok közé. 

Gundobald burgund király élénken ecseteli 
ezen erkölcsi elfajzást.8) 

Igy tudjuk, hogy az egyletek (gilde) idővel 
szabályt alkottak, melynek értelmében az egyik 
társ a másik ellenében nem bizonyíthatott. Későb-
ben a hamis eskü annyira divott, hogy II. Otto csá-
szár alkotmányának bevezető részében méltán kel-
hetett ki a lelkiimeretlenek ellen, kik a hamis vég-
rendelet hitelelességét az evangelium felett mon-
dott esküvel bizonyitják, hogy gazdagságra szert 
tegyenek.9) 

A polgári s még inkább a fenyitö ügyekben 
általában érezhető volt oly bizonyítási rendszer 
szükségessége, melyet kétes esetekben főleg a tagadók 
ellen a homályba burkolt igazság felderítésére si-
kerrel alkalmazni lehetne. De mig egyrészt felismer-
ték az elharapódzott visszásságok káros voltát, ad-
dig másrészt tehetetlenség vett erőt az elméken, 
melyek egyelőre hasztalanul keresték a szabadulás 
ösvényét, a biztos segély forrását. Igy támadt a 
gondolat, hogy az ember közvetlenül Istenéhez for-
duljon, igy maradtak fenn az istenitéletek jósokáig. 

A liamis esküvés napi renden volt. A ke-
resztény papok hevesen küzdöttek e visszaélés, e 
botrány ellen, melynek ellensúlyozására az adott 
viszonyok között legalkalmasabbaknak tűntek fel a 
régi s kevésbbé veszélyes istenítéletek. 

D. A barbároknál legrégibb időktől fogva a O O O 
vérengző párbajok képezték az igazságszolgáltatás 
legkedveltebb nemét. Szabad e tehát vádat emel-o 
ni egyes egyházi férfiak iránt, midőn szelídebb 
igazságszolgáltatást életbeléptetendök a régi isten-
itéleteket egyelőre megtartották ? Ez eszme vezé-
relte N. Károlyt is, midőn végrendeletében megha-
gyá, hogy ha fiai között örökösödési viszály támad-
na, azt párbaj helyett kereszt-bizonylat döntse el. I0) 

E gyakorlati szempontok vezérelték az egyhá 
zat az istenitéletek megtürésében. Midőn pedig Eine-
mar ") Lothar válóperében a vizpróba alkalmazását 

8) Multos in populo nostro . . . ita cognoscimus depra-
var i , ut de cognitis jugiter perjurare. Lex. Burgund. 
Tit. X L V . 

9) Quae ex re mos detestabilis in Italia, improbusque 
non imitandus inolevit, ut sub legum specie jureiurando 
aquireret, qui Deum non timendo minime formidaret perjli-
ra ve. Leg. Longob. Lib. I I . Tit. LV. art. 34. 

10) Cf'r. Walter 1. c. t. I I . p. 218. 
n ) Hincmar. Rhem. de divortio Lothari et Tetbergae 

Opp. torn. I . p. 599 etc. és epistola 39. torn. I I . p. 676. etc. 
— V. ö. Dr. Ritter i. h. 447. lap. 

sürgette, vagy a triburi zsinat, (c. 22.) 895-ben a vi-
lágiak 12) és egyháziak l3) számára némely isteníté-
letet kijelölt, csak amaz indokok lehettek irányadók. 

Az egyházi férfiak továbbá az istenitéleteket a 
párbaj kivételével felügyeletök.alá helyezvén arra 
törekedtek, hogy azok barbár jellegét megsemmi-
sítsék. Ezt elérték bizonyos szertartások,14) és sza 
bályok megállapítása folytán.15) melyek értelmében 
azokat helyhez és időhöz kötötték, söt egyáltalán 
meg sem engedték. Miután pedig az egyház hatal-
mát gyakorlati érvényre emelte, hozzá láthatott 
azok végleges megszüntetéséhez. 

(Vége köv.) 

A katholikus papság gyaláztatása.*) 
Xem rég hangzott vissza szivünkben édes Megváltónk 

boldogító szózata: „Feltámadtam" ! nem rég hangolta sziv-
örömre egész valónkat az egész világon szétterjedő Alleluja; 
nem rég ünnepeltük édes anyánkkal, az egyházzal az édes 
Jézus dicsőséges feltámadását. S örömünkben már majdnem 
megfeledkezni látszunk arról, a mi a dicsőséges feltámadást 
megelőzte. Pedig isteni Megváltónk csak a keserves kín-
szenvedés, a borzasztó halál után támadt fel győzedelmesen 
sirjaból ! 

Krisztus urunk megfeszítése és dicső feltámadása al-
kalmul kínálkozik nekünk, hogy, mint nagyon is időszerű 
kérdésről, a Megváltó szolgáinak, a papoknak, — kiket a vé-
gett, hogy megváltási művének érvényt szerezzenek a hálá t -
lan emberinem közepette, — megfeszítéséről, napjainkban 
mindinkább emelkedő gyaláztatásáról, néhány szót váltsunk. 

A kath. papság rágalmazását, gyaláztatását a mosdat-
lanszáju liberalismus soha sem űzte nagyobb mértékben, 

12) A tüzpróbát. 
13) Az urvacsorái. 
H) E szertartásokat soha sem állapították meg az 

egyetemes egyházi zsinatok, hanem egyes egyházi férfiak, 
kik az ilynemű bizonylatoknak példáira támaszkodtak, me-
lyek az ó szövetségben fordulnak elő. Mózes törvénye szerint 
a házasságtörő asszony hiteles tanuk hiányában köteles volt 
férjét követni a paphoz, hogy ott a házasságtörést vizsgáló 
ajándokot bemutassa. A vádlott a pap által nyújtott ártal-
mas, keserű vizet ürítette ki. IIa a nő ártat lan volt az ital 
nem ártott neki. Ellenkező esetben pedig megtámadta bei-
szerveit és megölé őt, hogy az írás szerint az asszony 
átokká legyen és példává az egész nép előtt. V. ö. .Mó-
zes IV . k. 5. fej. — Ki állithatná azt, hogy ily uton csal-
hatatlanul lehetett dönteni az igazság érdekében ? Ez esz-
köznek előnye és czélszerűsége távolról sem állott abban, 
hogy rideg szigorúsága és a vele kapcsolatos vallási szer-
tartások által mély benyomást gyakoroltak a népre s gyak-
ran önvallomásra kényszeriték a bűnöst. Cantu szerint e 
szokás még a mai héberek között is néhol fennáll. V. ö. 
Világtört . VII . k. 518. lap jegyzet. 

I5) Pez. Thesaur. aneedot. t. I I . p. 2. — Mansi, t. 
X V I I I . p. 353. — Du Fresne Gloss, ad seriptorr. med. et 
infimae latinit. subvoce : aqua, crux, duellum, ferrum, in-
dicium etc. — Formulae exorcismorum apud Baluz. t. I I . 
p. 639. — Martene, de antiqu. eccles. ritib. t. I. p. 942. 

*) Válaszul egy vidéki zsidó lap, a „Ny . . L . . . k" otromba 
húsvéti czikkére. 

3 5 * 
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mint épen most ; s ha valaha, ugy a modern társadalom 
megvalósítja az isteni Megváltó szavait : „Nem nagyobb a 
tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál ; lia a családatyát 
Belzebubnak nevezték, mennyivel inkább az ő háza népét." ') 
„Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak." 2) 

Egy kath. pap tehát, megszivelve isteni Mesterének e 
szavait, nem fog azon csodálkozni, hogy a világfiak őt üldö-
zik, lépten-nyomon szidalmazzák, gyalázzák, se nem fogja 
folyton ajkait panaszra nyitni! Hanem igenis azt meg teheti 
a kath. papság, hogy igyekszik az ezen tapasztalt mostoha 
bánásmódban rejlő titok mélyére hatni, hogy tiltakozó sza-
vát emeli a megbecstelenités ellen : ehhez joga van, ez szin-
tén kötelességei közé tartozik. 

Midőn pedig egy kath. pap, hogy magát megóvja a 
reá rohanó darázsraj csípéseitől, védekezik, soha nem sza-
bad megfeledkezni, s nem is feledkezik meg, hogy arra van 
hivatva, arra rendeltetve, hogy különösen a mai társadalom 
présházában a sajtó alá kerüljön, hogy a szája által hirdetett 
üdv igéinek édes nedve minél bővebben folyjon s nemesítse, 
termékenyítse a sziveket, hogy Üdvözítője példája szerint 
gyakorlandó erényeinek egész illatárja betöltse a légkört, 
melyben mozog, melyben üdvös tevékenységét kifejti. 

A kath. papnak mindenben szelídségre kell törekednie; 
mert szelid volt az, a kinek személyét képviseli. Innét van, 
hogy a kath. papság soha véresszájú, vastagnyelvü nem szo-
kott lenni a gyaláztatások visszautasításánál. Azonban más-
részt fájdalom, sokan sorainkból már odáig viszik szelidsé-
göket, békülékenységöket, hogy a türelmet, a melyet pedig 
elleneik oly igen szeretnek tőlünk elvitázni,— ott is gyako-
rolja, a hol ez kárhozatos, a hol a türelemgyakorlás köteles-
ségmulasztással azonos ; s igy nem csoda aztán, hogy mi-
dőn katholikusokról, nevezetszerint kath. papokról van szó, 
a „birka türelmet" is emlegetjük néha. 

Es a kath. papságnak ugyancsak alkalma van magát 
a türelem erényében gyakorolni, különösen édes hazánkban, 
hol a Krisztus egy igaz egyháza, s annak papsága mostoha-
gyermeknek tekintetik már. Igen odáig jutott már e szép 
Máriaország, odáig sz. István első és per eminentiam katho-
likus, apostoli királyunk öröksége, hogy az idegen hazából 
beliurczolt tévtanok felekezete diadalt látszik ünnepelni 
azon isteni vallás követőin, mely ez édes hazában egye-
dül és kizárólag bir ősi létalappal ; mely a nemzeti intéz-
ményekkel olyannyira egybe van forrva, hogy a ki a kath. 
egyházat békóba akarja verni, az hazaárulólag a nemzet 
létalapját támadja meg. 

De vájjon, mi oka annak, hogy a kath. egyház hazánk-
ban is már szálka bizonyos emberek szemében ; mi oka, hogy 
a kath. papság oly gyakran támadásnak van kitéve? 

Van annak politikai oka ? Oh hiszen, ezt senkinek 
még csak eszébe sem jön állitani ! A kormányrúdon levő fér-
fiak legjobban tudnák azt nekünk megmondani ; ha igazsá-
gosak. legjobban tudnának nekünk igazat adni, midőn azt 
áll í t juk, hogy föltétlen híveinek contingensét a kath. képvi-
selők, s ezek közt első sorban az egyháziak szolgáltatják. 

Hol van az az ember, a ki minket birna meo-czáfolni ? o 
Nem-e mutatja ezt azon körülmény is, [hogy 1868 óta nem 

•) Mat. 10. 24. 25. 
•') Ján. 15. 2 ). 

törvény lőn megszavazva, mely majdnem sérelmes az egy -
házra nézve ? A katholikusok, s igy az egyháziak is szentül 
megtartják a parancsot, hogy a törvényes hatalomnak enge-
delmeskedni kell ; s ezen engedelmességökben sokszor odáig 
mennek, hogy nem, — akarjuk állitani, — önfeledten, — 
tüskön, bokron követik ezt a törvényes hatalmat. 

Es vájjon hogyan tanúsítja e hatalom háladatosságát 
a kath. egyház iránt azért hogy a népeket engedelmes-
ségre inti ? Óh. igen egyszerűen ! Fia ta l levitáit a kato-
nai sorozó bizottságok elé állí t ja ; az egyháznak illusoriussá 
teszi azon jogát, melynél fogva a vegyes házasságra lépő 
hitveseknek viszonyát rendezi, s a gyermeknevelés kö-
rüli rendeleteit sürgeti ; illetéktelenül beavatkozva az egy-
ház beléletébe, kegyes alapitványait megegyenértékezi, 
megbélyegilletékezi ; a kath. alapitványok jogi alapját két-
ségbevonni büntetlenül engedi ; a tanügyi kérdést hátrá-
nyára megoldani megkísérti ; a szülők legszentebb jogát, 
a gyermekek vallásos nevelését lábbal taposni engedi ; 
de sőt már a szenségek kiszolgáltatásába is beavatkozik : 
53 ikféle paragrapliusokat szentesitett, a kath. papokat elfo-
gult birák elé huzczoltatni, vádlottak padjára helyeztetni 
megtűri ; polgári házasság rémképeivel ijesztget ! . . S az 
egyház, a szelidség, az angyali türelem egyháza, még mindig 
inti fiait, hogy a törvényes hatalomnak engedelmeskedni kell; 
s fogja inteni mindaddig, mig — adja a jó Isten, hogy erre 
ne legyen szükség! —a hatalom az egyház isteni jogaiba ütkö-
zik, a mely pillanatban eljárása megszűnnék törvényes lenni ! 

A kath. papságot gyanúsítják, hogy provocálja a „vas 
emberre" nézve is oly végzetessé vált kulturharczot. Igen, 
ha ez alatt azt értik, hogy a papság ezen válságos pillanat-
ban erős phalanx-szá tömörülni akar jogainak megvédésére, 
úgy igazuk van ; s a kath. papság, habár minden áldozatot 
meghoz, hogy ezt a pillanatot kikerülhesse, de viszont nem 
is irtózik tőle ; mert hiszen jól tudja, hogy tűzben szokás 
próbálni az aranyat ! 

A politikai téren tehát a magyar kath. clerus csillag-
ként ragyogtat ja hazafiasságát, rendületlen ragaszkodását 
az Istentől rendelt hatalomhoz. 

De nem is erre akartam én kedves olvasóm figyelmét 
fordítani. Lássuk, vájjon a kath. papság gyaláztatása más 
valami szentpontból, nem mondom, igazolt, de legalább né-
mileg indokolt-e ? 

I I . „A világ azért létezik," — monda egykor a hires túl-
iéi püspök, Berthaud, — „mivel az Isten akarja, hogy legyen 
„itt alant a növekedésre, fejlődésre, szellemi haladásra egy 
„hely a lélek számára, mely Isten képére és hasonlatosságára 
„van teremtve, s arra rendeltetve, hogy megoszsza vele egyko-
„ron az örök boldogságot. Tanulmányozni ezen világot, ez 
„kielégítheti a kíváncsiságot ; tudományos kutatásokat esz-
közö ln i raj ta, ez hasznos dolog lehet; de a fődolog mégis, 
„isteni kegyelem közreműködésével természetfölötti czél-
„jához vezetni a lelket." 

A pap, ki sokkal magasabb fokban, sokkal nagyobb 
mértékben birja az isteni adományokat, mint bárki más, ki-
nek úgyszólván közvetlenül része van már itt & földön az 
istenségben, arra rendeltetett, arra kap különös hivatást, 
hogy határtalanul terjeszsze az istenes életet az egész vilá-
gon. H a a pap, hivatásához híven, természetfölötti feladatát 
teljesíti, nem lesz soha egyszerűen és egyedül csak igaz em-



• 2 7 7 

ber, ki miután sokat kapott, sokat kell adnia is ; nem lesz 
pusztán emberbarát, ki pár t já t fogja a szegényeknek, ügye-
fogyottaknak, gyengéknek, elnyomottaknak, tudatlanoknak; 
nem lesz csak világbölcs, ki az általános romlottság és élvliaj-
hászat közepette szigorú, önmegtagadó életet folytat ; nem, 
— ő mindezek mellett összehasonlíthatlanul több; ő a 
lelkek megmentője, s következőleg az isteni Megváltó ál-
tal a világ megváltója, az emberi társadalom megszentelője. 

Hadd magasztalja hát a modern kor nagyszerű vív-
mányait a szellemi és anyagi baladás terén ; hadd zengjen 
dicséneket a bámulandó sikernek, mely a természet tikai-
ba behatolni látszik; hadd kürtölje tele szájjal az egész föld-
kerekségnek, mennyire sikerült mozgásba hozni a természeti 
erőket, — akár el is hallgatja, mennyire élt vissza velők — 
hogy szaporitsa a gazdagságot, kényelmessé, gondtalanná 
tegye az életet ; hadd hirdesse ékesszólón a haladásnak, a 
művelődésnek áldásait, melyekkel „boldogítja" az emberi-
séget ; feledje el bár e mellett, hogy mindez mulandó, hogy 
mindeddig nem sikerült a fagyasztó halál hatalmát megtör-
nie, mely minden földinek véget vet, pusztulásnak indit min-
dent, mint ezt kiáltólag hirdetik Ninive, Babylon, Memphis, 
Tyrus, Karthago, Korinth, Róma, az egykor oly büszke, oly 
hatalmas Róma hírhedt romjai ; nézzen bár ezen fölvilágo-
sult kor a szánakozás bizonyos nemével a hitnek ama kies 
virányaira, melyeken az isteni élet pompázik : a kath. pap 
nyugodtan a modern kor fagyos szelétől érintetlenül marad 
magasztos isteni szerepében : ő a század irányát a maga érté-
kére tudja leszállítani, s az oltár mellől nem szűnik meg 
támasza lenni a széltől jobbra-balra hányatott nádnak, e 
század emberiségének. 

Ha a dolog ilyetén állása mellett a pap tiltakozó, el-
lenmondó szavát kénytelen emelni : az ő ellenmondása is 
üdvére szolgál a világnak ; az ő szava megakadályozhatja a 
világot, hogy szentségtörő kezét a nálánál hatalmasasabb 
elien, az Isten ellen emelje! Mert az U r irgalmas ; az irgalom 
az ő lényege, szive, belsőrésze, „viscera misericordiae ejus." 
Az ő irgalmassága teremtett mindent és föntart .De ugyanazon 
isteni lényegben gyökeredzik egy másik isteni tulajdonság : 
az igazságosság. „Rettenetes az élő Isten kezeibe esni !" 3) D O O — / 

J a j a népnek, mely magát az Isten igalmasságára 
méltatlanná teszi, s haragját zúditja magára. De ezen bol-
dogtalan helyzetben is a pap, közreműködésével, közbenjárá-
sával, üdvére szolgál az emberiségnek, mert azt a haragos 
Istennel újra kiengesztelni, az elpártolt rosz fiút a kiengesz-
telődött jó atyához visszavezetni képes. Igen, bátran mond-
hatni : az Isten a világnak papot adott : a papnak feladata 
a világnak Istent adni. 

A pap a társadalom embere a szó szoros értelmében; 
mert a pap szabad minden részletes köteléktől, s igy távol 
ta r tha t ja magát minden magánérdektől és mindattól, a mi 
nem a közjót mozdítja elő. Az egyház a nőtlenséget kívánja 
tőle s igy nem rakja vállaira a, hála Istennek, manap is 
gyakran boldog családi élet édes terhét ; s igy a pap nem 
alapit magáncsaládot, mivel az ő családja az összes emberi-
ség, szorosabban véve, az ő egyházközsége. Nem lévén csa-
ládi kötelezettségei, nem köteles gondjait, atyai szeretetét 
megosztani testi gyermekei és lelki fiai között ; nincs szük-

3) Zsid. 10 ; 31. 

ség rá, hogy földi javakat gyűjtsön, hogy valamikor gyer-
mekeinek gazdag örökséget hagyhasson ; hanem, hogy ha hi-
vatásához híven jár el, ha az Isten anyagi jóléttel, földi ja -
vakkal megáldja, akkor is csak a köztársadalom javára, 
üdvére működik közre, s kezeit tisztán igyekszik megőrizni 
a mammonhoz való ragaszkodás salakjától ; s csak a rosszhi-
szeműség, a roszakarat beszélhet a papok kapzsiságáról, a 
telhetetlen papzsákról. 

A jó pap soha nem idegeníti el szivének legkisebb ré-
szecskéjét sem; mert szivét az Isten önnmagának tartá fön 
egészen ; s midőn a pap szivét egészen híveink, juhainak 
adja, teljesen odaadja Istennek, a kinek testtel-lélekkel ma-
gát szentelé. íme, ez a papnak magasztos szerepe az emberi 
társadalom közepett ; ő Istentől van adva, és ő viszont az 
emberiségnek Istent ad ja ; összhangba hozza az igazságot az 
erénynyel, az irgalmasságot az igazsággal ; ő mindenkinek 
mindene, minden föntartás, minden akadály, nehézség 
nélkül. 

Ki az, ki engem túlzásról vádolhatna, a ki képes len-
ne rám olvasni, hogy oly képet festettem, mely valóságban 
nem létezik ? Igaz, a modern világfi csakis árnyoldalait is-
meri ezen fény-képnek; mert hiszen a kath. pap egy 
részről nem megy dobbal a verebekre, és más részről ő is 
csak ember, s nem ment egészen emberi gyarlóságoktól ; de 
hogy, midőn helyét tisztességgel betölti a társadalomban, 
mint ennek nemtője, mást ne tapasztaljon, mint azt, hogy 
folyton sárral dobálják, hogy szidalmazzák, gyalázzák, 
az ellen joga és kötelessége is fölszólalni ; s lia tudja is, hogy 
a modern társadalom „dat veniam corvis, vexât censura 
columbas", jól teszi, lia ezt a hálátlan társadalomnak bátran 
szemére veti. 

A papság hozzá van szokva mindennemű és módú 
gyaláztatást, kicsinyítést zsebre rakni, a szűkkeblűség min-
den rendű kifakadásaira szemet húnyni, a mire különösenmost 
alkalma nyílik, midőn a fékvesztett sajtószabadság napon-
kint kiönti fekete mérgét reája ; de ne feledjük, hogv lia 
az igaznak vére megmenti a világot, kárhozatára van Izra-
elnek ! Nem saját érdekemben emelek szót, nem beszélek 
Cicero pro domo sua, — hanem . . . édes hazám érdekében ! 

Desiderius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , április 29. Róma és Berlin. — Schlözer meg-

hatalmazott porosz követ Rómában van, követhitelesitő 
levelét átnyújtotta a pápának. E tény nagy horderejét, ki-
váló fontosságát senki sem fogja kétségbe vonni. E tény do-
minálja a napi eseményeket és mindent háttérbe szorít úgy-
annyira, hogy liberális lapjaink is, mintha csak összebeszél-
tek volna, egy és ugyanazon a napon emlékezuek meg e vi-
lágeseményről vezérczikkekben, miután már ciceró betűs 
szétszórt sorú távirati jelentésekben tudósították a közön-
séget, hogy Róma és Berlin közt a rendes diplomatiai vi-
szony, annyi év lefolyta után, ismét visszaállott. 

Nem első és legalább bárcsak legutolsó eset volna o — 
a történetben, az a viszály az állam és egyház közt, mely-
nek szintere jelenleg Német-, illetőleg Poroszország volt. A 
történelem, fájdalom, több ily esetet képes felmutatni és nap-
jainkban nem egy államban azon az uton vannak, mely ha 
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tovább követtetik, a szakadás állam és egyház közt épen 
ugy be fog következni, mint Poroszországban ; de végének 
is, az okozott romok felett, annak kell lenni, ami lett Po-
roszországban. A .Napló nagyon helyesen fogja fel e legúj-
abb eseményt, midőn igy i r : „Aporosz követ a Vatikánban, 
Vilmos császár képviselője, Schlözer ur, X I I I . Leo előtt. 
Valóban azok után, a mik történtek, e história hasonlit a 
canossai vezekléshez. A századok, úgymond, változnak és a 
szokások módosulnak ; a tizenkilenczedik század végén nem 
ugy viselik magukat a királyok és a pápák sem, mint 
nyolczszáz évvel korábban, a modor különböző, de a lényeg 
hasonló." Azaz végre is nem kerülhető el, hogy az állam bé-
két ne kössön az egyházzal, mert az állam nem nélkülöz-
heti az egyházat; csak vele szövetségben létezhetik rend, 
jogbiztonság ; harczban vele minden inog, a népek és nem-
zetek legszentebb érdekei koczkára tétetnek. 

Óhajtot tuk volna, hogy a ,Napló' az említett előzmé-
nyekből a következményt is levonta volna, hogy megmond-
ta volna olvasóinak, miszerint az egyház és állam közt létező 
benső, őszinte szövetség, csak ez képes a nemzetek boldogsá-
gát előmozdítani, hogy a szétválás, a mi liarczot jelent, a 
nemzetek anyagi, szellemi és erkölcsi kárával jár ; igen, óhaj-
tottuk volna, hogy a , Napló' ezt megmondotta volna hi vei-
nek, intve őket tartózkodásra minden oly törekvéstől, mely 
az elválasztást előidézhetné, mert ez nálunk is, bár mennyire 
tagadják, nagyon elkelt volna, mert minden hivatalos és 
nem hivatalos tagadás daczára is, kétségbevonhatatlan tény 
az, mindazok szemei előtt, kik szándékosan nem hunyják be 
szemeiket, hogy itthon is azon az uton vagyunk, mely e 
vészteljes elválasztáshoz vezet. A ,Napló- azonban bölcs ( ! ) 
hallgatással mellőzi, levonni az előzményből a következte-
tést, talán attól való féltében, hogy esetleg, adandó körül-
mények közt, majd idézni lehetne ellene saját nyilatko-
zatát. 

De mindegy, a kit az U r Isten egy kis józan logicával 
megáldott, az majd csak levonja a következtetést is, annál 
is inkább, minthogy ezeknek némileg segítségére jö t t a 
,Hon' is. Helyes érzékkel módja a ,IIon', hogy a ,kul tur-
harcz ár tot t az államnak és az egyháznak is és, hogy e harcz 
a vizet csak a social-democratia malmára haj tot ta , mely 
egyaránt ellenséges lábon áll az állammal és az egyházzal 
culiurharcz Becsületére válik a ,Hon'-nak, hogy örömét fejezi 
ki a beszüntetése, illetőleg a béke megköthetése felett és mi-
dőn kimondja, liogy „a tizesztendei háborúskodás már most 
szolgáljon tanuságul a jövőre, a tekintetben, hogy állam és 
egyház nem folytathat egymásai háborút a nélkül, hogy 
mindkettő kölcsönösen érzékeny sebeket ne kapjon és azu-
tán legyen szent a békesség a két factor közt, melyek egy-
más támogatására, magas ethikai czéljaik kölcsönös elő-
mozdítására vannak hivatva, nem pedig egymás üldözé-
sére." H a nem csalatkozunk a ,Hon' e nyilkozatával, lega-
lább implicite, a Syllabus alapjára állott és avval együt t 
elitéli a következő állítást : „ecclesia statu, statusque ab 
ecclesia sejungendus est," 

Ismeri-e a ,Hon' a Syllabus idézett szavait, azt nem 
tudjuk , mindamellett, mi nyilatkozatával egészen megelég-
szünk, mert azt tanúsítja, hogy a .Syllabus' nagyon helyesen 
járt el, midőn a fennebbi tételt kárhoztatta. Egy pontra 

nézve azonban mégis ugy talál juk, mintha a ,Hon' az} szán-
dékosan kerülné, pedig igen óhajtot tuk volna, ha a ,Hon' 
azt különösen hangsúlyozta volna; mert igen szép, igen he-
lyes ugyan mindig, mit a ,IIon' mond, hogy állam és egyház 
ezentúl békében éljenek egymással, hogy egymást kölcsönösen 
támogasssák, nem pedig üldözzék; hanem evvel még nincsen 
minden megmondva, amit megmondani, a mire figyelmez-
tetni kellene. Egy lépéssel tehát tovább is kellene menni és 
megvizsgálni, hogy melyik rész a békebontó, hogy azután a 
figyelmeztetés egyenesen ahhoz a részhez intéztethessék. 
Mi nevezetesen ugy találjuk, hogy a békebontó az állam, és 
azért igen nagy megelégedéssel vettük volna, ha a ,Hon, 
figyelmeztetését az államhoz intézte volna egyenesen, azt 
mondva, hogy az állam ne zavarja meg a békét közte és az 
egyház közt. 

Hogy ennek a figyelmeztetésnek az államhoz és nem 
az egyházhoz kellene intéztetni, azt minden elfogulatlanul 
itélő be fogja látni. Tény ugyanis az, hogy p. o. az egyház 
és államok közt elég: tűrhető béke létezett: a ki tehát az 
egyházat akarná vádolni a béke megzavarásáért, annak be-
bizonyítani kellene, hogy e béke közepette az egyház oly kö-
vetelésekkel lépett fel, melyeket az állam nem teljesíthetett, 
vagy, hogy az egyház oly intézkedéseket tett, melyek az ál-
lam jogaiba ütköznek; de ilyesmiről a világ mit sem t u d ; 
hanem igenis tudja azt, hogy a legbékésebb állapotok közt, 
egyszerre csak állami törvényhozások ellenséges állást fog-
laltak el az egyházzal szemben, törvényeket alkottak, me-
lyek az egyház legszentebb jogait sértették, törvényeket, 
melyeknek a békés viszonyt okvetlenül meg kellett zavarni, 
minthogy azoknak a egyház nem engedelmeskedhetett, ha-
csak nem akart megszűnni az, ami. A történet fonala tehát 
az államot tünteti fel mint békezavarót : azért egy hozzá 
intézendő figyelmeztetés nagyon helyén lett volna. Már csak 
hazánkban is elmondhatja-e azt bárki is lelkiismeretesen, 
hogy a egyház az állam iránt ellenséges indulattal viselte-
tik ? Es mégis, elmondhatja-e ismét lekiismeretesen, hogy 
már eddig nem történt volna ellenséges intézkedés az állam 
részéről az egyházzal szemben ? Ha tehát i t t is a béke 
megzavartatik, ki lenne az oka? Legyünk csak igazságosak 
és be kell látni, hogy a békebontó szerepe nem az egyházé, 
hanem az államé mindenütt. Ezt hangsúlyozni a Kóma és 
Berlin közt viszaállitott diplomatiai viszony alkalmával 
igen szükséges lett volna, nehogy itt is majd csak a lezajlott 
harcz csapásai után ismerjék fel a béke szükségességét ál-
lam és egyház közt. Q 

Kóma. A katholikus nemzetek jövője. — (Vége.) A vita 
forduló pont ja : vájjon a katholicismusnak kell-e tulaj-
donítani az esetleges alantibb lét állapotát, melyben találha-
tók némely nemzetek, melyeket az ember katholikus névvel 
illet. I Ia csakugyan van hanyatlás, nincs-e ez épen azért, 
mert már nem eléggé katholikusok ? „Ha az egyház idézte 
elő a hanyatlást, jegyzi meg igen jogosan Duval ur, emennek 
főkép azoknál kellene nyilvánulni, kik tanítását gyakorol-
ják. Vájjon a lelkipásztor a megromlott, a szerzetes, a pauli sz. 
Vincze-apáczák, talán a laikus, aki töredelmesen gyónik ? 
Nem, a nemzetnek az a része romlott meg, mely a hitetlen 
sajtó befolyásának alája^veté magát, a városi munkás, aki töb-
bé meg nem keresztelteti gyermekét, az a falusi, aki csakúgy 
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fa l ja az obscene lapokat, a politikusok, kik hadat üzen-
nek Istennek és keresik a hata lmat a nyereségért, melylyel 
j á r stb." Más szóval a corruptiót s a hanyatlást mindenütt 
ott talál juk, hol az egyháznak befolyása nem hatot t át és 
nem érezteti magát többé. Íme egy kicsit távol vagyunk 
M. de Laveleye állításától : tételének épen ellenkezője igaz. 
Minél közelebb ju t valamely nép az eszmei jelleghez, mit 
neki a katholika egyház nyúj t , annál feljebb hág az igazi 
nagyság, az igazi civilisatio lépcsőjén. Rá nézve hanyatlás, 
valahányszor attól távolodik. 

Valóban nekünk ugy látszik, a pillanat roszul van vá-
lasztva kétségbe vonni a katholika egyháznak morális és 
civilizáló erejét. A mult évek tapasztalatai eléggé bizonyít-
ják . A német kul turkampf de Laveleye tételének működés-
be hozása volt. Azon ürügy alatt, hogy a katholicismus 
akadály a haladás és a civilisatio előtt, megkisérlették 
kiirtani, elvévén az ő szabadságait foszlányonként. De 
mi történt ? Az, hogy a mily mértékben békóba szoritották az 
egyház működését, a barbárság, socialismus nevezete alatt , 
szemlátomást nőtt. Ami t az egyháztól elvettek, azt mind a 
forradalomnak adták. Igy lesz mindig minden országban. 

Az ember nem helyezheti elég sokszor világításba azon 
igazságokat, melyeket X I I I Leo oly dicsőn fej tet t ki encykli-
káiban. Bármit gondoljanak is bizonyos rövidlátó szabadelvű-
ek, az egyház jelenleg Európában a civilisatiónak nagy bás-
tyája .Tegyük föl, hogy el talál tűnni. A világ a pogányságénál 
is rosszabb corruptióba esnék. Egyedül az egyház, isteni hi-
vatásának tekintélye,terjedelmes és hatalmas hierarchiai szer-
vezete, párat lan egysége által, — egyedül, mondjuk, az 
egyház képes küzdeni a romboló erők ellen, melyek aláás-
sák a társadalmat Bizonyit ja ezt az, hogy minden vegyes or-
szágban a protestantismus egészséges elemeinek a katholiku-
sokra kell támaszkodniok, hogy hathatósan ellenállhassa-
nak a forradalmi árnak. Lehet-e jobban felismernünk a 
belső erőt, melylyel bir, hogy a népeket a haladás és a ci-
vilisatio valódi ú t já ra vezesse ? 

A katholikus népek jövője tehát bensőleg össze van 
kötve a szabadság terjedelmével, melyet az egyháznak enged-
nek. Csak ezen czim alat t maradnak a kath. népek katholi-
kusok. Az egyház képezte a múltban is erejök és nagyságuk 
alapját ; ő mentheti meg és ragadhat ja ki még a forradalom 
karjából. Mi kell e végre? Tegyék szövetségesökké 'nem pe-
dig ellenségükké : a helyett hogy nem biznak benne és küz-
denek ellene, hagyják neki visszanyerni közöttük a törvényes 
befolyást, mely megilleti és melyet mindig csak morális és 
anyagi jólétök előnyére fog gyakorolni. 

F r a n c z i a o r s z á g . Az istentelen népiskolai törvény elten 
megindult kath. mozgalom főbb jelenségeiről óhajtunk t olva-
sóinknak hű rajzot adni. Kezdjük magánál a franczia nem-
zet törvényhozó testületénél. — A senatus jobboldala nyíl-
tan kijelentette, hogy a márcz. 28-iki törvény rosz és igaz-
ságtalan és az ember jogosan cselekszik, ha nem engedel-
meskedik neki ; a követek kamrájában a jobb oldal azonnal 
sietett e tiltakozáshoz csatlakozni és aláir ta a következő nyi-
latkozatot, melynek szerkesztésével Freppel püspököt bizták 
meg : 

Páris, márcz. 31. 1882. 
A követi kamra alulírott tagjai , sajnálván, hogy nem 

lehetett a lkalmuk megújítani már a megelőző törvényho-
zásban tett t i l takozásaikat és csatlakozván az érzelmekhez, 
melyek az imént oly nemes kifejezést nyertek a senatusban, 
kötelességüknek tekintik az ország előtt és a népességek ne-
vében, melyeknek érdekei védelmezése iránt mandatumot 
kaptak, a következő nyilatkozatot tenni : 

I . — Kijelentik, hogy a márcz. 28-iki törvény, a kö-
telező elemi oktatásról, ellenkezik a vallásügyi szabadság-
gal s a családatyák jogaival, sérti a franczia polgárok mél-
tóságát, és oly természetű, hogy gyászos következményeket 
von az ország morális jövőjére. 

II- — Azt gondolják, hogy minden jó polgárnak egye-
siteni kell erejét egy oly törvény siralmas eredményeinek 
elhárítására, mely keresztény országban teljesen külön vá-
lasztja a tanítást a keresztény neveléstől. 

I I I . — Ennek közetkeztében azt ta r t ják , hogy min-
dönkinek joga kijelenteni, vájjon akarja-e gyermekét közös 
iskolában tani t ta t tni , s minden családatyának ugyanakkor azt 
kell követelnie, hogy gyermeke az iskolában vallásos tani-
tást és nevelést nyerjen. 

I V . — Felhozzák, hogy a feszület s más vallásos jel-
képek bizonyos helységekben kidobattak az iskolából ; ha 
ezen rendszabály ismétlődni találna, a község lakóinak köte-
lessége erélyesen ellenállani minden törvényes eszközökkel 
és igy biztosítani a nép hitének tartozó tiszteletet. 

V. — Sokkal inkább biznak a becsületérzetben s a 
törvényes büszkeségben, melyek polgártársaikat lelkesítik, 
hogysem gondolnák, hogy valami megfélemlítés vagy vala-
mi kinzás visszariasztaná őket kötelességök teljesítése elől, 
azon esetre, ha az iskolában oly oktatás adatnék, mely sért-
hetné a gyermekek hitét, s kötelezik magukat , támogatni 
minden törvényes védelmet az elnyomás önkénye ellen. 

A I . — Különben fentar t ják maguknak alkalmas idő-
ben követelni oly törvénynek az eltörlését, melyet ők sze-
rencsétlenségnek tekintenek Francziaországra nézve. 

Aláí rvák ötvenen. (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
= A boldogságos sziiz Mária tisztelete a kaíh. anya-

szentegyházban. hittani, jogi. történeti és erkölcsi szemponból.-
A budapesti magyar kir. kath. tud. egyetem hittani kara 
ál tal 800 forint tal ju ta lmazot t pályamű. I r ta Sullay István 
egermegyei áldozár, bogácsi lelkész. Eger , 1882. Nagy 
8-ad rétü. 515 lap. 

Magyar kath. theologiai irodalmunkban számot tevő 
művet van szerencsénk a fennczimzettben t. olvasóinknak 
bemutatni. Számot tesz tar ta lmának becsénél s a h i t tu-
dományi karnak erre vonatkozó Ítéleténél fogva. A hi t tu-
dományi kar Ítéletével azonban nem az van mondva, mintha 
e mű a tökély non plus u l t rá ja volna, hanem csakis az, hogy 
a hi t tudományi kar által pályázatra kitűzve volt tétel czél-
jának az immár kinyomatva előttünk fekvő mű megfelel. És 
ehhez a meggyőződéshez a nagy közönség is bizonyára 
örömmel fog csatlakozni, annál is inkább, mert alig jöhetett 
volna e mű kedvezőbb időben, mint most, midőn épen a b. 
szűz tiszteleletére szentelt szép május-hó kezdődik. 

R íszletekbe mélyedő észrevételezés helyett, a t . szer-
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kesztöség engedelmével, csupán tar talmának ismertetesére 
szoritkoom. Előszó után, melyben műve keletkezésének mó-
dozatairól nyilatkozik szerző,öcscséhezczimzett levelekben, 12 
részletben, azaz levélben fejti ki a felölelt és tanulságokkal tel-
jes anyagot. Első levél. Mária a Messiás anyja. A megváltó 
anyja az ó szövetségben, a teremtés könyvében, a pátr iár-
káknál, a prófétáknál. A megváltó anyja az uj-szövetség-
ben. Máriában teljesültek az ó-szövetségi jövendölések : ő 
valóban a megígért Messiás anyja ; ezen anyaságnak mél-
tósága és tiszteletre méltó volta (9 — 62. lap. — Második le-
vél. Mária Istennek anyja. A megváltó születése. A meg-
váltó istensége. Máriának istenanyasága. Az istenanyai 
méltóság nagysága testi és lelki szempontból. (64—99. 1.) 
— Harmadik levél. Mária Istennek szűz anyja. Mária szűz 
anyaságát tanít ja az ó- és uj-szövetségi kinyilatkoztatás. 
Mária Józsefnek szűz jegyese, szűz felesége. Mária szűzen 
foganta és szűzen szülte Jézust . A szülés után is szűz ma-
radt mindörökké. Jézusnak állítólagos testvérei (100—133.) 
— Negyedik levél. Mária Istennek szeplételen szűz anyja. Ez 
az ó-szövetségi és az uj-szövetségi szentírásból és a hagyo-
mányból igazoltatik. 134—175.) — Ötödik levél. Mária a 
legszentebb teremtmény. Erkölcsei általában és ezek tiszte-
letre méltó volta. Erényei az Istenhez emelik. Ellenvetések 
megczáfolása. Erkölcsei, különösen : hite, reménye, szere-
tete ; többi erényeinek rövid ismertetése ; alázattossága 
és erőslelkűsége különösen kiemeltetik (176—219 1.) — 
Hatodik levél. Mária menyországban. Mária halála, menny-
bevitele, mennyei dicsősége. Mária a mennyben közbenjá-
rónk Istennél, szeretetteljes anyánk. Az ő közbenjárása kü-
lönbözik Krisztus közbenjárásától. (220—266.) lap. Hetedik 
levél. A kath. egyház máriacultusa. Tisztelet és műveltség. 
Tisztelet és imádás. Máriának tisztelete nem imádás, sőt in-
kább ez is Istennek imádása. Máriának segélyül hivása nem 
babonaság. Máriá t erényeink utánzásával kell tisztelnünk. 
(267—396.) lap. Nyolczadik levél. A kath. máriacultus kora 
és fejlődése. Mária sorsa Jézus földi vándorlásában; tiszte-
lete az apostolok korában, a szentatyák, a katakombák, a 
templomok, az efezusi zsinat és a bold, szűz tiszteletére tar-
tott ünnepek tanúsága szerint. Máriának tisztelete a közép-
korban. A pápák és fejedelmek miként tanusitották ezt. 
Magyorország, a keresztes hadak, a szerzetek. (297—350.) 
lap. Kilenczedik levél. A máriacultus néhány imája. Az 
Üdvözlet , az egyház közimái és a laurétomi litania értelme-
zése, és igazolása annak, hogy ezek Máriához és a világoso-
dott emberhez teljesen méltók. (351 — 379.) lap. Tizedik levél. 
A sz. rózsafüzér. A rózsafüzér története, ta r ta lma és ennek 
rövid magyarázata. Ezzel jogosan tiszteljük Máriát . Ezen 
ima lelki gyümölcsei és az általa nyert különböző áldások. 
(380—417.) lap. Tizenegyedik levél. A szeplőtelen fogantatás 
érme és a skapuláré. A szeplőtelen fogant, érmének történe-
te. E tisztelet nem babonaság. Mily hasznos és üdvös az 
(418—439.) A skapuláré története, hatálya, lelki haszna. 
Ezeket hinni nemjbabonaság. Példák. (438 — 456.) lap. Tizen-
kettedik levél. A máriacultus befolyása a ker. erkölcsökre és 
művészetekre. A pogány civilisatio összehasonlittatik a ke-

resztény műveltséggel. Honnét van ez? Mennyi része van 
ebben Máriának közvetlenül? (457—488.) A kat. mária-
cultus befolyása a ker. művészetekre, a szónoklatra, költé-
szetre, zenészeire és festészetre. Befejezés. (488—503. Betű-
rendi név- és tárgymutató. 505—512. 

Lá tn i való ezekből, hogy szerző a tá rgya t lehetőleg 
teljesen karolta fel s annak előadásában folytonos tekintet-
tel volt korunk szükségleteire. Ezért választá bizonyára a 
laicus és theologiai olvasmányoktól idegenkedő olvasókö-
zönség kedveért a könnyedebb, levél alakjába öntött oktatás 
módszerét. 

Kapható szerzőnél Bogácson, f. évi május hó 31-ig 
fűzve 3 frton, csinos félvászon kötésben 3 f r t 35 kron, disz-
kötésben 3 f r t 75 kron. Bolti ára 3 f r t 50 kr. Ugyan ő nála 
kapható még, szintén az ő művei : 1) A kulturharcz és a 
római pápa térmentessége 504. 1. Ara 3 f r t . 2) Szabadság, 
egyenlőség. IV . kiadás. 255. 1. Ara 1 fr t . 

VEGYESEK. 
— ft. Troll Ferencz, pécsi éneklő kanonok ur ő nagy-

sága, a szent atya nevenapján 10,000 alapítványt te t t le 
péterfilléreknek. 

— A római kérdés folyton napi renden van s élénken 
foglalkoztat ja az európai sajtót. Legújabban a brüszeli 
,Revue générale' hosszabb czikket szentel e kérdésnek s mély-
re ható bonczkés alá veszi a berlini „Deutsche Rundschau" 
és a flórenczi ,Rassegna nazionale' czikkeit. Ez utóbbi Bal-
bi, Rosmini és Manzoni eszméit és szellemi hagyományát 
véli képviselni. A röpiratok pedig gombamódra kezdenek 
szaporodni. A legújabb czime : ,La Questione romana per un 
Italiano. Szerzője leberalis, de elismeri, hogy a római kérdés 
nincs megoldva s minél nehezebb annál inkább kell töre-
kedni megoldására. 

— Vége a kulturharcznak Badenben is. Az ,Univers ' 
biztos forrásból jelenti, hogy ft . Orbin kineveztetése a 
freiburgi érseki székre bevégzett ténynek vehető. Ezzel vége 
szakadna a kulturharczias állapotoknak azon országban is, 
mely a kulturharczot szülte s mely a liberális és szabadkő-
műves experimentatio kiválasztott hazája vala. 

— Róma városa, ez évben alapításának 2635-ik évét 
érte el. Ebből a szép évszámbői jóval több esik a keresztény 
korra, a midőn nagy sz. Leo mondásaként Róma latius prae-
sidet religione divina, mint hajdan dominatione terrena. 

Littré utóda a farnczia akadémiában tudvalevőleg 
Pasteaur lett. Beiktatása f. évi ápril hó 28-án volt. Nisard 
és Dumas vezették be. Elődje Li t t ré fölött ta r to t t székfog-
laló beszédében kérlelhetetlen szigorral pálczát tört a positi-
vismus felett, ellenben méltó dicsérettel adózott a franczia 
nyelv szótára bámulatos tudományu megirójának. Pasteur-
nek Rénan válaszolt, szokott modorában védve a positi-
vismust. Pasteurig azonban nem birt felemelkedni. 

— Angolországban mily hevesen foly a vitatkozás a 
ritualisták ellen, muta t ja az, hogy a londoni ,Catholic T i -
mes' egyik vezérczikke élére czimül azt a kérdést tűzte ki, 
vájjon a r i tualisták becsületes emberek-e. Are Ritualist 
honest? Es azt mondja, hogy a katholikusok e kérdésre 
csakis felebaráti szeretetből nem akarnak feleletet adni, 
mert a mi a jogot illeti, arra az alap bőven megvan. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alat t . 
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Budapesten, május 6. 30. I. Félév, 1882. 

TARTALOM. Sanctissimi Dominini Nostri Leonis divina providentia Papae X I I I . Epistola ad Archiepiscopos episcopos 
aliosque loeorum ordinarios in Regione Sicula. — Az isteniteletek. — Mire használták a pápák az ö h a t a l m u k a t ? — E g y -
házi tudósitások : Budapest. A népiskolai értekezlet. — Sopron. Legényegyleti ünnepély. — Pécs. Troli Ferencz apát-
kanonok ur alapitó levele a péterfillér-alapítvány ügyében. Francziaország. Az istentelen népiskolai törvény ellen megin-

dul t kath. mozgalom főbb jelenségeiről. — Irodalom. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI l O M i n NOSTRI 
L E O N I S 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PAPAE XIII 
E P I S T O L A 

AD ARCHIEPISCOPOS EPISCOPOS ALIOSQVE 
LOCORVM ORDINARIOS IN REGIONE SICVLA 

L E O P P . X I I I 

VENERABILES FRATRES ET DILECTI FILII 

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Sicut multa audacter et. insidiose ii suscepe-
runt, qui de pernicie catholici nominis iamdiu cogi-
tant : ira nominatim videntur decrevisse, vim quam-
dam popularis invidiae in Pontifices maximos exci-
tare. — Quod quidem ipsorum consilium quotidie 
magis i l lustratur et erumpit. Omnem enim occasio 
nem vituperandorum Pontificum datam avide arri-
piunt, non datam stúdiósé captant: incorruptis re-
rum gestarum monumentis posthabitis, fictos sermo-
nes dissipant: falsa erimina, tamquam venenata te 
la iaciunt, tanto eft'renatiore ad audendum licentia, 
quanto est impunitas maior. In qua male dicendi 
consuetudine aliud quippiam propositi inest, prae-
ter contumeliam : videlicet hue plane spectant ho 
mines improbi, ut e persona Pontificum Romanorum 
ad ipsurn Pontificatum divinitus insti tutum contu 
melia perveniat, adductisque in contemptionem 

summis Ecclesiae Principibus, Ecclesia ipsa, si fieri 
possit, opinione hominum iudicioque damnetur. — 
Harum machinationum triste ad recordationem do-
cumentum extremo mense inartio Vos, Venera 
biles Fratres et Dilecti Filii, Panormi vidisris. Nec 
tacita esse potuit indignatio vestra : significationein 
eius luculentam et nobilem, qualem ab Episcopis 
expectari oportebat, ad Nos per litt eras officii ple-
na« deferendam curavistis. Profecto illae iniuriae 
praeter morluin graves fuere, ut qui ex constitute 
Panormum convenerant, coniiciendis certatim pro-
bris in Pontifices Romanos visi sint convenisse. 
Ne ulla, quidem verecundia religionis fuit, quam 
Siculi homines ab avis et maioribus sancte inviola-
teque conservant, quaeque est atrociter clictis laces-
sita, in quibus ipsam agrestem immanitatem nemo 
probus ferre aequo animo potuit. Quantus harum 
rerum inustus animo Nostro sit dolor, coniecturam 
ex dolore vestro singuli facite. Nihil enim tam la-
mentabile est, quam publice licere Ecclesiae maiesta-
tem sanctitatemque nefarie ccntemnere : nihil tam 
miserum, quam summorum Pontificum memóriám ab 
italis hominibus indigne violari. 

Ea quae Pontifices Romani pro salute Italiae 
gesserunt, orbis terrae testimonio iudicioque com-
probantur, ita ut nihil sit, quod nomini Decesso-
ruiri Nostrorum metuamus ab acquis et, prudenti 
bus viris. Verumtamen Nos in criminationibus, de 
quibus loquimur, valde commovit prirnum rei in-
dignatas per se : deinde multi tudinis minus erudi 
tae periculum, quae facilius decipi et in errorem 
impelli potest. 

Et sane inagnus fu turus est error, si in re iu-
dicanda sex ante saeculis gesta non ab his teinpo-
ribus moribusque nostris cogitatio avocetur. Respi 

3C 
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cere quippe opus est ad inst i tute et leges eius tem-
poris, maxime vero ius gentium, quo tunc vivere-
tur , repetere. Exploratum est, quaecumque demum 
illius juris origo et indoles extiterit , temporibus 
illis p lur imum in rebus etiam civilibus auctorita-
tem Romanorum Pontificum valuisse, idque non 
modo non repugnantibus, sed consentientibus liben-
t ibusque principihus et populis. Cumque optabile 
videretur Vicarii Iesu Christi patrocinium, non ra-
ro usu veniebat praesertim in Italia, ut ad eum ve-
lut ad parentem publicum confugerent civitates, 
eidemque sese in iidem sponte sua traderent et 
commendarent, Domina animorum religione, Aposto-
lica Sedes perinde habebatur ac propugnaculum 
iustitiae, et infirmiorum tutela adversus iniurias 
potentiorum. Et hoc quidem cum magna ut i l i ta te 
communi: hac enim ratione factum est, ut Pontifi-
cibus auctoribus diremptae saepe sint controversiae, 
sedati tumul tus , sublatae discordiae, bella composi-
ta. — In hoc tamen magisterio populorum ac pene 
dictatura, nemo Romanos Pontifices iure coarguet 
imperii sui vel opes augere, vel fines proferre vo-
luisse Omnem potestatem suam illuo semper con-
ver terunt ut civitatibus prodessent : nec semel ip-
sorum opera et auspiciis Italia impetravit , u t vel 
externorum host ium propulsarentur incursiones, 
vel domesticorum adversariorum turbulenta ambi-
tio frangeretur . Quam ad rem sapienter et oppor 
tune, Venerabiles Fratres et Dilecti Filii comme 
morat i a Vobis sunt Gregorius VII, Alexander III, 
Innocentius III, Gregorius IX, Innocentius IV, De-
cessores Nostri, qui exterarum gentium dominati 
onem rebus italicis saepius imminentem prudentia 
et for t i tudine summa prohibuerunt . 

Quod ad Siciliam vestram pertinet, fidei et 
pietati eius in banc Apostolicain Sedein paterna be-
nevolent ia Pontificum mutue cumulateque respon-
dit. Rêvera ipsorurn consiliis vigiliantiaeque non me-
diocri ex parte Siculi debent quod potuerint Sara-
cenam servitutem effugere. Gratamque etiam et 
aequain libertatem ab Innocentio IV et Alexandre 
IV gens Sicula tunc impetravit cum post Conradi 
Imperatoris obitum, summám imperii penes muni 
cipium esse placuit. Post autem si Clemens IV 
Carolum Andegavensem solemni ri tu Siciliaeregein 
appellavit, cur Pontifex reprehendatur nihil est. 
Fecit il le iure suo, fecit quod e republicaSiculoruin 
magis esse iudicavit, delatis imperii insignibus viro 
nobili et potenti, qui civicas res ordinäre et exte-
rorum ambitioni resistere posse videbatur ; de quo 

viro vel ipsa maximarum vi r tu tumdomest icaexem-
pla sperare iubebant, fore ut iuste et sapienter im-
peraret. Nec causa est, quarnobrem vel Urbano IV 
vel Clementi IV vitio detur, quod hoino natione 
exterus regnum Siculorum capessivit. Etenim prae-
terquain quod exemplis huius generis nec antea 
carebat nec postea caruit história, Siculi ipsi in 
potestatem externi principis illo eodem anno volen-
tes concesserunt, Simul ac vero se Carolus inflexit 
in dominatum iniustiorem, maxime ministrorum 
vitio praecipitata in perniciosatn partem republica, 
desiderata certe non est Romanorum Pontificum in 
admonendo Caritas, irt corripiendo et Veritas. Con-
sta t inter oinnes, quot quantasque curas Clemens 
IV et Nicolaus III adhibuerint , ut horninem ad ae-
quitatem iusti t iamque revocarent, Quorum Provi-
dentia pervicisset fortasse obstinationem viri prin-
cipis, nisi viam rebus novis cruenta mult i tudinis 
ira subito patefecisser. Post inhumanam illam cae-
dem, cuius, ubi fu ror constitisset, ipso pudui t auc-
tores, conscientia officii impuli t Martinum IV ut 
Siculos itemque Pe t rum Aragonium aliquanto se-
verius pro merito ipsorum adhiberet. Nihiloininus 
tamen eain severitatem et ipse Marti nus et Hono 
rius IV, Nicolaus IV, Bonifacius VIII lenitate et 
misericordia mi t igarunt : iidemque non antea quie-
scere visi sunt, quam, omnibus iis controversiis per 
lit teras legationesque compositis, Siculorum sa-
luti et legitimae libertati , quantum fieri poterat, 
consuluerunt. Quibus ex rebus manifestum est, 
quod Vos, Venerabiles Fra t res et Dilecti Filii, ve-
rissime dixistis, fautores iniusti dominatus vel po-
pularis invidiae concitatores appellari Romanos 
Pontifices nisi per summám iniuriam non potuisse. 
In quo quidem Decessores Nostri iustioribus iudi-
eibus usi sunt iis ipsis hominibus Siculis, qui, re-
centi adliuc caede, Sedem Apostolicam fidentibus 
animis implorandam censuerunt. 

Haec commemorare voluimus, u t de tot tan-
tisque iniuriis Ecclesiae et Pontiiicatui Romano 
impositis querelas Nostras publice t es ta remur : eo-
demque tempore ut vos intelligeretis, gratas admo-
dum accidisse Nobis communes litteras vestras, 
quibus easdem iniurias summa voluntatum concor 
dia Nobiscum pariter deploratis. Apparent in iis 
l i t teris episcopalis vestigia virtutis , cuius gratia 
forsan ignoscentior posteritas erit eorum temeritati , 
qui nihil dubi ta runt Romanum Pontificatum, hoc 
est nobilissimum et maximum Italiae decus, ince-
sto ore lacerare. 



Cetêrum ex hoc ipso magis ac magis perspi 
citis, quod superiore mense februario monuimus, 
quanta vigilantia providere oporteat ut tides ca-
tholica in tanta iniquitate temporum apud Italos 
conservetur. Pergite itaque, Venerabiles Fratres et 
Dilecti Filii, fortiter pro iuribus Ecclesiae propu-
gnare, mendacia improborum convincere, fraudes 
detegere, Siculosque universos in fide et arnore re-
tinere huius Apostolicae Sedis, unde iis, beneficio 
apostolorum, christianae sapientiae lumen aftulsit. 

Divinorutn munerum auspicem et praecipuae 
benevolentiae Nostrae testem Vobis, Venerabiles 
Fratres et Dilecti Filii, et populis curae fideique 
vestrae concreditis Apostolicam Benedictionem per-
amanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 22 Április 
1882, Pontificatus Nostri Anno Quinto. 

LEO PP. XIII. 

Az istenitéletek. 
(Vége.) 

A barbárok rendszeres jogi intézmények hiá-
nyában és a műveltség alacsony fokán különféle-
képen kisértették Istent, hogy kétes esetekben aka-
ratát megtudják. 

Általában kétféle istenítéletekről emlékeznek 
meg a történeti kutforrások u. m. olyanokról, me-
lyeket az egyházi törvény is elismert (purgatio ca-
nonica) ; továbbá olyanokról, melyeket a nép, a 
közvélemény szentesített (purgatio vulgares). 

A. Az előbbiekhez a tisztázási próbák a leg-
szelídebb és legártatlanabb alakjai tartoznak, és 
pedig : 

1. A sorsvetés, mely az istenitéletek között 
úgyszólván a legrégibb. Midőn az apostolok Júdás 
helyébe Mátyást választották, sorsot vetettek, és 
az eredményben Isten akaratát észlelték.1) Taci-
tus 3) az ősgermánoknál észlelte ezt. (V. ö. fen-
tebb). A VI. században általábon alkalmazták 
az orzásról vádoltakra,3) és a frieselcnél akeresz 
ténység behozatala után.4) Ebből azt következtetik, 
hogy a sorsvetést folytatólagosan gyakorolták. 

2. Az úrvacsora. A vádlott az Ur szent testét 
vette magához. Ha nem birta lenyelni, bűnösnek 
volt elismerve. Ennek voltak alávetve a papok 5) 

!) Apóst, cselek. I . fej. 24—26. o. — 
5) Germ. cap. X . — 
3) Wal ter , coi-pus juris Germanici antiquit. II . p. 8. 
4) Lex Frisionum. Tit. X I V . 
5) A vormsi zsinat 868-ban meghatározta az eseteket, 

és fenséges személyek, kikre a közönséges istenité-
leteket nem akarták alkalmazni. 

Jelentőségét emelé a balhit, hogy ki érvény-
telenül áldozik, rövid idő múlva meghal.6) Külön-
ben ez nem lehetett soká gyakorlatban, inert alkal-
mat nyújtot t gyakori szentségtörésre. 

B. A közönséges, illetőleg a közvélemény ál-
tal szentesített istenitéleteket nehéz volna egyen-
kint elősorolni ; mert azok a tartományok szerint 
váltakoztak, és a népek sajátlagos felfogásához mér-
ten különféle alakban jelentkeztek. Az egyház eze-
ket nem csak el nem ismerte, hanem állandóan kár-
hoztatta. Leggyakoriabbak voltak a következők : 

1. A párbaj, mely mint láttuk (v. ö. fent) a 
pogányoknál leginkább divott és rémes látványos-
ságokat nyúj tva leginkább vivta ki az érzéki tömeg 
tetszését. Kezdetben csak súlyosabb biinesetekbeu, 
utóbb közönséges perügyekben is rendelték el a 
törvényszékek. Az istenitéletek között ez volt a 
legvérengzőbb és rendesen legalább az egyik fél 
halálával végződött. 

A legyőzött ügyét becsületével együtt veszítet-
te. Ha pedig lelkét azonnal ki nem adta, a győztes-
től és a bíráktól még a küzdtéren köteleztetett 
vétségének elismerésére, majd a törvényszabtabün-
tetésben részesült. H a súlyos bűnesetekben rendel-
tetett el a párbaj, akkor a küzdtér megett a bitófa 
vagy máglya tűnt fel. Az ítéleti párbaj különböző 
okok folytán legtovább tartotta fenn magát. (V. ö. 
alább.) A felettébb gyakori Ítéleti párbajok között 
leginkább kelt iszonyt, melyet Jacotin és Malmot 
polgárok 144-3. máj. 21-én vívtak Jó Fülöp jelenlé-
tében. Jacotin ellenfelét pajzsától megfosztva földre 
terité, szemébe port tömve füleibe harapott, és ök-
lével laposra verte arczát. Fülöp király nem birta 
e vérfagyasztó jelenetet nyugodtan szemlélni. Egyik 
tisztjét azon felszólítással küldte a városi tanácsba, 
hogy a szerencsétlennek megkegyelmezzen. De a ta-
nács kiváltságára hivatkozva a küzdelem folytatá-
sát követelte. Jacotin körmeivel és fogaival mar-
czangolta ellenfelét, és bőszülten rivalgott reá : 
„Maliuot add meg magad és valld be, hogy biinös 
vagy." Malmot erre vallomást tett, kit ezután győz-
tes ellenfele lábainál megragadva elhurczolt a vesz 

melyekben a szerzetesek is kötelesek magukat ennek alá-
vetni. 

6) Lothar királyról mondják, hogy miután nyomós 
okok folytán házasságtörésről vádoltatván méltatlanul vette 
magához az U r testét, néhány nap múlva elhalálozott. 
Rhegino. Chronic. Lib. I I . ad ann. 869. 

3 ( > * 
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tőhelyre. Jacotint pedig diadalmasan kisérték a 
városházára.7) 

2. A tüzpróba. A vádlottnak megtüzesített va-
sat kellett tartania, izzó vasrudakon vagy két égő 
farakás között kellett átmennie.8) A lábakat és ke-
zeket begöngyölítették, és harmadnapra megtekin-
tették. A sértetlenség a vádlott ártatlanságát iga-
zolta. Ez istenitélet nagy tekintélyben állott, és 
ama korban előkelőbb személyek is vették azt 
igénybe, mint p. o. Kunigund, 11. Henrik neje igy 
bizonyította hűségét.9 

3. A vizpróba. A vádlott összekötözve vizbe 
dobatott. Ha alámerült, ártatlannak, ha a felszínen 
úszott, vétkesnek nyilvánították. Többnyire csak a 
boszorkány-perekben alkalmazták. — c) A vádlott 
meztelen karját jeges vizbe mártotta. Ha a jég azt 
megdermeszté, a vádlott felmentetett. — c) Gyako-
ribb volt a forró vizpróba. A vádlottnak egy forró 
üst fenekére elhelyezett golyót mesztelen kézzel 
kellett kihúznia. Ártatlansága kiderült, ha keze le 
nem forráztatott. A vizpróba nagyon régi, s néme-
lyek szerint az ős germánoknál is előfordult. A kö-
zépkorban egész Európában ismerték. Lothar e bi-
zonylat ellen rendeletet bocsátott ki.10) Különösen 
IV. Sándor pápa tilalma óta (1257) gyérebben ta-
lálkozunk vele. 

4. A kereszt bizonylat abban állott, hogy a pe-
res felek egész mise alatt kezeiket felemelve tar 
tották. A ki elfáradva leereszté kezeit, elveszítette 
perét.11) E bizonylatról első izben történik említés 
Kis Pipin capitularieban (752.) Nagy Károly elő 
irta, Lajos király ellenben megszorította, (81(5.), 
Lothar fia pedig feltétlenül eltiltotta. A IX. század-
ban ritkábban fordul elő. 

Mig a világi fejedelmek úgyszólván szentesí-
tették 1S) az istenitéleteket, addig az egyház idö 
folytán határozottan kárhoz tatá azokat. A közép-
kori istenitéletek lényege s fogalma éles ellentét-
ben áll a keresztény vallással, mert abban a ke-

7) Histoire du duel par Emil Colombey. V. ö. Mayer, 
Der Zweikampf i. h. 9—-11. lap. 

8) Egy szerzetes Flórenczben papi ruhájában igy vonult 
át két égő máglya között anélkül, hogy a tüz megperzselte 
volna. Innen neve is Petrus igueus. V. ö. Böhmer, Jus Eccl. 
t. Y. p. 595. és Voigt J . Hildebrand als Papst Gregor VI I . 

9) Apud Canisium, t. VI . p. 387. 
10) U t examen aquae frigidae a Missis nostris omnibus 

módis interdicatur. ut non ulterius fiat. Leg. Longob. Lib. 
I I . LV. §.31. 

u ) Formulae exorcismorum ap. Baluz. t. I I . p. 639. etc. 
12) Capitular, regg. F rancor, ann. 630. t. I I . c. 2. ann. 

805. 1. c. p. 389. 

resztény ártatlanság áldozatul eshetik, a bün tá-
maszt nyer. 

Már Nagy Gergely (603.) szigorúan tiltotta a 
tüz és viz próbát. Ugyanezt tevé VI. István Heribert 
mainzi püspökhöz intézett levelében, III. Honor 
(1225.) IV. Sándor (1257) pápák és utódaik. 

Az istenitéletek e tilalmak folytán 13) mindin-
kább gyérültek, mig a XV. század vége felé már 
csak elvétve fordulnak elő, mig végre teljesen meg-
szűntek. Ezeknek csak egy neme maradt fenn, az 
itéteti párbajok. 

Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 
('Egyháztörténelmi tanulmány.) 

A pápáknak az egyház jóléte és a keresztény hivek ide-
ig való és örök üdve iránti gondoskodásáról továbbá bizo-
nyítékot nyújt a hitetlenek ellen viselt hadjáratok iránti — 
érdeklődésük. Ok oda törekedtek, hogy a szent, minden ke-
resztény előtt kedves helyek, hol megváltásunk történt, hi-
tün kellenei birtokából kiragadtassanak, az ott lakó kereszté-
nyek a nehéz iga alól, és a hitetlenek üldöztetésétől megsza-
badhassanak, s a jámbor zarándokok részére biztos út nyíljék 
e sz. helyekhez. Az igyekezet tehát egészen vallási volt, mi-
ként a történelem bizonyitja; az indító okok, melyek egyrészt 
a pápákat vezették e terv kivitelében, és melyek más 
részt ezereket harczba vontak, tisztán vallásiak voltak. Már 
I I . Sylvester, a keresztény időszámítás első évezredének 
multával, a sz. föld megszabadításának eszméjével foglal-
kozott. De ő neki sem, valamint V I I . Gergelynek sem sikerült 
e terv, noha ez utóbbi személyesen akart keresztes hadakat 
vezetni. Utódja I I I . Victor azzal kezdte meg, hogy egy olasz 
hadsereget sz. Péter zászlaja alatt szerelt fel a saracének el-
len. De csak utódja I I . Orbánnak sikerült az egész keresz-
tesztény nyugatot Jeruszálem felszabadítására fellelkesíteni, 
mely lelkesedés 200 éven keresztül nem aludt ki. Utána min-
den pápa iparkodott e sz. tüzet élesztgetni : különösen a töre-
delmes bűnösök elégtéti buzgalmát, és ideiglenes büntetések-O O * Ö 
nek elengedését fordították ezen istenes válalatra. A többi közt 
különösen I I I . Jenő, VI I I . Gergely, I I I . Incze, V I I . Honor, 
és I X . Gergely. Midőn mégis utoljára is a kelet a kereszté-
nyek részére elveszett, a pápák soká nem mondottak le az 
eszméről annak ujjolagos feszabaditása iránt; habár a hide-
gülni kezdő hitbuzgalom, és a keresztény népek közti egye-
netlenség miatt, szükséges pártolást nem leltek. A viszonyok 
e változása azonban csak arra szolgált, hogy a pápáknak a 
sz. helyek megszabadítása, és a kath. hit biztosítása iránti 
buzgalmát világosabb fénybe állítsa. Eddig ugyanis gyak-
ran elég volt, hogy intés, és földi kegyek osztogatásából 
induljanak ki : a keresztény fejdelmek, és népek lelkesült-
sége magától meghozott minden áldozatot. Most azonban 

13) Diese Verordnungen wirkten doch allmiihlig so 
viel, dasz zu Ende des X V . Jarhchundertes die Ordalien 
schon viel seltener wurden. V. ö. Falhofer. i. h. 3. lap. — 
Das römische u. d. kanonische Recht verscheuchten die 
barbarische Fisternisz d. Gerichte. Rotter. i. h. V. k. 
255. lap. 
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érdekükben állt a pápáknak, hogy valami történjék, 
külső eszközökkel állni elő. Es el kell ismerni hogy a 
hit iránti buzgalom e próbáját is kiállották. X X I I . János 
halálakor nem kevesebb mint 18 millió arany frtot hagyott 
hátra és 7 millió értékű szereket, mit azért gyűjtött , hogy egy 
u j keresztes háború költségeit viselje, mely azonban nem 
létesült, mert az idők nem engedték. Minden mi akkor a 
pápáknak hatalmukban állt, oda irányult, hogy ők azon 
fejedelmeknek, kik a hitetlenek által leginkább fenyegetve 
voltak, egyházi jövedelmeket jut ta t tak a hitérti harcz támo-
gatására, hasonlólag a régi atyákhoz, kik a hivők és szegé-
gények segélyezésére minden aggály nélkül az egyházi tár-
gyakat és vagyont átadták. Igy IV. Kelemen átengedte 
Jakab aragoni. és Alfonz castiliai királynak országaikban 
az egyházak jövedelmének századik részét, ép igy X X I I . 
János Majorca királynak e czélra külön tizedet. Midőn vég-
re Konstaninápoly eleste megczáfolhatlanul bebizonyította, 
hogy a ker. fejedelmektől többé misem várható, ekkor be-
látták a pápák azonnal, hogy minden csak tőlük függ. Igy 
szervezett I I I . Callixt saját költségén egy keresztes badat, 
és követei által elküldé azt a szorongatott Hunyady János-
nak : a belgrádi nagy győzelem, lia sz. Kapisztrán lelke-
sítő tevékenységét leszámítjuk, egyedül a pápa műve volt. 
El is rendelte azonnal, hogy a hívek e hitben imádkozzanak 
déli harangszókor. Utódja II . Pius nem átallott személyesen 
kereszteshad élére állni, miáltal halálát elősegité. Még egy 
V I I I . Incze' se maradt hátra, ha arról volt szó a hivekért 
áldozni : fáradozásai egy nagy hajóhad felállítása körül a hi-
tetlenek ellen, tanúbizonyságul szolgálnak erre. Habár a 
következő pápáknak más gondokkal gyűlt is meg bajuk, 
mint a keresztény név ős ellenségei elleni harczczal,mégse ma-
radtak hátra ha arra alkalom nyilt. A dicső lepantói győ-
zelem különösen V. sz. Pius műve. Igaz, X I I I . Gergely 
kénytelen volt összegyűjtött kincseit más ellenségek ellen 
fordítani, amennyiben Y. Vilmos bajor herczeget a kath. 
hit fenntartásában a kölni egyházban (Î0,000 aranynyal se-
gítette V I I I . Kelemen nem kevesebb mint 12.000 embert 
és 1.500.000 scudit gyűj töt t össze. Még tevékenyebb volt 
ez ügyben IX . Kelemen, kinek nem csak sikerült a keresz-
tény fejedelmeket újra egyesíteni, hanem még a V I I . Sándor 
és ő általa összegyűjtött eszközöket is felajánlá. X . Kele-
men segité a lengyeleket e harczban, sőt meg az oroszokat is 
igyekezett megnyerni. X I . Incze tetemes összeggel segité 
I. Lipót német császárt, és Szobieszky lengyel királyt a ke-
resztény nyugat megmentésében, mely Bécs ostroma által 
fenyegetve volt. V I I I . Sándor a velenczeieknek saját embe-
reit küldé segédhadul a törökök ellen. Szóval : lia a keresz-
tény fejedelmek csak egy kis buzgósága- és áldozatával bír-
tak volna a pápáknak, a kereszt régen elűzte volna a félhol-
dat, és a keresztény hit diadalt ült volna. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , május 3. A népiskolai értekezletek. — A 

közoktatásügyi minisztériumban legközelebb kétizben tar-
tatott értekezlet a ,népiskolai' ügyben. Első izben márczius 

Huth, A wittelsbachok érdeme az egyház körül. Landshut 1777. 
t. 140. 

végén a délmagyarországi, másodízben ápril vége felé az 
erdélyrészi állami tanfelügyelőkkel, és kilátásban van he-
lyezve, hogy hasonló értekezletek az ország más vidékén 
levő tanfelügyelőkkel is tartatni fognak. Igy jelentik ezt 
unisono a liberális lapok és mi jelentésük igazságában nem 
is kételkedünk. Nem volna észrevételünk az értekezletekre, 
ha azok csikis a népiskolai ügy emelését czéloznák, hiszen a 
mennyiben ez úton a nép haladása előmozditható, elmond-
hatjuk mi katholikusok a nélkül, hogy alapos ellenvetéstől tar-
hatnánk, miszerint a nép művelődése és baladása hazánkban 
is épen ugy, mint máshol, a katholicismussal lényegileg ösz-
sze van forrva és attól elválaszthatatlan. A mi népiskolái a 
nemzetnek vannak, azok alapitására az első lökést és példát 
nem más hanem csak a katholicismus adta; és napjainkban is 
azt tapasztaljuk, hogy ez a katholicismus milliókat áldoz a 
népiskolák alapitására és igy a népnevelés előmozdítására. 

A jelzett szempontból tehát, mint mondtuk, semmi ész-
revételünk nem lenne ezekre az értekezletekre. Van azonban 
e szemponton kivül valami ezekben az értekezletekben, a mi 
már nagyon is magára vonja, és kell, hogy magára vonja fi-
gyelmünket. Hazánkban az állami, illetőleg közös iskolás 
irányzat, az az irányzat, mely ellensége a keresztény oktatás-
nak, mely ott, hol keresztet talált, azt kidobta, a hol pe-
nem talált, oda ugyan be nem vitte, mondjuk, ez a keresz-
tényellenes irány egykor hazánkban nagyban virágzott ; ké-
sőbb ugy látszott, hogy alább hagyott, ámbár egészen meg-
nem sZünt ; és most, igen most ugy látszik, hogy ugyanazon 
irány ismét szárnyakat kezd kapni.Ezt véljük mi és pedig nem 
alaptalanul felfedezhetni ezekben az értekezletekben, és azért, 
e szempontból mondjuk, hogy ezek az értekezletek figyel-
münket nagyon is magukra vonják, kell hogy vonják. 

Két pont az nevezetesen, mely ezen értekezletek al-
kalmával keresztény szempontból magára vonja figyelmün-
ket. Azt jelentik ugyanis az egyik pontra nézve, hogy az 
értekezleten, mely április végén tartatott , különösen hang-
sulyoztatott „az állami iskolák felállítása oly helyeken, a hol 
több rendbeli felekezeti és esetleg- különböző nyelvű honpol-
gárok oly kevés számmal laknak, hogy egyesült erővel sem 
tudnának iskolát állítani és fenntartani, — megemlittetvén 
e mellett a hasonnemü oly községek is, a hol vannak ugyan 
olyan a milyen iskolák, de azok csak névleg iskolák." E 
nyilatkozatot olvasva, első tekintetre ugy tűnhetnék fel, 
hogy az említett esetekben csakugyan nincsen más mód a 
népnevelésen segíteni, mint csakis az állami iskolák felállí-
tása utján. Első tekintetre mondjuk, mert közelebb meg-
vizsgálva az ügyet lehetne más módot is találni, csak akar-
nák az illetők, azaz csak ne akarnák az illetők a közös is-
kolák irányát minden áron előmozditani és igy az iskolák-
ból lassanként, sensim sine sensu, a keresztény szellemet 
kiszorítani. 

Hogyan ? Tehát lehetne máskép is segíteni ? Igenis 
lehetne, hogyha az állam ezt a pénzt, melyet most ,állami' is-
lák építésére, fenntartására, segélyezésére fordít, azt kiadná 
az illető felekezeteknek és ez az expediens még ott is előnyö-
sebb lenne a keresztény szellemre, hol több felekezet egye-
sült erővel sem lenne képes iskolát felállítani és fenntartani; 
ezek a felekezetek ugyanis keresztényeknek vallják magu-
kat, tanítóik még keresztény alapon állanak, de az állam, ez 
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nem keresztény többé, ennek tanítóitól nem lehet várni, 
hogy tanítványaikat ker. szellemben neveljék; még előnyö-
sebb lenne pedig ez az expediens oly helyeken, hol már lé-
teznek, mint mondatik, olyan a milyen iskolák. Nem termé-
szetesebb lenne ily helyeken, hogy az állam az olyan a mi-
lyen iskolákat segélyezze, minthogy a létez ókeresztény isko-
lát beszüntetve helyette államit állítson ? Mi ebben a hiva-
talos tervezetben nagy veszedelmet látunk, mert a hol egy-
szer az állam iskolát fog alapítani, ott csaknem lehetetlen 
lesz többé a keresztény szellemű iskola; mert állit ugyan az 
állam iskolát, de a község lakosain meg is veszi állami adó-
juk után az iskolára eső külön százalékot, és igy ha még a la-
kosok később ker. iskolát alapítani akarnának is, erre képte-
lenek lesznek, minthogy kétszeres terhet csakugyan nem vi-
selhetnek. Igen, ebben van a veszedelem, a terv végczélja : 
megakadályozni a ker. iskolák alapítását, és ez mind az adó-
zó keresztény né/) adójából fog megtörténni. 

A második pontra nézve pedig, melyet felemlitendőnek 
tartunk, azt jelentik, hogy ott elősoroltatott a népiskola fel-
adata, és mondatott, hogy a népiskolának első feladata 
benne a honpolgárokat olvasni, írni, számolni, a termé-
szet és a haza ismeretére megtanítani. E sorokat mi is-
mételve és ismételve elolvastuk és bámulatunkból alig tud-
tunk magunkhoz jönni, de hiába kerestük, hogy megtaláljuk 
benne azt, amit nim leit volna szabad kihagyni. Azt meg nem 
találhattuk. Valósággal, mi magunk is megtanultuk mind 
azt ami az iskola feladatának mondatik lenni, pedig nem 
jártunk ,állami' hanem katholikus iskolába ; hanem azokon 
felül megtanultunk még mást is, megtanultuk Istent, önma-
gunkat, végezélunkat és keresztény kötelességeinket is ismerni, 
és mi azt tar t juk, hogy ez is az iskola feladatához tartozik, 
még pedig első sorban. A közoktatásügyi minisztérium-
ban tartot t értekezletek azonban az iskola e feladatáról 
mit sem akarnak tudni. De akkor, miért haragusznak 
azokra, kik azt mondják, hogy a közös iskolák nem ke-
resztények ? Ki nem ismerné már fel a hasonlatossá-
got a budai értekezlet és a múlté vi országos ( ! ) tani-
tóegylet gyűlése közt ? És ki nem ismerné fel veszélyessé-
gét ennek az értekezletnek ? Hiszen olyan iskolából, hol 
csak irni, olvasni, számolni és a természetet, de nem ennek 
Urát megismerni tanít ják, ki nem látja be, hogy jellemes 
emberek nem kerülhetnek ki ? Vagy hogy keressünk hűséget a 
király, szeretetet és lelkesedést a haza iránt, hogyan bízzunk 
azok esküjében, kik ily iskolából kerülnek ki? Vagy azok 
előtt, kik tanácskoztak, mindezek a dolgok csak bagatell 
dolgok ? Vigyázzunk, nehogy Isten ugy elfeledkezzék nem-
zetünkről mint a nemzet elfeledkezik róla. O meglehet nél-
külünk, de mi nem lehetüuk el nélküle. 

Sopron, april 27. Legényegyleti ünnepély. — F. h. 
26-án kedves ünnepélyt tartott a mi legényegyletünk. 
Vgyanis mlgs dr (rruscha Antal, tábori püspök és az osz-
trák-magyar legényegyletek központi elnöke, a kismártoni 
és kőszegi katonai intézetek látogatása alkalmával útba 
ejtette Sopront azon czélból, hogy az itteni legényegyletet 
is meglátogathassa. Kismártonból jöt t ide. Ott is töltött az 
iparos i f jak közt a legényegyleti helyiségekben egy estét. 
Ér te mentek f t . Liszta Márius főgymn. igazgató és Lingl 
Valérián, főgymn. tanár urak. Hét óra felé érkezett meg, 

8-kor már ott volt legényei közt. 0 excja megyés püspö-
künk kegyelméből az ő házában laknak a soproni kath. egy-
letek, u. m. a kath olvasókör, a sz. Vincze- és sz. Erzsébet-
egylet és a le genyegylet, amely utóbbi ott két teremmel 
rendelkezik. E két terem a magas vendég tiszteletére ün-
nepi diszt öltött. Az if jak teljes számmal jelentek meg; itt 
volt a város plébánosa, a társas káptalannak még egy tagja, 
a benczések házfőnöke, a leg. egylet védnökei közül többen 
és egyéb egyházi éz világi vendégek. „Gott grüsze Dich" 
czimű négyes dal fogadta a belépőket ; mire az egylet el-
nöke, nt. Kriegler Mihály üdvözölte ő mltgát, mint Kolping 
után a legényegyleteknek atyját . Azután szólni kezdett ma-
ga a magas vendég. De p l e n i t u d i n e cordis mintegy három-
negyedóráig beszélt. Látszott, hogy őszintén szólt, mikor 
kifejté, hogy a legényegyleti tagok előtte azok, amik vol-
tak a nemzetek apostola előtt a hivek : gaudium nostrum, 
spes nostra, corona nostra. Most pünkösd-hétfőn lesz 30 éve, 
hogy dr Gruscha püspök ur a bécsi legényegyletet megala-
pítván az iparos ifjúságnak szenteli idejének minden szabad 
perczét. Hogy az egyleteknek annál inkább élhessen, nem 
fogadta el annak idején a seckaui herczegpüspöki széket, s 
ugyanezen indokból a mult évben a bécsi érseki cathedrát ! 
El lehet bizonyára hinni azou szavát, hogy lelkipásztori 
teendői közt, mikor nem ritkán majd teljes kislelkűség fog-
ja el szivét a sok szomorú tapasztalás miatt, az iparos if jak 
közt vidul föl ismét lelke. Veszem a botot é3 kalapot s el-
megyek szeretett fiaim közé, s mikor látom, hogy az iparos 
osztály annyi derék, életvidor, jóerkölcsü és hitű i f ja t szol-
gáltat az egyház és a hazának, akkor megint neki bátorodik 
a lelkem s uj erőt veszek teendőimhez. 

Kiemelte ő mlga beszédében, hogy az Isten hivja épen 
a lelkészeket egyleti elnökké, miszerint az egyletek által az 
iparos osztály megerősödve a társadalom támaszává legyen; 
de hogy másrészt az Isten hivja a kath. i f jakat is egyle-
tekbe, hogy megmenekedve a sok veszedelemből az Isten 
országa diszévé váljanak. Kiemelé ő mlga, hogy nem kell 
csüggedni, ha csekély számmal vannak a jobbak ; Isten u. 
m. kis tényezőkkel szokott számolni. Infirma huius mundi 
eligit, ut confundat fortia ! 

Befejezésül emlité, hogy Trofájában (Stájer h.) minap 
egész Volksfest-té alakult az ottani legényegylet 25 éves fen-
állásának évfordulója ; meghivta a soproni egyletet a bé-
csinek ünnepélyére, melyet pünkösd-hétfőn rendezni fog 30 
éves fönállásának megünnepelésére ; jelenté a kismártoni 
egylet üdvözletét, és elárulja, úgymond, a titkot, t. i. hogy 
Kőszegen épen most van alakulóban a legényegylet, buzditá 
a sopronyit, hogy mint Kőszeg legközelebbi szomszédja az 
if jú egyletnek legyen kifogástalan mintaképe. 

Püspöki áldását adván társalgásba ereszkedett az if-
jakkal, kiknek szerencsekivánatai közt hagyta el a fölvil-
lanyozott egyletet. Sopronyi. 

Pécs. Troli Ferencz apát-kanonok ur alapító levele a 
péterfUlér-alapitvány ügyében. — Excellentissimea Reveren-
dissime Domine Episcope ! 

Constat Omniscio, qualiter percupiam, ut alma mater 
mea Dioecesis Quinqueecclesiensis omnium in Hungaria 
Dioecesium prima sit et praecipua ; prima vero non dilecti-
one solum filiali perpetua et adhaesione tenerrima ac fidelis-
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sima erga Jesu Christi in terris Viearium, sed prima et 
praecipua fundendis etiam obolis Pet r i , quos in praesenti 
rerum discrimine remedium providentiale esse adjuvandi et 
succullandi spoliatum, deglubitum adeoque egenum Sanctis-
simum Dominum et Pa t r em nostrum, hoc satis loquitur, 
quod obolos hos Eidem eripere nec barbarum gubernium 
valeat. Oppido clarius evincunt hoc epochales encylicae nu-
per dierum per Excellentiam Vestram ad dioecesim dimis-
sae. Quarum dulcedine animatus, atque elogio s, Maximi 
episcopi excitatus — „ad sancti ac beatissimi patris nostri 

cuius hodie festa celebramus, — iaudes addidisse 
aliquid, decerpsisse est, siquidem vir tutum eius grat ia non 
sermonibus exponenda est, sed operibus comprobanda" — 
tarn nominis festum LEOnis X I I I . Pontificis Maximi cele-
braturus, quam encyclicas praelaudatas coronaturus, reve-
renter advolvo decern mille florenos austriaci valoris, quorum 
intui tu haec humil l ima mens mea foret : u t summuia haec 
— hodie eras augenda perpetuam fundationem constituât, 
cuius census ad beatissimos Pedes sanetissimi Domini Papae 
deponendus s i t ; et si idem Sanctissimus Dominus, temporali 
prineipatu, ut ardenter optamus et oramus, rursus fuerit 
potitus, secundum altissimam mentem Eiusdem dispensetur. 
E a qua par est subjectione oro Excellentiam Yestram ; dig-
netur istam fundationem authori tate ordinaria aeeeptare, 
approbare. Qui de cetero Pa t r em Omnipotentem oro, ut 
Eandem is his Paschalibus gaudiis assidua protectione re-
gere, gubernare et conservare dignetur. Dobam Quinqueeccle-
siis (lie festo Leonis Papae seu 11. április 1882. Francisais 
Troll, Abbas S. Stanislai et Canonicus Cantor. 

(Folytatjuk.) 

F r a n c z i a o r s z á g . As istentelen népiskolai törvény ellen 
megindult kath. mozgalom jobb jelenségeiről. 

A mi a Société générale d'éducation et d'enseignement 
nevű országos tanügyi katholikus önvedelmi egyletet illeti, 
az a maga részéről az elvtársakhoz következő köriratot in-
tézett mely a Monde véleménye értelmében*) van fogalmaz-
va. Ön bizonvára osztozik velünk a megindulásban, melyet 
minden keresztény és franczia szivnek okoz a laikus és köte-
lező oktatásról szóló törvénynek döntő megszavazása, és ön 
bizonyára vár ja tőlünk, hogy mutassuk ki mily eszközök 
által ál lhat ön ellen ezen, a szülőket legszentebb érdekeik-
ben megtámadó és Francziaország három negyedére, a bör-
tönbüntetés terhe alatt , egy Isten nélküli oktatást rendelő 
zsarnokságnak. 

E kérdésben, mely oly egyenesen érinti a lelkiismere-
tet, óvakodni fogunk a vallási tekintély hatáskörébe avatkoz-
ni, és bizunk az ő bölcseségében. 

Ez t illeti, csakugyan, előirni kötelességeiket a keresz-
tény laikus és szerzetesrendi tanároknak, kik még igazgat ják a 
községi iskolákat, és a kik nem engedik magukat besorozni a O - o o 
szabadgondolkozás kolomposai közé. Öt illeti hasonlókép be-
til tani. mikor majd szükségesnek fogja találni, az iskolák lá-
togatását , hol a gyermekek hite és erkölcsei veszélyben fog-

*) A franczia katholikusok közt két nézet nyilvánult : az, melyet az 
,Univers' és csaknem valamennyi vidéki lap képvisel, mely szerint 
rögtön, a püspöki kar initiativnja nélkül országos katholikus önvédelem 
szervezendő ; a másik véleményt a ,Monde' és ,Francais' képviselik, mely 
szerint bevárandó a íőpásztorok initiativája, nehogy a kath. önvédelem 
tisztán politikai jelleget ölrsön. 

nak forogni, és meghatározni, hogy mikor nem lesz többé 
szabad a keresztény atyának oda küldeni gyerkekeit. Végre, 
tudjuk, hogy a papság mindenütt foglalkozik a gyermekek 
vallásos oktatasának szervezésével, hogy betöltse a hézagokat, 
melyket elméjökben az iskola tanitása hagyott . 

Hivatásunk szerényebb, de mégis elég széles. Abban fog 
állani, hogy kötelességünk teljesítésében támogat juk a csa-
ládatytákat és mindazokat, kik azon lesznek, hogy a gyer-
mekek hitét oltalmazzák. El vagyunk tökélve, ezt tőlünk 
kitelhető minden odaadásunkkal tenni. 

Mindenek előtt kö/.ölje velünk a módot, melylyel a 
törvény ön körül végre lesz haj tva . Szolitsa fel a szülőket, 
hogy vizsgálják szorgosan a gyermekeiknek a közös isko-
lákban adott tanitást, a kezökbe adott könyveket, az irká-
ikba diktál t feladatokat stb. Értesítsen haladéktalanul 
minden sértésről, mit a családoknak vallásos hite ellen 
elkövetnek, minden támadási műveletről a tanitók részéről, 
kiknek nagyszáma nyög akényes helyzetben,melybe kerültek, 
de kik közül némelyek ellenkezőleg megelőzték a törvény 
végrehajtását és már kiűzték Istent iskoláikból. Mi j minden 
gondunkat ez állandó tudakozódásra fogjuk fordítani, mely 
egy külön bizottságra van bizva, s melynek eredményei havi 
jelentésünkben lesznek közzé téve. 

Másrészt jelölje ki nekünk a keresztény tanítókat, kiket 
az állam elűz, és kik hasznosan lesznek alkalmazhatók a 
szabad oktatásban. 

A szabad iskolákat mindenütt szaporítani fog kelleni, 
még akkor is, ha csakis az eszközök megszorításával lehetne 
megkezdeni. Ez egy elsőrendű munka, melynek ön meg fogja 
érteni a sürgetősségét, és melyért érdemes a legnagyobb 
áldozatokat hozni. 

Végre a családatyák, kiket lelkiismeretük inteni fog a 
kötelességre, hogy gyermekeiket ne küldjék többbé a közös 
iskolákba, és kik, mivel szabad iskolák nem állanak rendel-
kezésökre, ki lesznek téve a törvény bűntető szentesítései-
nek, bennünk minden pillanatban támaszra fognak találni. 
Védelmök, valamint a szabad iskoláknak létezését illető 
kérdések számára van nekünk, amint tudja , egy jeles jog-
tudósokból álló választmányunk, mely önnek ismeretei és 
odaadása közreműködését nyúj t ja . 

Fogadja , uram, legfeláldózóbb érzelmeink kifejezését. 
A Nevelés és a tanitás Főtársula ta részéről. 
Az enquête bizottság tagja i : 

Chesnelog, senator, elnök. A de Claye báró, azelőtt az 
államtanácsban ülnök, t i tkár . De la Bassetière követ. Brun 
Luczián, senator. Champetier de Ribes, ügyvéd. Depeyre, 
volt miniszter. E rnou l , volt miniszter. Dr . I íerbelot , 
volt köz-ügyvéd. Jourdain, az Inti tut-ból . Keller, volt 
követ. Kolb-Bernhard, senator. De Mackau báró, képviselő. 
Albert de Muu gróf, képviselő. De Ravignan báró, senator. 
De Fontaine de Resbecq, azelőtt az ellemi oktatás al-igaz-
g a t ó j a . (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
= Irodalmi jelentés. A budapesti közp. papnevelő in-

tézetben virágzó magyar egyházirodalmi iskola követ-
kező jelentésben muta t ja be ezévi munkálkodásának 
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sajtó alat t levő gyümölcsét. Aján l juk t. olvasóink szives 
figyelmébe. 

Magyar egyházirodalmi iskolánk életének máso-
dik félszázadába lépett. Nem úgy mint a rege phoenixe, 
mely megvénültével saját fészkében elégette m a g á t . 
Nem ! iskolánk folytat ja csak, és nem ú j ra kezdi életét. 
Ugyanazért programmot adnunk nem szükséges. A mit 
elődeinktől átvet tünk, ahhoz ragaszkodunk, s nem a műkö-
dési rendszerben, hanem a működésben óhaj t juk érvényesí-
teni : „Fejl ik idővel." 

Megtar to t tuk azt az általános tetszéssel fogadott u j -
régi szokást is, hogy évi kiadványunkban a tagok váloga-
tott , részben eredeti dolgozatait közöljük. 

Es most, midőn ez évi munkásságunk'gyiimölcsét, mely 
„Munkálata ink" 45-ik évfolyamát képezi, a m. t . közönség 
becses figyelmébe ajánlani bátrak vagyunk, jónak lá t juk 
annak foglala t já t a következőkben ismertetni. 

Az első helyet Dupanloup Bódog, orleansi püspöknek, 
„A keresztény házasság" czimű átül te te t t műve foglal ja el. 
Ebben a hirneves szerző nagy nevéhez méltó alapossággal, 
neveléstudományi szempontból tárgyal ja a ker. házasságot. 
Körvonalazva a szülők jogalt és kötelességeit, meggyőző 
érveléssel k imuta t ja , hogy egyedül a szülőknek van joguk 
gyermekeiket nevelni, vagy mások által neveltetni, s e jo-
got tőlük senki el nem veheti. Elénk színekkel ecseteli s 
eredeti példákkal világosítja fel a jó s ferde nevelés követ-
kezményeit. 

A második helyen zsoltárfordításokat közlünk. 
Ezek után sz. Jeromosnak Algasiashoz ir t levele kö-

vetkezik, melyben e remek tollú egyházi író Algasias ti-
zenegy kérdésére válaszol. Sz. Jeromos neve fölment minket 
attól, hogy gazdag tar ta lmú levelét, melyben az antik mű-
veltség a ker. szellemmel a legszebb módon egyesül, dicsér-
gessük. 

A negyedik helyen biblikus értekezést közlünk ily 
czimmel : „Az egynejüség és felbonthatlanság a zsidó házas-
ságban." Ez er tdet i tanulmány a Szenitrásból merített döntő 
érvekkel törekszik bebizonyítani, hogy már az ó-szövetségi 
üdvmunkálás folyamán is az egység és felbonthatatlanság 
képezte a házasság alapját . Az ellenkező helyeket kellőkép 
megvilágít ja, s a törvény szellemével összeegyezteti. Napja-
inkban, midőn a polgári házasság kérdését feszegetik, kor-
szerűnek tar to t tuk az uj-szövetségi házasságon kivül az ó-
szövetségit is. mint annak alapját , tárgyalni , s oly oldalról 
helyezni világításba, melyről a megromlott korszellem az 
uj-szövetségit ostromolja. 

Ezt a tagok sikerültebb költeményei vál t ják fel. 
Végül a ngos Fraknói Vilmos, kanonok és akad. főti t-

kár ú r által kegyesen felajánlott 100 fr tnyi pályadíj jal ko-
szorúzott „A római pápák befolyása hazánkra az Arpádház-
ból származott királyok a la t t " czimű történelmi értekezés 
fejezi be kiadványunkat . E munka régibb és ujjabb kútfők 
nyomán a nyugat i egyház kebelébe fölvett magyar nemzet 
állami életének ama phásisait tüntet i fel, melyekben a római 
pápák mint erkölcs- vagy békebirák, ós az ország polit ikai 
önállóságának védői szerepelnek. E történeti tények prag-

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Brezuay 

matikus számba vetésével igyekszik kimutatni a pápák ha-
zánk társadalmi érdekeire gyakorolt befolyásának hasznos 
voltát. Ez értekezéssel a szorongatott szentséges atyánk iránt 
való ragaszkodást óhaj tot tuk odaadóbbá tenni. 

A díszes kiállitású, 18—20 ivre terjedő kiadvány f. 
évi május hó derekán hagyja el a sajtó. Ara 1 f r t 50 kr., 
növendékpapoknak 1 f r t 20. 

Budapesten V. bizottsági gyűlésünkből, 1882. ápri l 24. 
A budapesti központi növendék papság 

magyar egyházirodalmi iskolájának ez évi tagjai. 
= Szives tudomásul. „November hava, a tisztitóhelyen 

szenvedő lelkek emlékenek szentelve" czimű, Dosenbach J . 
j . t. arya után fordított munkámnak második kiadása sajtó 
a la t t van és pár hét múlva kézséggel tehetek eleget azon t. 
megrendelőimnek, kik e munka második kiadására serken-
tet tek. Egyszersmind kérem a ft . lelkészkedő papságot, hogy 
szíveskedjenek saját ügyük érdekében e munkát tömeges 
megrendelések által hi veik közt terjeszteni. A 20 ivre ter-
jedő, X V I . r. munka bérmentesen küldve GO kr. vagy három 
intent, elvállalása. 

Jelentem továbbá, miszerint „Szentírási magyarázat-
ianu cz. munkámat 1 f r t 10 kr. vagy öt intent, szives el-
vállalása mellett szintén bérmentesen küldöm. 

Szatmár , május hava, 1882. Dr . Lessenyey Ferencz, 
papnövelrtei hittanár. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesz-

tésére, a munkácsi görög szert, katholikus székesegyházi 
káptalanban üresedésben levő 7-ik kanonokságot Gehe Vik-
tor tiszt, kanonok, püspöki irodaigazgatónak, szentszéki ül-
nöknek és jegyzőnek adományozom ; idősb Nizsalovszky Já-
nos beregdubrokai lelkész, szentszéki ülnök és kiérdemelt 
alesperest pedig, valamint Lyachovics Viktor podheringi 
lelkészt, alesperest és szentszéki ülnököt, a munkácsi szé-
kesegyháznál tiszteletbeli kanonokká díjmentesen kine-
vezem. 

Kel t Bécsben, 1882. évi április hó 20 án. 
FEKtíNCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k 

VEGYESE^. 
— Az olasz pápaellenes sajtó mélyen hallgat Schlözer 

porosz te l jhatalmú miniszter és követ fogadtatásáról a Vati-
kánban. Van is oka. Mikor Európa leghatalmasabb állama, 
melynek feje hozzá még protestáns, a papság ellen viselt hosz-
szu éléthalál harcz után igy meghódol a világ legnagyobb 
erkölcsi hatalma előtt, akkor a Rómát bitorlók méltán cso-
dálkozásba és rettegésbe esnek. 

— Oroszország és a papság közti viszony jobbra fordu-
lásának kétségbevonhatlan jele az, miről a ,Courrier de 
Bruxelles ' római levelezője, ki igen jó forrásokból szokta 
meríteni tudósításait, értesít f. évi ápril 26-án kelt levelében. 
E szerint a czár sajátkezű levelet irt a szent a tyának és azt 
nem más mint maga "Wladimir nagy herczeg vitte meg az 
egyház fejének. E levél vette óta Boutenieff orosz megbizott 
és Jacobini bibornok ál lamti tkár sürüebben és rendszere-
sebben értekeznek. 

-j- Következő gyászjelentést kaptunk : A szilágy-som-
lyói kerület papsága és a rokonság szomorodott szívvel je-
lenti nagyságos és főtisztelendő Kolosy Antal, n.-váradi e. 
m. t . kanonok, nyugalmazott ker. alesperes és szilágy-som-
lyói plébánosnak élte 70-ik, áldozárságának 46. évében, a 
halotti szentségek áj tatos felvétele után f. hó 25-én végel-
gyengülésben történt elhunytát . Temetése f. hó 27-én d. u. 
4 órakor, a gyászisteni tisztelet pedig 28-án reggeli 8 óra-
kor fog a boldogult üdvéért bemutat tatni . Béke hamvaira ! 
Silágy-Somlyó, 1882. ápril 16. 

Iíéla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Nyomatot t Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. a la t t . 
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TARTALOM. Sz. Bernard a 12-ik század keratében. — A siciliai veesernyéről. — Mire használták a pápák az ő hata lmu-
k a t ? — Egyházi tudósí tások: Budapest. A ,Hon' katholikusa ( ? ) . — Francziaország. Az istentelen népiskolai törvény el-

len megindult kath. mozgalom főbb jelenségeiről. — Belgium. A belga kath. egyletek 14. nagygyűlése. — Vegyesek. 

Sz. Bernard a 12-ik század keretében. 
Mint a kereszteshadak hirdetője. 

. . . Gens barbara 
Hunc Sanctum praedicat 
Ore, stylo, miraculo. 

Hymnus ad landes. 

I. 
A 12-dik század a kereszteshadak százada. A 

népvándorlások hullámai lezajlottak, az államszer-
vezések nagyrészt már befejeztettek, Európának 
majdnem minden népe a kereszt religiójának hive. 
Világboldogító eszméi az evangelium szende fé-Ö o Ö 
nyéné 1 felmelegedett szivekben termékeny földre 
találnak, melyen csakhamar kicsiráznak és dús viru-
lásnak indulnak tudományok, szépmüvészetek, pol-
gári szabadság s egyéb eszményi javak legalább 
oly mérvben, hogy a ker. nemzetek kibontakozván 
az eddig uralgó homályból — a közművelődés s 
polgárisodás derengő hajnalát ifjú lelkesedéssel iid 
vözölhetik. 

Mint átmeneti korszak a 12 dik század sok 
eredetiséget tüntet fel, mely a viharokban kava-
rogva végül felszinre vetődik és csodálkozást kelt. ö o 
Nagyban s egészben véve az európai társadalom 
ifjúkorának azon szakába lép, mely nemes érzület 
tüzétől hevítve hősi eszményképeket keres, s regényes 
kalandok után sokszor rajongva tör, kellő világtapasz-
talat s emberismeret nélkül. Önuralom, mérséklet, 
bölcs körültekintés, a viszonyokkal való számítós 
megalkudás, kevésbbé méltatott tényezők. Merész 
vállalataiban egyik szélsőségből a másikba esik. 
Majd annyira felpezsdül a fiatal tetterő, liogy min-
den korláton féktelenül átcsap, majd ismét áléltsá-
gából felrázni alig lehet. Ez a középkor jellemvo 
nása, mely középszerűséget nem ismer. Az éles el-

lentétek az élet minden irányzatában mutatkoznak. A 
magánéletben is az ember leginkább abban leli örö-
mét, kedvét, mi a sziv minden, legrejtettebb húrjai t 
erősen megpendíti, s mély érzelmeket ver. Innét a 
nyaktörő kalandok vágya, innét a lelkesedés tüze, a 
szeretet lángja, mely nemcsak a» erények hőseit 
állitá oltárainkra, hanem ferde irányba terelve haj-
meresztő bűntettekre is vitt. 

Midőn ily válutra érkezik az emberiség, a tör-
ténetbuvár mélyebben fürkésző elméje ime észleli 
mint állít ja oda a mesgyére a öröksége fölött ébren 
őrködő gondviselés útjelzőkként ama férfiakat, kik 
életpéldájok s tanaikkal fényes bizonyságot tesz-
nek a felől, hogy természetfölötti erővel vannak 
felvértezve. Ezek az újszövetségi Mózesek, kiknek 
homlokán ül az erkölcsi nagyság s tekintély azon 
varázsa, mely előtt meghajol egy egész világ s tüz-
oszlopként követi őket ez élet sivatagján. 

Istennek ily kiválasztott hirnöke, népének ve-
zére és csodája, a „Szentléleknek tüzes nyelve s mé-
zes a jka" sz. Bernard vala. Eférfiú a 12-ik század-
nak szellemóriása, a sz. malaszt edénye. Gyúpontja 
egy mérhetlen működési körnek. Ifjúsága, melyen 
az ártatlanság és szeretet, mint rózsán s liliomon 
sohasem hervadó szirom, ugy díszeleg, szikrázó 
észtehetsége, nemesszivüsége az önfeláldozásig már 
eleve jelzik rendkívüli hivatását. Szerzetesi, tudo-
mányos, hitterjesztö s védő nemkülönben, mint bé-
kebirói szerepe, nemcsak magánosok, hanem feje-
delmek s pápák közt, — annak megdönthetlen 
bizonysága. E gondviselésszerű életszakok akár-
melyiké gyönyörű képet nyúj t Istennek ezen vá-
lasztottjáról. De ép ez alkalommal sz. Bernardot 
életének legnyilvánosabb működésében akarom 
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ecetelni, s mint ilyennek leginkább kidomboro-
dó fönséges alakját a 12 ik század keretébe beleil-
leszteni. 

A 12 ik század, mint említém, a kereszteshadak 
százada. Miből önkényt folyik, hogy azokra döntő 
osztályrészesnek kelle lennie e század legnagyobb 
fiának, sz. Bernardnak. 

Egy uj nemes eszme, hasonlóan ama tündöklő 
csillagzathoz, mely a 3 napkeleti bölcset elkalau-
zolá a bethlehemi jászolhoz, — már másodízben 
felvil'anyozza a nyugoti kereszténységet, s a lelke-
sedés sz. tiize keletnek indítja vitéz fiait s királyait 
a Világiidvözítö sírjának felszabadítására! 

Mit jelent amaz átalános fegyvermozgósí ás 
európaszerte? Mit czéloz ama kalandor hadjárat 
más világrészekbe? Kérdi az anyagelvi történet-
író, ki az előítéletek hályogától elvakitva, vagy a 
korszellem s pártérdek piszkos górcsövén keresztül 
nézi az eseményeket anélkül, hogy a mélyebben 
lappangó szellemerkölcsi indokokat, s a belölök 
későbben fejlődött eredmények végszálait fürkész-
né, elemezné. 

Ámde a ki elfogultság nélkül magát az esz-
mét tekinti, mely a keresztes vitézeket lelkesítette, 
kénytelen elismerni, hogy annál magasztosb, szen 
tebb eszme nem honolhat emberi kebelben ; a ki 
párvonalba hozza Európának társadalmi helyzetét 
a keresztes hadak előtt s után, kénytelen megen-
gedni ama nagy előnyöket, melyek a lassan meg-
indult közművelődésnek s polgárisodásnak oly erős 
lökést adtak. Eltekintve ezúttal a gazdászat, ipar, 
kereskedelem minden ágának javításától, tökéle 
sitésétöl, melyek a nyugat s a kelet népeinek köz-
lekedéséből mintegy önkényt eredtek, a keresztesha-
dak a még laza európai társadalomnak feloszlását 
nemzetközi szövetkezetek alakulásával ellensúlyoz-
ták, a gombarnódon növekvő szakadárságokat s dü 
hös magántusákat hosszú időre elfojtották; az iz-
lamot. saját fészkében felkeresték s legalább anyi 
ra megbolygatták, hogy Európát ugy mint Ázsiát, 
s Afrikát karmaival agyon nem szorította. Adjuk 
még ehhez mindazon hősi erényeket, melyek e sz. 
hadak nyomán virultak, az erkölcsi tisztulást, annyi 
bűntettekért való elégtételt, a jóságos cselekedeteket, 
a szeretet müveit, melyek az eleven hit s önfeláldo-
zás édes gyümölcsei. S ime egész nagyságban fény-
lenek a kereszteshadak vallási, polgári, társadalmi 
vívmányai; mindmegannyi emlékoszlopai egy anya-
gi és szellemerkölcsi haladásnak, melyek előtt kell, 
hogy kegyelettel hajoljon ineg a késő utókor. 

Ezek azon fényes eredmények, melyeket az 
emberi társadalom a keresztes hadaknak köszön, s 
melyek azoknak a gondviselésszerű világesemé-
nyeknek jellegét kölcsönzik. De eme, késő századok-
ra kiható jótéteményekre alig gondoltak a kereszt 
vitézei. Őket pusztán eszményi czélok lelkesíték. 
A főrugó, mely nyugotnak minden nemzetét egy 
közös táborba szállitá, s nekik oly lökést adott, mely 
előtt önkényt nyíltak meg keletnek sorompói: 
ez a keresztnek természetfölötti ereje vala, melyen 
az Istenfia meghalt, a ki mondá: „Midőn felmagasz-
talva leendek, mindeneket magamhoz fogok von-' & o 

zani." A keresztrefeszített Jézusnak neve, a hit cso-
datevő erejével hirdetve, az ész kevélységét meg-
törte. Bethlehem, Nazareth, Golgotha s más sz. 
helyek édes emlékezete, hol a szeretet titkai be-
teljesedének, meghódíiá a sziveket s hőstettekre 
gyullasztá. 

A középkorban, főleg a 12 s 13-ik min ta hi tszá 
zadaiban, kizárólag a vallási eszme uralkodort; ez 
volt az egyedüli irányadó hatalom. Ez el nem tűr 
heté, hogy az Üdvözítő sírja, melyből dicsőséggel 
kikelt, s melynek a próféta szerint dicsőségesnek 
keilend maradnia, — vad pogányok kezében meg-
becstelenítessék. A jogot, melyet Nagy Károly csá-
szár személyében viszanyert a kereszténység, mi 
dön Harun al Raschid kalifa a sz. sirnak kulcsait és 
zászlaját neki elküldé — meg kellett védeni. Az 
élő hit ily magasztos eszméktől lelkesítve az önfel-
áldozás és szeretet csodáit müveié. Az önzés jég-
kérge, mely fogva tar t ja a sziveket, megolvadt, a 
szeretet tüze egybeforrasztá a sziveket, s hatalmasan 
ösztönzé, hogy a félhold zsarnoksága alatt szenvedő 
testvérek megmentésére siessenek. 

Mohamed vad csordái már az egész keletet el-
özönlötték. Halálhörgés és pusztulás követte nyom-
dokaikat, Ily gyászos sors fenyegette a nyugatot is, 
melynek népei örökös pártviszályok s belharczok-
tól gyengítve remegtek, midőn közeledni hallák az 
arabs paripák iigetését. melyek agyontiprással fe 
nyegették a szépen csírázni kezdett ker. közmű 
velödést. Ezer szerencse, hogy Nagy Károly, 
Roland s egyéb paladinok hőstettei megénekelve 
troubadouroktól, hasonló vitézségre lelkesítik a 
ker. lovagokat, kik a hit, a becsület s a női erény 
védelmében helyezék minden dicsőségüket. — De 
a minden résen betörő zugó árnak váj jon mi leen-
dett képes ellentállani más mint az egész nyugat 
nemzeteinek szövetkezése, egy táborban valóegyesü-
sülése ? Ily egyetemes fegyverszövetkezet minden 
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ker. hadfiak ily egyesülete csak a religio egyete-
mes természetfölötti erejének behatása alatt kelet-
kezhetett. 

A kereszténység közös atyái, VII. Gergely 
óta, világi ügyekben is mindjobban növekvő tekin-
télyöket a békesség, az erkölcsiség s a ker. művelt-
ség előmozdításában értékesítették. Mindezen java-
kat most egyszerre fenyegetve látják az izlam ter-
jedésével. Mi vala tehát egyezőbb hivatásukkal, 
mint hogy császárokkal s királyokkal szövetkezve 
az egész kereszténységet felszólítsák, hogy keresz-
tet s fegyvert ragadva — a veszélyeztetett religio s 
az ennek emlőivel ápolt polgárisodás védelmére sies-
senek. A világegyház kormányzatának fellegváráról 
előre látták aina nagy társadalmi előnyöket, melye-
ket a még folyton lázongó európai népcsa'ádok ily 
közös vállalatból meríteni fognak. Innét van, hogy 
már a 9 dik század, különösen VII. Gergely pápa 
óta, az apostoli széket a kereszteshadak terve fog 
lalkoztatá. 

E terv kivitelének minden erejét szentelé II. 
Orbán, ki híres clairmonti szónoklatával az egész 
nyugoti kereszténységet felvillanyozta. A Világüdvö-
zitö sz. sírja pogány kézből visszahódíttatott. De 
már egy félszázad után ennek védelmére egy má-
sodik hadjárat vált szükségessé. Ennek hirdetője s 
megindítója a híres clairvauxi apát sz. Bernárd 
vala. De fájdalom ! sem ez, sem a még 5 ízben is-
mételt expeditio nem jutalmazta a ker. hősöket az 
óhajtott sikerrrel. A földi Jeruzsálem nem maradt 
soká a keresztények birtokában. Ember tervez, Is 
ten végez. Hajoljunk meg litokteljes végzései előtt. 
A kiengesztelődés nagy napja még akkor el nem 
érkezett kelet népeire, kik az anya-törzstől elsza-
kadván büntetésül az izlam igája alá kerültek. Ma 
már közelegni lát juk ennek is halálóráját ; s nincs 
kétség, hogy a keletnek egyedüli jövője a kath. 
hitegység elfogadásában rejlik. A mit Európa 
Ázsiától kapott, azt ennek a gondviseléstől kitűzött 
perczben ismét vissza fogja adni. Akkor nyugat s 
kelet népei egyesü ni fognak egy nagy testvérszö-
vetségben, nemcsak Ivonstantinápolynál, hanem Je-
ruzsálemnél, a Megváltó sírjánál. Ekkor Sión or-
mairól viszhangzani fog az egy akol s egy pásztor 
diadalmi harsonája: Beteljesedetr ! (Folytat.) 

A siciliai vecsernyéről 
kövekező levelet intézett Freppel angers-i püspök 

a Sicilia cattolica igazgatójához, Palermoba, mely re-
mek tollal a részrehajlatlan történet Ítéletét mondja ki ama 

mészárlás felett, melynek százados évfordulóját ünnepelték az 
olasz nemzet csélcsap elemei. A monumentális levél igy szól: 

Anyers márcz. 25. 1882. 

A ,Sicilia cattolica' igazgatójának. 

Igazgató ur ! o o 
Az ön jeles, az egyház és Itália érdekeit oly hőn ápoló 

lapjának utján megtudtuk, hogy Palermo város pompával 
készül megülni f. hó 31 -ikéri hatszázadik évfordulóját a 
történelemben siciliai vecsernye neve alatt ismert, gyű-
löletes mészárlásnak. Hiába törekedett ön, józan észszel és 
tudománynyal telt czikkek hosszú sorában, ezt az eseményt 
valódi sziuében mutatni, hogy az örömtől, melynek az maj<t 
okozója lesz, elvegye mindazt, ami azt sértővé tehetné 
a franczia becsület s a keresztény lelkiismeretre nézve. 
Ugy látszik, önnek nem sikerült elejét venni a tervezett 
tüntetésnek. Engedje meg tehát, hogy önnek részemről 
kifejezzem az érzelmeket, miket a történelemnek, az Hiede-
lemnek s a közerkölcsösségnek ez oly könnyelmű elfelejtése su-
gall. Ön minden nehézség nélkül meg fogja érteni, hogy egész 
Francziaországban , de különösen Anjou-ban, fájdalmas 
csodálkozást éreztünk, mikor az 1282.iki márcz. 31-
ikének véres tragoediáját. Palermo városára nézve, hat 
száz év múlva, örömrivalgás tárgyává lenni láttuk, mely 
semmi szempontból sem igazolhatja magát. Kétség kivül, 
az Anjou-ház már csak a történeit mé; de híre nem kö-
zönyös előttünk ; és azon percztől fogva, midőn az ember-
nek tetszik újra föléleszteni a mult emlékeit, fontos, nem 
hagyni természetükből kivetkőztetni a tényeket, hagyomá-
nyainkban. 

Valóban, ha arról volna szó, hogy Sicilia egy dicső ha-
di tettet ünnepel, egyikét azon győzelmeinek, melyekben e^y 
nép vitézsége válik ki, illetlenség volna tőlünk azt irigy 
szemmel nézni, még akkor is, ha egy ilyen tüntetés saját 
veszteségünket ju t ta tná eszünkbe. És csakugyan, ez a neve-
zetes sziget, melyet méltán nevezhetnének a Középtenger 
királynőjének minden nehézség nélkül találhatott volna 
hosszú történetében nagy évfordulókra, azon napok óta, 
hogy Tancrède de Hautevilte-nek hős fiai, a Roger-ek s a 
Robert ek, őt hőstetteik által hiressé tették. De az 1282-ikévi 
márcz. 31-iki kegyetlenség jelenetei, igazán olyan látvány-e 
mely valamely keresztény nép szemei elé hozni való, a jelen 
nemzedék tökéletesitéséi'e ? Mert végre elég az önök tulajdon 
történészei tanúságára hivatkozni, hogy megtudjuk azt, mi 
volt az a siciliai vecsernye. Husz ezer franczia megölve 
ugy Palermoban, mint a sziget többi részében, nem és kor-
kölömbség nélkül, a kegyetlenség mindeféle nemével, miket 
tollam vonakodik leirni ; égy vér- és öldöklésszomjas nép-
ség, mely irgalom nélkül dühöng, aggok, nők és gyermekek 
ellen, fölbontva a sirokat, hogy a hullákat a kutyáknak dobják 
eledelül, megszentségtelenítve a templomokat, gyilkolva a 
szerzeteseket és papokat szent titok ünneplésének ürügye alatt 
és játékot űzve az által , iiogy az uton menőktől kicsikar-
ták az olasz nyelvnek egyik szavát,hogy azon perczben jelt ad-
janak meggyilkolására is, ez a siciliai vecsernye ! És ilyen 
fegyver fényt készül egy nagy város megünnepelni nyilvános 
örömrivalgással ! Az egész világ, ön meglehet róla győződve 
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egyhangúlag fogja mondani, hogy ilyen évforduló válasz-
tása nem szerencsés, és hogy az a modern civilisatiónak 
nem nagy becsületére válhatik. 

Még ha a történelem, komolyan tanulmányozva, megen-
gedné, hogy e napban Sicilia felszabadulása egyik korszaká-
nak kiindulási pontját lássuk: legalább az oly gyászos je-
lenetek közé a dicsőség néhány sugara vegyülne, s az ember 
megértené egy egész népnek ezen, függetlensége bölcsőjéhez 
törvényes büszkeséggel visszaforduló mozgalmát, Angolor-
szág sohasem fogja magát sértve érezni látva az amerikai 
Egyesült-Állmokat megülni julius 4-ikét, a csatamezőn 
szerzett autonomiájok évfordulóját. Ünnepelheti Saragossa 
hős városa egy fél század múlva százados fordulóját 
azon ostromnak, mely benne a vitézség csodáit szülte. 
Francziaország becsületét ez egy cseppet sem fogja sérteni. 
Azonban fűződik-e a függetlenségnek bármely eszméje is a 
s'ciliai vecsernye emlékéhez? Elfelejtették-e, hogy a mészár-
lás előmozdítóit illetőleg, részükről minden abban állt, hogy 
egy idegen uralmat kicseréljenek egy másikkal, hogy az 
Anjou-házat helyettesítsék az Aragon-házzal, hogy a fran-
cziák hatalma helyébe a spanyol igát tegyék ? Ugyan meg-
érdemli-e ez a nemzeti önszeretetnek oly kévéssé hizelgő 
eredmény a fáradságot, hogy hat század múlva annyi öröm-
mel ünnepeljék meg? Nem volt-e asiciliai vecsernyét követő 
ötven év a leglealázóbb az önök szigetére, mely arra lett 
szorítva, hogy azontúl csak az aragoni királyságnak egyik 
tartománya legyeu ? Hol találni mindebben csak egy ürü-
gyet is anjouiaink lemészároltatásának oly lármás megünnep 
lésére? Nem vagyunk-e felhatalmazva kimondani, hogy 
ez igazi fonákság ? 

Hogy az Anjou ház nem követte Sicilia érdekében a 
bölcseség s a mérséklet tanácsait, miket neki a pápák 
osztottak, azt senki sem mondja: de a siciliai, vecsernye 
borzasztó boszuja épen nem állt arányban a nemesség s a 
uépnek jogos panaszával. Hibái daczára, mik leginkább 
koráéi voltak, Anjou Károly nem kevésbé a legmagasabb és 
legbüszkébb alakok közül való, melyek a tizenharmadik 
század vége felé megjelentek. Siciliának bizonyára nincs 
mit pirulnia, hogy fejedelmei közé számította Blanche de 
Castille-nek fiát, szent Lajos testvérét, szintúgy a nápo-
lyi királyság sem feledkezhetnék meg hálátlanság nélkül 
Anjou Robert — s Renéről. a tudományok s művészetek e 
nagy kezdeményezőiről. Egyrébiránt semmi sem csorbíthatná 
az Anjou-k ezen dicsőséges házának becsületét, melynek 
loyalitását és vitézségét Európa legelső trónjai egytől egyig 
nagyrabecsülték, és mely Poitier3-től Saint-Jean-d'Acre-ig 
minden csatamezőn ragyogott, különösen hol a hit s a ke-
resztény civilisatio ügyének védelméről volt szó. 

Tehát részemről nem tudnám elég mélyen sajnálni oly 
évfordulónak az ünneplését, mely mindnyájunknak csak 
igazságtalanul ontott vért idéz emlékünkbe. Nem ilyen em-
lékek fölidézése által képezzük a nemzedékeket az igazság, 
a szelidség s a mérséklet eszméire ; az civilisatio ügyének 
csak vesztenie lehet a mult ezen reminiscentiában, mik leg-
feljebb arra valók, hogy fölelevenítsék az ellenszenvet és 
gyűlöletet, melyeket régóta kialudtaknak kellett volna hin-
n ü n k . Áztán ami azt a nemes érzeményt illeti, melyet honsze-
retetnek nevezünk, azt hiszitek-e, hogy ilyen eszközök nagyon 

alkalmasak annak táplásására és erősítésére? Valamely nép 
történelmének nagy lapjai azok a lapok, melyeken győzel-
meit találjuk felírva, nem pedig azok, melyek mészárlásokra 
emlékeztetnek. Ugy látszik, az ön országában ezt szerfölött 
elfelejtették. Bárcsak legalább a siciliai katholikusok. át-
hatva az evangeliumi szellemtől, ne vennének részt az 1282-
diki márcz. 31-ikének évfordulójában, hanem csak annyiban, 
hogy megemlékezzenek Isten előtt az idegen földön ez nap 
elesett szerecsétlen áldozatokról, kik között kedves és szép-
Anjou-nk fiainak oly nagy sokaságát s i ra t ta! Ez óhajt 
táplátom, igazgató ur, midőn megköszönvén az ön nemes 
és bátor magatartását, önnek ajánlom vallásos érzelmeimnek 
kifejezését. Emile, 

angers-i püspök. 

Mire használták a pápák az ö hatalmakat ? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Elég bizonyíték volt felhozva arra nézve, hogy a pápák 
sohasem feledkeztek meg arról, mily módon adta nekik 
Krisztus a hatalmat, s az mily kötelmet ró rájok. Hogy 
e mellett földi birtokuk és hatalmukra is kiterjedt gond-
juk, ezt nekik méltányosan senki rosz néven nem veheti. Ök, 
a ini a szerzési jogosságot illeti, vigasztalva várhatják az ösz-
szeliasonlitást más világi fejedelmekkel ; nem kell nekik ez 
elől visszariadni, lia a világi hatalomhozi ragaszkodásukat 
ezekével párhuzamba állítják. Ha időnként fegyverrel is 
védték annak megcsorbítását, ugy csak azt tették, mit 
mindenki hasonló esetben tenni köteles. Nekik köteles-
ségükben állt minden támadást visszaverni, nemcsak azért, 
mert ők mint egyházi méltóságviselők nem urai hanem 
csak kezelői voltak „sz. Péter örökségének", hanem legin-
kább azért, mert minden ker. katholikus nézete szerint 
világi hatalmuk nélkülözhetetlen kezesség egyházi kormány-
zásuk szabadsága és azon eszközökre nézve, melyek az egv-
ház javára szükségesek. Emellett czélunkra nézve azt is 
figyelembe vehetjük, miszerint a pápai kormánynak folyto-
nosan szemére hányják, hogy az egyházi ügyek miatt állami 
és polgári rendezését birtokaiknak elhanyagolják. Legyen 
bármikép: e vádból legalább azt tudjuk ki, hogy a pápák 
elleneik vallomása szerint is a világi terveken túl nem ke-
vésbé engedték károsodni az egyházi érdekekeket. 

Maradjunk azonban most már, mivel az összefiicro^s e o 7 OD 
térre hozott bennünket, a pápák hatalmának megvizsgálásá-
nál mint olyannál, mely a népek nyilvános életébe belenyúl. 
I t t ismét csak ama kósza szójárással van dolgunk, mit min-
denkinek mondogatni kell, ki műveltségre igényt szándéko-
zik tartani. A pápai hatalom minden földi hatalomnak 
szakadatlan csorbítása, mondják ők; soha se állt vele viszony-
ban ország, fejedelem és nép, hogy tőle jogaik és szabadsá-
gukba való beavatkozást ne tapasztaltak volna. Igy tanit a 
korszellem. Kérdezzük most meg a történelmet. 

Mi itt csak utalni akarunk arra, mennyire iparkodott 
épen a 2 legrettegettebb pápa, VI I . Gergely és I I I . Incze. be-
bizonyítani, hogy mi sincs tőlük távolabb, mint az államok 
és fejedelmek sajátlagos jogaiba való beavatkozás, és hogy 
mennyire valóban ezen elv szerint jár tak is el. Szeretnők is-
merni azt a pápát, ki e mondat jogosságát elvitatá : „Adjátok 
meg a császárnak ami a császáré, Istennek mi az Istené". Per-
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sze, hogy a fejedelmeknek igényei sokszor oly neműek voltak, 
hogy ha a pápa azt mondta : adjátak meg Istennek mi Iste-
né", abban többször az első tételnek jelentékeny megszorítása 
rejlett, de csak azért mert a világi fejedelmek ezen szavak-
nak oly jelentőséget akartak adni , mely Istent jogai-
ban megkárositá. Ha egy pápa, azon korban, midőn a 
legkic8apongóbb tanok hatalmuk felől a szellemi téren 
viszhangra találtak, például V. Miklós maga a benső egyházi 
kormányzatra vonatkozólag ezen nevezetes tételt nyil-
vánitá : „Csak az egyházi hatalom körének fenntartása biz-
tositja a pápai hatalom szabad gyakorlatát" : ugy a fejedel-
mek és népeknek nem lehetett aggályuk az iránt, mintha a pá-
paság világi téren alapos joguk és szabadságukba belevágna. 
Vagy talán a népek jogának csorbitása volt e az, midőn 
IV . Benedek a czivakodó lengyelek és csehek, midőn I I . 
Victor a német és a castiliai király, midőn I I Miklós a 
dán király és a hamburgi érsek közt békét csinált, és az 
itélő birói hivatalt elválalta, melyet Eduárd angol király bí-
zott rá ? Beavatkozás volt-e a fejedelem jogaiba, midőn IV. 
Gergely felindulva Henriknek saját atyja I I . Frigyes elleni 
lázadásán, ki a pápának ellensége volt, Németország összes 
fejedelmei és főpapjaihoz igy irt : , ,Mi nem akarjuk tűrni, 
és nein szabad tűrnünk, hogy bárki is a császárral méltat-
lanul bánjék, és őt megsértse . . . Minden szövetkezések, 
melyek a császár ellen tétetnek, eskük, melyek azok meg-
erősítésére szolgálnak, általunk semmiseknek nyilvánítatnak, 
és mindenkit egyházi átokkal sujtunk, ki parancsainknak 
ellenszegül." I V Kelemen követkép küldte Guidó bibor-
nokot Dániába, hogy a polgári háborút ott lecsillapítsa. 
I X . Gergely mindazokat kiközösité, kik habsburgi Rudolfot 
vonakodtak német királynak elismerni, és ez által az oly hosz-
szú végzetteljes zavarnak Németethonban véget vetett. I I I . 
Miklós kibékité Spanyolhont Francziaországgal, sa Weif és 
Ghibelin ellenséges pártokat Flórenczben; ugy habsburgi Ru-
dolfot Károly szicíliai királylyal; V I I I . Bonifácz kiegylenlité 
a viszályt I. Eduard, szép Fülöp, és nassaui Adolf királyok 
között, mely egész Európát veszélylyel fenyegette ; X X I I . 
János kiegyenlité követei által a polgári háborúban egymást 
marczangoló mailandiakat, megőrizte castiliai kiskorú Al-
fonsnak az aragóniai és portugáli királyok altal megtáma-
dott örökségét, és kiegyenlité követei által a viszályt Fran-
cziaország és Flandria közt. I X . Kelemen Achenben békét 
eszközölt Franczia- és Spanyolhon közt, segité a zilált 
Portugál t vendbe hozni, és iparkodott Lengyelhonban meg-
szüntetni a zavart. — És mindezek után azt mondják, hogy a 
pápaság minden hatalomviselők folytonos nyugtalanítása, 
és a népek szabadságának örökös veszélye ! 2) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 6. A ,Ilonl katholikusa (?). — Idő-

közönkint a mi szeretetreméltó liberális lapjaink jónak lát-
ják, mintegy dísznek, figuráitatni hasábjaikon az ,ő' katho-
likusaikat, a kik által a kath. ügyek feletti észrevételeiket 
közöltetik, hogy igy, mint az éjben felbocsátott röppentyűk 
világosságot terjeszszenek. holott ezek a katholikusok, vagy 
kath. bőrbe öltöztetett ki tudja mifélék, világosság helyett 
rendesen azt árulják el, hogy milyen setétség uralkodik az 

1) Raumer, G. d. Hohenstaufen (1. A.) III . 597. 
2) Bzofius, Rom. pontif. c. 45. c. 48. 

ő fejükben a kath. ügyek felől. Egy ízben már a ,Hon' sze-
repeltette az ,ő' katholikusát, ugy látszik azonban, hogy az 
akkor szerzett babéraivaival nem elégedett meg, mert íme 
most ujabban szerepelteti, ami azt látszik igazolni, hogy a 
kath. érdekben megindult mozgalom, a kath. lapokban ki-
fejtett buzgalom, nem csekély fejfájást okoz a liberális 
táborban. 

A ,Hon' katholikusának mély bölcsességű okoskodása 
a körül forog, hogy a magyar püspöki kar nem ért egyet 
a kath. lapok harczias hangulatával és azon izgatott maga-
tartással, melyet ezek a kath. alapok ügyében kifejtenek. 
És okoskodást a ,Hon' katholikusa a katholikus főpapság 
komoly óvatosságára épiti. Mi tökéletesen elhisszük, hogy 
a ,Hon'-nak és consorteseinek sehogy sem tetszik a kath. 
lapok magatartása, nem tetszik különösen az, hogy nem 
múlik el nap, melyen a kath. lapok egy, vagy más irányban, 
szóba ne hoznák a kath. alapokat. Ez, mondjuk, alkalmatlan 
lehet a ,IIon'-éknak, de azért a kath. lapok az ő kedvökért 
nemcsak hallgatni nem fognak, e thema a kath. lapok hasáb-
jairól nem csak nem fog eltűnni, hanem inkább minél in-
kább tapasztalni fogja a kath. sajtó, hogy fejtegetései, 
mindennapi emlegetései feszélyezik a .Iíon'-ékat, annál iu-
kább raj ta lesz, hogy hangsúlyozza, bizonyítsa azoknak az 
alapoknak kath. jellegét, annál inkább ra j ta lesz, hogy fel-
ébressze az aluszékony katholikusokat saját érdekük védel-
mérê, a ,Hon'-féle katholikusok confiscáló, vagy a confiscá-
lást békével tűrni szándékozó velleitása ellen. Furcsa kath. 
uri ember is lehet az a ,Hon' katholikusa, a ki nem hogy 
támogatná a kath. lapokat az egyház védelmében kifejtett 
bátor működésükért, hanem inkább beáll ellenségnek. De ez 
nem fogja akadályozni a kath. lapokat kötelességük telje-
sítésében, tudva jól, hogy vannak bizonyos madarak is, me-
lyek még saját fészküket sem kímélik. 

Ami már a püspökök eljárását illeti, lássuk e pon-
tot közelebbről. Első a mit ki kell emelnünk az, hogy ha-
tározottan visszautasítsuk a ,IIon' katholikusának ama gya-
núsító feltevését, mintha Magyarországon létezhetnék kath. 
püspök, aki a kath. alapokra nézve nem osztozna a kath. 
lapok felfogásában, azaz, mintha lenne csak egyetlen egy 
is köztük a ki » vallás-, tanúimányi- és egyetemi alapot 
katholikus alapnak ne tartaná, mint a minőnek azokat tart-
ják a kath. lapok. Ha a ,IIon' katholikusának állitásunk el-
lenében léteznének bizonyítékai, a mint nem létezhetnek, 
ugy azokat bizonyára nem mulasztotta volna el felmutatni; 
nem mutatván azonban fel bizonyítékait, napnál világosabb, 
hogy állítása nem egyéb gyanúsításnál, melylyel egyeseket 
félrevezethetni annál is inkább remélt, minthogy állítását 
kath czég alatt vitte piaezra. Vagy ki tételezheti azt fel, 
hogy oly ember, aki irodalmi munkásokat kath. ügyben ki-
fejtett munkásságukért megtámad, hogy az adós maradna 
bizonyításával, ha ezt tehetné, azon állításának, hogy a 
püspöki kar a kath. sajtó felfogásával nem ért egyet? 

De igaz, hiszen a ,IIon' katholikusa a kath. lapok 
,harczias hangulatáról, izgatott magatartásáról ' beszél. Lás-
suk csak, hogy is állunk erre a pontra nézve! Valósággal, 
épen semmit sem törődünk vele, ha a ,Hon' katholikusának 
tetszik a kath. lapok férfias és bátor magatartását a confis-
cáló törekvésekkel szemben akár harcziasnak, akár épen 
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izgatottnak tartani, és ha a dolog igy volna, lehetne-e e felett 
csodálkozni? Vájjon ott, hol a legszentebb igazak védelméről 
van szó. lehet e bűnül felróni a még hevesebb kitöréseket is? 
Vájjon annyi és annyi elkövetett igazságtalanság után lehet-e 
fennakadni bárkinek is azon, hogy a meggyőződés erélyes 
száva utat tor magának ? Lehet-e csodálkozni a felett, hogy 
midőn a támadók a harczot hevesen és izgatottan megkezd-
ték. hogy a megtámadottak is harczias módon védelmezik 
magukat ? A .Hon' katholikusa azonban épen abban véli 
feltalálhatni a disharmoniát a kath. püspökök és lapok közt. 
hogy azok komolyan óvatosak, ezek pedig harcziasak. Há t 
biz ez csakugyan ugy van. A kath. püspök bizonyára más 
hangot fog használni, mint bár kath. laj) is. Egy lapnak hely-
zeténél fogva, hogy ugy mondjuk, nagyobb szabadságot lehet 
venni a hang, a kifejezésre nézve, mint egy püspöknek ; 
legalább is bizonyos, hogy nem kath. püspökök, hanem má-
sok azok, kik a kardcsörtetést állásukkal összeférőnek 
tart ják ; de itt nem az a kérdés lényege, hogy harczias vagy 
nem harczias-e a püspükök hangja, még az sem kérdés, hogy 
a püspökök osztoznak-e a kath. lapok harczias hangjában, 
vagy sem, hanem az a kérdés, hogy a püspökök elfogad-
ják-e magvát, lényegét annak, amit a kath. lapok állitólagos 
harczias hangon és izgatott módon védelmeznek? Szóval az 
a kérdés, hogy a püspökök katholikus természetiteknek tar t ják-
e a kérdéses alapokat, a kath. lapokkal egyetemben, vagy 
van-e e tekintetben köztük a felfogásban eltérés ? 

E kérdéssel szemben elég lenne talán a már fennebb 
mondottakra utalnunk ; de minthogy ott inkább indirecte ad-
tunk választ a ,Hon' katholikusának, jónak látjuk itt a di-
rect választ is megadni. Hogy e tekintetben felnyissuk a 
,Hon' katholikusának szemeit, hivatkozunk az országgyű-
lési tárgyalásokra. Azon időktől fogva, mindőn a confiscálási 
hajlam legelőször nyilatkozott, illetőleg mióta ezen alapok 
kath. természete kétségbe kezdett vonatni, ezen időtől fog-
va, valahányszor csak követelés tétetett az iránt, hogy a 
kérdéses alapok az országos költségvetésbe felvétessenek, a 
püspöki kar e merénylet ellen mindig tiltakozott. E tiltako-
zást talán csak nem fogják annak venni, hogy a püskökök nem 
osztoznak a kath. lapok felfogásában az alapok kath. termé-
szetére nézve? Tovább megyünk. A budapesti egyetem költség-
vetését tetszett a kormánynak az országos költségvetésbe fel-
venni. E tény ellen is minden évben felszólal a püspöki kar. Ez 
a felszólalás is a Hon' katholikusának állítása mellett szól? 
A pusppkök és káptalanok a tanulmányi alapba évenkint 
50,000 frtot fizetnek: vájjon ezt azért teszik, mert nem érte-
nek egyet a kath. lapokkal?A középtanodai törvényjavaslat al-
kalmából az egyház nevében követeltetett,hogy a tanulmányi 
alapból fenntartott gymnásiumok neve elé a katholikus jelző 
tétessék: van-eitt nézeteltérés a kath. lapok ésapüspökök közt? 
Harczias hang tehát, vagy sem, az mindegy, csak ha az össz-
hang lényegre nézve megvan. És ezt a lényegeta kath. lapok 
tovább is fogják védelmezni mindenki ellen, tehát az olyan 
katholikusok ellen is mint a ,Hon'-é, a minőktől Isten az 
egyházat mielőbb mentse meg. 

Francz iaország . Az istentelen népiskolai törvény ellen 
megindult kath. mozgalom főbb jelenségeiről. (Vége.) 

Az atheista törvény ellen való állásfoglalásban minde-
nült a legnagyobb erőmegfeszitést látni ezen szerencsétlen 

törvény vészhozó hatásának megsemmisítésére, s mi alatt az a 
közkárhoztatás csapásai alatt lassahösszerogyjiime a püspöki-
kar szava most világot visz a hitbe és erőt a küzdőkbe. És a 
katholikus Francziaország. Clodvig-nak, Nagy-Károlynak, 
sz.Lajósnak, Genovévának, Clotild és d'Arc Jankának keresz-
tény Francziaországa, az egyház legidősebb leánya, egészen 
fölkel védelmezni hitét, vallását, Krisztust és Istent. Ezt a 
Francziaországot nem fogják legyőzni, és meg vagyunk róla 
győződve, hogy a csata, mely kezdődik, az istentelenség 
leghatározottabb vereségeinek egyikével fog végződni. A 
mult századnak sátáni forradalma most leleplezte czélját és 
megtermi a romlottság s a halál minden gyümölcsét. Többé 
csak azokat csábithatja el, kik már szolgálatába álltak, Isten 
majd fölemelkedik és kezébe veszi saját ügyét, e végre 
csak a jóakaratuak együttműködését akarja, 03 meghallja a 
könyörgést, melyet népe hozzá intéz : Exurge, Deus, judica 
causam tuam. 

Guibert bibornok ő eminentiája kijelenté levelében, 
melyet egy hét előtt irt, hogy külön utasítást fog ad-
ni a szülőknek és megyéje minden jó keresztényeinek a je-
len körülmények közt teljesítendő kötelessegekre nézve. íme 
ő eminentiájának a párisi egyházmegye papságához és 
hiveihez az elemi oktatásról e czélból intézett pásztor-
levele. 

Szeretett testvéreink ! 
A népoktatás kérdése joggal foglalkoztatja oly nagyon 

a közvéleményt, mert az sarkalatos társadalmi érdeket érint. 
Foglalkoztatja a lelkipásztorokat, mert szoros összekötte-
tésben áll az üdv érdekeivel. De különösen az apákat s 
az anyákat kell foglalkoztatnia, mert rájok közvetetleneb-
bül nehezedik a nevelés felelőssége. 

Ekkoráig, minden kormányrendszer alatt, akár midőn 
az állam foglalkozott az oktatás rendezésével, akár midőn e 
gondot a magánkezdményezésnél hagyta, a vállást mindig 
első sorba helyezték a gyermekek esze s szivének képzésére 
hivatott leczkék közt. 

Ezen állandó gyakorlat a dolgok természetére volt 
fektetve. A nevelés, művelés és ezen művelésnek a tárgya az 
egész ember. Tehát, az értelem nem az egész ember : a szív-
nek is megvan a maga jussa az emberi tehetségek összhangjá-
ban, és ha igaz, hogy ez világosságát a gondolattól kapja, 
amaz viszont tőle várja legjobb inspiratióit, azokat, mik 
valóban kormányozzák az emberi életet. Az egész világ 
egyetértve elismeri, hogy az erkölcsi oktatás lényeges része 
a nevelésnek. 

Nem kevésbé világos, hogy az erkölcsi művelésben 
fontos és főszerepet a vallás játszik. Minden erkölcs, mely 
nem támaszkodik Istenre, tekintély nélküli szabály. Minden 
erkölcs, mely nem Istentől nyeri szentségét, erő néküli fék. 
Az egyén értelme majd kétségbe fogja vonni a szabályt, a 
szenvedélyek el fogják szakítani a féket, s az erkölcs el fog 
veszni, odavetvén embert és társadalmat a fékvesztett vá-
gyaknak. 

Ezek oly régi igazságok, miut maga az emberiség. 
Mégsem hagyattak békében modern korunkban az ellen-
mondásoktól. Nem szólunk a munkáról, melyet a titkos tár-
saságok régóta kifejtenek, sem a X V I I I . század állitólagos 
bölcseinek támadásairól a legszentebb intézmények ellen. 
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Korunk látta nőni és gyarapodni ez istentelen apostolságot. 
A vallás ellenségei ma nem ragaszkodnak többé elődeik 
deismusáboz ; mint a szabadgondolkozás párthívei el szeret-
nének nyomni minden kultust az emberek közt és eltörülni 
akarnák a szellemekben még az istenség gondolalát is. 

E czélra törekednek oly nagyon, és mivel az elszige-
telt működés e feladatnak meg nem felelhet, a társulás 
hatalmát alkalmazzák itt. Ligák képződtek a népoktatás 
terjesztésére, s a tagok, a liga hi vei, minden gondjukat a 
vallásos tanitás és gyakorlatnak a gyermeknevelésből való 
kizárására fordítják. 

De még szánalmasabb az, hogy némely országban, és 
főkép Francziaországban, a törvényhozás többé-kevésbé be-
folyást engedett e gyászos és veszedelmes irányoknak. Ugy 
látszik, kísérletet akarnak tenni, hogy lássák, vájjon nem 
csalódott-e eddig az emberiség, midőn a vallás eszméjét 
vette az erkölcs alapjául ; csakhogy elfelejtik megkérdezni 
maguktól, vájjon mivel fogják jóvá tenni a romlást azon 
eseti-e, ha az épület, megfosztva ez alaptól, össze találna 
roskadni. 

Igy állván a dolgok, kedves testvéreink, a kereszté-
nyek kötelezettségei mind szorosabbakká válnak. Az ő 
joguk megóvni gyermekeiket e kisérletek veszedelmétől és 
megmenteni bennök a jövőnek reményeit. Mikor majd ok-
talan kisérletek és talán nagy szerencsétlenségek után az 
ember mintegy késztetve tér vissza az igazságra, majd a ti 
gondjaitokkal fölnevelt keresztény nemzedéktől fogják visz-
szakérni az elveket s a hitet, melyek nélkül a társadalom 
el nem lehet. 

A jelen perczben ti kétféle iskolával fogtok találkozni: 
az egyikben a vallást továbbra is előadják, a másikban egé-
szen hallgatással fogják mellőzni. 

H a állástok- vagy dolgaitoknál fogva magatok nem 
vezethetitek gyermekeitek nevelését, kötelességtek, minde-
nütt hol a választás lehetséges lesz, a keresztény iskolát 
eléje tenni annak, mely nem az. Hála Istennek, egy népes 
központban sem fognak ezen iskolák hiányozni. Azon sza-
badságnak, ami még megmaradt, tevékeny és bátor felhasz-
nálása által látjuk azokat támadni és szaporodni városaink-
ban, minden erejöket az áldozatokból merítve, melyeket a 
hit sugall és az Isten megáld. Ez intézmények korunknak 
legfőbb műve, s az alamizsna, mely fenntartja, az alamizs-
nák legfőbbike, a legszükségesebb, a legtermékenyebb, a 
jutalomra legméltóbb. 

Dj ti nem fogtok mindenütt keresztény iskolákra ta-
lálni. Ha nincs hatáskörökben több mint egyedül egy is-
iskola, és ha ez egyetlen iskolában sem adják elő a vallást, 
kétszeres kötelességtek vallástokat érvényesiteni. 

Először is, magatoknak kell gondoskodni gyermekei-
tek neveléséről ; ez a kötelesség, mely alól semmi sem old-
hat fel, sürgetősebb lesz, mint bármikor, mert azt többé 
nem bizhatjátok a tanitóra. Kötelességtek aztán bevezet-
tetni vagy bevezetni ezen kedves gyermekeket a vallás igaz-
ságaiba, azokat idejekorán a templomba s a katekizmusra 
vinni, előadni nekik ezen kis könyvnek lényegét, mely ma-
gában foglalja a keresztény tan kivonatát, őrködni a fölött, 
hogy folytonosan szem előtt tartsák az első áldozásra elő-
készítő gyakorlatokat. 

Másodszor meg kell arról győződnötök éber ellenőr-
zéssel, hogy gyermekeitek hite nincs kitéve semmi veszély-
nek az iskolában, melyet látogatnak ; hogy sem a tanító'c 
beszéde, sem viseletűk, sem a könyvek, melyeket tanítvá-
nyaik kezébe adnak, sem a magyarázatok, mikkel nekik 
szolgálnak, nem oly természetűek, hogy megingassák e fia-
tal lelkekben a hitet vagy a szent hitünknek tartozó tiszte-
letet. A veszélyek, melyeket nektek itt felmutatunk, csak 
visszaélés esetén létezhetnének ; de a visszaélés lehetséges, 
és az atyák meg az anyák dolga figyelni, hogy azt fölfó-
dözzék, ha előfordul. 

Az nap, mikor fölismeritek majd az ily veszély lé-
tezését, szoros kötelességtek lesz megmenteni gyermekei-
teket, akár megszüntetvén a bajt panaszaitokkal s a jóvá-
tevés hathatós rendszabályaival ; akár, ha az ügy megha-
ladja hatalmatokat, kivévén gyermekeiteket az ily iskolá-
ból. Semmi emberi tekintet, semmi kár kikerülése, semmi 
érdekkimélés nem oldhat föl e kötelesség teljesítése alól. 
mely ugyanakkor el vitathatatlanabb jogotok gyakorlása 
lenne. 

Ami a tanítókat illeti, emlékezni fognak, hogy az Isten 
iránti kötelességek semmi emberi hatalomtól sem várják 
kötelező erejöket. Mindenekelőtt azon lesznek, hogy maguk 
is teljesítsék azokat, és nem fognak örömest lemondani arról, 
hogy taníthassák azokra a tanítványaikat azon formák 
alatt és azon eszközökkel, melyek hatalmukban állnak. Ez 
hivatásuk legmagasztosabb és legnemesebb része. Tanítvá-
nyaik mellett a szülők helyét foglalják el, és csakis vétkes 
hűtlenséggel sérthetnék meg, ha mindjárt közvetett uton is, 
tanításuk által egyeseknek és másoknak vallásos hitét. 

Végre szeretett testvéreink, nem titkoljuk azokat, mik-
kel az u j körülmények pásztoraitok gondoskodását fog-
ják terhelni. Nem várhatván többé a tanítóktól a közre-
működést. melyet nálok eddig leltek, mikor a tanitványokat 
a katekizmusra, a misére, a vasárnapi isteni tiszteletre kel-
lett vezetni, nekik majd meg kell kettőztetni odaadásukat, 
a buzgalom minden iparkodásához folyamodni, hogy össze-
gyűjtsék a szétszórt fiatal nyájat, és meg nem engedni, hogy 
a keresztény tanitás hiányozzák gyermekeitek egyikénél is. 

Számiihatunk papjaink önmegtagadására, tevékenysé-
gére, tapasztalataik segitségére, mely nekik sugalmazni fog-
ja a jelen pillanat szükségéhez mért eszközöket. 

De itt Istennek szolgái mitsem tehetnek nélkületek. 
A ti kezeitek közöl kell kapniok a kedves gyermekeket ; a 
ti tekintélytek az, mely egyedül képes pótolni a törvények 
hallgatását és biztosítani a keresztény ifjúságnak a vallásos 
nevelés jótéteményét. Tehát siessetek felelni lelkipásztorai-
tok felszólítására, és tudjatok szükség esetén bizonyos kelle-
metlenségnek hódolni, hogy közelebbről követhessétek gyer-
mekeitek szabad idejének felhasználását, és kényszeritsé-
tek őket, hogy feleljenek meg az odaadásnak, amelynek 
tárgyai. 

Ti tudni fogjátok, szeretett testvéreink, hogy Isten 
mintegy letéteménybe adta nektek e még ártatlan lelkeket 
és hogy egy nagy napon számul fogja tőletek kérni. E 
felelősség tudata öntse belétek a szükséges bátorságot, hogy 
meggörnyedés nélkül viselhessétek a terhet, mely rutok 
nehezedett. 
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Áld ja meg az U r buzgalmatokat és óvja meg gondja-
itok által esaládaitokat és kedves hazátokat egy vallásnél-
küli nevelésnek szomorú következményeitől ! 

Ezt a pásztorlevelet egyházmegyénk minden plébá 
niájának szószékén fel kell olvasni azon vasárnap, mely előtt 
megérkezett. 

Kel t Párisban, ápril 20. 1882. 
-j- J. — Hipp., Guibert bibornok, 

párisi érsek. 

Belg ium. A belga kath. egyletek 14. nagygyűlése mul t 
bó 29. és 30-án Gentben fényesen s üdvösen folyt le s mint 
egyik szónok kiemelé, bizonyságul szolgált az iránt, hogy 
e kis ország katholikusai közt az egyetértés és összetartás 
jelenleg erősebb, mint bármikor volt. Elnöke volt a nagy-
gyűlésnek Meeheln képviselője Kerckhofe gróf. A szent 
atyának nagy lelkesedéssel felirat szavaztatott meg. Ezu-
tán Neut , főt i tkár , jelentést te t t a tavali gyűlés óta történt 
eseményekről. A második nap tanácskozásai főleg a körül 
forogtak, hogyan lehet hatályosabbá tenni a kath. propa-
gandát és mit kell tenni a kath. sajtó emelésére. Ugyan-
ezen ülés alat t érkezett a szent atya válasza és áldása. A 
szónokok beszédeiben az alaphangulat természetesen poli-
t ikai volt, annál is inkább mert épen a választások küszö-
bén állunk. Különösen a liberális kormánynak a ta r tomá-
nyi és községi szabadságok ellen intézett támadásaira tör -J D © 
tént hivatkozás. Hangsülyoztatot t , hogy a népet az üresen 
álló kormányi iskolák terhéből keletkező veszély iránt min-
den kitelhető eszközzel fel kell világosítani. Társas ebédet 
is rendeztek, melyen többen mint 600 vettek részt, kik közt 
több senator és képviselő is volt látható. A három fő toast 
a pápára, királyra s a parlament jobb oldalára szólt. Ennek 
nevében Bernaert képviselő válaszolt, s kifejté, hogy egye-
dül a katholikusok maradtak hivek a szabadsághoz, mig a 
liberálisok zsarnokokká lettek, mert az atyák által az alkot-
mányba bevett iskola-szabadságot, valamint az egyleti és 
községi szabadságot, megsemmisíteni törekszenek. E törek-
vésekkel szemben, úgymond, a katholikusok feladata va-
lóban nemzeti programmjokat kifejteni. Beszédét a kat-
holikus egyletek éltetésével végezte, minthogy azok van-
nak hivatva a katholicismust győzelemre segíteni a li-
beralismus felett. — Azt a m mzetikatholikus programmot, 
melyet imént szóló hangsúlyozott, rögtön utána kifejté 
Jacobs, Antwerpen városa ékesszóló képviselője. Szólni, be-
szélni, igy szólt, jó ; de tenni jobb. Ez t kell minden válasz-
tónak fülébe kiáltani. Programmunknak három főpontja 
van. A választók számának apasztásával mi annak szaporí-
tását ál l í t juk szembe. A községi szabadság tervezett megszo-
rí tására annak fenntartásával válaszolunk. Az adóknak ha-
szontalan iskolákra való pazarlása helyett az iskola-szabad-
ság fejlesztésén fáradozunk. Woeste képviselő zárszavaiban 
figyelmeztette a liberálisokat, hogy a nép általános elkese-
redése elől már nem sokáig zárkózhatnak el. Biztositotta 
őket, hogy teljes kudarcz vár rajok, ha azon váddal mernek 
fellépni, hogy a aép elkeseredésének a papság az oka. A 
nép tudja , honnan származik a baj . 

VEGYESEK. 
— Fm. Simor János bibornok herczeg-primás ur ő 

eminentiája a dubovai plébánia számára 1200 írton földeket 
vásárolt, a szelepcsényi kápolnára pedig 100, a máriavölgyi 
iskolára 100 fr tot méltóztatott adományozni. 

— Az apostoli időkre emlékeztet ő emja Agostini bi-
bornok s velenczei patr iarka azon r i tka tette, melyről a 
,Yeneto Cattolico' után az Os-ervatore Romano is magasz-
talólag emlékezik meg f. hó 4-iki számában, ü emja azon 
örömünnepély emlékére, melylyel a velenczeiek fogadták, 
mikor mint bibornok legelőször székvárosába visszatért, a ' 

nagy lakomát adott, melyre azonban csakis a lagúnák váro-
sának legszegényebbjei közöl 72 volt vendégül bíbornoki 
asztalához hivatalos. A lakoma két teljes óráig tar tot t . Ma-
ga ő emja és egyházi és világi előkelőkből álló kísérete tel-
jesítette a felszolgálást. Miután a maradékokat is kioszto-
gat ta vendégei közt, magasztos lelkületéhez méltó néhány 
szót intézett hozzájok. „Határ ta lan hálára köteleztetek, igy-
szólt, azon megtisztelés által, hogy asztalunknál ültetek. 
T i szegények Urunk Jézus Krisztust képviselitek, ki a sze-
gények szolgálatában gyönyörét találta. Lássátok, azért nem 
t eh t t tük , hogy feledjünk titeket s köszönetünket ne fejez-
zük ki, ezen urak személyében is, kik körültem koszorút 
képeznek. Ti nekünk alkalmat adtatok érdemeket szerezni 
az U r előtt, ki százat ígért azon egy falatért , mit sze-
génynek adunk." 

— Volt egyszer egy valaki, a kit az Isten még sokáig éltes-
sen, hogy még sok oly egyház döntő argumentumot hozhasson 
fel a katholicismus ellen, milyen volt az, midőn azt mondta, 
hogy nevezetes convert i tákatnem mutathatunk fel.Már akkor 
ráolvastuk fejére az igazságot.Most azért ju to t t czikkünkbe a 
Campello gróffal dicsekedő protestáns celebritás, mert épen 
most lett a római kath. egyház püspöke Angliában dr. Cof-
fin az oxfordi gyetemen egykori hires tanára, ugy hogy most 
már 4 volt oxfordi protestáns kitűnőség tagja a kath. magas 
hieararchiának, u. m. Manning és Newman bibornokok, dr. 
Patterson és dr. Coffin püspökök. 

— Budapest f.-é. május hó 3-án tar tot t közgyűlésén a 
fővárosi tanács a pénzügyi bizottság ajánlatá t elfogadta 
és a pesti kath. legényegyletnek 338 Q ölnyi és 6000 f r t ér 
tékü telket adományozozt a következő fel tételekkel: 1. H a 
az egylet feloszlik, egész vagyona az irgalmas nénék j avára 
esik, azonban a telek és a r a j t a talál tató építmények az irgal-
mas nénék általi mireforditására nézve t. i. vagy kórházra, 
vagy iskolára, vagy árvaházra, Magyarország herczegpri-
mása a fővárossal egyetértőleg fog határozni. 2. Ha az egy-
let a telekre kölcsönt akarna fölvenni, a főváros beleegye-
zése kivántatik. 

— Az angol nevelésbe is kezd befurakodni az istente-
lenség. A lordok házában Carnarvon lord sajnálatát fejezte 
ki a fölött, hogy az oxfordi egyetemen teljes ellentétben 
van a tanitás a vallással. (Catholic Times.) 

— A franczia katkolikusak ezidei nagygyűlése f. hó 9, 
10, 11 és 12-ikén tar tat ik Chesnelong senator e lnöklet : 
alatt. Négy bizottság következő ügyekkel fog f'oglalkoznie 
1. csoport: hi tbuzgalmi és ima-egyletek, a szentföldi és a ke-
leti keresztények ügye, egyházi művészet. 2. csoport : Tan-
és nevelésügy, sajtó. 2. csoport : Contentiosák, azaz a kath. 
egyház jogainak védelme. 4. csoport : Társadalmi kérdés, 
kath. egyleti élet. 

— Még az a szegény, elnyomorított ir nemzet is túl-
tesz ra j tunk magyarokon. F . hó 5-én kétszázan jelentek meg 
a szent atya előtt, hogy megköszönjék Mac Cabe dublini 
érseknek bibornokká emeltetését. Mi, ki tudja mikor fogunk 
csak ily vatikáni magyar ünnepélyt is létesíteni ! 

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

Nyomatot t Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. a la t t . 
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I. Félév, 1882. 

TARTALOM. Sz. Bernard a 12-ik század keretében. — Lacordaire a tya és százada. — Mire használták a pápák az ő ha-
t a l m u k a t ? — Egyházi tudósí tások: Budapest. Kathol ikus autonomia. — Csanádi egyházmegye. Tavaszi kerületi gyűlés. 

— Irodalom : Kiskárpát i emlékek Vöröskötői Szomolyányig. — Hivatalos. — Vegyesek. — A szerkesztő postája. 

Sz. Bernard a 12-ik század keretélben. 
Mint a kereszteshadak hirdetője. 

II. 
Alig tűnt le egy félszázad azóta, hogy Jeru-

zsálem Bouillon Gottfried hós karja által a keresz-
ténységnek visszahódittatott, az u j királyságnak 
ótalmazása egy maroknyi ker. vitéz által csodála-
tosbnak látszott, mint megalapitása. Oázishoz ha-
sonlóan a kietlen pusztában, e kis ker. gyarmatot 
nem vala képes elsodorni az azt körülözönlö sara-
czének zúgó árja. Ily módon történt, hogy a frankok 
bizva szerzett jogaikba s méginkább erős karjaikba 
nem sokat törődtek az ellenség hadi készületeivel, 
melyek a mozlimek táborában szakadatlanul foly-
tak. Túlságos bizalomtól áthatva lehetetlennek hi-
vék, hogy e szent, annyi ker. vérrel szerzett országot 
ismét el lehetne veszteni. Mig ime egyszerre 1144-
dik év végén iszonyú rérnhir futamodik, mely meg-
dönti hiedelmüket, megingatja reményüket. Edessa 
Mesopotamia fővárosa a keresztények elsőrendű 
erődje s az u j királyság sarkköve Jenghi iconiumi 
szultán kezébe esik. Courtenay Goscelin hősi halála 
nem menti meg a gyásztól, Allah s prófétájának 
neve ismét viszhangzik a minarethekröl. Jenghi 
halála után a keresztények ugyan ismét visszafog-
lalják Edessát, de fia Nureddin iszonyú vérfürdő 
közt beveszi a fejedelmi várost, melyet 60 erőd ko 
szoruz s mely pompában Ázsiának leghiresb vá-
rosait felülmulta megénekelve költőktől, mint „is-
teni épitmény, mely égből szállt le a földre." (L. 
Narses edessai örmény patriarka elegiáját idézve 
Cantù Caesarnál X. k. 269. lap. 1. turini kiadás.) 

Nureddin ezen uj fegyvertette csak növelte 
tekintélyét s dicsőségét, az imámok öt, mint az 
izlam császárját üdvözlék. A keresztények ellenben 

reszkedtek aggodalomtól s balsejtelemtől, hogy 
Edessa eleste után Antiochiára és Jeruzsálemre ke-
rül a sor, melyek ennek folytán egyedüli védpai-
zsuktól megfosztva lőnek. Idejárult még az is, hogy 
Jeruzsálem trónján ez időben egy gyenge asszony 
ült, Melisende Anjoui Fulco özvegye, ki III. Bal-
duin kiskorú fia nevében kormányzott. 

A végveszély ezen óráiban ezer segélykiáltás 
viszhangzik Európában. A sz. föld szenvedéseit se-
holsem érzik elevenebben mint a frankok honában, 
hová 1145. elején érkezett Edessa gyászos elesté-
nek híre. Hisz ők hódították megr Palaestinát. 
frank fejedelmek viselék királyi jogarát. S ámbár 
minden ker. államot ezen keleti gyarmat szerfölött 
érdekelt, mivel egyedül ez biztositá a ker. zarándo-
kok életét, s megnyitá a tengeri kereskedelem nagy 
előnyeit : mindamellett kölönösen Francziaország 
vala az, mely a sz. földön megalapított u j királyság-
gal saját nemzeti becsületét azonosította. Ekkor 
evezett Európába Gabal höslelkü püspöke, ki Vi-
terbó-ban találkozván III. Jenő pápával ennek 
élénk színekkel vázolá Palaestina szerencsétlen-
ségét. 

A kereszténység közös atyja tehát szemeit 
mindenek előtt Francziaország felé irányozá, hon-
nét 45 év előtt ama ker. hősök kiindulának, kik a 
sz. sírt felszabadították. Apostoli irataiban inti a 
francziákat, miszerint atyáik dicső örökségét védel-
mezzék. VII. Lajost egy második keresztes hadjárat 
szervezésére felszólítja s a fővezérséget neki fel-
ajánlja. A sz. atya szavai a fiatal király szivét egé-
szen megindították. E király hatalmát öszpontosí-
tandó s a monárchiát szilárdítandó örökös harczok-
ba elegyedett vazalljaival. Midőn ezeknek egyik 
legtekintélyesbike Tibald Champagne grófja ellen 
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hadakozott, történt, hogy Vitry város ostrománál a 
szentegyház is lángok martalékává lön, s 1300 
lakos körül, kik abban menedéket kerestek, bent-
égtek. Bánatában a király egy keresztes hadjá-
rat fogadalmát tevé, melylyel egyúttal Fülöp el-
hunyt testvérének hasonló fogadalmát teljesíteni 
kívánta.1) 

Kr. születésének 1145-dik évében a karácso-
nyi ünnepekre hivá meg Lajos franczia király s 
aquitaniai herczeg Bourges városba, hol udvart 
tartott, a püspököket s országnagyokat, számosab-
ban mint valaha, s feltárá elöttök szivének titkait. 
Utána szólt Gottfried Langres püspöke Edessa 
pusztulásáról, hangsúlyozván, hogy a jeruzsálemi 
királyság a frankok által alapíttatott, kell tehát, 
hogy első sorban általok oltalmaztassék. Lel-
kes beszéde könnyekre indított mindenkit, azután 
felhivá a nemes gyülekezetet, hogy lovagias kirá-
lyuk vezérlete alatt keleti testvéreik segítségére 
siessenek.2) 

A királyi példa s a püspöki szó gyúj tó hatás-
sal volt. Egyhangúlag határozatba ment, hogy még 
számosabban fognak összegyűlni Burgundiának Ni-
vernais grófságban fekvő Vezelay nevű városkájá 
ban jövő tavaszszal, a húsvéti ünnepeken, hogy Kr. 
feltámadásának napján mindazok, kiket kegyelme 
érint, keresztet ragadjanak s ezt újra felmagasztal-
ják. Elvben tehát elhatároztatott egy uj keresztes 
hadjárat Bourgesban. De az általános lelkesedés 
közepette sem hiányoztak többen, kik a jelen idő 
viszonyokat nem látták eléggé kedvezőknek ily ten-
gerentúli nehéz vállalatra. A politikai helyzet s az 
első keresztes hadjáratban szerzett tapasztalatok 
óvatosságra intettek. Főleg Suger apát, sz. Bernard 
tanítványa, a hírneves miniszter, saját belföldi po 
litikájának terveivel ellenkezni vélte a vállalatot s 
azért a királyt lebeszélni igyekezett.3) Ennyi szét-
ágazó véleménynyel szemben a király, lelkiismerete 
s a terv sz. czéljaitól indítva, a már akkor rendkí-
vüli tekintélynek örvendő s a szentség hirében álló 
clairvaux i apát bölcs tanácsát hallani óhajtotta. 
Bernárd tehát Bourges ba hivatott és Suger alig 
gyanította, hogy az ügy, melynek eldöntése Ber-
nardra bízatott, ebben lánglelkü apostolra akad, 
kinek szónoklata nemcsak egy királyt, hanem egy 

') L. Otto F rising, De G estis Fr id . Imp. lib. I. cap. 
24. és 35. citatus in Actis Sanctorum, apud Bolland. torn. 
4. p. 188. 

*) L. Histoire gén. de l'église par J . E. Darras torn. 3. 
pag. 231. Edition n. Par is 1878. 

3) L. Yita Sugerii a Guillelmo de s. Dionysio. 

császárt is a ker. lovagok virágjával kelet felé fog 
indítani. 

Sz. Bernárd azonban nem mert ily főbenjáró 
dologban döntő Ítéletet mondani, hanem azt indít-
ványozá, hogy a kereszténység közös atyjának taná-
csát kell kikérni ez ügyben. A király tehát küldöttsé-
get menesztett III. Jenőhöz, hogy öt, a leveleken kivül, 
a bourgesi gyűlés lefolyásáról személyesen értesít-
sék. De minő volt különösen Bernárd nézete ez 
iránt, kitűnik ama szép leveléből, melyet ez alka-
lommal a pápának irt. Érdekes e levél azért is, mi-
vel látjuk belőle minő fönséges vélemény uralko 
dott már akkor az apostoli sz. szék tekintélyéről. 
Halljuk tehát annak lényegét. „A jelen idő esemé-
nyei iránt, úgymond, senkisem lehet közömbös. 
Ezek bizonyára gyászteljesek és csak ellenségeink-
nek kedvesek. Oly ügyben, mely az egész ker. vilá-
got sújt ja, a gyásznak is egyetemesnek kell lennie. 
. . . Valahol azt olvastam, hogy a hős férfinak bá-
torsága növekszik a veszélyekkel szemben, én meg 
hozzáteszem, hogy a derék embernek jellemszilárd-
sága a szerencsétlenségben mutatkozik. Krisztust 
üldözik, szemefényétől megrabolják s ú j ra azon 
helyeken szenved, hol hajdan meghalt. Sz. Péter! 
itt az idő, hogy mindakét kardot kirántsd. Avagy 
ki tegye ezt, ha nem te, annak utóda, kinek örize 
tére bizvák ? Mindkét kard Péteré, ki kell azokat 
vonni a hüvelyből, mihelyt szükség van reá, és pe-
dig az egyik parancsodra, a másik saját kezed ál-
tal.1) Péternek mondatott : „Ereszd kardodat a hü-
velybe." (Ján. 18. 13.) Tehát ezen kard is Péteré 
volt épen ugy, mint a másik, csakhogy az egyiket 
nem volt szabad saját kezével kivonnia. Most itt az 
idő midőn mindakettőt kell használni. Neked a jelen 
válságos helyzetben utánozni kell annak buzgal-
mát, kinek székén ülsz. Avagy nem hallok e han-
got, mely azt kiál t ja: Felmegyek Jeruzsálembe 
újra felfeszittetni. Legyenek mások süketek e hang-
ra, te sz. Péter utódja nem maradhatsz közönyös, 
hanem mondanod kell : Ha mindnyájan meg is bot-
ránkoznak benned, de nem én! Ne ijedjünk vissza 
az előbbi veszteségek miatt, hanem inkább iparkod-
junk azokat jóvá tenni. Mivel Isten azt teszi, mi 
neki tetszik, vájjon megvan-e az embernek engedve 
azt nem tenni, mit tennie kell? 

Igaz, hogy a sz. Írással szólva a fájdalom ke-

4) Petr i uterque est ; alter suo nutu, alter sua manu, 
quoties necesse est evaginandus. Még erősebben fejezi ki 
magát a két kard értelméről : De Consid. lib. IV. cap. I I I . 
item Exhort, ad milites templi cap. I I . 
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nyerét esszük, s a keserűség borát isszuk. De azért 
miért vesztenéd el te, a jegyes barátja, a bátorsá-
got? Talán mostanig: tartotta fön számodra e szere-o O 
tetreméltó jegyes a jó bort! Talán kegyesebb lesz 
most irántunk az Isten, indítva szerfölött nyomo-
rúságunk láttán. Ö közönségesen igy jár el az em-
berekkel, s a mint tudod, nagy kegyelmei rendsze-
rint nagy csapás által érdemelhetök ki. A veszély 
közel fenyeget s azért gyors segitséget igényel. A 
hév, mely engem tüzel, ily bátor szavakat kölcsönöz 
ajkaimra" . . .5) 

Sz. Bernárdnak lángoló szavaira méltóan vá 
laszolt III. Jenő azon apostoli iratokban, melyekkel 
a fiatal Lajos»király követeit hazájokba visszakül-
dé. — Ezeknek bizonysága szerint III. Jenő szivét 
a keleti egyház közel veszélye oly fájdalmasan 
érinté, hogy szentemlékii elődje II. Orhán példájára 
szintén szeretett volna Francziaországba menni és 
személyesen az evangeliumi harsonákba fújni, hogy a 
frankok vitéz fiai a sz. föld megmentésére siesse-
nek. De még nagyobb fájdalmára akadályozva látja 
magát a római lázadás által, hogy az Álpeseken 
átkelve a Vezelay gyűlésen személyesen részt ve-
gyen. Mindenkinek szivére köti, miszerint a királyt 
nemes vállalatában gyámolitsák ! Azután meghatá-
rozza az öltözéket s a fegyvernemeket, melyeket a 
keresztes vitézek viseljenek, otthon hagyván min 
den fölös portékát, mi csak akadályul szolgálhatna 
ily messze uton. Nemkülönben ismétli mindazon 
lelki kegyelmeket és számos kiváltságokat, miket 
már II. Orbán a keresztes hadfiaknak megengedett. 
. . . Végül pedig ezen apostoli rendeletek végrehaj 
tásával azon férfiút bizza meg, kinek tekintélye bi-
zonyos tekintetben a pápáét fölülmulta : sz. Ber-
nárdra bizá ezen kereszteshad hirdetését, ki a gall 
s germán nemzeteknél próféta s apostol hírében 
állott.6) 

A szentszék ezen parancsa az alázatos szívű 
clairvauxi apátot rémületbe ejté. Epen most lépett 
életkorának •")•'> évébe. Elete folytonos csodának 
látszott, oly gyenge, halvány s hanyatló vala örö 
kös testsanyargatás és szellemi munka miatt kime 
rül t teste. Alig hogy lábain tudott megállani, s 3 év 
óta csak a legfontosabb ügyekben hagyta el kolos 
torát. Ezokból felmentésért folyamodott, mert egyik 
életirója szerint: corpus tenue et paenepraemortuum 

5) Epistola 256. ad. Dom. Papam Engenium Vol. I. 
J . P . Migne Par is 1862. 

6) Egész terjedelmében közölte Otto Frising. De Ges-
tis Lrid. Imp. 1. I. cap. 35. nemkülönben Baronius és Man-
ricus ad annun 1145. 

fuit . ' ) S*ö maga igy ir : fractus sum viribus, legi-
timam habeo excusationem ut iam non possim di 
scurrere ut. solebam.8) De íme! mihelyt Istennek 
eszközül kelle szolgálni, ez az érötlen beteges alak 
emberfölötti erővel kezd bővelkedni Mint az orosz 
Ián ugy neki izmosodik, a szó pedig mint a láng 
ugy tör ki ajkai közül, mivel szíve a szeretet 
tűzhelye volt.5) 

Ezen rendkívüli tehetségek és természetfölötti 
adományok miatt melyekkel sz. Bernard ékeskedett 
Kr. földi helytartója eltekintett testi gyengeségei 
tői s öt, ki egykor tanitómestere vala, megbizá a 
kereszt hirdetésével. De segédtársakat is rendelt 
melléje, de ezek közt ugy magasodik ki Bernard, 
mint a libanoni czédrus. ,0) A szent atya határo-
zott kívánságának s a kereszténység közös várako 
zásának végül engedett Bernard, s apostoli lelke-
sültséggel fogadta el ezen küldetés nehéz tisztét. 

(Vége köv.) 

Locordaire atya és százada. 
Az „Année dominicaine" czimű folyóirat, melyet kitű-

nő szerkesztője az első rangú katli. folyóiratok sorába emelt 
fel, e napokban közié Chocarne dömés-rendi atya s Páris-
ban székelő tartományi rendfőnök azon beszédét, melyet ez 
a ,Spanyol kath. Unió' nevű országos egylet gyűlésén Mad-
ridban Lacordaire atyának korára és századunkra gyakorolt 
befolyásáról mondott. Senki nagyobb tekintélylyel mint 
Chocarne atya nem szólhat a mesterről, kit méltó joggal 
élete dicsőségének és jótevőjének tart , mint szeretett tanít-
ványa és őszinte csodálója, mint legbensőbb bizalmi embere 
és hűséges történeti rója. 

Mit tartott Lacordaire atya századáról, s milyen vala 
la Ítélete felőle? Mily eszközökkel gyakorolta hatalmas be-
folyását ? E két gondolat körül csoportosul Chocarne atya 
conferenczia-beszédének eszme menete. 

„Mint minden férfias lélek, Lacordaire atya szintén 
felveté maga előtt azt a kérdést, vájjon mi lehet az a csodás 
erő. mely Francziaországban feltűnt, s mely egész Európá-
ban s az egész világon éreztette hatását; hol vagyon eredete s 
miben áll természete e hatalmas tényezőnek, melynek neve 
szájról szájra röppent, mely „rettegés és gyűlölet tárgya 
némelyeknél, csodálat és tiszteleté másoknál." Ö ezt nagy-
szerű nyelvén következőleg festé le: „A Nilus látta katonáit, 
a Tajo és Borysthenes hallották előnyomulásának zaját, 
sőt tovább, karjai kinyúltak az andesi völgyektől azon moz -
dulatlan vidékekig, hol Confucius azt liivé, hogy örökre 
magával ragadta a nemzedékek szellemét. A világ fel van 

7) Odo de Diogilo abbas S. Dionysii lib. VI I . De Lud. 
V I I I . Franc. reg. profect. in Orient, pag. 12. 

8) Epistola S. Bern. 228. 
9) Sixti Senen.-is Ord. Praed. Biblioth. S. 1. 4. cit. in 

Actis Sanctorum apud Bollandist. August, pag. 232. 
10) Guillelmi Tyrii lib. 6. belli sacri cap. 18. citatus 

ibidem Vicesi ma Aug*. S. Bernard. Clar. Abbas pag*. 229. 
38* 
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forgatva, és azok is. kik még csendesen ülnek, előérzetükben 
sejtik, hogy a hullámok hozzájok is fel fognak emelkedni, 
és hogy, e gigászi hatalom első szónokainak jóslata szerint, 
— a forradalom körutat fog tenni a föld kerekségén 

ítélete a forradalomról megbélyegezte benne a rosszat, 
melynek eredetét felvitte a potestantismusig és a hitetlen-
ségig. „Luther lázadása és Voltaire gúnymosolya, ez vala a 
franczia dömés előtt mételyes kettős eredete a forradalom-
nak." Ámde e két romlott forráson kivül Lacordaire atya 
jó forrást is talált, melynek kútfeje a kereszténység, mely 
uralkodik társadalmunkon, a mely a philosophismus erőlkö-
dése daczára katholikus maradt. S ez a jó forrás a szabadság-
eszméje. 

„Midőn e jóslatszerű szó, mondja Chocarne atya, va-
lamennyi kormányok, melyek Francziaországbau egymás-
után következtek, alkotmányának homlokára látszott fel-
írva ; midőn szabadság volt ígérve mindenkinek : vájjon mi 
csodálatos van abban, hogy a kath. egyház egy fia, elkesere-
désében azon bűnök láttára, melyek a szabadság nevében 
követtettek el, azt mint saját ját a maga részére követelte, 
annak oltalmát szava és művei számára igénybe vette és igy 
az ellenséget saját fegyvereivel igyekezett megverni ? Vagy 
nem ugyané szellemben jár t -e el sz. Pál , midőn némely 
tulajdonságaiból hasznot hajtani ohajtvén apostoli működé-
sének előmozdítására igy kiáltott fel : „Hiszen hogyha 
merni kéli tudni, merni fogok ón is. Héberek ? Én is az va-
gyok. Izraeliták ? En is. Ambrahám maradékai ? En még 
inkább az vagyok. Plus ego." 

Epen igy szólt franczia hazánk apostola ellenfeleihez: 
„Ti francziáknak mondjátok magatokat : én épen ugy az va-
gyok mint ti ; hazafiaknak : az vagyok ; bölcsészeknek : az is 
vagyok ; a szabadság barátainak : én nagyobb barátja vagyok 
a szabadságnak mint ti. Plus ego." 

„És ez a beszéd viszhangot keltett, mert a modern 
társadalom lelkének mélyén van érzék a jog és szabadság 
iránt, mely végre is minden rosz akaratot legyőz." 

Szónok emlékeztet arra, mikép biztosított Franczia-
országban az általános jog nevében követelt szabadság 
negyven évig szerzetesi szabad társulás és iskola-szabad-
ságot. 

„Ah ! kiált fel ragyogó ékesszólással Lacordaire tanit-
ványa, ah ez vala a szabadságért vívott harczaink fénykora! 
En ki merem mondani, hogy a X I X . század nem ismert s 
nem fog: ismerni Francziaorszáoban dicsőbb korszakot. Ez O o 
vala a kath. egyetértés és összetartás ideje, azon összetar-
tásé, melyet vezéreinek nagy tehetsége és a küzdelemben 
buzgósága a legteljesebbé s légritkábbá tett. Ezt a „ Katholi-
kus llnióu-t, melyet Spanyolország számára nemes elszánt-
sággal t i kezdeményeztetek, s mely az élő nemzedéknek di-
csősége a jövő kornak pedig erős hitem szerint üdve leend, 
— ezt a katholikus uniót mi akkor birtuk. Ezen franczia 
kath. unió vezéreinek neve vala : Lacordaire, Dupanloup, 
Moutalembert, de Falloux, ( )zauam, és mások nem kevesen. 
Valamennyi püspök, az egész papság, a világiak összesen, 
a kath. sajtó, egy értelemben, egy zászló alatt volt egyesül-
ve, melyre a vallás szabadsága s az egyház és Francziaor-
szág szeretete vala írva. Ah ugy van ; ezek szép és nagy na-
pok valának. Akkor boldogság volt élni. Nem emlékezhe-

tem vissza reá a jelenre való tekintet által megkeserített 
büszkeség nélkül. Ámde önök épugy fognak ez időkre emlé-
kezni, mint én, mert hisz Spanyolország nem volt távol a 
nagy, és hatalmas-szavú emberek e magasztos összhangjától. 
Donoso Cortésük szónoklata gyujtólag hatott lelkesedé-
sünkre, és hasonlíthatatlan Balmesük iratai előtt nem valá-
nak Pyrénéek." 

Igen, ezek szép és nagy napok valának. Akkor a 
szabadság napja minenki számára ragyogni és futását egy 
örök dél felé irányozni látszott. Hah, de reményeink csalat-
koztak : a szerzetesi társulás szabadsága fel vau forgatva, a 
szabad tanítást biztositó törvény tönkre van téve; a szabad-
ság zsarnok elnyomóink kezében eszközzé sülyedt a nép el-
büvölésére és zsarnokságuk fenntartására. (Vége köv.) 

Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.)* 

Furcsa természete van a mi korunknak. Ha Husz azt 
tanitá : „Senki se birhat világi hatalommal, sem főpap, sem 
püspök nem lehet, ha halálos bűnben él": ugy ezt szabad aka-
ra t jára kellett hagyni a tudomány szabadságának nevében. 
Hogy azonban V. Márton e borzasztó állitást, mely ha követ-
tésre talál minden államot megdönt és sok vérbe kerül, kár-
hoztatta, ez megbocsáthatatlan beavatkozás volt az emberiség 
jogai és szabadságába. I Ia két nagy nép kölcsönösen egymást 
mészárolja, és virágzó országaik vérpatak alatt tönkre men-
nek fejedelmeik büszkesége miatt, ezt a civilisatio diadalá-
nak mondják. De ha egy VI. Sándor tollat fog és azzal egy 
csepp tintát ejt a földabroszra, és igy a földet a czivakodó 
fejedelmek közt felosztja vér és háború nélkül, ugy ez me-
rénylet a fejedelmek méltósága és a népek önhatárzati joga 
ellen, oly iszonyú hierarchiai bitorlás, hogy a földgömb 
azok súlya alatt régen legörnyedt volna, ha szerencsére, 
mindazt, mi miveltség, ellenében fel nem hozzák Iluttentől 
egész Schulte lovagig. 

Igaz, a pápák kénytelenek voltak minden időben a 
fejedelmeknek ellentállni, hogy Isten egyháza jogát és a 
lelkiismeret szabadságot dölyfös megtámadások ellen véd-
jék : ők csak kötelességüket teljesítek, és mindazoknál, kik 
előítélet-mentes véleményre képesek, maguknak a legna-
gyobb dicsőséget biztositák. Gondoljuk meg azonfelül jól, 
hogy azt mily mérséklettel tették és a leghevesebb harcz-
ban is mennyire kiemelték a világi hatalmasokat ! Egy 
példa a sok közül. 1099-iki húsvét volt. Soká tartott már az 
investiturai vita az egyház és állam legnagyobb kárára. Az 
egész világ abban a véleményben volt, hogy csak I I . Orbán 
túlságos mérséklete oka annak, hogy a veszedelmes harcz 
oly soká húzódik. Nagy volt iránta az általános elégedet-
lenség. A római zsinaton jelen volt a vita egyik áldozata 
canterburyi Anselm. A zsinatnak vége volt, és a luccai püs-
pöknek, egy erőteljes hatigu férfiúnak kellett volna ha-
tározatait az nagy gyülekezet előtt felelvasnia. Alig 
hogy néhány szót előolvasott, midőn félben hagyta, és erő-
szakos benső izgatottság között a gyűlésben a pápa ellen 
zsémbeskedett. Mit is teszünk mi ? ! A hivőket terhekkel 
nyomjuk, a zsarnokok erőszakos tetteinek pedig nem vesz-
8zük elejét. Az ő zsarnokságukról, az egyház elnyomásáról, 
az ő egyházrablásukról naponként értesítve lesz a sz. szék. 
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segélyt és tanácsot kérnek tőled mint mindenek fejétől : de 
hogy mily eredménynyel, azt tudja a világ, és panaszkodik. 
Legfélreesőbb részéről jőve itt ült köztünk egy, szerényen 
hallgatva, és szeliden. Azonban hallgatása hangos szó : mi-
nél nagyobb alázata, minél szelidebb érzülete, annál inkább 
eljut Istenhez, annál inkább fellelkesít bennünket. Már 2 
éve, hogy ő itt van, s mi segélyt nyert ? Hanem tudod, 
kit gondolok ? Anselm ez Anglia primása. E szavakkal fel-
emelé pásztorbotját, és oly erősen dobta azt le a templom 
kövezetére, hogy csakúgy zengett. A pápa azonban intett 
neki és igy szólt : „Elég tisztitó, elég : lehet ennek még 
módját találni." ') Ez volt a világ hangulata, ez volt a pá-
pák magatartása : ők a küzdelemben csak vonakodva enged-
tek a sürgetésnek, többnyire ellentálltak. Hátha még ma-
guk mennének elő, hátha még a veszélyt maguk idézték és 
fokozták volna. Meggondolhatnák ezt a földi fejedelmek és 
Istennek megköszönhetnék, hogy a pápák szivébe ily mér-
sékletet adott. . . . És ezt nevezik a fejedelmek koronái és a 
népek szabadsága iránti ahitozásnak ! 

Ugyan ki volt az, ki a középkorban kifogásolta azt, ha a 
királyok népeikre elviselhetetlen terheket raktak, ha ők mél-
tóságukról annyira megfeledkeztek, hogy értéktelen pénzt 
értekesül adtak ki, vagy a jót értéktelenné tették ? Ki volt 
az, ki óva intett, ha egy fejedelem kölcsönért, mire neki 
ünnepélyei s kicsapongásokra szüksége volt, szegény népét 
a zsidóknak konczul engedte ? Ki volt az, ki a szabad ál-
lamok mellé állt, ha egy zsarnok szabadságukat megtámad-
ta ? Kihez futottak a kereskedők, ha igazságtalan fejedel-
mek árúczikkeiket országukban elkobozták, vagy ha rabló 
lovagok támadták meg őket, és kirabolták mint banditák ? 
Ki követelt és eszközölt a szegény alattvalók részére sza-
badságot. ha egy hatalmas szomszéd őket csapatonkint elűz-
te, és birkák gyanánt egy csordába összeszorította, hogy 
urának bohózatot szerezzen ? Ki tiltá el egyházi törvények 
által az uzsorát, a napszám lefogását ? Oh hogy még ma is 
a népek velejüket adó- és katona-állitásra pazarolják, hogy 
a szegény gyármunkások, kik keményebben vannak befogva 
és tar tva mint a középkori foglyok, hogy a kézművesek, 
kik a pusztitó uzsora alatt elvesznek, olyan valakivel bír-
nának, kinek pártfogása alatt szabadságuk ép ugy bizto-
sítva lenne, mint akkor, midőn a pápák a népek szabadsá-
gába való beavatkozásra válalkoztak ! Sz. Bernárd korá-
ban annyira ment már, hogy a pápának tanácsolni vélte, 
hogy ne szolgáltasson igazat senkinek, kik akármikép és 
akárhogy megsértetnek jogaikban, lia e teher alatt le nem 
akar sűlyedni. Honnête csoportosulás ? Onnét magyarázgat-
ják világbölcseink e tüneményt, mert az egész világ tudta , 
hogy a pápai hatalomtól más nem volt várható, mint a leg-
biztosabb jogok elnyomása, és minden képzelhető szabadság 
korlátozása ! No de legyen elég ! (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 10. Katholikus autonomia. — Való-

ban érdékes jelenségeknek vagyunk tanúi, mióta a középta-
nodai törvényjavaslat megbukott, oly érdekeseknek, hogy 
azokat nyomról nyomra nem követni valóságos mulasztási 
bün lenne. Alig hogy az a hires javaslat megbukott, azonnal 
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összeköttesésbe hozták ezt a kérdést az össszes kath. alapok 
jogi természetével, nem más czélból, mint hogy a kérdést 
még jobban összeza varják, mint a mennyire már összezavar-
va volt; azután pedig azt mondták, hogy az alapok jogi ter-
mészete benső összeköttetésben van a kath. autonómiával, de 
hát a katholikusoknak nem is lehet tulajdonképeni autono-
miájok, másrészt pedig az .állam ( ! ) sem fogja kezéből ki-
bocsátani az egyszer szerzett jogokat; most pedig, mi az érde-
kességek legérdekesebbje, azok kik igy beszéltek, önmaguk 
hirdetik, hogy illetékes helyen, már t. i. a kormány köré-
ben, komolyan foglalkoznak a kath. autonomia eszméjével. 

Már ha tekintetbe vészük, hogy e legutóbbi hir, a 
kath. autonómiával való komoly foglalkozás, azon oldalról 
jön, hol a kath. alapok confiscálása tulajdonképen az irány-
adó ; ha tekintetbe vészük, hogy e czéltól az illető körök 
magukat eliittetni nem oly könnyen fogják engedni ; akkor 
azt hiszük, ez az egész hir alaptalan koholmány, annál is in-
kább, minthogy azok a körök csakis az autonomiai testü-
letnek áll í t ják kiadhatónak a kath. alapokat. Mi tehát me-
sének tar t juk e hírt, mert nem tudjuk megegyeztetni, hogy 
azok mozdítsák elő a kath. autonomiát, a kik azokat az ala-
pokat kezük közt akarják tartani. Ha tehát lát juk, hogy 
mégis ilyen fa j tá jú lapok sürgetik, hangoztatják a kath. au-
tonomia megalapítását, akkor e liberális mozgalomnak a 
czélját egészen másban kell keresnünk, és e czélt azt véljük 
nagyon könnyű is megtalálni. 

Ez a czél t. i. az ijesztgetés, vagy ha tetszik megfé-
lemlítés. Az illetők ugyanis abban a téves hitben élnek, 
hogy a püspöki kar inkább tűri még tovább is a mostani 
gazdálkodást, inkább hajlandó lesz bizonyos alkura, hogy-
sem a kath. autonomiát létre jönni engedje : tehát pressiót 
kell gyakorolni annak híresztelésével, hogy a kormány köré-
ben komolyan foglalkoznak a kath. autonomia eszméjével. 
Szegény liberálisok, ti ugyan akkor megjártátok a ti szá-
mításaitokkal a katholikusokkal szemben. Mindig csalat-
koztatok és mégis mindig számítgattok. Epen most foly a 
nagyszerű historicus processus, melyből, ha valamiből, tanul 
hatnátok.A hatalmas kanczellár Bismarck is számitgatott,fe-e 
nyegetett, fenyegetését végre is hajtotta: és megfélemlitette-
a katholikus püspököket ? Nem látjuk-e inkább, hogy a 
megfélemlitési szándék czélt tévesztett volt ? Mit véltek te-
hát ? Azt, hogy ami nem sikerült a porosz püspökökkel, az 
sikerülni fog a magyar püspökökkel ? 

Ezek az urak, kik ez alapjában téves reményben rin-
gatják magokat, látszik, hogy a kath. egyháznak és igy egy 
eshetőleges kath. autonómiának sem birnak fogalmával: az-o O 
ért vélik, hogy avval ijesztegetni lehet; ez pedig igen-igen 
nagy tévedés. Két eshetőség —- csakis ilyenről szólhatunk 
— képzelhető. T. i. a püspöki kar vagy nem akarja, vagy 
akarja az autonomiát, de egy esetben sem lehet rá pressiót 
gyakorolni. Tegyük fel, hogy nem akarja: ez esetben nincsen 
semmiféle kormányi szabadelvű többségi hatalom sem, 
mely az autonomiát az egyházra erőszakolhatná, ez esetben 
tehát a fenyegetés egészen czéltalan lenne. De tegyük fel a 
másik esetet, hogy a püspöki kar akarja az autonomiát ? 
Talán ez esetben érné czélját a fenyegetés ? Talán ez eset-
ben sikerülne az egyházba becsempészni olyan protestans-
féle autonomiát, melytől előlegesen félhetne a püspöki kar ? 
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Mi egész világosan kimondjuk, hogy ha lesz autonomia, az 
csak olyan lesz, mert az egyház szervezete szerint csak 
olyan lehet, a minőt a püspöki kar megengedni fogna. Ez 
akara t ellenében minden törekvés hajótörést szenvedne, 
mert a püspökök nem engednék meg sohasem, hogy az egy-
ház szervezetével ellenkező autonomia csempésztessék az 
egyházba. A döntő szó csak a püspököket illethetné, ők ha-
tároznák meg a szervezetet, ők határoznák meg a számot, 
ők határoznák meg a tárgyalás keretébe felvehető ügyeket, 
stb. De, lia ez ugy van, akkor haszontalan minden megfé-
lemlitési szándék, haszontalan minden remény, mintha ily 
fenyegetésféle valami visszatartóztathatná csak egy perczig 
is püspökeinket az egyház jogainak, tulajdonának védel-
mében. 

Midőn azonban igy minden tekintetben nevetségesnek 
s czéltalannak ta r t juk az autonómiával való fenyegetést épen 
arról a részről, a hol legjobban megijednének, ha az auto-
nómiai csakugyan létrejönne, mert tudhat ják , hogy;ők]veszi-
tenének legtöbbet általa, másrészt vigyázni kell a kath. saj-
tónak az ellenfél takt ikájára , hogy ne hagyja összezavartat-
ni a kath. kérdéseket, mert különben csakugyan olyan gordi-
usi csomó lesz belőle, melyet megoldani a legnehezebb fel-
adatok közé fog tartozni, pedig mi megoldást, nem pedig 
ketté vágást óhajtunk, tar tva, nagyon is tar tva tőle, hogy a 
ket té vágás, mint már magában is nem természetes eljárás, 
érzékeny sebeket ejthetne. Ezeket ejteni ugy látszik terve az 
összezavarás embereinek. 

Igen, nekünk vigyáznunk kell, hogy a kérdések össze 
ne zavartassanak és ezért hangsúlyozni kell, hogy a kath. 
autonomia kérdésének eldöntése egészen független a kath. 
alapok jogi természetének eldöntésétől: e két kérdést összeza-
varni nem lehet, nem szabad. A liberális saj tó kezdte meg e 
zavart; midőn ugyanis lát ta , hogy a hath. sajtó napról napra 
fejtegette az alapok kath . jellegét, midőn tapasztalta, hogy 
e szakadatlan emlegetés .már kényelmetlenné kezd válni, 
ime közbedobta a kath . autonomia kérdését, hogy a figyel-
met elvonja a kath. alapokról, vagy legalább is ugy tüntesse 
fél a dolgot, hogy első dolog az autonomia, azután jön a sor 
az alapok jogi természetére, jól tudva, hogy azt az autono-
miát egy nap alat t felfújni lehetetlen, és igy. qui habet 
tempus, habet vitam. E cselfogást felismerve mi a nézetben 
vagyunk, hogy az alapok kérdése előbb való, ennek átadását 
kell első sorban sürgetni; a püspökök, mint az egyház komány-
zói karának feladata levén gondoskodni az alapok mikénti 
kezeléséről a legfőbb patronussal, mind addig is, mig megál-
lapodás fog létrejönni az iránt, hogy a püspöki kar ál tal 
kezelt alapok az ő, minden korláttól ment fő felügyeletük 
mellett, a hivek kezelésére mily hatáskörrel bízassanak. 
A liberálisok tehát csak beszéljenek, benünket nem ijeszte-
nek meg', sem össze nem zavarnak, és lesz rá gond hogv 
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a zavarosban ne halászhassanak. 
Csanádi egyházmegye . Tavaszi kerületi gyűlés. — A 

nugykikindai esperesi kerület papsága május 4-éu t a r t á ez 
évi tavaszi gyűlését Nákófalván. A gyöngélkédő prépost, 
f t . Dr. Littahorszky Károly, nagykikindai főesperes-plebá-
nos, és Farkas János lörökkanizsai plébánoson kivül a többi 
kerületi paptársak valamennyien megjelentek, összesen 12. 
Megtisztelte gyűlésünket három vendég is a szomszéd zsom-

bolyai kerületből, t. i. Kristofcsák Gyula, grabáczi plébános 
ideigl. segédlelkészével együtt , és Rosen P á l kiskomlósi plé-
bános. Mindazok elvégzése után, miknek az ily gyűléseken 
szabály szerint el kell végeztetniök (s mik közt kiváló ér-
dekkel bir t a nt. Govrik Sándor csókái plébános ál tal kidol-
gozott s felolvasott thema, a törvénytelen gyermekek anya-
könyvelése mikéntjéről, (s van-e eset, melyben a törvénytelen 
gyermekek természetes atyjok nevén nevezhetők el ?) egy 
kerületi paptárs azon indítványt tette, hogy más egyház-
kerületek példáját követve, a nagykikindai kerület papsága 
is kath. sérelmeink ügyében s illetve ezek orvoslása végett 
kérvényt intézzen par lamentünk felső — és alsóházához. Az 
indítvány elfogadtatván, a már kész mindkét kérvény fel-
olvastatott s a jelen voltak által aláíratot t — azon két hoz-
zájárulás alájegyzés végett a távollevő kerületi társaknak 
is meg fog küldetni , azután pedig fiúi hódolattal megyés 
főpásztorunk ő nagyméltóságához fog a kerület buzgó ales-
perese, f t . Löschardt Nándor által felterjesztetni kegyes atyai 
jóváhagyás végett, mivel, ámbár kérvényeinkkel a magunk 
ügyét védjük, de a politika terére is át léptünk, ilyesmit 
pedig a kerületi papság csakis megyés főpásztora kegyes 
atyai engedélye és jóváhagyásával kíván tenni. Fe lmerül t a 
gyűlésen azon vélemény is, hogy ha az alpapság ilyesmik-
ben főpásztora nélkül cselekszik és intézkedik, hadsereg 
lesz vezér nélkül, ennélfogva nekünk alsóbbrendű papoknak 
főpapjainktól kellene az ilyen ügyekre nézve az inditó ve-
zérszót bevárnunk, máskép igyekezetünket siker nem fogja 
koszorúzni ; ennek ellenében hangsulyoztatott, hogy ilyes-
mikben nem szükség főpásztoraink szavát bevárnunk, mivel 
ez a pressio szinét viselné magán, s különben is biztosak le-
hetünk kegyelmes főpásztoraink ebbeli bölcs támogatásá-
ról, mint erről világosan megyőződnünk már nem egyszer 
volt alkalmunk. Mivel e becses lapok tere egyéb czik-
kek es levelezésekkel úgyis nagyon igénybe van véve, csu-
pán azon pontokat akarom köztudomásra hozni, melyekre 
nézve kérvényeinkben orvoslást keresünk. Ezek a követke-
zők : 1 Valamint a hazánkban lakó egyéb vallásfelekezetek 
az ő felekezeti alapitványaikat az ország kormánya s a tör-
vényhozó hatalomtól egészen függetlenül, ezek minden be-
avatkozása nélkül önmaguk kezelik : ugy a mi kath. alapja-
ink és alapitványaink is ilyeneknek ismertessenek el, és n°m 
állami, hanem tisztán kath. czélokra fordíttassanak, mi azok-
nak tagadhatat lan rendeltetése. 2. Nevezetesen sürgetve 
kér jük , hogy a pesti egyetemnek eredeti kath. jellege visza-
szaállittassék. 3, kérjük a m. t. képviselőházat (méltóságos 
főrendeket) méltóztassék a középtanodai oktatást és nevelést 
szabályozó oly törvény megalkotásáról gondoskodni, mely-
ben a kath. középtanodáinknak is specialis jellege megóva 
legyen, s melyben valamint a más felekezeti, ugy kath. 
középtanodáinkra nézve is az államnak csupán főfelügyeleti 
joga mondassék ki, mint amely azt, elismerjük, megilleti : 
— de hogy kath. középtanodáinkkal az állam s illetve a 
kormány a maga kénye-kedve szerint rendelkezhessék s ő 
legyen benne az egyedüli ur, annál kevésbbé ismerhetjük el, 
mivel a tapasztalat muta t ja , hogy ezen tanodak a magas 
kormány önkényes kezelése alat t dekatholizáltatnak és nem-
sokára azon színvonalra fognak sülyedni, melyen a tisztán 
állami és felekezetnélküli tanintézetek állanak, melyekben 
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a vallási oktatásra semmi súly nem fektettetik, s melyekből 
ennek következtében máris a szellemi és jeliemi szegényle-
gények egész serege kerül ki, kik sem vallással sem lelkiis-
merettel nem bírván, mindig készek tettel igazolni Trefor t 
ő excjának minap elmondott nagyon igaz szavát, miszerint 
vallás nékül nem lehet egy országot sem kormányozni. 
Hangsúlyozzuk tehát ama kérelmünket, hogy kath. közép-
tanodáinkhoz való jogaink — nevezêtesen a ,kath. tanul-
mányi bizottság' (commissio studiorum catholica) felállítása 
ál tal — teljesen azon módon óvassanak meg , miként 
ezt az kalocsai bibornok-érsek ő eminentiája ismert memo-
randumában kifej tet te. 4. Az 1868. évi X X X V I I I t. cz. ál-
tal meghonosított úgynevezett közös vagy községi, máskép 
felekezetnéküli iskolák, mint a hitközöny és vallástalanság 
s ebből szükségkép fejlődő erkölcsi elvadulás megannyi ápo-
ló intézetei hazánkban eltöröltessenek. 5. A polgári házas-
ság nálunk semmiféle a lakjában be ne hozassék. A házasság 
nekünk katholikusoknak szentség, mihez — a polgári követ-
kezményeket kivéve — hitelveink szerint semmiféle világi 
hatalomnak semmi köze nincs ; máskép is ennek behozatala 
nálunk legélénkebb meggyőződésünk szerint semmi de sem-
mi jót nem szülhetne, hanem igenis az erkölcsi féktelenség -
nek általa tá r t aj tó és kapu nyittatnék, s ujabb bureauk 
felállí tása által az ainugy is adókkal súlyosan terhelt nép-
nek helyzete ennek folytán még inkább sulyosbittatnék. Elő-
re tudjuk ugyan, miszerint az igen t. képviselők közt egy-
némelyik szinte szemünkre fogja vetni, hogy mi nem ér t jük 
a polgári házassagot. Ám legyen, hogy nem ér t jük ; de 
azt amaz igen t. képviselő urak nem fogják mondhatni, 
hogy a jelenkor legnagyobb államférfia, Bismarck berezeg 
nem ért hozzá; már pedig Bismarck herczeg Németország 
és az egész világ előtt bevallotta a miatt i szégyenkezését, 
hogy a polgári házasság Poroszországba való behozatalánál 
közreműködött . 6. A vadházasságok nálunk ijesztő módon 
terjednek ; kér jük azért a m. t. kéviselőházat (mélt. főren-
deket) méltóztassék oly törvényről gondoskodni, mely által 
azoknak gyökeresen gát vetessék, — de nem a polgári há-
zasság meghonosítása által, mert ezt hitelveink szerint min-
denha csakis törvényesített ágyasságnak keilend tekinte-
nünk. 7. A vasárnapok és ünnepek megszenségtelenitései el-
len óvintézkedéseket kérünk ; mert az Isten harmadik pa-
vancsolata époly szent, mint az ötödik, hatodik vagy hete-
dik. 8. Ké r jük az 1868. évi L I I I . törvényezikket, mely a 
vegyes házasságokban úgyszólván vallási kétkulcsosságot 
állapit meg, akkép modosítani, hogy a szülőknek természeti 
joguk visszaadassék, miszerint összes gyermekeiknek vallása 
iránt magok egyezkedhessenek. Ké r jük pedig ezt nem az-
ért, mintha e törvény a kath. egyházra kárt vagy vészt 
hozna, hanem azért, mivel a szülők minden tekintetben, te-
hát vallás tekintetében is természetes jogot birnak gyerme-
keikre nézve, melyet tételes törvény által tőlük megvonni 
nem lehet. Az idézett t. cz. tehát ellene mond a természetes 
jognak, ép azért igazságtalan, igazságtalan törvény pedig, 
kivált ha oly mélyre benyúl a családba, a társadalomra 
sem jót sem üdvöst nem eredményezhet. 

Ezt a nyolez pontot tar talmazza mindkét kérvényüuk, 
melyekre nézve kellő orvoslatot kérünk és várunk azoktól, 
akiket illet. 

Ennek elintézése után a gyűlésen még a következő 
három inditvány tétetett : 

1. Kéressék meg legmélyebb fiúi hódolattal megyénk 
kegyelmes főpásztora, kegyeskedjék egyházi világi tanfér-
fiakból álló vegyes bizottságot kinevezni, melynek feladata 
leszen alapszabályokat kidolgozni a megyénkben alakítandó 
kerületi vagy vidéki kath. tanító-egyletek számára ; ezekből 
fogna alakulni az egyházmegyei tanitó-egylet, mely a hazánk-
ban levő többi ily tanító-egyletekkel szövetkezvén az orszá-
gos kath. tanitó-szövetséget képezhetné szemben a cultusmi-
niszter ő exja ál tal megteremtet t felekezetnélküli, úgyneve-
zett országos tanító-egylettel, melytől, hogy mi kathol iku-
sok semmi üdvöset nem várhatunk, volt módunk benne 
meggyőződni. — Ezen inditvány egyértelinűleg elfogad-
ta tot t . 

2. A lelkipásztorok közvetlen érintkezésben levén a 
hívekkel, ezek lelki szükségleteit látva l á t j á k ; segitőkül 
szolgálhatnának erre nézve a megyénkben rendezendő nép-
missiók. E czélra is tehát legalázatosb fiúi kérelmünkkel 
já ru l junk megyénk apostoli lelkű főpásztorához, kegyesked-
jék legjobb bölcs belátása szerint alkalmas módozatot szabni 
arra, mikép lehetne a népmissiókat egyházmegyénkben leg-
sikeresebben megtarthatni .*) 

3. Végre az U r szőllejében fáradó lelkipásztorok a 
maguk lelki szükségleteit is élénken érezvén, nehogy a 
mindinkább felhalmozódó munkában ellankadjanak, hanem 
legyen évenkint kiválóan jeles alkalmuk erejökben ú j ra 
meg is if jodni : kér jük megyénk m. t. főpásztorát, kegyes-
kedjék, ha lehetséges, módot ejteni, mely szerint a megye 
lelkipásztorai és papsága a temesvári papneveldében éven-
kint egyszer, mikor erre legalkalmasabb idő kínálkozik, 
lelki szentgyakorlatokban részesülhessenek. Ezen inditvány 
is egyértelmüleg elfogadtatott . B. G. 

IRODALOM. 
•+- Egyházügyekre vonatkozó magyar országos tőrvé-

nyek, királyi és kormányrendeletek tára. 1741—1881-ig. 
Összeállította Tokody Ödön papneveidei al igazgató. Ára 2 
f r t 50. Temesvárott . 1882. X I V . 453. lap. 

Nagy szorgalommal összeállított kimagasló becsű 
munka, melyet a közéletben forgolódó pap nehezen nélkülöz-
het. Szerző neve minden további ajánlást feleslegessé tesz. 

= Egy úttörő irodalmi munkára van szerencsénk t. 
olvasóink figyelmét felhívni. Czime: „Kiskárpátí Emlékek 
Vöröskőtöl Szomolányig." Úttörőnek nevezzük Jedlicska P á l 
kedves barátunk e művét azon szokatlan értelemben, hogy 
az igen alkalmas tanulni, kutatni , s nevöket irodalmi téren 
megörökíteni szerető paptársainkat vidékök hasonló hely-
s művelődéstörténeti leírására ösztönözni, megadva erre egy-
szersmind nagyjából a mintát is. Magyarország múl t ja egy-
házunk és hazánk legszorosabb fr igyéről tesz tanúságot 
Amannak fénykora fénykora volt ennek is, és a szenvedő 
hazával szenvedett az egyház is. Különösen művelődésünk 
kezdetben kizárólag egyházi s később is nagyrészt vallási 

*) Erre nézve a .jelenvoltaknak az volt a véleiliényök, hogy van 
nálunk régibb rendelet, melynek alapján minden lelkipásztor maga tart-
hat plébániája hiveinek missiót akkor, mikor legjobbnak és szükségesnek 
lá t ja ;—ennél fogva e kérelmünkkel a megye főpásztorához járulni fö-
lösleges. 
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alapokon nyugodott, a melyekről azt előmozdítani annyit 
tenne mint szakítani a múlttal, a mi egy nemzet életében 
egyenlő az öngyilkossággal, vagy legalább is ennek megkí-
sérlésével. Vájjon ki volna hivatottabb a mult becsülésére 
oktatni s az abból folyó tanulságok levonására szoktatni a 
nemzeteket . . . a papságnál ? Művelődésünk történelme 
nagyrészt egyházunk történelme. Jedlicska Pá l fenczimzett 
művében is, mondhatni, főrész az egyházi. De halljuk előfize-
tésre szóló felhívását, melyet melegen ajánlunk t. olvasóink 
pártfogásába. 

A hazai történelemnek több serény munkása, hosszabb 
idő óta azon fontos feladattal foglalkozik, hogy édes ha-
zánk egyes megyéi- városai- s vidékeinek hely- s művelő-
déstörténeti leirását minél tüzetesebben megismertesse ; s 
kétséget nem szenved, hogy ilynemű történeti művek leg-
inkább hivatvák a nemzet műveltsége történetének minden 
mozzanatát megvilágítani, s ezáltal oktatólag s tanulságo-
san hatni. 

A történelem ezen irányától lelkesittetve, hosszabb 
ideig gyűjtöttem anyagot a fentirt munkához, melyben a 
pozsony-vármegyei Kiskárpátoknak azon vagy 4 Q mért-
földnyi vidékével foglalkozom, mely Vöröskő, Szomolány, 
Boleráz, Bogdánócz, Pudimeritz, Vistuk, s Dubova között 
elterül. 

Ezen hely- s művelődéstörténeti tanulmányomban fő-
leg a vidék nevezetesebb történeti eseményeit, az egyházi 
műemlékeket, a tudomány, nevelés, művészet, gazdászat s 
ipar terén felmerült érdekesebb régi mozzanatokat, birtoko-
sokat, birtokviszonyokat, a népélet- s népszokásoknak jelen-
tékenyebb vonásait helységenkint ecsetelem. A munkának 
egyik nagy része, a még ép karban levő Vöröskő várával 
foglalkozik, melynek múltja szorosan összeforrt az itt bir-
tokos gr. Pálffy családnak életével. 

A munkában a következő helységeknek történeti emlé-
kei lesznek vázolva : Cseszte, Ompital, Alsó-Diós, Felső-
Diós, Losoncz, Nestik, Szomolány, Boleráz, Klc9ován, Sel-
pitz, Bogdánócz, Suba, Ivosolna, Hosszúfalu, Borova, Ist-
vánfalva, Pudmeritz, Vistuk, Dubova, Pi la . 

A munkához — a vidéken találtató nevezetesebb mű-
emlékeknek csinos fametszetű rajzait — finom rajzpapiron, 
— a vidék térképével együtt fogom mellékelni. A famet-
szeteket t. Morelli Gusztáv ur — jeles művészünk, lesz szí-
ves elkészíteni A képeken Vöröskő várán kivül több remek 
góthizlésű szentségtartó s kehely lesz ábrázolva stb. 

A munka mintegy 19—21 nagy 8-ad rétű iven,- finom 
papiron fog a „Hunyadi Mátyás" czimű nyomdaintézet ál-
tal nyomatni. — A munkának előfizetési ára 3 o. é. fr t . 

H a e művem szerencsés lesz a t. olvasóközönségnél 
viszhangra találni, szándékom a Kiskárpátok aljának Szo-
molánytól — Vágujhelyig terjedő vidékét hasonló irány- s 
modorban, egy önálló műben nemsokára ismertetni. 

Tekintetbe véve munkám kiadásának jelentékeny 
költségeit, — s az előfizetési árnak mérsékelt összegét, tisz-
telettel értésére hozom a t. cz. olvasóközönségnek, miként 

én e munkának nyomatását csak akkor fogom foganatba ve-
hetni, midőn az előfizetések száma iránt tájékozva leendek, 
mivégből alázattal kérem a t. cz. előfizetőket, szíveskedné-
nek előfizetési szándékukat mihamarább — s legkésőbben f. 
évi junius 15-ig, — levelezési lapon velem közölni. 

A munkát f. évi november l - ig posta-utánvét mellett 
fogom a t. cz. előfizetőknek átszolgáltatni. O o 

Felső-Dióson, (Pozsony vármegye u. p. Szomolány), 
1882. ápril 30. 

Jedlicska Pál, 
felső-diósi plébános, 

a magyarországi műemlékek bizottságának kültagja. 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére, Miehl J akab székesfehérvári idősb mesterkano-
noknak a Mindenszentekről nevezett veszprémvári czimzetes 
prégostságot, — Benedek Ferencz i f jabb mesterkanonoknak 
pedig a szt.-Miklósról nevezett csukási, máskép chuchnisi 
czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1882. évi április hó 29- én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k 

VEGYESEK. 
— Király ö felsége, az ország fővárosában időzvén, 

kegyelmes főpásztorunk főm. és ft . Simor János bibornok 
herczeg primás ur ő eminentiája is székhelyéről a fővárosba 
érkezett le. 

— Magyar zarándoklat Jeruzsálembe. Megkaptuk az 
erről szóló programmot, mely különben kapható 10 krért a 
Mária-remetei kápolna- egylet irodájában (Gránátos-utcza 
a szerviták épületében.) Indulás Budapestről jul. 2-án. U t i 
költség oda s vissza teljes ellátással: I I . osztály. 220 frt , I I I . 
osztály 100 frt aranyban. Jelenkezés és fizetés csakis az em-
1 ített irodában történhetik. 

— Egyetértés és összetartás ! Hej , ez kell a katholiku-
kusoknak, nemcsak nálunk, de egyebütt is. Például épen 
most fejezték be Párisban a kath. munkás-egyletek közgyű-
lését. A zárünnepély templomban, a Notre-Dameban, folyt 
le. Ünnepi szónok Monsabré atya volt. A társadalmi kér-
dést a kereszténység nélkül nem oldhatja meg senki. Ámde, 
úgymond, egyetértés és összetartás nélkül a kereszténység 
semmire sem mehet. Azért tehát jelszavunk a jövőre ez le-
gyen : Egy szív, egy lélek ! Ez az Isten országa. Ezért imád-
kozzunk mindennap. 

— Ft . Császlca György szepesi püspök ur ő excellen-
t iája a greniczi tüzkárosultaknak 300 frtot, a hajléktalanná 
lett esp. plébánosnak ft. Liptai Ferencz urnák pedig 200 
frtot kegyeskedett adományozni. 

A SZERKESZTŐ POSTÁJA. 
O. iî. Ne bolygassuk papnevelő intézeteink egyház irodai mi isko-

láit. Kellően beosztva növendékeink művelődésének eszközei közé, szak-
értő felügyelet alatt, elvitázhatatlanul nagy hasznot hajtanak azok. Ha 
nem volnának még meg seminariumainkban az irodalmi munkásságnak 
ezen előkészitő palaestrái. mióta lapszerkesztői tisztünknél fogva kézira 
tokát revideálunk, melyekből, ha garmadástól töröljük is a hibákat, még-
sem lehet takaros dolgozatot faragni, mi volnánk azok, kik az ily hibát-
lan Írásba begyakorló iskolák felállítását sürgetnék. A jó uton járó egy-
házirodalmi iskoláknak tehát békét kell hagyni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Sz. Bemard a 12-ik század keretében. — Lacordaire a tya és százada. — Egyházi tudósítások : Budapest 
Az országos magyar könyvkiállítás és még valami. — Budapest. A válság napjai. ,— A Szent-László-Társulat . — Iroda-

lom : — Vegyesek. 

Sz. Bernárd a 12-ik század keretében. 
Mint a kereszteshadak hirdetője. 

(Vége.) 

III. 
Ámde Európának idöviszonyai, melyek közt a 

szerzetes apát fellépett, hogy nyugatot fegyverre 
hivja s kelet megmentésére indítsa, — már nem 
valának oly kedvezők, mint midőn amiensi Péter 
egy félszázaddal ez előtt az egész kereszténységet 
a sz. sir felszabaditásának eszméjével felvillanyozta. 
Amaz óriási akadályok ismerete, melyeket az első 
keresztesháboruban kellett leküzdeni, ama roppant 
nélkülözések és szenvedések emlékezete, melyeknek 
egész hadoszlopok estek áldozatul, sőt, melyek a 
hős Gottfried s annyi ker. lovagnak korai halálát 
okozák, a lelkesedés tüzét nagyon leapasztották. 
Ehhez járu l t még egy más nehézség is, melylyel 
Bernárdnak ezen második keresztes hadjárat hirde-
tésekor szintén kelle számolnia. 

A ker. tudományossággal párhuzamosan ha-
ladnak az egyházi művészetek is. A scholasticismus 
és mysticismus most kezd felvirágzani. S mig sz. 
Bernárd cellájában megírja az énekek énekének 
commentárját, a sz. irás mysticai értelmezésének 
ezen elragadó remeket : addig hazajában ég felé 
törni látja a góthdómokat, a kövek ezen plasticai 
mysticáját, a ker. hittitkok symbolicáját, mely csu-
pa áhitatot és szeretetet lehel. 

Az egyházi műépítészet czéljából jámbor test-
vértiletek alakultak remek szervezettel. Férfiak, 
asszonyok, gazdagok, szegények, nemesek s pórok 
azokba lépni, építészeti anyagot s kézi munkát ren-
delkezésükre adni siettek. Oly élénk volt a 12-dik 
században a ker. szellem s hitélet, hogy az if-
jú nemzedék dúsan felserdülő képzelötehetségét 

természetfölötti eszmékkel dúsan gazdagítá, s azt 
a legnemesb irányban foglalkoztatá. Ezen termé-
keny ker. talajból nőttek ki ama már 7 százados 
viharokkal daczoló székesegyházak Francziaország -
ban, melyek késő századoknak hirdetik, mily mii-
vekre képesek a jól szervezett társulatok, ha azokat 
eleven hitélet lelkesíti, s az eszményi szép valósí-
tására izányozza. 

De épen az Isten dicsöitését czélzó eszményi 
szépnek valósítása az egyházi műépítészeiben, mi-
hez szintén lelki kegykincsek kapcsolva valának, 
rengeteg akadályt gördített ut joüba a keresztes-
hadjárat hírnökeinek. Rendkívül nehezére esett 
mindenkinek a sz. müveket félbeszakítani, s ten-
gerentúli hadjárat esélyeinek s viszontagságainak 
ú j ra kitenni magát, melynek sikere az eddigi tapasz-
talatok után vajmi kétesnek s bizonytalannak lát-
szott. Mindezen s egyéb tekintetek szerfölött lohasz-
ták a harczi kedvet, s a bourgesi gyűlés határozatai 
a kedélyekre minden befolyásukat veszteni kezdték. 

Mindezek daczára a lelkes apát híven megbí-
zatásához kenetteljes leveleivel s apostoli út jaival 
a sziveket egy u j kereszteshad eszméjének megnyerni 
törekedett ; egy eszközt sem mulasztott el, hogy 
r int fejedelmeket s népeket ily sz. vállalatra lelke-
sítsen. Magára Palaestina s fővárosára is irányzá 
figyelmét, hogy legalább a még meglevő birtok a 
keresztények kezében maradjon. E czélból mind a 
jeruzsálemi patriarchához, Vilmoshoz, mind pedig 
Melisende királynéhoz leveleket intézett. A patriar-
chát alázatosságra inti, mivel enélkül a többi eré-
nyek mind megdőlnek s a mely a többieket pótolni 
képes. De halljuk kenetteljes szavait: „Midőn a 
Magasságbelinek tetszett, hogy végzéseinek ti tkait 
az emberi nem üdvössége végett kinyilatkoztassa, 
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az emberek iránti szeretete oly túláradd volt, hogy 
saját egyszülött Fiát kiildé e világra. Ez emberré 
lett, hogy az embereket megváltsa, s magához hivá 
azokat, kiket választott, s kiválasztotta azokat kiket 
a többiek fölött szeretett. De ezek között volt egy, 
kit különösen szeretett: ez vala a választott a vá-
lasztottak közt, a szeretett a szeretettek közt. Erre 
bizá kereszthalálának végperczeiben saját édes any-
ját, szűz Máriát . . . Mire czéloz eme bevezetésem? 
Csak kisérj engem figyelemmel! Az Ur többeket 
választott, kiket apápi méltósággal feldíszített, több 
fejedelmet népe fölé rendelt. De a világ minden 
püspökei közül te vagy egyedül Dávid háza fölé 
helyezve, egyedül te reád bízatott e szerencsés or-
szág lelki gondja; itt diszlett az élet fája, itt illato-
zott az égi titkok virága, itt fakadt a völgy lilioma. 
Oldd meg saruidat, mondá hajdan az Ur Mózesnek, 
mert e föld, melyen állsz, szent föld. (Exod. III. 1.) 
Oldd fel magadat, ki ugyanazon helyen lakol, min 
den földi bilincs alul . . . Mily rettenetes ezen hely, 
hol az isteni irgalom napja felkelt, hogy minket 
megvilágosítson ; mily félelmes e hely, hol a csa 
ládatya tékozló fia elé ment. nyakába borult s azu-
tán díszes öltönynyel megajándékozá ; hol az oly 
gyengéden szerető Világüdvözítő olajat s bort se-
beinkre öntött ; hol minden vigasztalás Istene ve-
lünk örök szövetséget, szerzett . . . Oh szent hely, 
hol isteni Megváltónk nemcsak vizzel hanem vérrel 
áldozott; hol élt és meghalt! . . . Vájjon utána ki 
lehet méltó itt lakni? Egyedül az, ki az édes Jé-
zustól megtanult szelid s alázatos szívű lenni. 
Alázatosság nélkül lelki üdvösségünk veszélyben 
forog. Ha ezt biztosítani akarod, fektesd alázatos 
ságra: . . . ez egyedül tesz méltóvá azon kitűnő ál 
lásra, melyet elfoglalsz ; egyedül vele érdemeibe 
ted ki Isten kegyelmét, ki noha mindenekfölött 
van, kegyes pillantással tekint a leggyöngébbre a 
földön." ') 

Azon közeli benső viszonyok, melyek Bernárd 
s korának legtekintélyesb egyénei közt léteztek s 
melyeket az isteni gondviselés fűzött- s gyarapított, 
a kereszteshad hirdetésekor rendkívül jó szolgálatot 
tettek neki. Ezen apostoli működését nagyban elő 
segítették s még mielőtt szónoklatának varázsereje 
nyugat Európa népeit elragadá, máris megnyerte 
terveinek a társadalom irányadó köreit kenetteljes 
leveleivel. A szerény szerzetes apát, királyok s pá-
pák lelkiigazgatója s tanácsadója, századának irány-

') Epistola 393. ail W . patriarcham Jerosolymonun. 
Tom. I. Mio-ue. 

adója volt. MostJJeruzsálem sorsa feküdt szivén: 
azért czélszerűnek vélte annak királynéjával leve-
lezést folytatni. Melisende özvegy s kiskorú fia III. 
Balduin nevében kormányzónö; kettős ok Bernard-
ra, hogy gondját neki szentelje. Mindezen levelei-
ben mint lelki atya bizalomteljesen oktatja nehéz 
helyzetében, vigasztalja, ker. türelemre buzdí t ja : 
„típen most vesztetted el férjedet a királyt, fiad 
pedig még gyenge a korona terheit viselni. Az 
egész világ szemei reád tekintenek. E helyzetben 
vértezd fel magadat bátorsággal. Matasd asszony-
ban a férfi erélyét. Intézd okossággal s mérséklet-
tel az ügyeket, ugy, hogy senki alattvalóid közül a 
király hiányát észre se vegye s az uralkodó közt 
kit elvesztettek s az uralkodónő közt, ki öt helyet-
tesíti, semmi különbséget se tegyen. Te azt mondod, 
nem vagyok erre képes, ez fölülmúlja tehetségei-
met, én csak gyenge ingatag asszony vagyok, ki 
nem ismerem a kormány szövevényes útjait . Igaz. 
sok ága boga van annak, ezt jól tudom. Ám, bár 
mennyire korbácsolja vihar a tengert, a Mindenható 
egy szavával lecsendesítheti azt.í4 2) 

Más levélben imigyen szól hozzá : „Hogy az 
emberek fölött igazságosan uralkodhassál, szüksé-
ges, szeretett leányom ! hogy téged Isten kor-
mányozzon. Sába királynéja Jeruzsálembe jött Sa-
lamon bölcseségét hallani ; növendéke akart lenni e 
nagv fejedelemnek, hogy országát bölcsen kormá 
nyozni tanulja. Ám az, kit neked ajánlok tanítómes-
terül, nagyobb Salamonnál ; ez a keresztre feszített 
Jézus. Ennek iskolájában tanul j meg mint özvegy 
szelid s alázatos szivü lenni, mint királyné pedig 
szeretni az igazságot s védeni az ártatlanságot." 3) O ö O / 

Bernárdnak ennyi bokros teendői közepett vé-
gül elérkeztek az 1146. évnek húsvéti ünnepei. 
Ezekre volt kitűzve a vezelayi gyiilés. A kereszt 
szónokának hírneve rengeteg népsokaságot vonzott 
oda Francziaország minden vidékéről. A fiatal VII. 
Lajos király, Eleonora hitvese, főpapok, országna-
gyok, nemes vitézek s minden rendű s rangú férfiak 
sereglettek össze. A beláthatatlan néptömeg egy 
domb lejtőjén foglalt helyet, mivel sem a nagy 
templom, sem a nyilvános piacz, sem a vár nem 
vala képes azt befogadni.4) 

2) Epistola 351. Tom. I. edit J . P . Migne. 
3) Epistola 289. Milisen mások szerint Melusina I I I . 

Balduin jeruzsálemi királv leánya. Ennek utódja Fulco ki-
rály Melisende férje volt. Ez nyulvadászaton lováról lebuk-
ván harmadnap meghalt 1142. évben. Ivera, Melisende 
nővére mint sz. életű apácza hunyt el. 

4) Otto Frising. De Gest. Fr id . Imp. cap. X X X V I . 
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A sz. szónok számára szabadban ama domb ol-
dalán, mely Vezelay síkságán kiemelkedik, faszer-
kezetű szószékalaku alkotmány állíttatott fel, liogy 
erről a néphez szónokolhasson.5) 

A kereszt hirnöke tehát az apostoli sz. szék 
tekintélyének és saját életszentségének fénykörével 
övezve szószékre lép; oldala mellett áll Lajos király 
a kereszttel feldíszítve. Midőn az istenileg ihletett 
szónok mézes ajakát megnyitja s az evangeliumi 
szózat egi harmatját a szivekre árasztja, a közlel-
kesedés félbeszakítja e felkiáltással: „Keresztet, ke-
resztet nekünk !" 6) 

Bernárd alig végezheti el a pápai irat felolva 
sását. Azután élénk színekkel festi Palaestina közel 
veszélyét, s benső megilletődéssel vázolja Jeruzsá-
lem fájdalmas panaszait, mintegy második Jere-
miás; végül pedig lángoló hévvel felhívj a Franczia 
ország nemeseit s a ker. népet, hogy a Megváltó 
sz. sírjának megmentésére fegyvert ragadjanak. 
Be sem fejezheti sz. szónoklatát, mely viharhoz ha-
sonlóan ragadja magával a gyülekezetet, mely egy-
hangúlag e szavakban tör ki: „Isten akarja!" A ki-
rály könnyekig elérzékenyülve Bernárd lábaihoz 
borul s ünnepélyesen fogadja, hogy a sz. föld se-
gítségére siet. A megváltás jelével ékesítve, most 
a király kér szót s nemzetének kihirdeti ama sz. 
fogadásokat, melyeket Isten neki sugallt. Maga 
köré gyűj t i a nemes harczfiakat s erélyes hangon 
vázolja a gonosz liliszteust, ki Dávid házára tör, s 
azt szégyengyalázattal megbecsfeleníteni készül. 

A lovagias király szavai könnyekkel vegyítve 
a sziveket közlelkesedésre ragadják. A tengernyi 
népsereg zokogásban tör ki. A közeli halmok ,a ke-
reszt' jelszavától viszhangzanak. Királyi férje pél-
dájára a királyné is Bernárd kezéből veszi a zarán-
dokkeresztet. A királyi pár fönséges tettét követik 
az országnagyok s nemesek legelőkelőbbjei u. m. 
a király testvére Dreux i Róbert, a champagni gróf 
fia Henrik, elsaszi Theodor, Coucy-i Enguerrand; 
továbbá Archambauld Bourbon ura, Lusignan i 
Hugó s egyebek. A keresztjelek készlete nem volt 
elég a zarándokjelöltek számára, s azért Bernárd 

liunc coDventum vocat magnum parlamentum, cit. apud Bol-
landist. t o n . 4 p. 189. Odo de Diogilo De exped. Lud. ATI. 
iu Orient lib. I. p. 11. magnum colloquium ibidem. 

5) Quoniam in Castro locus non erat, qui tantam multi-
tudinem capere posset, extra in campo fixa es tabbat i lignea 
machina, ut de imminenti circumstantibus loqueretur. Odo 
de Diogilo ibidem p. 11. cit. apud Bollandist. eodem loco. 

6) Hanc ascendit cum rege cruce ornatus, cumque coe-
leste orgánum more suo divini verbi rorem fudisset coepe-
runt undique conclamando: Cruces, Cruces expetere. Ibidem. ' 

kényszerítve látja magát saját öltönyét leszakítani 
s kereszt idomban elajándékozni.7) 

A következő napokon is egyre özönlik a nép 
minden vidékről Vezelay-ba. Az u j keresztes hadfiak 
•sz. öröme mindegyre növekszik. A nemes példa va-
rázsereje a messze távolt is körébe vonza. A lökés 
megvan adva. Az égi tűztől, melyet Bemard leho 
zott a földre, kigyulladtak a szivek. Isten lelke, 
mely nem e világé, diadalmaskodik a politika tekin-
tetein. A közös sz. vállalat megszünteti a magán O o 
érdek párttusáit . Békeszövetségek ínegpecsételik a 
fejedelmek s népek közti barátságot. A nemes érzü-
let s az eszmények utáni törekvés ú j ra diadalt 
ül az anyagi érdek fölött. A szeretet angyala elűzi 
az önzés daemonját, tiszta a religio hajnalpirja ismét 
felhasad azon vidékeken, melyekre a szakadárság 
s a hitetlenség sötétséget s pusztulást hozott. 

Végül Lajos király Bernard tanácsára mind-
azon előkészületeket s rendszabályokat foganato-
sítja, melyek a megindítandó kereszteshadjárát si-
kerét biztosítani hivatva vannak. Mindenekelőtt 
követeket meneszt Roger Sicilia királyához, tőle 
hajókat, élelmiszereket kieszközlendö azon esetre, ha 
tengeren menne az expeditio. Konrád császár s II. 
István magyar királyhoz leveleket küld, melyekben 
kéri, hogy országaikban szabad átmenetet engedje-
nek hadainak, lia szárazon mennének, amint csak-
ugyan történt. Sőt Emánuel Komnenos keleti csá-
szárhoz is jönnek megbizottjai, hogy vele véd s 
daczszövetséget kössenek. Ezen megtett előkészüle-
tek jelentése után a keresztes hadjárat megindítá-
sát a jövő u. m. 1147-dik év tavaszára tűzi ki, s 
evvel a gyűlést feloszlatja. 

Dr . Surányi János. 

Lacordaire atya és százada. 
(Vége.) 

Miben állt befolyása Lacordaire atyának eme század-
ra, melyet oly jól itélt meg s melyet szenvedélyesen szere-
tett ? Hogy erről mennél sikerültebben adjunk számot, tud-
nunk kell, ki vala e bámulatos férfiú. Chocarne atya meg-
fogja engedni, hogy beszédeinek ismertetésébe beleszőjem 
rendtársának Monsabré atyának szavait, melyekben Lacor-
daire atya képét festé előnkbe. Veszem pedig e kivonatot 
azon szónoklatból, melyet 1880. nov. 29 én a szerzetesi ren-
dek kiűzetésének utónapján, Parisban, sz. Ágoston templo-
mában, Lacordaire atyáért ta r to t t évfordulati gyászünne-
pélyen mondott. íme a magasztos nyi la tkozat : 

7) E t cum earum fascem praeparatum seminasset po-
tius quam dedisset, coactus est vestes suas in cruces scin-
dere et seminare. In hoc laboravit quamdiu fui t in villa. 
(Odo de Diogilo pag. 12. citatus apud Bollandistas tom. 
4. p. 189.)] 
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„Érintetve a hitetlenség lehelletétől, anélkül, hogy 
szive tisztasága ez által csorbát szenvedett volna, és őszinte 
szeretet s az igazságnak becsületes keresése által vissza-
szerzett hite mámorának engedve át magát egészen ; lángoló 
képzelemmel felruházva, melyet egy philosoph hideg esze 
mérsékelt ; képzelem és ész, röpke, élénk és varázszsal telt 
szó által szolgálva ; szenvedélyes barát ja századának és en-
gedelmes fia egyházának ; telve önbecsének érzetével s min-
dig kész büntetést felfedezni á kevélység büntetésére : gyön-
gédséggel telt sziv, mely mindig kész vala félénken meghú-
zódni a bölcs tartózkodás sánczai mögött : hű és nemes szívű 
barát, a nélkül hogy visszariadt volna szivének legnagyobb 
áldozatától is, ha Isten ügyének elárulását kellett kikerülni ; 
tüzes a kezdeményezésben és nyugodt az ellenmondásban ; ér-
zékenv a barátság megsebesitése iránt és csendesen türője 
az aczél lelke fölött rágódó irigységnek ; szigorú kedvelője 
az io-azsáü'nak és becsületnek s kész a bocsánatra a bánat 

O O 
iránt ; vágyaiban szerény és mégis ambitiótól égő a tevély-
gők meggyőzésére és azoknak az igazság, erény és Istenhez 
való visszavezetésére ; képes a lelkesedés bámulatát magával 
ragadni, és a dicsőség sulyját görnyedés nélkül viselni ; ke-
veset beszélő Isten iránti gyengéd szeretetéről, és titokban 
véréből hősi áldozatokat hozó Istennek. Ez vala Lacordai-
re atya. Isten jól választotta meg munkását." 

Ez a munkás csakugyan méltó volt a nagy hivatásra, 
melylyel megbízatott, s melyet az ékesszólás és erény hatal-
mával tudott teljesíteni. O állította vissza Francziaországban 
a szerzetesi életet, ugy hogy valamennyi szerzet részt tulaj-
donit neki visszaállításának dicsőségében és érdemében. Ö 
felébresztette s a lelkesedés felkiáltására ragadta a nemzedé-
ket, mely őt hallá, és századunknak minden katholikus mű-
ve életrevalóságának egy részét az ő inspiratori lehelletének 
köteles köszönni. 

Ámde ennek a túlsúlyú befolyásnak titka, Chocarne 
atya szerint, nem a szerzetesi erényben, sem a szónok tehet-
ségében rejlik tulajdonkép. Hall juk hát miben? 

„Ö azzal a sajátsággal birt, úgymond, hogy u j ember 
volt rés'i eszmékben. Hivatása volt korának embere lenni. o 
Saját ja vala, ugy szólni az örök ügyekről, mint soha senki 
előtte nem szólt, korának szükségeiről, s hallgatóinak,vágya-
itól áthatott ihlettel. Szent szónoklata csupa élet volt : a 
X V I I . és X V I I I . század nagy szónokainak classicus és elfö-
dött keretéből kilépett. Az ő sz. beszéde se theologiai érteke-
zés, se történelmi leczke, se irodalmi részlet nem volt Minda-
három volt együttvéve ; életre keltette a szent tudományt ; 
lelket öntött a dogma alakjaiba, az egyház csodás alkotá-
sába, templomaink symbolismusába, melyhez a kulcsot szá-
zadunk elvesztette. Az ő beszéde, a szeretete tárgyaért ra-
gyogó ifjúsághoz, dicsőségről, szabadságról, költészetről, lel-
kesedésről szólt s megmutatta neki, mikép emelkednek e 
nagy dolgok hatalmuk tetőpontjára a katholicismus hitében 
és műveiben. E magasztos szellemi társalgásokat az embe-
rek elbájolva hagyták el, a földiek és égiek, Isten és az em-
ben, a lenti és fenti haza kettős szeretetétől lángolva. 

Ugyanezen gondolatot találom kifejezve ugyanazon kor 
cri tcájának nyilatkozataiban. Chocarne atya idézett szava-
inak megerősítésére idézek egyet. 1848-ban íme ezt irták : 

„Lacordaire atya, az elsők egyike, kezdte meg a 

notre-damei szép conferencziák sorozatát, és ő maga is ki-
nyilatkoztatta, egy másik nagy szónokkal, hogy ő nem ugy 
prédikál mint szokás. Egyébiránt nem egyik egyházi 
atyának kimondott elve vala-e: Non (liens nova, sed nove? 
O áldozár és szerzetes, minden század embere, katho-
likus mint az egyház, "ámde "egyúttal korának is embere ; és 
szavait kiválóan az ifjúsághoz intézte, mely a jelent és jö-
vőt képviseli, hogy hirdesse neki minden idők igazságait. 
Az a szinezet, amelyet beszédeinek ad, annyira keresztény, 
hogy magának a őskereszténységnek tényétől látszik ra-
gyogni. Szónok eszméi oly megragadok s természetünkkel 
annyira egyezők, mintha mindnyájunk szive mélyéből merí-
tette volna, hol azok mintegy elrejtve valának, mig ő ki nem 
emelte. Daczára ennek, eszméi mégis annyira genialisak, hogy 
az ember azt hiszi, most először hallja igéit: s éppen ebben áll 
a genie sajátsága, mely annál utánozhatatlanabb minél ter-
mészetesebb. Midőn halljuk, igy szólunk magunkban : hisz 
ép ez az, ami szivünkön feküdt, csakhogy nem tudtuk ki-
mondani." 

Es ugyanazon czikkben kissé alább ezt olvassuk : 
„Lacordaire — apostol, szive, példája, szava által. Az a 

kör, melyben beszél, ugy hitszik, mintha az egész keresztény 
világra kiterjeszkednék, hol szava azonnal viszhangra talál . 
O nem marad a lélek felületén, hanem behat bele és bevési 
belé, mint Mózes az ó-szövetségi törvényt a táblákba, a tör-
vény szellemét. Behat a lélek legmélyebb rejtekeibe és a 
megszelidíti a sziv gondolatait ésindulatait. Önök ismerik szó-
noklatának csodás hatásait, a hallgatására siető nép tolongá-
sát, evangeliumi szép sikereit, melyek nagyraváságyának 
egyedüli tárgyai. Mikor megjelenik a szószokén, az esemény, 
melyről az egész világ beszél. Szava szerte szét visszhang-
zik, és mint a lelkek hízelgője, miként ezt sz. Bernárdról is 
mondták, gazdagon aratja az eredményt. Épületes és ter-
mékeny mint az igazság." 

Tudni való, hogy Lacordaire sz. Bernard honfitársa 
vala. Közöttük áll Bossuet. Côte-d'Or département kétségki-
vül büszke lehet, hogy Francziaországnak e három férfiút 
adta, kik ép oly nagyok szellemben és erényben mint hatal-
masok szóban. Es ha csak kissé is megfigyeljük a művet, 
melyen fáradoztak és melyet létesítettek, könnyen beláthatja 
mindenki, hogy befolyásuknak titka, mindenek előtt, koruk 
megértésében és szeretetében hogy ne mondjam szenvedélyé-
ben rejlett. Ismerték korukat, nyelvén beszéltek és életét él-
ték mintegy. Kortársaik mindnyájan megértették őket, s 
bennök hibátlanul feltalálták azon magasabb tulajdonokat, 
melyek valamely korra a nagyság és eredetiség pecsétjét 
nyomják. Chocarne atya is nem akarta befejezni conferen-
cziáját a nélkül hogy ne mutatott volna rá azon kiemelkedő 
vonásra Lacordaire atya életében, mely őt a jellemesség pél-
dájává teszi. 

..Meggyőződései, úgymond, szilárdak, rendíthetetlenek 
valának. Mióta ifjúsága visszanyerte Krisztust, bitét átadta 
neki és pedig örökre. Tudta mit akar s biztos léptekkel ha-
ladt czélja felé. Midőn a nagyobb seminariumból kikerült, 
visszautasította a llota auditorságat, mely neki utat nyit 
vala püspökségre s az egyház valamennyi méltóságára. Ö 
az apostolságra érzett hivatást, s ettől semmi sem tántorít-
hat ja el. Barátai többször elhagyják zászlójukat s megta-
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gadják előbbi meggyőződésüket ; ő legyőzhetetlen marad 
meggyőződésében és e tekintetben végleg bánat nélkül ma-
rad mind halálig. (Il meurt dans ce rapport dans l'impéni-
tence finale.) „En legtöbbet adok, úgymond, a jellem feddhe-
tetlenségére. Minél inkább látom az emberekben ennek hiá-
nyát s minél inkább tapasztalom e miatt a vallás károsodását, 
annál erősebben óhajtom, hogy Annak malasztjával, kinek 
kezében van az emberi szív, tiszta maradhassak mindattól, a 
mi bennem a keresztény becsületet megszégyenithetné, vagy 
gyengíthetné." Ezt tudta a világ: mi befolyását a szelle-
mekre ismét csak fokozta. Szavai lelke sinai magaslatáról és 
gondolatainak csendes légköréből száltak alá : ő soha se hul-
o o 
lámzott a vélemények szeszélyein és a pártszellem zsarnok-
ságának soha sem volt alávetve. Midőn észrevette, hogy éle-
tének láthatárán a nap lehanyatlik, a sorèzei collegiumba 
vonult vissza, és megelégelve az embereket, kisdedekkel 
egybe zárkózott, hogy belőlük embereket neveljen." 

Ez a megelégelése az embereknek és egy férfiasabb 
nemzedék nevelésének szüksége, ez az, minek érzetét ko-
runk felkelti. Reméljük, hogy Lacordaire atya szellemének 
befolyása, mely a jelen küzdelmekben csak emelkedhetik, 
meg fog óvni attól, hogy reményeinket veszitsük a jövőbe 
és erőt fog adni elvesztett szabadságaink visszavívására. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. — Mi sem bizonyosabb, mint hogy mai napság, mi-
dőn a tudomány és művészet óriási léptekkel halad elő, a 
gyülésezések, ismeretterjesztő felolvasások és a kiállítások 
korát éljük. Az emberi elme, mintegy érezve a tökéletesedés 
utján való haladás fontosságát, keresi, fürkészi az alkalmat, 
hogy az Istentől nyert jeles tehetségek eredményeit a tudo-
mányok és művészetek diszes csarnokában felmutassa, az 
elődök buzgó fáradozásai és az élőknek minden magasztos-
és szépért való nemes törekvései által a jelenkor figyelő 
gyermekeit oly eszmélődésre emelje, a mely indító okául 
szolgáljon a nemzeti előhaladás és nagyság előmozdításának. 
Hogy aztán mennyiben felelnek meg a gyülésezések hosszú 
sorai, az ismeretterjesztő, e nagyon diszes jelző mögé bujt 
felolvasások ama hő, a nemzet józanságának és felvilágoso-
d o t t s á g a elérését czélzó követelményeknek, — az, igen he-
lyes érveléssel, vajmi gyakran fel volt mutatva e becses la-
pok hasábjain. Most alkalomszerűen csak egy kiállításról, 
jelesül az országos magyar könyvkiállításról, nemzeti éle-
tünk e nagyon fontos jelenségéről leszen szó, egy kis követ-
keztetéssel ; mert csekélységem meggyőződése az, hogy ne-
künk, kiket Isten kegyelme a kath. egyháznak, a hamisítat-
lan tudományok és lélekemelő művészetek e leghatalmasb 
művelője- s tényezőjének, áldó karjai közé helyezett, —-
nem csak az válik édes kötelmünkké, hogy a dolgok, a fel-
feltünedező jelenetek száraz elősorolásával foglalkozzunk ; 
hanem kezünkbe kell vennünk a mérő serpenyűt is és a 
mult fényes emlékeinek bámulatra gerjesztő súlyát össze-
vetnünk a jelen körülmények súlyának hatásával, hogy 
méltó öröklője maradjon az egyház fia eleink ama buzgó 
szellemének, mely sok részben megtanít az egyház, haza-
és emberiségért élni, tenni, fáradni. A multak emléke a je-
len vezércsillaga. Az elődök példájának nem muló fénye 

folyvást tettre kalauzoló fénysugár. „Unusquisque cuius 
opera facit, — úgymond Sz. Jeromos, — dus filius appella-
tur." (De relinquendis mundi vanitatibus.) 

Csak a minapában vonta magára Munkácsy M. világ-
hírű olajfestménye az érdeklődő közönség óriás számának 
figyelmét a művészek házában, s most sorra j á r j a a vi lág-
városokat, hogy hirdesse a festészetnek a keresztény eszme 
szolgálatában elért legnagyobb tökélyét ; mert igaz marad, 
hogy Jézus élete és a körülötte csoportosuló alakok azok, 
hova a festőművészet minden tehetségét, alkotó erejét össz-
pontositá. — Valamint a festészet fejlődésének története 
legszorosabb összefüggésben van Jézussal, vagyis a festé-
szet tárgyi lényegével : ugy, mondhatjuk, hogy irodalmi 
emlékeink előállítása, fenmaradása, hangyaszorgalommal 
való összegyűjtése és a művészi izlés nagy pénzbeli áldoza-
tok árán gyakorlott terjesztése mindenha karöltve haladt 
ama nemes ügyekezet révén, melyet az egyházias, önmagát 
senki által fölülmúlni nem engedő szellem állított, hogy 
talán a hálátlan utókornak ne legyen alkalma az elmaradás 
bélyegét ütni isteni egyházunk szirterős falára, mely épen 
az észszerű haladásnak, minden szépnek, jónak és nemesnek 
leghivebb barátja. Csak ily gondolatokat kelthetett kiben-
kiben az orsz. magy. könyvkiállítás diszes és végtelenül be-
cses tárgyainak figyelmes szemlélgetése is ; mert nemcsak 
az általános érvényű és világra szóló, az egész világ mű-
veltségét és polgáriasodását elősegítő nagy művek és tör-
téneti tények tüntetik fel a katholicismus áldásos fényét, 
hanem egyes nemzetek életében is vannak időpontok, midőn 
csekélynek látszó fénynél is legszebb ragyogásában szemlél-
hetjük az egyház áldásos munkálkodásának fényét. Miként 
az ég ivén sugárzó nap egyaránt lefesti képmását a tenger 
határtalan sikjába és a ragyogó harmatcsepp gyöngyébe : 
ugy a művelődésnek, mely felett az egyházias felfogás 
napja dereng, legnagyobb és legcsekélyebb jelenségeiben is 
lehetetlen észre nem vennünk, hogy a nemzeti gyarapo-
dás az egyház szivének melegéből vette és veszi tápláló 
erejét. 

A komoly birálat előtt azon föltevés, mintha az egy-
ház bizon\Tos merevséget tanúsított volna a művészettel és 
tudománynyal szemben, csakhamar ködként oszlik el, ha 
csak, —• hogy sok egyebet ne emlitsek, ama körülményre 
gondolunk, midőn már Durandus, mendei püspök, kinek 
„Rationale divinorum officiorum" cz. irata az egyházi mű-
vészetre nézve a X I I I . sz.-ban irányadó volt, jellemzően 
mondja, hogy az ó és uj szövetségből való ábrázolások a 
festők akarata szerint alakíthatók, (Bp. Szemle. 1882. 64. 
sz.) — minthogy „pictoribus atque poëtis quidlibet au-
dendi semper fui t aequa potestas." (Cit. Woltmann : Gesch. 
d. Malerei. I. 341.) Továbbá bár a keresztény vallásosság 
és a classicus irodalom művelése két különböző, egymástól 
lényegesen elütő, dolog, — mégis tagadhatatlan, hogy a 
tekintetével mélyebbre ható történetíró mindig ki fogja 
mutatni az izlés nemesítését czélzó s a művészetet első sor-
ban pártoló egyház és papság azon szellemirányát, mely a 
szó szoros értelmében vett renaissanceot, vagyis a classicus 
műveltség és irodalom fölélesztését és művelését oly nagy-
szerűen, oly finom tapintattal egyeztette össze a vallással, 
hogy az emlékében élő ó-kori műveltség egy-egy felcsil-
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lámló sugara a kereszt dicsőítéséhez szegődött és a multak 
romja felett emelkedett fel amaz Ízlést nemesítő, igazi szépre 
oktató, szirterős épület, melynek neve: egyház! Ezentúl, 
összeomolván a pogányság biztos alapot nélkülöző épülete, 
az egyház classicismusa és műizlése oly tárgyakat keresett, 
a régi irodalmi remekek alkalmazása és viszonyítása mel-
lett, — mely tárgyak Jézus isteni szelleme s a kinyilatkoz-
tatás vezérfénye által lettek körülragyogva és szorosan 
egybekapcsolva az emberiség legszentebb érdekeivel, igazi 
boldogsága, és magasztos czéljával. —- Ez volna tehát azon 
merevség, melylyel állitólag az egyház a világi tudomá-
nyok és művészetekkel szemben viseltetik ? Ellenkezőleg. 
Az egyház a világi művészetnek és tudománynak nem el-
lensége ; hanem épen saját körébe igyekszik azokat vonni, 
magas czéljaira használni és szellemi erejével megnemesíteni, 
amannak nemes bájt ennek józanságot kölcsönözni. 

Nagyon messze vezetne ily és hasonló kérdések felve-
tése és tárgyalása : de minél többet forgatnék az egyháztör-
ténet lapjait nyomozásunkban, annál közelebb jutnánk ama 
régi igazság hangos ismétléséhez, hogy az egyház mindig 
példaképen mutatta, mennyire csügg lángszeretettel az iro-
dalom művelésén és a művészet ápolásán ; mennyire birtak 
és birnak ama czélra igyekező fiai mindazon kellékekkel, 
melyek az utókor méltányló figyelme előtt tiszteltté teszik 
neveiket. — Ez állitás igaz voltáról, a legszűkebb körre 
szorítkozván, csakhamar meggyőz azon, a m. t. akadémia 
termeiben rendezett könyvkiállítás is, mely körül az orsz. 
rnagy. iparművészeti muzeumnak, jelesül vezetőjének, s 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternek oly nagy érde-
me van. 

E könyvkiállitásban láthatni, hogy a mult emlékei 
még folyvást utánzásra méltó példákat, mintákat szol-
gáltatnak ; sőt a hü képsorozat feltüntetése összehasonlí-
tás utján való tanulmányozás- és haladásra serkent legin-
kább. A kiállítás haszonnal való tanulmányozásában naivon 
elősegít minket azon diszes és művészi kiállítású „Kalauz", 
melyet az egyház hitélete köréből vett ábrázolatok és kü-
lönféle alakzatok fametszet i díszítenek. Igy a magyaror-
szági codexeket megnyitja egy virágokkal és symmetralis 
tengelyvonalok mellé rajzolt diszitő czimerekkel betöltött 
keretbe foglalt kép, mely dicssugarak közt a Bold. Szüzet 
ábrázolja, karján a kisded Jézussal. — A többi fametszet is 
mind sz. tárgyú. Nagyon jellemzi pl. az ősnyomtatványokat 
megelőző kép, melynek négy szögletében egy-egy körben az 
evangélisták jelképes alakjai fordulnak elő, — a szerzetesi 
élet egykori munkásságát, a mint Pelbárt , sz Fer. r. szer-
zetes, egy bekerített helyen olvasó- s Íróasztalánál, egy ki-
terjesztett könyv mellett elmélyedve ül. Szóval a „Kalauz" 
képei is igazolják, tartalma pedig hovatovább fényesen bi-
zonyitja, hogy a magyar műveltség kezdete az egyháznak 
honunkban való működésétől elválaszthatatlan; a szellemter-
mékek terjesztése pedig, mint közszükséglet, az egyház szol-
gáinak legkedvesb munkakörébe tartozott. Már most, idő-
szerűségnél fogva is, helyén lesz kissé a lezajlottt múlt-
ba tekintenünk s felújítanunk egyet-kettőt azon emlékekből, 
melyekre épen az orsz. magyar könyvkiállítás is ujjal mu-
tat. A multakban ugy is sok tanulság rejlik. 

Elfogadván a magyar nemzet a nyugoti műveltséget, 

már az Árpádházi királyok alatt számos püspökség, kápta-
lan és klastrom virágzott ; mindezek a idő viszonyainál és 
rendeltetésűknél fogva oda voltak utalva, hogy könyvirás-
sal és könyvfestéssel foglalkozzanak. Mennyi jeles emléket 
pusztított el az idő és események változásának mit sem kí-
mélő uj ja! Mindazonáltal van egy-két ritkabecsü példány, 
mely az árpádkori, Pray-codex név alatt ismert Missalé-
ban és a pannonhalmi Uber Iíuber-ben, (ez a 13. sz. 2. felé-
ben, amaz 1228. év előtt készült, mindkettő Pannonhalmán,) 
— könyvmásolóink igyekezetét és ízlését első sorban mutat ja 
be. Ha fölemiitjük, hogy a 14. és 15. századbeli könyvírók 
és — könyvfestők magyarországi egyéneinek száma az ujabb 
bibliographiai kutatások alapján 100-nál többre rug, — 
elképzelhetjük, hogy mennyi került ki az egyháziak közöl 
s mennyinek adott az egyház tudománykedvelő papsága 
foglalkozást: igy Magyarországi János könyvmásolónak és 
szépirónak, (1358.) Ulrich asbachi apát, kinél pénzért dolgo-
zott; Briccius polánkai papnak, ki Vitéz János váradi püs-
pök számára másolt könyveket. Midőn a könyvkiállítás ke-
retébe vont ily becses kéziratokat is, egyúttal a legfényesb 
világításba helyezi, hogy hazánkfiai a középkorban, a nyom-
tató intézetek feltalálása előtt, e tekintetben is „megtették 
kötelességöket a hazai művelődés szolgálatában s hogy mű-
veik, — miként Csontosi J . mondja, — a külföldi könyvmá-
solók termékeivel méltán kiállják a versenyt." — Ha a leg-
régibb miivészi emlékről akarunk szólani, ismét csak a leg-
régibb nyelvemlékhez a Pray-codexhez kell folyamodnunk. 
A négy díszített lapon ott van a 13. század művészének négy 
sz. képe. A 14. század képviselője pedig e nemben az 1377-
ben, westphaliai Steplit Henrik, csukárdi plébános, által i r t 
és festett esztergomi, missale, melyet ő Imrefy János, pozso-
nyi kanonok, megrendelésére irt. Ez alkalommal a gyula-
fehérvári gr. Batthyányi-könyvtár álli t ja ki. Ugyané szá-
zadból jeles rajzú munka a „S, Augustinus de Doetrina 
Christiana," mely, a hanyatló byzanti művészet jellemző vo-
násait feltüntető művet Tamás, zágrábi kanonok, vásárolt 
meg Budán 1408-ben, márcz. 26-án ; most a pozsonyi káp-
talan könyvtáráé. E káptalantól különben a m. nemz. muzeum 
igen sok, magyarországi könyvmásolók és könyvfestők által 
készitett latin kéziratot bir. Az esztergomi főegyházmegyei 
könyvtár, egyes szerzetek könyvtára szintén a legszebben van 
e nemben képviselve nagybecsű nemzeti emlékeink kiállítása 
által. De messze, igen messze vezetne a részletekbe való bo-
csátkozás ! 

Tagadhatatlan, hogy az egyház munkásainak ernyedet-
len szorgalommal párosult működése, sok hazafias adomá-
mánya, melyet az országos intézetek könyvtárainak gyarapí-
tásánál oly honfiúi áldozattal tettek, — azon nemes érdek-
lődés, melynél fogva sok becses emlék az enyészettől meg-
lett mentve : csak tisztelettel serkentenek a multakra visz-
szatekinteni s a multak felemelő példái mellett jól esik nap-
ról napra látnunk a jelenkori, tettekben nyilatkozó azon 
ügybuzgalmat, mely főpapjaink művészet- és tudománypár-
tolásában, terjesztésében leli követésre méltó kifejezéseit. 
I t t tuláradozó dicséretekbe merülni szükségtelen. A nemes 
tett önnmagát dicséri. Eg-y-egy kiállitás, hol a nemzet mű-
veltségének előmozditása, a magyar név tiszteletének eme-
lése van szóban, kit-kit eléggé meggyőzhet, hogy az egyház 
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nem jár ám sötétségben, nem ellensége ám a józan haladás-
nak; hanem sötétben botorkálnak azok,és ellenei a helyes irány-
ban való haladásnak azok, kik a haladás oly gyönyörű lép-
csőinek tar t ják a hitetlenségre, az egyháznak kigúnyolására 
vezető ingatag lépcsőket, — kik annak a „túlhaladott állás-
p o n t é n a k eredményeit néha-napján megcsodálják, a „túl-
haladott álláspont" sziklavárát pedig hősi buzogányával a di-
vatos felfogásnak, mondjuk, naponkint döngetik, ütik. Ez ta-
lán, a legbékesebb természetű ember előtt sem lesz nagyitás, 
hiú megjegyzés ; hanem az élet ellesett jeleneteiből való leg-
tisztább következtetés. — Ezzel ugyan nem lehet czélom a 
később életre kelt felekezetek tagjainak a művészet és tu-
dományok pártolása körül szerzett érdemeit talán bírálat 
alá venni ; hanem azt minden elfogulatlan embernek be kell 
ismernie, hogy a reformatio hazánkban való beköszöntésé-
nek annyi bajt okozó szomorú idejében az elvett kath. egy-
házak művészi emlékei i t t-ott igen mostoha gondozásban 
-— részesültek. Az egyháznak a lélekemelő művészetre for-
dított százados fáradsága igen-igen sok helyen az egyszerű-
ségre való törekvés örve alatt meg lett semmisítve. De 
hagyjuk ; maradjunk csak az orsz. magyar köny vkiállitáson 
feltűnt multunk kedves emlékeinél, hogy végül annál élén-
kebb pillantást vethessünk a jelenre. (Folytatjuk.) 

Budapest, május 13. A válság napjai. — A történet 
lapjai t forgatva a kereszténység megalapításától napjainkig, 
mindig találkozunk hol kisebb, hol nagyobb mérvű törek-
véssel a kereszténység s igy az általa visszaállított termé-
szetfeletti létrend száműzetésére a világból. Csak a mult 
század hitetlen encyclopaedistáira, a pokollal szövetkezett 
törekvésükre kell visszagondolnunk, és e példa eléggé fogja 
feltüntetni, hogy mily harczot kellett a kereszténységnek 
már kiállani. A történet, ugy tar t juk, hogy ismétli magát, 
hasonló törekvések, ugy tar t juk, bizonyos időszakok letelté-
vel megujulnak. Es csakugyan, lia napjaink törekvését figye-
lemmel kisérjük, ha lát juk hogy mily irány kezd uralko-
dóvá lenni, ugy igazat kell adnunk azoknak, kik ez ismétlő-
dés létezését állít ják. Napjainkban megujult a küzdelem a 
kereszténység és igy a természetfeletti létrend ellen és ez 
egész következetességgel vivatik épen azon nemzetnél, mely 
az Angolországból importált hitetlen szellemet, egész annak 
végkövetkeztetéséig, az Isten tagadásáig, kifejtette. 

Igen Francziaország lépésről lépésre azon az uton ha-
lad napjainkban is, melyben haladt a mult században egész 
az istentagadásig. A hitetlenség e végczéljának alapjait 
már lerakta ; azokat, kik hivatva vannak az emberiséget 

' o 
természetfeletti végczéljára figyelmeztetni és e czél eléré-
sére előkészíteni, már jó részt száműzték. A szerzetes rendek 
száműzetésével a hitetlenség már nagy tért nyert, hogy sa-
já t szellemében működhessék, mert megfogyott azok száma, 
kiknek már csak jelenléte, már csak látása is intő jel volt 
arra nézve, hogy e földi hazán túl van még az emberiség-' O J o o 
nek egy másik, egy magasztosabb hazája is, melyet elveszí-
teni annyit jelent, mint mindent elveszíteni, melyet ellenben 
megnyerni annyit jelent, mint mindent megnyerni, még ha 
e földön semmit sem nyertünk is, még ha mi azt amit e föl-
dön bírtunk is, egykor ismét elveszítettük : szóval az a má-
sik haza felülmúl nyereség és veszszteség tekintetében min-
dent, amit e föltlön nyerhetünk, vagy elveszíthetünk. E hit 

meggyengítése, a természetfeletti élet szüksége felőli meg-
győződés megingatása czéljából száműzettek a szerze-
tesek. 

De ez még nem elég a hitetlenség apostolainak, ez 
csak egy eszköz, egy mód a czél elérésére ; tovább kell 
menni, elő kell a nemzetet még más módokon is készíteni a 
hitetlenség hivatalos proclamálására : ez pedig ugy történ-
hetik, ha a család alapjában megrontatik. A nevelést kell 
keresztény jellegéből követkőztetni, a házassági köteléket 
kell meglazítani, és e kettős úton óriási lépéseket fog a hi-
tetlenség czélja felé tehetni. Es e tekintetben már szintén 
bevégzett ténynyel állunk szemben. A atlieus iskola Franczia-
országban már proclamálva vau, a házasság elválása a köve-
tek kamarájában szintén elfogadtatott. Az iskola többé nem 
az a hely, hol a gyermek első oktatását nyeri az egyház 
szolgájától természetfeletti rendeltetése felől, hanem az a 
hely, mely arra van rendeltetve, hogy ott kiirtassák a gyer-
meki kebelből még a családi nevelés folvtán nyert hit is e 
rendeltetés iránt és neveltessenek a jövő hitetlen korszak-
nak megfelelő istentelenek, kik már gyermek-éveikben ta-
gadják az Istennek is létét. A házasság többé nem arra fog 
szolgálni, hogy a felbonthatatlanság tudatában a házasfelek 
az egymásiránti kölcsönös türelmet, szeretetet gyakorolják, 
hogy gyermekeiknek a ker. erények gyakorlására példát 
nyújtsanak, hanem hogy a felboutás tudatában a bűnök 
elkövetésére és ezeknek a gyermekek által leendő követéséi-e 
a legterjedtebb szabadság nyujtassék. Igy, a házaság felbon-
tása kiegészíti, betetőzi azt, ami netalán elhanyagoltatnék 
az iskolában a hitetlen szellem terjesztése érdekében. 

Nem véve számba egyebeket, a mik pedig a hitetlen-
ség apostolai által más téren is elkövettetnek a keresztény-
ség ellen, lehetetlen be nem látni, hogy a válság napjai 
óriási léptekkel közelegnek Francziaországban ; a talaj mái-
készül, hogy rövid időn megújuljanak az istentelen esemé-
nyek, melyek a mult század végét oly gyászos emlékűvé te-
szik. Nemzet, mely elszakítja magát az Istentől, mely tett-
leg kijelenti, hogy nem érzi magát kötelezve Isten törvénye 
által, mely intézkedéseivel harczot üzen Istennek, elvesziti 
azon fényt is, mely út já t helyes intézkedések télelére megvi-
lágíthatná és szellemi vakságban rohan saját romlásának. 
Saját bűne lesz büntető ostor kezében, mert bármennyire 
tiltakozzék is Isten törvénye ellen, bármennyire ne akarjon 
neki alá vetve lenni, bármennyire ne akarja is elismerni, 
hogy az embernek természetfeletti rendeltetése van, e taga-
dása következtében azért nem lesz ő felmentve e törvények 
alól, azért nem fog megszűnni e rendeltetés, hanem fennma-
rad, mind ez isteni intézkedések érvénye, s azok zúzzák 
össze magokat, kik tehetetlenségükben fellázadnak a Min-
denható ellen. Deus non irridetur. Kik nem akarnak Isten-
nek alá vetve lenni, hogy az ő kegyelmi közreműködésével 
saját szenvedélyüket leküzdjék és igy természetük fölé emel-
kedjenek, azok alá lesznek vetve saját szenvedélyüknek; 
ezek fognak felettük és nem ők azok fellett uralkodni, és 

o 7 

hogy e szenvedély hova vezette már az emberiséget, hova 
vezette már a francziákat is, azt a történet véres betűkkel 
jegyezte fel, és hogy ismét ilyenekkel jegyzendi fel, annak 
előjelei a fentebb mondottakban már megvannak. 

Az isteni kegyelem mellett, a küszöbön levő e válság 
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kitörésétől a franczia nemzetet csak egyetlen egy körül-
mény mentheti meg, ha t. i. ama magasztos mozgalom, 
melynek tanúi vagyunk a keresztény hit és a természetit-
leti rendeltetés érdekében, képes lesz ellensúlyozni a mái-
igen elhatalmasodott hitetlen szellemet. Valóban csak a leg-
mélyebben érzett tisztelettel lehet tekintenünk ama hitbuz-
galmat, mely a kereszténység első századaira emlékeztet, 
látva az erkölcsi romlottság között, a személyi és vagyoni 
feláldozást a kereszténység érdekében, látva hogy minél he-
vesebb a támadás, a védelem, az önfeláldozás nem csak nem 
csökken, hanem inkább fokozódik. E magasztos látványt 
szemlélve, mi még az utolsó órában is bízunk, hogy Isten 
kegyelmezni fog e nemes nemzetnek; megengedi, hogy e 
példa még a hitetetlenekre is hasson és a dolgok oly fordu-
latát fogja létrehozni, mely biztositani fogja a franczia nem. 
zet részére őseinek vallását, annak minden vigaszával együtt. 
A ker. kath. vallás tette a franczia nemzetet nagygyá, csakis 
ez képes őt fentartani. Mi magyar katholikusok is siessünk 
őket legalább imáinkkal támogatni, hogy Isten ne engedje 
a gonosz szellemet győzedelmeskedni: ezt követeli tőlünk a 
hitegység, ezt a kereszténység érdeke, mely mindnyájunk 
közös érdeke. 

A SZEIT-LÁSZLÖ-TÁRSULAT 
igazgató választmánya f. hó 11-ikón gyűlést tartott , melyen 
ft. Schlauch Lőrincz szathmári püspök ur ő excellentiája 
elnökölt. 

Szőnyegre kerülvén első sorban az idei Jcözgyülés nap-
jának kitűzése a választmány abban állapodott meg s határ-
zatilag kimondotta, hogy a közgyűlés az eddigi gyakorlatnak 
megfelelőleg, az országgyűlés őszi ülésszakának megnyitása 
napján fog tartatni. Az elnökség felkéretett, hogy a köz-
gyűlés napjának kihirdetése iránt annak idején intézkedni 
méltóztassék. 

Pribék István fölsz. püspök veszprémi kanonok 20 
fr t ta l , Supka Márton'devecseri plébános 20 frt tal , Csecliticzky 
József szathmári egyházm. áldozár ubrezsi plébános és 
hivei 25 forinttal, 3Iayer Arno lapszerkesztő 20 frt tal , 
Pongrácz Felix bajai szent-ferencz-rendi áldozár 200 f r t ta l 
a társulat alapitó tagjaivá lettek. 

A titkár jelentette, miszerint néhai Csutor János szili 
plébános 200 frtot, néhai Széplaki Ferencz abaligeti plebá-
bános 50 frtot, néhai Mersich Mihály kalázi pleb. 20 frtot , 
néhai Jeszenszky János velsiczi plébános 10 fr tot hagyomá-
nyoztak a társulatnak. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerént az alapítvá-
nyi tőkék készpénzben 5512 f r t 38 krt, értékpapírokban 
32,750 frtot tesznek. 

Megszavaztattak a következő segélyadományok : a 
budai kath. legényegyletnek czéljai előmozdítására 50 frt , 
a budapesti első gyermek-menhely-egyletnek kápolna-épí-
tésre 100 frt , Tékes r. kath. hitközségnek tanitói lak építé-
sére 50 frt , Prakenfalva r. kath. hitközségnek templomépí-
tésre 100 frt, Simontornya r. kath. hitközségnek iskolaépí-
tésre 50 frt , a drinápolyi r. kath. missionak segélyzésére 
200 frank. 

A társulati szent László-ünnepély a szokott módon 
fog megtartatni a pesti szent-ferencz-rendiek templomában, 
julius 2-ikán. 

Márkus Gyula apát kanonok bejelentette rendes tagul 
dr Wolafka Nándor papnöveldei tanulmányi felügyelőt. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Lipthay Kornél és Kürcz 
Antal tagok kérettek föl. 

IRODALOM. 
Beküldetett : Jézus sz. Szivének Hirnöke. Szerkesz t i és 

kiadja Molnár János komáromi plébános. Májusi füzet. Tar-
talma : A sz. Szív dicsősége : A májusi ajtatosság. A szent 
Szív örömei : A lelki szórakozatlanság. Jézus sz. Szívéhez. 
(Költemény.) Egy bibornok példája. A sz. Szív választottai; 
Sordévol grófnő. A sz. Szív fájdalmai : A mai kor nevelése. 
A májusi fő-imaszándék : Az Isten nélküli oktatás tervének 
megbuktatása Franczia országban. o o 

V E G Y E S E K . 
— Hivatalos köszönet. Fm. Simor János bibornok-her-

czegprimás és esztergomi érsek, Budapest főváros V I I I . 
kerületében 60,000 fr t költséggel egy tökéletesen felszerelt 
róm. kath. 6 osztályú elemi leányiskolát emeltetvén, s a ta-
nitónők díjazására 31,200 frtnyi alapítványt tevén, vala-
mint a fővárosi I X . kerületben fennálló „Mária-intézet" 
mellett létező 6 osztályú elemi leányiskolát a nyilvánossági 
joggal ruházván fel, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszter, ő eminentiájának ezen nagymérvű és a hazai tanügy 
emelését czélzó nagylelkű áldozatkészségeért köszönetét 
nyilvánitotta.'j 

— Fm. Simor János bibornok herczegprimás ö emja 
Hidasy püspök és Hornig báró kanonok ő méltóságaik kísé-
retében meglátogatta a könyvészeti kiállítást és Ráth 
György kiállítási elnök vezetése mellett minden részletében 
nagy figyelemre méltatta. O emja meleg szavakban jelen-
tette ki a kiállítás sikere fölött elismerését és kiemelte, hogy 
már magábau véve azon egyedüli körülmény is megbecsül-
hetetlen eseményt képez, hogy a régi hazai irodalom teljes 
bibliographiájának anyaga összegyűjtetett. E nyilatkozat 
annál nyomatékosabb, mert ő emja maga is kitűnő szakértő, 
ki nagy könyvtárral bir, melyet a főegyházmegyei könyv-
tárral egyesítendő, e czélra, a 80,000 kötetre menő gyűj te-
mény számára, külön épületet emeltet. O emja ez uj nagy-
szerű könyvtárnak a jövő évben eszközlendő ünnepélyes 
megnyitására Ráth Györgyöt, a kiállítási bizottság elnökét 
is meghivta. — O eminentiája továbbá meglátogatta a kő-
bányai plébániát s a kath. alapitványok kezelését ellenőrző 
bizottság ülésén elnökölt. 

— A franczia akadémia mgr. Perraud autuni püspö-
köt tagjai közé fogja beválasztani. E hirt egy kath. ró-
mai lap párisi levelezője is megerősíti. 

— A magyar tudományos akadémiáról hasonló hir ke-
ring. Nyelvtudományi osztálya beválasztásra ajánlotta dr. 
Nogáll János fölsz. püspök urat. Mi csak gratulálni tud-
nánk az akadémiának, ha annyi irodalmi ujoncz és kezdő 
tudós közt ily veterán iró is csakugyan bejutna kebelébe. 

— A monarchia túlsó felének püspöki kara a ,Journal 
de Rome' értesülése szerint agusztusban értekezletre fog 
összeülni. Tárgy lesz a helyzet szükséglete, különösen a pé-
terfillérek szervezése. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, május 20. 40. I. Félév, 1882. 
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— Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
L E O N I S 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PAPAE XIII 
A P O S T O L I C A E L I T T E R A E 

DE ORDINE S. BASIL1I M. RVTHENAE NATIONIS IN GALLICIA 
REFORMANDO. 

L E O P P . X I I I 
A D F U T U R A M R E I M E M Ó R I Á M . 

Singulare praesidium et decus semper Eccle-
sia catholica sibi sensit accedere eorum hominum 
opera, qui christianam sanctitatis officiique perfe-
ctionem expetentes, humanis rebus generosaquadam 
alacritate dimissis, sese Iesu Christo dicavissent. 
Qui etsi principio quidem semota a civitatibus loca 
liberius Deo vacaturi incolerent, rationemque aeta-
tis degendae clericalium munere expertem mallent, 
postea tarnen, proximorum caritate et quandoque 
Episcoporum etiam auctoritate compulsi, in urbes 
concedere et sacerdotalium munerum officia susci-
pere non recusarunt. — Mirifiea inter hos vel a 
primis Ecclesiae saeculis effulsit magnus ille Basi-
lius Caesareae in Cappadocia Episcopus, theologus 
idemque orator cum paucis comparandus, qui non 
modo ad omnem virtutis laudem ipse contendit, 
sed ad imitationem sui vocavit plurimos : quos sa 

pientissimis praeceptis institutos ad communem re-
ligiosae vitae disciplinam in coenobia congregavit. 
Ii vero poenis voluntariis et laboré asssuefacti in 
divinas laudes sacrarumque doctrinarum studia di-
spertiebant util i ter tempóra; atque his artibus cum 
alia multa assecuti fuerant, tum illud praecipue ut 
rem christianam valerent et virtute sua illustrare 
et, ubi opus esset, data opera defendere. Quamob-
rem quo tempore praeclarus ille virorum religio-
sorum Ordo Photiana clade interiit, tons util i tatum 
non exiguus una secum exaruit Verum ubi pri-
mum, receptis denuo in Ecclesiam catholicam Ru-
thenis, ille revixit, et in dignitatem pristinam revo-
catus est adnitente Sancto Iosaphato Archiepiscopo 
Polocensi, martyre invicto, eodemque eius Ordinis 
alumno, tunc Rutheni revirescentis sodalitii celeri-
ter sensere operám. Eius enim sodalibus id maxime 
erat propositum, conservare Ruthenorum cum Ec-
clesia Romana coniunctionem, plebem erudire, in 
iuventute instituenda elaborare, parochialia inune-
ra gerere, cunctis demum officiis, quae ad excolen-
dos animos pertinent, perfungi, praesertiin si Cleri 
saecularis aut numerus aut industria temporibus 
impar extitisset. Quibus il I i de caussis tantum sibi 
apud omnes benevolentiae conciliarunt, tantum opi-
nionis et gratiae, ut nonnisi ex Basilianis legeren-
tur, qui vel Episcopi vel Archimandritae fierent.1) 
In Zainoscena Synodo Ruthenorum provinciali, cu-
ius Apostolica Sedes décréta confirmavit, cautum 
fuerat, ut nemo esse Episcopus posset, quin institu-
tum Basilianum professus esset, nemo autem pro-
fiteri, quin intra monasterii septa annum probatio-

!) Breve Bened. X I V . diei 12 Április 1753 inc. Incly-
tum quidem. 

40 



314 

nis reguláris et sex hebdomadas ad leges et con 
suetudines saneti Basilii exegisset.2) Itaque non so-
lum Episcopi Ruthenorum, sed etiain Pontifices 
Romani, Decéssores Nostri, sodalitatem Basilianam 
magno in honore habuerunt, meritisque laudibus 
prosecuti et praeeipua cura cornplexi sunt : earn 
quippe probe noverant, Ecclesiae catholicae maxime 
apud Ruthenos et antea plurimum profuisse et in 
posterum non minus profuturam. De Clemente 
VIII 3) et Gregorio XIII A) satis constat, quantum 
in ornandis Basiiianis operae studiique collocarint : 
quos ipse Benedictus XIV 5) et recentiore memoria 
Pius VII ") singularibus verbis commendarunt. His 
vero luculentum postremo tempore accessit testi 
monium f. r. Pii IX 7) iis consignatum litteris Apo-
stolicis, in quibus B. Iosaphato sanctorum caelitum 
solemnes honores decernebantur. 

(Vége köv.) 

A görög- bölcseszet és a kereszténység. 
I. 

Azon intézkedésekben, melyekkel az Isten vég 
telen bölcsessége az bünbeesett emberi nemet az 
isteni Megváltó eljövetelére elökészíté, két, bizo-
n y o s értelemben ellentétes irányt kell megkülön-
böztetni. Egyrészről ugyanis az isteni gondviselés 
megengedte, hogy az emberiségre ránehezedett bün 
gyászos következményeivel mindinkább terjedjen 
és elhatalmasodjék; ennek folytán a biinös ember, 
lelki nyomorúságát és segélyre szorult állapotját 
mélyen átérezvén, fokozódott vágygyal szabadítót 
várt, ki a bűn hatalmát megtörve, vigasztalást és 
kegyelmet hozzon ; de az Isten positiv intézkedé 
seket is tett avégre, hogy a bün terjedésének és nö-
vekedő hatalmának út já t állja és a jövendő Meg 
váltóban való hitet és reményt ápolja, megszilár-
dítsa és fokonként fej lesz sze. Az első irányt legin-
kább a pogány népek történetében, a másikat pedig 
Isten választott népének történelmében látjuk. A 
zsidóknak ugyanis az Isten az ószövetségi törvényt 
adta, hogy Krisztushoz vezető mesterök legyen, 
mint az apostol mondja : „Lex paedagogus noster 
fuit in Christo, at ubi venit fides iam non sumus 
sub paedagogo." Gal. 3, "24, 25. A pogány népekről 

'-') Syn. Zamosc. Tit. VI de Episcopis 
3) Clem. VI I I , Altissimi disposit ion 23 Sep. 1603. 
4) Greg. X I I I , Benedictus 1 Nov. 1579. 
b) Bened. X I V , Inter plures 2 maii 1744. Inclytuin 

12 Apr. 1754. Super familiam 30 Mart. 1756. 
6) Pius VII . Ea sunt Ordinis 30 Iulii 1822. 
7) Pius I X , Splendidissimum Orientális Ecclesiae 29 

Iun. 1867. 

ellenben az van irva az Apostoli cselekedetekben 
(14. 15.). hogy minden nemzetet a maga utain en-
gedett járni. Azonban tévedés volna azt hinni, hogy 
az isteni gondviselés a pogány népeket egészen ma-
gukra hagyta, mert a pogányok is a természeti er-
kölcstörvény birtokában voltak. „Gentes, quae le-
gem non habent, naturaliter ea, quae legis sunt fa-
ciunt, qui ostendunt opus legis scriptum in cordi-
bus suis." Rom. 2, 14. A bűn nem semmisíthette 
meg az ember eszes természetét, mert ez lényegé-
hez tartozik ; már pedig az erkölcstörvény az em-
ber eszes természetében van megállapítva. „Quibus 
ratio a natura data est, mondja Cicero, iisdem recta 
ratio data est, ergo lex, quae est recta ratio in ju-
bendo et vetando." De leg. 1. c. 12. Az elhatalma-
sodott bün és gonoszság elhomályosította ugyan az 
igaz Isten és a vallás nagy eszméit, de nem volt 
képes a vallási fogalmakat a pogány népek elméjé-
ből kiirtani. Isten nem küldött ugyan a pogány 
nemzeteknek prófétákat és tanítókat, de azért nem 
hagyta magát bizonyság nélkül, jóttevén az égből, 
esőt adván és termékeny időket, eledellel és víg-
sággal betöltvén sziveiket, és ami benne láthatat 
lan, úgymint örökkévaló ereje és istensége, a világ 
teremtésétől fogva munkáitól megérthető és látható 
(Ap. Csel. 14. 16. Róm. 1, 20.) Sőt még a termé 
szetfölötti kinyilatkoztatás fénye és kegyelmétől 
sem voltak egészen megfosztva ; az őshagyományok 
maradványai ugyanis, habár sokszor elferdítve, 
fennmaradtak a pogány népek vallási mythusai-
ban ; a meglepő öszhangzás, mely ezekre nézve a 
különböző népek hagyományaiban észlelhető, két-
ségtelenné teszi ezt ; ugyanezt bizonyítja azon tör 
ténelmi tény is, hogy a legrégibb időkben a vallási 
és erkölcsi fogalmak ismerete legtisztább vala, így 
például Rongé és Mariette, az egyiptomi régiségek 
hii-neves kutatói, kimutatják, hogy az ős egyiptomi 
népek egy Istenbe hittek, ki a mindenség teremtője 
és ura, ki nélkül semmi sem lett, és kitől minden 
származik, ami van. Minden népnél találjuk, mint ezt 
Lücken az emberi nein hagyományairól szóló munká-
jában1) bebizonyítja, az eredeti, tiszta és monotheis-
tikus vallás maradványait. A régi bölcs férfiak is 
azon nézetben voltak, hogy az ősök tisztább is-
meretek birtokáben voltak, igy például Cicero 
mondja: „Auetoribus quidem ad istam sententiam 
(a lélek halhatatlanságáról szól) uti optimis possu 
mus, quod in omnibus causis et debet et sólet va-

') Az emberi nem hagyományai, (ford, a p '̂Sti növen-
dék-papság) Pest 1871. 
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lere p lur imum, et prim um quidem omni antiquitate, 
<quae quo propitis über at ab ortu et divina progenie, 
hoc melius ea formasse, quae erant vera, cernehat. " Tusc. 
«disp. I. 12. De a pogány népek a természetfölötti 
kegyelmet sem nélkülözték egészen, mint ezt a 
szentírás több helyéből következtethetjük; ha ugyan-
is Krisztus Urunk azon bárány, ki megöletett a 
vi lág erndetétöl fogva (Apoc. 13, 8.) és azon igaz 
világosság, mely megvilágosít minden a világra 
jövö embert (Ján. 1. 9.); azt kell szükségképen kö-
vetkeztetni, hogy a pogány népek is az elkeriilhet-
leníil szükséges kegyelemben részesültek. Ezen ok-
nál fogva sz. Hilarius egyháztanitö teljes joggal ál-
lítja, hogy a pogány nemzetek üdve már a törvény 
idejében kezdetét vette, mert az Atyának egyszü-
löt t je nemcsak Izrael népét, hanem a népek össze-
ségét is angyalainak vezérlete alá helyezte. (Tract, 
in ps. LXVII. és II.) Hogy pedig az egyház taní-
tása szerint a pogány világ a kegyelem befolyását 
nem nélkülözi, kitűnik azon kárhoztató ítéletből, 
melyet VIII. Sándor pápa a következő tétel ellen 
mondot t : „Pagani, judaei, haeretici aliique huius 
generis nul lum omnino a Jesu Christo accipiunt 
influxum, adeoque hinc recte inferes, in illis esse 
voluntatem nudam et inermem sine omni gratia 
sufficients " Még az ószövetségi kinyilatkoztatás 
sem maradhatot t egészen ismeretlen a pogány né-
pek előtt, mert habár a mózesi törvény első sorban 
az izraelitákat illette, mindamellett nem hiányoz-
nak az intelmek, hogy az igaz Isten dicsőségét a 
pogány népeknek is hirdessék, amit a zsidók legin-
kább akkor tehettek, midőn a babyloni fogság óta 
a pogány népekkel jobban érintkezésbe jö t t ek ; 
azért sok egyházatya és író, úgymint sz. Jus t in , 
Theophil, Tertullián, alexandriai Kelemen, Origenes, 
sz. Ágoston, és mások nem alap nélkül ál l í t ják, 
hogy a pogány világ legkiválóbb bölcsei a szent 
könyvek legalább némi ismeretével birtak. 

Ha ezen irányeszméket a pogány és különösen 
a görög bölcsészetre alkalmazzuk, könnyű szerrel 
meggyőződhetünk, hogy ez is a keresztény vallás 
nak előkészítő iskolája volt. A görög philosophia 
fényoldalai épen ugy mint árnyoldalai Krisztushoz 
vezetnek ; a fényoldalak ugyanis azon fennsőbb is-
teni világosságra emlékeztetnek bennünket, mely 
megvilágosít minden embert, ki e világra jön, 
az árnyoldalak pedig az Üdvözítőjét nélkülöző 
emberiség szerencsétlenségét muta t ják . A fényol 

dalak arra buzdítanak bennünket, hogy az örök 
világosság fényét ott is csodáljuk és imádjuk, ahol 
különben éj és sötétség uralkodott . Az egyházi 
atyák ez oknál fogva a görög bölcsészetet isteni 
adománynak tekintették, melyet a gondviselés azért 
adott a pogány népeknek, hogy az örök igazságokra 
nézve a zsidó népnek adott törvényt pótolja. A gö-
rög philosophia méltatásában leginkább sz. Jus t in , 
alexandriai Kelemen, Origenes és Ágoston tűntek 
ki. Az utolsó helyen említett egyháztanító szerint 
valamely bölcseleti rendszer annál közelebb áll a 
keresztény igazsághoz, minél inkább uralkodik ab-
ban az istenség és az isteni dolgok helyes felfogá-
sa: „Quicunque igi tur philosophi de Deo suinmo 
et vero ista senserunt, quod et re rum creatarum sit 
effector, et lumen cognoscendarum, et bonurn agen-
darum ; quod ab illo nobis sit et princípium natu-
rae et Veritas doctrinae et félicitas vitae . . . qui 
hoc viderint et docuerint, eos omnes ceteris ante-
ponimus eosque nobis propinquiores fa temur." De 
Civ. Dei 1. 8. c. 9. Ezen irányadó szabály legjob-
ban fogja ki tüntetni azon viszonyt, mely a klasz-
szikai görög philosophiát a keresztény valláshoz 
csatolja. 

A görög bölcselet tökéletességének tetőpont-
j á t három nagy férfin, úgymint Sokrates, Pla-
ton és Aristoteles által érte el ; ezen nagy fér-
fiak egymáshoz a tanító és taní tvány szoros vi-
szonyában állottak, minélfogva a görög philosophia 
általuk létesített tökéletes kifejlődése és virágzása 
rövid időszakra terjed. De a sokratesi bölcseletet 
megelőző korszakból is lehet különösen egy böl-
cselkedő férfiút felmutatni, ki az említett három 
férfiú közt méltó helyet foglal, és ez Pythagoras, 
azon férfiú, ki nem akarta, hogy öt bölcsnek mod-
ják, mivel szerinte egyedül az Isten bölcs és ö csak 
a bölcseség kedvelője, ki a bölcseséget keresni ipar-
kodik. Es csakugyan Pythagoras a legnagyobb buz-
gósággal kereste is az igazságot és kereste ott, hol 
az őshagyományokból forrásozó valláserkölcsi igaz-
ságok még tisztább és élénkebb emlékezetbea vol-
tak, tudniill ik Egyiptomban ; huszonkét éven át 
tartózkodott a thebaei templomnál, hol Sonchis 
főpap öt a szent tudományokba beavatta. Kambyses 
által fogságba ejtve, Babyionba is eljutott , hol ti-
zenkétéves fogsága alatt kétségkívül megismerke-
dett a chaldaeai tanokkal, és talán a zsidó vallás 
sem maradt előtte ismeretlen.2) Pythagoras vagy 

5) Dr. J . B. Weiss, Lehrbuch cl. Weltgeschichte, 
Wien 1877. I. 742.1. 

35* 
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legalább tanítványainak tantételei tiszta és magasz-
tos erkölcsiséget hirdetnek, mely a pogány rom-
lottsággal szemközt éles ellentétet képez. Legfőbb 
jó az Istenhez való hasonlatosság! ezen isteni ha-
sonlatosságot megszerezhetjük erény által, mely 
lényegében nem más mint a lelki tehetségek ösz-
hangzatos munkálkodása, ugy, hogy az alsó a fel-
sőnek legyen alárendelve, az ész és akarat az érzé-
kiséget és a szenvedélyeket féken tartsa. Valamint 
a világ egyetemességét öszhangzatosan rendezett 
egésznek (kosmos) tekintette, melynek központját 
az Isten képezi, ugy akarta, hogy az emberi élet is 
ezen öszhangzás kinyomata legyen. A lélek hallia 
tatlanságát határozottan tanította, de nézete szerint 
a lélek még halála után is tisztulhat, mignem tel 
jesen megszabadul a testiségtől, vagy a javíthatatlan-
ság esetében a Tartarusba száll: ezen okoknál fogva 
a lélekvándorlást állította. Sajnálatos, hogy Pytha-
goras tana sok tekintetben rejtélyes és határozatlan 
jelleggel bír, mivel tételeinek kifejtésére elvont 
számbeli viszonyokat használt és írott munkákat 
nem hagyott maga után, és épen ezen körülmény 
folytán Pythagoras tanait nem lehet az általa ala-
pított bölcseleti iskola tanaitól tisztán megkülön-
böztetni ; annyi azonban bizonyos, hogy a pythago-
raeisinus mind elméleti, mind gyakorlati iránya 
szerint a pogány romlottság közepette valóban 
meglepő jelenség, mely a szellemi és erkölcsi élet-
nek nagy lendületet adott és fényes bizonyítéka 
azon említett igazságának, hogy a pogányok sem 
nélkülözték az isteni igazság szikráját, söt azt 
mondhatjuk, hogy Pythagoras erkölcstana némiké-
pen megközelítette a keresztény erkölcstant és két-
ségkívül a pogány szellem legjelesebb szüleményei-
hez tartozik. (Folytatjuk.) 

Hiszek Szentlélekben. *) 
I. 

As első keressiények hitének emlékei a föld fölött. 
Felicitás szent özvegy nemes asszony, hét fiával igaz 

keresztény életet folytatott. Tisztaságot fogadott Istennek, 
imádkozott éjjel nappal, s szolgált neki szeplőtelen lelkület-
tel. Miután a pogány papok látták, hogy általa a keresz-
tény név tisztelete igen gyarapszik, Augustus Antoninus 
császárt felbujtogatni igyekeztek, s mondák : „Ez az özvegy 
asszony, gyermekeivel, izgatja isteneinket boldogságod elleni 
kifakadásokkal; ha ő tehát az isteneket nem tiszteli, ugy tudd 
meg, jámbor császár, hogy azután többé nem lesznek lecsil-
lapíthatok." Ekkor a császár Publiust, a város praefectusát, 
megbizta. hogy birja rá a gyermekeket, hogy áldozatukkal 
az istenek haragját megengeszteljék. Publius titokban 111a-

*) Ott Gy. után. 

gához vezettette, felhívta szép szavakkal az áldozatra, s ha-
lálbüntetéssel fenyegette. Felicitás mondá : „Sem hizelke-
déseid nem képesek elhatározásomat, sem fenyegetéseid bá-
torságomat megszüntetni ! Mert hiszem a Szentlelket, ki 
nem engedi, miszerint az ördög fölöttem győzedelmesked-
jék, s azért biztos vagyok, hogy vagy élve legyőzlek, vagy 
ha megöletem, halálom által még nagyobb győzedelmet fogok 
fölötted aratni." Publius mondá : „Nyomorult, ha szeretsz 
meghalni, úgy gondoskodjál arról, hogy fiaid életben ma-
radjanak." Felicitás valaszolá : „Fiaim élni fognak, ha nem 
fognak áldozatot hozni az isteneknek ; de ha ezen gonoszsá-
got elkövetnék, az örök kárhozat lenne osztályrészük." Kö-
vetkező napon Publius Ítéletet tartott Mars mezején, s meg-
megparancsolá, hogy Felicitás fiaival együtt elővezessék, s 
mondá neki: „Ugyan legyen részvéted fiaid,ezen jó ifjúk iránt, 
kik az ifjúkor első virágában vannak." Felicitásífelelé : Rész-
véted istentelenség s könyörületed iszony." Azután fiaihoz 
fordulva mondá: „Nézzétek az eget, gyermekeim, tekintse-
tek fölfelé, ott Krisztus várakozik rátok szenteivel. Ivüzd-
jetek leikeitekért és bizonyuljatok hűknek Krisztus szerete-
tében." Midőn ezt Publius hallá, megparancsolta, hogy ar-
czulütésekkel illessék és mondá : „Jelenlétemben merészel-
tél oly tánitást adni, hogy urunknak parancsait megves-
sék !" 

Erreelőkivá az elsőszülött fiút,kinek neve Januarius volt; 
számtalan földi javat igért neki, de egyúttal ütlegekkel fe-
nyegette. ha vonakodni fog az isteneknek áldozni. Januarius 
feleié : „Te képtelenséget tanácsolsz nekem, mert Uramnak 
bölcsessége erőt ad s meg fog segíteni, hogy minden fölött 
győzedelmeskedjem." Erre Publius azonnal megparancsolta, 
hogy megvesszőzzék s a börtönbe dobják. Azután Felix, 
második fiát, parancsolta elővezettetni, s miután meginté. 
hogy az isteneknek áldozzon, ez szilárdan feleié : „Csak egy 
Isten van, kit mi imádunk, s kinek mi a jámbor áhítat ál-
dozatát hozzuk. Ne hidd, hogy én vagy fivéreim egyike elté-
rünk Jézus Krisztus, a mi Urunk szeretetétől. Fenyegessenek 
bár ütlegekkel, véres Ítélettel, hitünk nem győzethetik le, 
se nem változtathatik meg." Midőn ezt elvezették megpa-
rancsolta a harmadik fiút Philippust előhozatni, s midőn 
ehhez mondá : „Urunk Antoninus császár meghagyta, hogy 
ti a mindenható isteneknek áldozzatok," Philippus feleié : 
„Ezek se istenek se mindenhatók, hanem csak hiú nyo-
morult érzéktelen bálványok, s ki nekik áldozatot akar hozni, 
örök veszélyben leledzenék." Miután Philippust elvezették, a 
negyediket, Silvanust, hivatta el, kinek mondá: „Amint lá-
tom, gonosz anyátokkal összebeszéltetek, hogy a császár pa-
rancsolatainak megvetése által mindnyájan vesztetekbe ro-
hanjatok." Silvanus válaszolá : „IIa ezen múlékony veszede-
lemtől félnénk, ugy örök büntetés érne utói. De miután bi-
zonyosan tudjuk, mily nagy jutalom van készítve az iga-
zak számára, s mily nagy büntétés várja a gonoszokat, 
azért bátran megvetjük az emberi törvényt, hogy megtart-
hassuk az isteni parancsokat. Mert azok, kik a bálványokat 
megvetik s a mindenható Istennek szolgálnak, az örök éle-
tet fogják elnyerni ; kik ellenben a diimonokat tisztelik, el 
fognak velük veszni, s az örök tűzbe jutni." Miután Silva-
nust is elvitték, az ötödiknek Sándornak kellett előjönni. Pub-
lius ennek mondá: Korodat, meg gyermek években levő élte-
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ted fogod megkímélni ha nem akarsz lázadó lenni, hanem O ö ' 

teszed azt, amit Antoninus Urunk követel. Azért áldozz 
az isteneknek, hogy igy a császárnak barátja lehess és meg-
mentsed kegyét és életedet. Sándor feleié: „Én Krisztus szol-
gája vagyok, őt vallom ajkammal,ő van szivemben, őt imádom 
én szüntelen. Gyenge korom, melyet te látsz, nagy bölcsesség-
gel rendelkezik, mert csak egy Istent imád, ellenben a te iste-
neid tisztelőikkel együtt az örök tűzbe fognak jutni." Miu-
tán ezt is elvezették, a hatodikat Vitalist parancsolta előho-
zatni s mondá : „Te csak inkább fogsz akarni élni, mint el-
veszni." Vitalis feleié : „Vájjon kicsoda akar élni ? Az-e ki 
imádja az igaz Istent, vagy pedig, ki egy dämont akar maga 
iránt kegyessé tenni ?" Publius mondá: „És ki ezen dämon ?" 
Vitalis feleié: „A pogányok valamennyi istenei diimonok, s 
azok is kik, ezeket tisztelik." Miután ezt is eltávolították a 
hetediknek Martialisnak parancsolta, hogy lépjen elő s ezt 
mondá neki :" Ti kegyetlenül dühöngtök önmagatok ellen 
ós csak önmagatokat okolhatjátok, ha a császári parancso-
kat megvetitek s megmaradtok megátalkodottságtokban." o o f o o 
Martialis válaszolá : „O vajha tudnád mily büntetések 
várnak a bálványok tisztelőire. De az Isten még halogatja 
haragját ellenetek és bálványaitok ellen kimutatni. Mert 
mindnyájan, kik nem vallják, hogy Krisztus igaz Isten, az 
örök tűzre fognak vettetni." Erre Publius ezt is elvezetteté 
és az egész tárgyalást a mint az szabályszerűen feljegyezte-
tett , a császár elé állitá. 

Antoninus a fiukat különféle birákhoz küldötte, hogy 
különböző bünhödésben részesüljenek. Ezen birák közül 
•egyik az első fivért ólomostorozással ölte meg, egy másik a 
második fivért buzogánynyal végezte ki, egyik ismét a har-
madikat lelökette egy mélységbe, egy más a negyedik, 
ötödik, hatodik és hetediken haj ta t ta végre a halálbünte-
tést, és utoljára az anyának vétette fejét egy biró. Igy mind-
nyájan különféle halálnemek által Krisztus vértanúivá 
lőnek s mint győzők száltak anyjukkal a mennybe diadal-
masan, hogy ott elvegyék jutalmukat azért, hogy Isten 
iránti szeretetből megvetették az emberek fenyegetéseit,a bün-
tetéseket s a kinzatásokat. Most menyországban Krisztusnak 
barátaiként foglalnak helyet, ki az Atyával s a Szenlélekkel 
uralkodik mind örökön örökké. Amen. 

Igy szólnak szent Felicitas vértanuságának megvizs-
gált emlékiratai, szent Gergely pápának az evangéliumok 
fölötti harmadik homiliájában adott elősorolása szerint. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t . Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. — 
A magyar nyelven irt kéziratok mint nyelvemlékek 

csoportja negyven magyar nyelvemléket sorol fel. A magyar 
nyelv és irodalom 300 éves történetére érdekes világot vető 
emlékek leirásánál egy nyulakszigeti dömés-apáczáé, Rás-
kai Leáé, az érdemnek a szorgalmas szerzeteseket és szerze-
tesnőket megillető egy tekintélyes része. O irta két, isme-
meretlen dömés-ápáczával a 

„Példák könyvé"-t: (1510.) Ő 
„M. o. sz. Margit életé"-t, (1510.) a „Cornides-codex"-et, 
<1514—1515.) „Sz. Domonkos életé"-t, (1517.) és az u. n. i) Ruinart. Act. Mart. II . 

„Horvát-codex" et. (1522 ) Nevezetes leirók még : Halabori 
Bertalan pap, F. M. vázsonyi plébános, Tetemi Pá l vázso-
nyi vikárius, Kálmáncsei László, Garai Pá l dömés szerze-
tes, Pápai Pál szerzetes, Kájon János sz Fer. r. szerzetes ; 
továbbá tizenegy szerzetes és hat apácza, kiknek nevei nin-
csenek a kéziratokon kitéve. Hogy a többi nyelvemlék kitől 
ered, bár nevüket és állapotukat nem tudjuk, — könnyű 
következtetni azon tárgynál fogva, mely a kéziratokban 
előfordul. Sokszor egy-egy könyvnek több leirója is volt ; 
pl. a „Debreczeni-codex" (1519.) leirója hat névtelen Fer. 
r. szerzetes. (L. Vo l fGy . Kai. 29.1.) — Ilyenek voltak azok a 
szerzetesek. . . A hazai történetírás és műveltségtörténet 
középkori kútfőinek (m.-o. krónikák, legendák, a hazai 
szerzetesrendek constitutiói stb.) e megbecsülhetetlen dara-
boknak kiállítása szintén a honunknak szilárd alapokat rakó 
egyház ügybuzgalmára emlékeztet, melynek köszönhetjük, 
hogy e hon küzdelmes napjaiban is hazafiúi féltékenység-
gel őrködött a ritkaságuk és történeti becsöknél fogva oly 
nagyfontosságú történelmi kútfők felett. A dolgozás, őrkö-
dés fontos szerepe az egyházé volt. — (V. ö. Csontosi. I . 
leir. 1200—1526. — A 106. sz. — 180. sz.) Hogy a művelt-
ségtörténet szempontjából egy pár igen becses miivet em-
lítsünk, bátran hivatkozhatunk a nagyszebeni plébánia anya-
könyveire, (1357. —) a magyarországi pálosok, ferenczendi-
ek törvénykönyveire és krónikáira, középkori szerzőink név-
sorát megnyitó Budai Mihály dömés egy 14. századbeli 
Agendájára ; igen fontosak még: a bolognai egyetem tör-
vényei 1317-ből, melyek Miklós nógrádi főesperes és eszter-
gomi kanonok rektorsága alatt készültek ; Kézsmárki János 
szepesolaszi pap és hittani író Summája, (1—2 k., 15. század.) 
— Semftleben Zsigmond podolini lelkész latin-német szótá-
ra a 15. sz.-ból ; a kéziratok közt nagybecsüek : a lechnitzi 
és látókövi kartauziak, Vitéz János s a t . kéziratai. A kézi-
ratok sorának teljes megismertetése különben nem is tarto-
zik a könnyű feladatok közé, mivel ezeknek legnagyobb ré-
sze külföldi könyvtárakban van, hol rendszeres átkutatásuk 
és ismertetések sokévi tanulmányt, táradságot követel, me-
lyet szaktudósaink közöl nem kímél a széptörekvésü Frak-
nói V., n.-váradi kanonok, (Y. ö. M. Könyvszemle. 1881. 
IV.—V. f. 190. 1.) és szívesen tesznek meg mások is. 

Ha dicső királyunk-, a tudománykedvelő Mátyásnak, 
kit nemzete a jelzők legszebbikével, az „igazságos"-sal tisz-
telt meg, könyvtára maradványaiból kiállított hatvan 
díszes Corvinát tekintjük, önkénytelenül az egy házias szel-
lem fáklyafénye mellett haladó nagy urak és egyházna-
gyok felemelő példáinak általa való nagy mérvű követése 
ju t eszünkbe, a kik a szellemek örökbecsű termékeit Firen-
zében és máshol oly szorgosan másoltatták. A Bibliotheca 
Corvina híressége- és fényének aranyfonala elvezet a Bibli-
otheca Vaticanához. Jeles tudósunk, Pulszky F . szavai épen 
amaz állításomat igazolják. „Mátyás könyvtára tehát, mely 
„Corvina" név alatt hiressé lett, nem vetélkedhetett a ve-
lenczei Marciánával, a firenzéi Laurentiánával, a római 
Vaticánával, vagy a milanói Ambrosiánával • . ." — íme 
igy már első kezdetében egészen más ösvényen indult a ke-
resztény művészet, irodalom, — mint a régi classicus, me-
lyek hagyományai homályba vesztek egy szelídebb ragyo-
gású nap sugarai előtt. A tárgyak nagyszerűsége, méltósága 
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emelte a művészi tökélyt ; az aranynyal beirt biborlapok 
egészen a fényűzésig mentek; mert Bizanczban azt találták 
hogy a „sz. irást megilleti a császári fény !•' A körülbelül 
ezer éves gyulafehérvári evangelium, mely az ország összes 
könytárainak főclisze, egy ilyen könyv. Ez az országban leg-
régibb s művészi disze által tűnik ki. E. 9. századból szár-
mazott Codex Aureust gr. Batthyány Ignácz, erdélyi püs-
pök szerezte ; hogy hol ? nincs tudva. 

(Folytatjuk.) 

Budapest, május 17. A csend napjai. — Heteken, hó-
napokon keresztül folyt a tanácskozás a középtanodai tör-
vényjavaslat felett, a midőn is azon el nem felejthető nyi-
latkozat tétetett, hogy a k&tholikusoknak középtanodái nin-
csenek; és midőn e nyilatkozat daczára a törvényjavaslat 
megbukott, ismét heteken keresztül tartott a támadás kü-
lönféle szinezetü lapokban a katholikusok ellen, azon fenye-
getéssel garnírozva, hogy majd igy meg ugy megadják a 
katholikusoknak, a kik a nemzetiségekkel szövetkezve meg-
buktatták a törvényjavalatot ; és azon nyilatkozat is történt, 
hogy ez a törvényjavaslat csekély módosítással ismét be-
terjesztetik és teljesen alapos az a feltevés, hogy rövid idő 
alatt törvényerőre emelkedik. Ennek a sok mindenféle czik-
kezésnek, támadásnak, jövendölésnek már-már azt hittük, 
hogy valami alapja csakugyan van, hogy még mielőtt a t. 
honatyák haza távoznának, ez a javaslat, éspedig a katholi-
kusok ellen, csakugyan törvénynyé lesz.E várakozásunkban te-
hát egész mohó kiváncsisággal kezdtük olvasni a miniszter-
elnök ur ama beszédét, melyben az országgyűlés teendőjét e 
sessióban elsorolta, nem is kételkedvén,hogy abban feltaláljuk 
a félhivatalos és még nem is félhivatalos lapok fenyegeté-
seit. Azonban az a programm-beszéd minden egyébbről be-
szélt csak nem a középtanodai törvényjavaslatról. 

A hetek és hónapok polémiáját tehát a csend napjai 
váltották fel, legalább a külszin erre mutat, mert sem félhiva-
talos, sem másféle liberális lapok nem tesznek még csak em-
lítést sem arról, mintha készülőben lenne valami, hanem 
hallgatnak, mintha erről a törvényjavaslatról még szó sem 
lett volna sohasem. Higyjünk-e ennek a csendnek ? Hallgas-
sunk-e mi katholikusok is, megelégedie avval, hogy a volt 
törvényjavaslat, mely kath. jogainkat sértette, megbukott; 
megnyugodva azon, hogy a jelen ülésszakban ebből a tör-
vényjavaslatból törvény ugy sem lesz ? Hagyjuk-e, hogy 
váratlan meglepetéseknek legyünk kitéve ? Mi ugy véljük, 
hogy ezt nekünk tenni nem szabad; nekünk nem szabad en-
gedni, hogy e kérdés a napi rendről részünkről is levétessék, 
hanem legalább is időközönként vissza kell rá tekintenünk, 
hangsúlyozva folyton a katholicismus jogait közéjttanodáira, 
nehogy azt véljék, hogy e tért már a katholikusok fel-
adták és nehogy a már egyszer emiitett kath. mozgalom 
szépen ismét elcsendesedvén a felébresztést ismét élűiről kel-
jen kezdeni. 

A kath. sajtónak tehát, mint eddig ugy ezután is, ré-
sen kell állani, annál inkább, minthogy kétségbevonhatatla-
nul épen a csend napjai, az országgyűlés tárgyalásának be-
fejezése, fog kellő időt engedni arra nézve, hogy a törvény-
javaslat u j alakba öntessék és annak idején az uj costüm-
ben megjelenjen az országgyűlés előtt. Hogy a kezek, mely-
lyek ezt az u j ruhát fogják a törvényjavaslatra szabni 

ugyanazok lesznek, melyek körülctte eddig is működtek, 
azt úgy hisszük, hogy kétségbe vonni senki sem fogja, és hogy 
ennek következtében, ha az ő jóakaratukra fogna hagyatni 
a művelet, jövőben sem nyernének a katholikusok jogos vára-
kozásai kielégítő javaslatot, azt, ez eddig öszszevisza for-
gatott nyesegetés napnál világosabban bizonyítja, mert 
ahányszor csak az a javaslat átalakíttatott, mindannyiszor a 
kath. jogok sérelmeivel találkoztunk abban, sőt ha egy kéz-
zel valamit adni látszott, azt a másikkal visszavette. Ily 
viszonyok közt a kath. érdek elleni hiba lenne, lia a csend 
napjait mi is egész kényelemben töltenők, jól tudva, hogy 
mégha felvilágosítások adatnak is, még ezek is igen kevés 
vagy épen semmi érzékre nem találnak a kath. jogok fel-
fogására és kielégítésére néze, jól tudva, hogy a kath. érdek-
ben történt felvilágosítások ig'en nehezen hatnak azon ma-O Ö 
gas körbe, hol felettünk intézkedni szoktak. Mit mondjunk 
az esetre, ha mi kényelemben töltjük napjainkat, ha majd 
akkor hallgatunk, midőn ujabb műtét alá fog vétetni a 
törvényjavaslat ? 

Azt ugyan a jelen esetre alkalmazni nem lehet, hogy 
néma gyermeknek az anyja sem érti a szavát; hiszen ha volt 
— és pedig hány volt ? — kath. sérelem, melynek megszün-
tetésére a kath. körök, a kath. sajtó mindent megmozdított, 
ugy épen a középtanodai törvényjavaslat által elkövetni 
szándékolt sérelem volt az, melyet a katholikusok felvilágo-
sításaik által megszüntetni akar tak ; de hogy ez mily kevéssé 
sikerült, azt az ujabb támadó nyilatkozatok bebizonyítot-
ták. Nem lehet azonban tagadni még sem, hogy bár teljes 
siker nem mutatható fel,mégis a szerzetesrendek főnökeinekés 
Haynald bibornoknak memoranduma, valamint a kath. sajtó 
erélyes magatartása, feszélyezi épen azon kört, melynek né-
zete az, hogy a katholikusoknak középtanodáik nincsenek. 
A harag, az a szenvedélyes fellépés, melyet a javaslat meg-
buktatása után a katholikusok ellen tanusitottak, úgyannyira, 
hogy azokat még a nemzet ellen összeesküvéssel is gyanu-
sitották, azt bizonyítja, hogy a kath. felszólalások útját 
vágták annak a könnyüségnek, melylyel a középtanodai 
törvényjavaslatot a kath. jogok megnyirbálásával egye-
temben szervezthetni vélték. Ez az előzmény nem csak buz-
ditásul szolgálhat, hanem kötelességet is ró a kath. sajtóra, 
hogy eddigi erélyes felszólalását a kath. jogok védelmére a 
csend napjaiban ne csak abba ne hagyja, hanem inkább 
azt megkettőztesse; mert a tapasztalat azt tanúsítja, hogy a 
kath. jogok védelmére kifejtett buzgalom napjainkban soha-
sem mondhatja, hogy elég, sohasem mondhatja, hogy nyu-
galomra térhetünk, mert már nincsen mit fél tenünk; itt-
hon nálunk, fájdalom ez a pillanat még nem érkezett meg, 
és tartunk tőle, hogy sok, nagyon sok idő fog eltelni, mig a 
nyugalom pillanata megérkezik, ha még érkezik valaha. 

Nem is kételkedünk, hogy a kath. sajtó velünk e kér-
désre nézve egyértelemben van. A buzgóság, melyet eddig a 
kath. ügyek védelmében kifejtettek, garantiát nyúj t az 
iránt, hogy a csend napjait e kérdésben is üdvösen fogják 
felhasználni, jól tudva, hogy a sikert csak a mindvégig 
lankadatlanul kitartó buzgalom biztosíthatja. Csak más-
részt az óhajtandó, hogy ott is, hol majd a törvényjavaslat 
uj műtéten fog keresztül menni, hogy mondjuk ott is, ugy 
használják fel a csend napjait, hogy abból kitűnjék, misze-
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rint az eddig történteket megértették és azokból levonták 
az üdvös tanúságot. Az ellen a törvényjavaslat készitői nem 
panaszkodhatnak, hogy a katholikusok a középtanodai ügy 
rendezését akadályozzák. Ellenkezőleg, ők ezt óhajt ják. Csak 
egy az, amit akadályoznak: jogaik megsemmisitését. A csend 
napjait tehát használják fel arra, hogy a középtanodai ügy 
rendezését a katholikusok jogaival egyeztessék ki teljesen 
és akkor biztosíthatjuk őket, hogy soha még ily fontos tör-
vényjavaslat oly gyorsan meg nem szavaztatott, mint ez 
meg fog szavaztatni. Hanem csak a feltétel is teljesítve 
legyen ám ! 

• 
Erdélyi egyházmegye. Verespatak bányaváros hódoló 

fölirata Lönhárt Ferencz erdélyi püspökhöz. — 

Méltóságos Püspök U r ! 

Kegyelmes Urunk ! 

Az meglehet, hogy midőn apostoli királyunk ő fel-
sége méltóságodat a páratlanul díszes erdélyi püspöki 
méltósággal fölruházta s fölékesítette : számtalanon vol-
tak, kik szerencse-kívánásokkal, s a hódolat szives érzel-
meivel elhalmozták ; de engedje meg, kegyelmes urunk, ha 
magunknak ta r t juk fön azon jogot, hogy a legőszintébb^ 
legmélyebb-szerető és hódolatteljes üdvözlésünk a miénk 
legyen. Nemcsak Erdély-, hanem egész Európában itt jön 
elő a legtisztább arany, ennél fogva a bányászt legértéke-
sebben mi tudjuk igazán megbecsülni, csak mi. 

De eltekintve a f ollelkesedés érzelmeitől, az örömnek 
önkéntelenül kitörő hangjától, üdvözöljük méltóságodat a 
komoly és higgadt észnek szavaival. 

Méltóságod volt az, ki a legnehezebb időkben a legdi-
csőbb férfiúnak oldalánál állott ; ha valaki, mi tudjuk 
mennyi kitüntetésben részesült, csak azért, hogy a Mester 
után elvonulva elzárkozottságában is diadalra juttassa a 
szent ügyet és kiérdemelje még ellenfelének is szeretetét és 
elismerését. 

Ó drága püspökünk ! Adjon Isten erőt és áldást ! Az 
idők szelleme romlott, nemcsak a test, de a lélek betegségei 
is ujak s csaknem gyógyíthatatlanok ; vész fenyegeti a tró-
nokat, ugy mint a családok szentelt oltárait. Meg van vesz-
tegetve a tudomány, kikaczagva az erkölcsök, pellengérre ál-
lítva az őszinteség. — Nincs a társadalomnak egyetlen egy 
rétege sem, hol a jövő biztonságának reményében magunkat 
megvonhassuk ; még a templomok szentelt falai is vissza-
nyögnek a megtört eskü s az őrült átkoknak kifakadá-
saitól ! 

Azért kérjük mi méltóságodra az égnek különös és 
kiváltképen való malasztját. Hogy ápolni és terjeszteni 
fogja a tudományt, a hitéletet és erkölcsiséget ; hogy ápolni, 
védni és fölkarolni fogja a szegényeket és árvákat ; — 
hogy védelmezni fogja édes hazánknak szabadságát és jo-
gait ; és hogy el nem felejtkezik bányász népeiről : arról 
meg vagyunk győződve ; de hogy mindezeket kivihesse, és a 
sikerben áldást, boldogságot találjon, adjon Isten hosszú 
életet s reánk s bányáinkra küldje meg apostoli szent áldá-
sát. Ezt kérjük a legmélyebb fiúi alázattal, vallás és nemze-

tiségi kivétel nélkül, kik is kivétel nélkül kiváló tisz-
telettel maradunk a 

Méltóságos püspök urnák 
alázatos szolgái : © 

Verespatak 1882. április 22-én. 
Következnek az aláírások. 

Kóma. A pápa a közjog alatt. — Azon közeledés, mely 
a Vatikán s az európai nagyhatalmak közt létesiilőben van, 
és melynek az imént láttuk bevezetését a porosz követség 
visszaállításában, nagy, és pedig alapos aggodalmat keltett 
a szabadelvű olaszok táborában. Némelyek elég ügyesek 
okos hallgatást színlelni. Azt mondaná az ember, hogy1 ön-
maguk előtt törekednek elrejtőzni és kisebbíteni a közvé-
leményben ez emlékezetes eseményt, mely imént teljesült. 
Mások nem tehetik, hogy el ne árulják roszkedvöket és 
igy ki tár ják előttünk gondalatuknak hátterét. Annyi igaz, 
hogy valamennyien rosz szemmel nézték, hogy Poroszország 
megújít ja hivatalos érintkezését a szent-székkel és igy nagy 
példát ad Európának. 

Jelezni fogjuk ma a Rassegna-nak egyik minapi 
czikkét, melynek czime : A garantia-törvények s a diploma-
ták a Vatikánban. A szabadelvű lap Poroszország képvise-
lőjének Rómába érkeztét alkalmul veszi arra, hogy boncz-
kés alá vegye a pápa és Itália helyzetét, s a Rassegna en-
nek folytán arra a következtetésre jut , hogy a statusquo 
tar thatat lan és, hogy a garantia-törvényt lassan-lassan meg 
kell semmisíteni. 

A nagy előny, mely a Rassegna szerint ebből szár-
maznék, az volna, hogy megszűnnék a szent-szék mellett a 
diplomatiai képviselet, a mi neki csorbának látszik I tál ia 
felsőbbségén és függetlenségén. 

Kérdjük a Rassegnától: vájjon azt hiszi-e, hogy a ha-
talmak az olasz garantia-törvény értelmében képviseltetik 
magukat a pápa mellett, vagy pedig azon absolut és felsőbb 
jog értelmében, mely őket megilleti s mely ellen Itáliának 
minden tiltakozása és követelése sohasem tehetnek semmit ? 

A bizonyítékok közt, mikkel a Rassegna támogatni 
iparkodik állítását, van egy igen különös, melyet furcsasá-
gáért méltónak találunk felemlíteni. 

A Rassegna szerint a garantia-törvénynek kell tu la j -
donitanunk a radicalismus jelen haladását Itáliában, aztán 
a „köz-hatalomnak, sőt magának a korona varázsának is, 
gyengülését." 

Hogy a forradalmi pártok ez utóbbi években jelenté-
keny előhaladást tettek Itáliában, hogy a kormány teljes-
séggel le van fegyverezve és nem képes őket megállítani 
növekedő haladásukban, ez a tény világos, melyet kedvünk 
telik megerősítve látni a Rassegna-nak clericalismusról nem 
gyanúsítható tanúsága által. 

De mi ennek a ténynek az oka? Igaz-e, mit a szabad-
elvű közeg állit, „hogy ez a helyet az immunitások meg a 
garantiák ( / ) rendszerében bírja eredetét, melyek a theo-
cratia összeesküvőiről lassankint átterjedtek a köztársaság 
összeesküvőire ?" 

Mi eddigelé azt hit tük, és minden józan ember e véle-
ményen lesz, hogy a forradalmi pártok növekedő előhaladása 
legelső forrását a Rassegna barátai által követett politiká-
ban bírja, más szóval a világi fejedelemség Elrablásában s 
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ez a czél elérésére mőködésbe hozott eszközökben. A libe-
ralismus a forradalmat használta, hogy Rómában leteleped-
hessék, és ma mikor czélját elérte, bucsut szeretne venni 
szövetségesétől, mely compromitálni kezdi, s igy szól : „Ed-
dig jöttél, tovább nem mégy." De a tényeknek megvan a 
logikájok, kérlelhetetlen logikájok, melyen sem okosság 
sem ügyesség sem fog ki. A liberalismus ugyan szabadon 
ereszthette a nép szenvedélyeit és kizsákmányolhatta rette-
netes szövetségesét, ámde ma nem tudja többé meggátolni és 
visszaszorítani medrébe a forradalmi árt. Mint a költő bal-
ladájában mondatik, elfelejtette a szót, melyeknek az idé-
zés varázsát meg kellene szüntetni. 

Die ich rief, die Geister, 
Werde ich nun nicht los, 

Ez örök története a pártoknak, melyek a forradalmat 
hivják segítségül, hogy végre maguk is elbuknak, igazságos 
és megérdemelt büntetésül. 

Er t jük , hogy ennek bevallása nehezére esik a Rasseg-
nának, de lia meg fogja jól gondolni, majd meglátja, hogy 
itt kell keresni, nem pedig másutt, a radicalismus jelen elő-
haladásának igazi okát. Egy nép nem nézi husz évig bün-
tetlenül a legtörvényesebb és legtiszteltebb jogok sértésének 
látványát, mindennapi képét az erőszaknak, a törvénytelen-
ségnek, az elnyomásnak és, hogy mindent mondjunk, az ál-
landósított s a kormány által vezérelvül elfogadott forra-
dalmat, a nélkül, hogy ne jegyezne meg magának valamit 
belőle. 

Az előrelátó fők, különben, látták és megjövendölték 
azt, a mi ma történik : „Róma székvárossá tétele, igy irt 
egykor Massimo d'Azeglio, trónrajutása a demagógiának." 
Az események igazat adtak neki. 

Habár nekirontott a garantia-törvénynek, a Rassegna 
mégis azt tar t ja , hogy fenn kell azt tartani, „mig állami 
szempont azt szükségessé teszi." És a Rassegna nem is rejti 
el előlünk az ő ideálját. Mi az ő ideálja ? Sem több sem ke-
vesebb, mint az hogy a pápát szintén a közjog alá kell he-
lyezni, „ez által elérjük, úgymond, hogy a jelen helyzetnek 
vége lesz, melyet minden ország és minden idő közjoga 
elitéi. 

Nem szükséges kiemelni e nyilatkozatoknak komolysá-
gát. Azok szembeszökők. 

V annak, kik azt erősítik és az ellenkezőt semmi áron 
sem akarják elhitetni magokkal, igen, vannak, kik azt hi-
szik, hogy a pápa helyzete végleg rendezve van ; hogy ma, 
Rómában, minden a lehető legjobb lábon áll. — Már a sza-
badelvűek vállalkoznak kimutatni, hogy mennyire nem 
volna annak igaza, a ki magát egy ily optimismusra szánja 
vala el. 

Bevallják ők maguk, hogy a pápa helyzete kétes és 
ideiglenes, hogy csak az alkalomra várnak, miszerint azt 
szeszélyeik szerint átalakítsák. És mily állapotot akarnak 
aztán a mainak helyébe tenni ? A közjogot ! Az egyházfejét 
az olasz király legutolsó alattvalójának szinvonaláig leala-
csonyítani akarják. 

Nem fogunk egy ötlet ily czáfolásával bajlódni. Mi csu-
pán a Rassagna nyilatkozatait akarjuk föl jegyezni. Az Opinio-
ne múltkor azt állította, hogy a római kérdés meg van oldva s 
hogy többbé nem kell elővenni. Láthat ja , hogy az egész vi-
lág korántsem osztozik az ő véleményében.A mi megnyugtatja 
az Opinionét, az nem elégiti ki a Rassegndí. Csak az van 
hátra, hogy melyik a kettő közül fog győzni. Hanem el le-
het-e nézni, hogy a mi az egyházra legbecsesebb, a pápa 
szabadsága, függetlensége, a politikai, pártok kegyelmétől s 
önkényétől függjön ? 

E nézetelágazások különben sokat mondó jelei a ne-
héz helyzetnek, melybe a szabadelvű olaszok szoritva van-
nak. Sejtelmök van a veszély közelségéről s a rémület ösz-
szezavarja eszöket. Némelyek higgadtságot és türelmet 
tanácsolnak ; másik végmegoldást ajánlanak. Mindnyájan 
érzik a helyzet veszedelmét. 

Tőlünk ne várják, hogy megnyugtassuk őket. 

I. de R. 

V E G Y E S E K . 
— A fővárosban f. hó 20-án és 21-én bérmálás lesz 

következő rendben : 20-án a vári, belvárosi, terézvárosi ple-
bánia-templomban, 21-én az ó-budai, józsefvárosi és ferencz-
városi plebánia-templomban. Kiszolgáltatni a szentséget ke-
gyelmes főpásztorunk főm. Simor János bibornok-herczeg-
primás ő eminentiája, továbbá nm. és ft . Császka György 
szepesi püspök ur ő exclja, és a nagyszombati vicarius f t . 
Boltizár József püspök ur ő mga fogja. Daczára, sőt talán 
épen azért, hogy utóbbi időben évenkint van bérmálás, a 
jelentkezés igen örvendetesen folyik. A belvárosban p. 
a jelentkezők száma már e hét közepén meghaladta a hét-
százat. 

— Viribus unitus. Bennünket Isten után semmi sem 
segit meg, csak a tömörülés, az egyleti élet. Nagy örömmel 
veszi tudomásul bizonyára minden igazi fia az egyháznak 
ama hireket, melyek az ország minden vidékéről a kath. tani-
tó-egyletek alakulásának előhaladásáról nap nap után érkez-
nek. Csak előre ! 

— Haynald Lajos bibornok ur ő emja a vörös-kereszt-
egylet czéljára 20,000 ft alapitványt tett . 

— Lelkes katholikusok a clusóiak Bergamo mellett 
Olaszországban. Tizenhét tagból álló küldöttséget indítottak 
Rómába azzal a megbízással, hogy I X . Pius sirjára ezüst 
koszorút tegyenek le, X I I I . Leó gápának pedig háromezer 
aláírással telt albumot nyújtsanak át katholikus hűségük s 
ragaszkodásuk jeléül. 

Sajátságos találkozása az irányeszméknek! Mi mindig 
egyetértésre és közreműködésre serkentünk. Épen ezt tűz-
te ki zászlajára a , Journal de Rome'. Május 15-iki számában 
szóról szóra ezt irja a franczia katholikusok számára:„L'union 
l'action, c'est là le thème, que nous n'avons jamais cessé de 
développer Si les catholiques français le comprennent, ils 
triompheront de tous les efforts de la persécution." Mi is el-
mondhatjuk, hogy ha mi magyar katholikusok az egyetértés 
és az az actio terére lépünk, melyből magát senki semmi 
ürügy alatt ki nem vonja, nincs hatalom e hazában, mely 
jogainkat fogva tartani birná, nincsen klikk, mely azok-
tól megfosztani képes volna. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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A kath. egyház Magyarországban ismét nagy halottat gyászol. Mélt. és főtisztelendő 

D r . T Ó T H M I K L Ó S , 

eperjesi püspök urat a halál a férfikor legszebb virágában ez életből kiszólította. A mily váratla 
nul jött e halál, ép oly méltó gyászt kelt. Az elhúnyt, ki a kir. magyar tudomány egyetemen tan-
székünkben közvetlen elődünk vala, szerencsésen egyesítette nemes lelkében mindazon tulajdono-
kat, melyek a római szent székkel egyesült ruthén nép püspökeiben oly szükségesek : a tiszta 
egyházi szellemtől éltetett hazafiúi erényeket s az alapos theologiai tudományosságot. Egy ily, 
testestől lelkestől katholikus és hazafias ruthén püspök elvesztése, akkor midőn az egyház feje, 
XIII. Leó pápa, az alább következő apostoli levélben épen a ruthén nemzetiségre vonatkozólag azt 
mondá, hogy „de quibus quoties cogitamus, toties angimur," — kétszeresen fájó veszteség. Isten 
adjon neki örök nyugodalmat és méltó utódot! 

SANCTISSIMI DOMINI lOSTßl 

L E O N I S 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PAPAE XIII 
A P O S T O L I C A E L I T T E R A E 

DE ORDINE S. BAS1L1I M. RVTHENAE NATIONIS IN GALLICIA 
REFORMANDO. 

L E O P P . X I I I 

A D F U T U R A M R E I MEMÓRIÁM. 

("Vége.) 

Sed pristina monasteriorum coniunctione di 
rempta, Ordinem iampridetn fiorentissimum variis 
debilitatuin casibus humanae infirmitatis incom-
moda non parum afflixere : idque maxime per hanc 
aetatem, cum in tanta opinionum insania etcorrup-
tela inorum passim dootrina catholica in invidiam 

vocetur. Abductis praeterea rerum novarum cupidi-
tate ad "profana studia animis, multorum Caritas 
deferbuit, ac pauci inveniuntur, qui mortalibus ab-
dicatis rebus proxime ingredi lesu Christi vesti-
giis instituant. —- Nobis interim Ordinis Basiliani 
dolentibus vicem, et qua ratione relevari casum 
eius oporteret, in animo considerantibus, illud com 
mode accidit, u t de rerum statu non modo Nos 
Episcopi, sed etiam ex eodem Ordine sodales dili -
genier docuerint. Immo quod olivn in Orientalium 
Ecclesiarum discrimine Basilius Magnus, idem illi 
sibi faciendum opportune censuerunt, ut opem 
Apostolicae Sedis imploraverint, propositis etiam 
inter alia remediis, quae sanctus Iosaphat in caussa 
simili sapienter et utiliter adhibuit. Perplacuit No-
bis communis Episcoporum et Monachorum volun-
tas : et leniri coeptus est animi nostri dolor Ruthe-
norum caussa susceptus, de quibus quoties cogita-

41 
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mus, toties ang imur : non enim possumus vel illa-
tas fidei catholicae iacturas non deplorare vel prae-
sentia pericula non extimescere. Sed recte speran-
dum in posterum iudicamus, si Deo adiutore et 
auspice magnus ille Monachorum Ordo ex integro 
floruerit, quo vigente, Ruthenorum viguit Ecclesia. 
Habendus enim ille est annosae instar arboris, cuius 
radix sancta : unde novorum insitione palmitum 
fructus expectare licet laetos et uberes : idque eo 
magis quod cultores expetuntur , quorum alias est 
in opere eodem industr ia spectata, scilicet sodales 
e Societate Iesu, quos ipse sanctus Iosaphat et Ve 
laminus Rutski Metropolita adiutores optimos ex-
perti sunt. — Igitur de gravi huiusmodi negotio, 
quod singulares curas Nostras sibi iure vindicat, 
mature deliberare iussimus aliquot Venerabiles 
Fra t res Nostros S. R. E. Cardinales e sacro Consilio 
christianae fidei propagandae Orientalibus negotiis 
praeposito. Quorum cum probaverimus sententias, 
ad ordinandam sodalitatemBasilianam in monasteriis 
Galliciae ea quae sequuntur auctoritate NostraApos-

tolica decernimus, religioseque servari praecipimus. 

Inclytum Ordinem S. Basilii Magni in Ruthenis 
sic rest i tui volumus, u t sodales eius ad sacerdota-
lia munera probe exculti in curanda proximorum 
salute sempiterna strenue versentur. Atque in hoc 
genere nihil optamus magis, quam ut studeant ip 
sum S. Iosephatum ferme al terum parentem suum 
imitari, et ad excellentem eius caritatem proxime 
accedere. Huius rei gratia Collegium tirociniorum, 
sen Novitiatum, uti vocant, iure legitimo constitui 
volumus in Monasterio Dobromilensi intra fines 
Dioceseos Premisliensis : cuius monasterii tem-
plum et continentes aedes una cum omni re fami-
liaii, iuribus, reddit ibus Collegio tirociniorum seu 
Novitiatui cédant. 

Monachos Ordinis Basiliani in Gallicia fu tu 
ros t irocinium in Monasterio Dobromilensi ponere 
rato tempore iubemus : si secus posuerint, professio 
religiosa irr i ta infectaque esto. 

Quo tu t ius et firmius fatiscentis Ordinis ne 
cessitatibus consulatur, pluresque adolescentes ad 
profitendum tam salutare vitae ins t i tu tum exciten-
tur , privilégium eamdem ob caussain a Pio VII De-
cessore Nostro renovatum vel concessum per Apos-
tolicas Litteras die 30 Iulii an. 1822 datas, quarum 
iniiium ,Ea sunt ordinisita confirmamus, u t etiam 
Latinos, nondum tamen sacris ordinibus initiatos, 
cooptari liceat. lis fas esto ad Ruthenorum r i tum 
sese in omnibus conformare ante solemnem profes-

sionem : qua peracta, non tamen antea, ad r i tum 
Ruthenum, vetito ad Latinum regressu, vere et 
penitus transiisse intell igantur. 

Cum susceptuin huius Ordinis reformandi ne 
gotium multas habeat difficultates, quae consilium 
auctori tatemque Sedis Apostolicae postulant, id-
circo eius regimen Nobis et Romanis Pontificibus 
successoribus Nostris reservamus, curam agente 
sacro Consilio christianae fidei propagaridae Orien 
tal ibus negotiis praeposito. donee aliter ab ipsa 
Sancta Sede Apostolica decernatur. Eidem Sacro 
Consilio ius potestatemque t r ibuimus nominandi. 
r i te perrogata Monachorum sententia, eligendique 
Protoegumenum, seu Praepositum Ordinis in Gal-
licia Provincia. Hanc itaque sodalitatem Basilianam 
ab ordinaria Episcoporum et ipsius etiam Metropo 
litae Ruthenorum auctoritate et iurisdictione om 
nino eximimus et exemptam esse declaramus : sal 
va tamen potestate, quam Tridentina Synodus Epi 
scopis in hoc genere a t t r ibui t etiam uti Apostolicae 
Sedis Delegatis. 

Collegium tirociniorum, quod diximus, vete 
rum exevnpla sequuti, nominatim S. Iosaphati et 
Velamini Rutski Metropolitae, Societati Iesu insti-
tuendum ac regendum tamdiu concredimus, quam 
diu ex ipso Ordirie Basiliano non exti terint viri, 
quibus Monasterii Dobroinilensis regundi curam 
Sedes Apostolica deferendam putet. 

Itaque praecipimus, ut i quamprimum Coeno 
bii Dobroinilensis et Novitiatus magisterium gu o O 
bernationemque suscipiant lecti aliquot e Societate 
Iesu sacerdotes; qui tamen non modo quod ad reli 
giosam disciplinam, sed etiam quod ad officii mu-
tationem in potestate ordinaria Antist i tum suorum, 
uti nunc sunt, ita esse pergant. Iisdem sacerdoti 
bus e Societate Iesu Protoegumenus tradat, salvo 
tamen Basiiianis iure dominii, monasterium supra 
dictum, Nobis iam ul t ro oblatum, una cum omni 
bus eius bonis ac redditibus : de eaque tradit ione 
ins t rumentum iustum perficiatur. Ea bona eorumque 
bonorum fructus in tuit ionem Coenobii et Alum-
norum insumendos administrent sacerdotes Societa-
tis Iesu, non auctoribus Monachis Basilianis, sed au-
ctore Sacro Consilio christiano nomini propagando, 
cui in annos singulos rationes accepti et expensi, 
item relationem de statu tirociniorum deque adle-
ctis inter tirocinia ex fide reddant. 

Monasterium Dobromilense, quod interim po-
testate Protoegumeni exsolvimus, accipiat quot-
quot ex Ruiheno vel Latino r i tu in Ordinem Basi-
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l ianum cooptari se velle declaraverint. Nec tamen 
cooptentur, nisi quos probos et idoneos esse consti-
teri t non solum legitimis de vita moribusque litte-
ris, et, u t r iusque Ördinarii tam originis quam do-
micilii testimonio, verum etiam semestri probita-
tis documento, quod intra Monasterii septa ante 
ediderint, quam vestem initialem sumpserint. 

Dobromilenses alumni seu Novitii ad omnem 
pietatem religiosamque perfectionem informentur 
ex insti tuto Ordinis Basiliani disciplinaque per San-
ctum Iosaphatum ordinata. Cumque omnino veli-
mus Ruthenorum ri tus probatasque cunsuetudines 
inviolate servari, curent et provideant rectores Mo 
nasterii, ut, aliquo adhibito ex sacerdotibus Ruthe-
nis, in aède sacra continenti divina officia peragan-
tu r r i tu Rutheno : item ur alumni l i turgiám cere 
moniasque Ruthenas sedulo ediscant. Iidem alumni 
divinas laudes rite persolvere assuescant: absti-
nentias et ieiunia ad praescripta Sancti Iosaphati 
servent : ea tarnen prudenter temperare Coenobii 
Praefecto liceat: cui et licere volumus eos, quibus 
praeest, a praeceptis ecclesiasiicis iusta de caussa 
exsolvere, eidemque ceteras facultates impertimus, 
quas in Antistites Ordinuin religiosorum conferre 
Sedes Apostolica consuevit. 

Sacramentales a lumnorum confessiones, etiam 
biennio postquam vota simplicia nuncupaverint , 
excipiat ipsorum magister, etsi forte praefecturam 
monasterii idem ge ra t : ita iámén ut illis integrum 
sit, quandocurnque voluerint, ad extraordinar ium 
Confessariuin accedere. 

Post t irocinium anni unius et sex hebdoma-
dum, vota simplicia Alumnos nuncupare fas esto, 
si modo digni et habiles ad officia Ordinis sui An 
tist irum iudicio videantur. Quos minus dignos ini 
nusve idoneos esse constiterit, eos etiamsi votis 
obstrictos, quae devotionalia appellantur, Praefec 
tus Coenobii iisdem solutos abire iubeat. Qui vota 
simplicia rite ediderint, eos abire iubere ne liceat 
citra Sedis Apostolicau auctoritatem, excepto quod 
evidens nécessitas urgeat, quae cunctationem nul-
lám reeipiat. 

Alumni post vota simplicia Sacerdotibus So 
cietatis lesu stu liorum moderatoribus ad huma 
niores litteras ins t i tuantur : mox philosophiam et 
theologian! sub iisdem doctoribus pereipiant, atque 
in iis studiis ad diseiplinam D. Thomae Aquinatis 
exerceaniur. 

Iisdem, exaeto a nuneupatione votorum sim 
p icium triennio, Ordinem Basilianum solemni r i tu 

profiteri liceat, servatis legibus a f. r. Pio IX De-
cessore Nostro editis, inprimis Constitutione ,Ad 

universalis Ecclesia& édita die 7 Februari i 1861. 

Haec quidein decernenda iudieavimus. Interim 
diligens dabi tur opera perscribendis vivendi legi-
bus seu Constitutionibus, iisque ad ipsas illas pro-
pius accedentibus, quas Basilius et Iosaphat tarn 
praeclare condiderunt. Eas vero Nostra et huius 
Apostolicae Sedis auetoritate recognoscendas et 
approbandas esse volumus. Et hac demum ratione 
fu tu rum confidimus, u t Basiiiana Ruthenorum in 
Gallicia societas in spem gloriae veteris, opitulante 
Deo, reviviscat, a tque ad omnem vir tutem instrueta, 
id facile assequatur, quod eius tum conditor Basi 
lius, tum rest i tutor Iosaphatus animo proposuerant : 
n imirum catholicurn nomen in alteris conservare. 
ad alteros propagare, avitam eius gentis cum Ec-
clesia Romana coniunctionem tueri, Episcopis Ru-
thenorum catholicis adiutores doctos industrios, 
bene anirnatos suppeditare. 

Verum adlaborantes pro incolumirate Basiii 
anae in Gallicia farniliae, non in hac unice curas 
defigimus, u t non etiam ceteros Caritas Nostra oom-
plectatur eiusdem alumnos extra Galliciarn consis-
tentes. Qui sane pari studio benevolentiaque No 
stra digni sunt, maxime ob uti l i tates Ecclesiae ca-
tholicae non modo partas, sed etiam reliquas et 
speratas. Interea pro certo habemus, eos minime 
sibi defuturos, ac velle universos omni ope conten-
dere, u t dignitas ret ineatur Ordinis Basiliani, at 
que omnium monasteriorum exoptata coniunctio, 
Dei beneficio, obt ineatur . — Venerabiles autem 
Fratres Ruthenorum Praesules, de sodalitate Basi-
iiana egregie rneritos, libenti animo futuros arbi 
t ramur , non quod ipsos in hac parte levandos onere 
duxiinus, sed quia, rebus auetoritate Nostra ita 
constitutis, iure ea bona ex Ordine Basiliano ex-
pectari possunt, que communi omnium desiderio 
expetebantur. 

Prosperos coeptorum exitus impetret a Deo 
ipsa parens eius Maria Virgo, una cum Michaële 
Archangelo, caelesti Galliciensium Patrono, et Ba-
silio Magno et Iosaphato mar tyre : quorum omnium 
gratia faxit Deus, ut p lur imi ex omni hominum 
ordine in animum inducant huius reformationis bé-
néficia experiri. 

Haec volumus, mandamus atque indulgemus, 
decernentes i r r i tum et inane siquid contra prae-
missa a quavis auetoritate scienter vel ignoranter 
contigerit attentari. Contrariis quibuscumque etiam 
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speciali et individua mentione dignis minime ob-
stantibus, quibus omnibus et singulis ad effectum 
dumtaxat praesentium Apostolica auctoritate dero-
gamus. Volumus autem ut praesentium Litterarum 
exemplis etiam typis impressis, manu alicuius No-
tarii publici subscriptis et sigillo personae in eccle-
siastica dignitate constitutae munitis, eadem pror 
sus fides ubique in iudicio et extra illud adhibe 
atur, quae ipsis praesentibus haberetur, si forent 
exhibitae vel extensae. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo 
Piscatoris die 12 Maii 1882 Pontifieatus Nostri 
anno Quinto. 

LEO PP. XIII. 

Hiszek Szentlélekben. 
(Vége.) 

Cnlcianus birónak ezen kérdésére, hogy Pá l Isten-e, 
szent Phileas ezt válaszolta : „ 0 hozzánk hasonló ember, 
kiben azonban a Szentlélek lakozik és ki Szentlélek által 
csodákat és jeleket művelt." 

Az eretnekségek elleni iratának ötödik könyvében 
szent Ireriaeus ezt módja: „Mindazok pedig, kik Istent félik 
s Fiának eljövetelében hisznek s a hit által a Szentlelket 
sziveikben megőrzik, joggal tiszta és lelki s az Istennek 
élő embereknek fognak neveztetni, mert birják az Atyának 
Lelkét, ki az embert megtisztítja, és isteni életbe emeli 
fel. . . . Miután tehát Istenek szelleme nélkül nem találha-
tunk menekülést, azért int bennünket az apostol, hogy hit 
és szeplőtelen életmód által őrizzük meg Istennek Lelké t . . . " 

Tizennegyedik hitelemző beszédében szent Cyrill ezt 
tauit ja : „Csak egy Szentlélek van, a vigasztaló. Es miként 
egy Atyaisten van és több Atya nincs, és miként egy egy-
szülött Fiu és isteni logos van, a kinék fivére nincs, ugy van 
csak egy Szentlélek, és nincs méltóságra nézve hozzá ha-
sonló második Szentlélek. A Szentlélek tehát a legmagasabb 
hatalom, valami isteni és kikutathatatlan. Mert ő él, érte-
lemmel bir és megszentel az Istentől Krisztus által terem-
tetett minden dolgot. 0 megvilágosítja az igazak lelkeit, 
ő lakozott a prófétákban, ő volt az apostolokban is az ú j -
szövetségben. . . . Egy Atya-Isten van az ó és újszövetség 
ura, egy Jézus Krisztus, ki az ó szövetségben megjövendől-
tetett s az újban megérkezett, egy Szentlélek, ki a próféták 
által Krisztusról prédikált és Krisztus eljövetele után menny-
ből alászállott s bizonyságot tett mellette." 

Tértullián, könyvében a keresztelésről, többi között eze-
ket i r j a : „Ezután t. i. a kenés után következik a kézfölté-
tel, miáltal áldás kiséretében alá hivatik a Szentlélek. . . . 
Hogy pedig ama Szentlélek a megtisztult és megáldott tes-
tekre örömmel szál alá és a keresztvíz fölött nyugszik, az ak-
kor bizonyult be, midőn galamb alakjában az Úrra szállott." 

Szent Ejfipodius vértanú, kinek a többi kinzás között 
száját zúzatta szét a biró ökölütlegekkel, véres fogain ke-
keresztül ezen szavakat ejté ki : „Vallom, hogy Krisztus az 
Atyával s a Szentlélekkel egy Isten, és méltányos, hogy lel-
kemet feláldozzam annak, ki teremtőm és megváltóm, mert 

igy életemet nem vesztem el, csak jobb életté fog az átvál-
tozni. Nem is érdemes vele törődni, mily módon oszlik szét 
ez a gyönge test, ha csak a lélek mennybe kerülve visszatér 
teremtőjéhez." ') 

I I . 

Az első keresztények hitének emlékei a fölél alatt. 
A katakombákban a Szentlélekben való hit a sirköveken 

galamb'alakjában van ábrázolva, mert ily alakban jelent meg 
Jordán folyamában Ldvözitőnk keresztelése alkalmával, 
miként ez Lucina temetőjébén egy falfesteményen is meg van 
örökitve. — Hogy az első keresztények a Szentlelket csak-
ugyan galamb alakjában ábrázolták, bizonyítja az afrikai te-
metőben eme felirat : 

Areain At Sepvlchri Cvltor Verbi ContvlitJEt Cellám 
Strvxit Svis Conctis Sumptibvs Eclesiae Sanctae Hanc Reli-
qvit Memóriám 

^ Salvete Fratres Pvro Corde Et Simplici 
Evelpivs Vos Satos Sancto Spiritv 

Ecclesia f ratrum Hunc Restitvit Titvlvm 
M. A. J . Severiani C. V. 

Ex ing. Asteri. A mi magyarul igy szól : 

„Ezen földet az Igének (Jézusnak) egy imádója aján-
dékozta sírhelyek számára, a kápolnát is ő épitteté saját 
költségén. Ezen memóriát hagyta szent templomnak. Üdvö-
zölve legyetek tiszta és egyszerű lelkű testvérek ; benneteket 
üdvözöl Evelpius, kik a Szentlelket birjátok. Ezen márvány 
feliratot a testvérek egyháza ujitatta meg a fönséges Severi-
anus első esztendejében. Asterius terve szerint készült." 

Evelpius a keresztény községnek egy darab földet 
(area) adományoz temető számára. Az Ige, t. i. Isten-fia tisz-
telőjéül adja ki magát, ellentében az eretnek ariánokkal, 
kik Jézus Krisztus istenségét tagadták. Ezen hitét ki is fejezi 
a két betű A és ot (alpha és Omega), kezdet s vég által, mi az 
Üdvözitőt jelenti. A temetőt egy czellával, és kápolnával 
diszíti, hogy ott a megholtakért imádkozni s az áldozatot 
bemutatni lehessen. Fölöttébb gyengéd azon óhaj, melynek a 
föld kebelében nyugvó testvérekre vonatkozólag kifejezést 
ad. Ö üdvözli őket, kik a föld kebelében nyogosznak, kik-
nek testeit a Szentlélek, a kinek templomai voltak, és kit a 
galamb ábrázol, a temetőbe vetette el. I t t nyugosznak ők, 
őrizve a Szentlélek által, mig ez a nagy feltámadás reggelén 
mint meleg tavaszi szellő az elhunytak fölé jő, hogy föléb-
reszsze őket örökké tartó életre. 

Igen szépen ny ilatkozik a galambról, mint a Szentlé-
lek képéről, Tértullián is a keresztelésről irt könyvében. Azt 
mondja : „Miként t i. az özönviz elhullámzása után egy 
galamb adta hírül az isteni harag megszűntét, úgy száll 
hasonló rendeletből a mi testünkre, midőn az előbbi bűneitől 
megtisztulva, a keresztség fürdőjéből kiemeltetik a Szentlélek 
galambja által, mely Isten békéjét hozza meg nekünk. . ." — 
Azonban nem mindig jelenti a sirköveken levő galamb aSzent-
lelket,hanem némelykor az általa megszentelt lelkeket is.Mert 
miután a megszentelő Szentlélek az, ki befolyásával, lehel-
letével, végre önön magával a hivő lelkeket áthatja, azért 
az első keresztények a galamb alakját használták érzéki kép 

') Act. mart. 1. c. — Georg O t t : „Die ersten Christen über und 
unter der Erde.1, 
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gyanánt, hogy a szent lelkeket, kiket a Szentlélek kiválasz-
tott és megszentelt, ábrázolják a galamb ezen alakja által, 
s adhassák nekik e nevet „spiritus sanctus", „szent lélek." 

269. évből egy sírfelirat így szól: 

K£i'CO YAE KAAYAE19- EJ UATLP 
NQ AQNEIC 

N0BENBPE1B0 YC AIE BEN EPE Ü AO INA 
XXIII 

AEYKEC 0EAEIE CEB EP E 
KAPEüCEME 

IIOCYETEEA ElCUElPET ü 
CANKT9 TO YQ 

M OPTO Y ANNQPQM LV EA 
MHCQPQN XI 

AEYP9.NX 

Magyarul : 

„Claudius és Paternus consulátusa alatt, November 5. 
a hold hónap 24-én, állította (ezen emlékkövet) Leuces leg-
drágább leányának Severának — a te szent lelkednek; meg-
halt 55 éves, 11 hónapos, 10 napos korában." 

Dr. Ott Ádám. 

Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

A történelem csak erkölcsi győzelmét ismeri a pápák-
nak e föld hatalmasai fölött, nem pedig erőszakos elnyomását 
a királyok és fejedelmek alapos jogainak. Ezt azonban a jog és 
igazságmellett tanúsított állhatatosságuk s az egyház ügyeért 
tet t önfeláldozásuk és személyes bátorságuk által vívták ki. 
Nagy diadal volt az, midőn Atilla nagy Leó előtt elsápadt, 
nagy diadal volt, midőn Lothár I. Miklós, IV . Henrik VI I . 
Gergely előtt kénytelen volt meghajolni, nagy különösen 
midőn rőtszakálu Frigyes a velenczeiek láttára I I I . Sándor 
előtt földre veté magát. Nagy diadalt ünnepelt VI I I . Pius 
foo-sáo'a után a fontaineblaui szük tömlöczben a hatalmas ö o 
Napoleon fölött. Nagy volt X V I . Gergely diadala Miklós 
orosz czárrali nevezetes összejövetelekor. Ezek a pápaság-
diadalai a fejedelmek fölött, mindenesetre nagyszerűek, de 
csak azért mert nem vak erőszakkal lettek nyerve, mert 
azok, kik fölött nyerve lettek, nem panaszkodhattak, hogy 
jogaik bármily kevéssé is sértve lettek volna. Ezek a pá-
páknak egyedüli beavatkozásai a népek szabadságába : ha ők 
a hamis szabadsággal űzött szédelgésnek út já t állják, ha a 
forradalmakat kárhoztatják, ha ők oly felekezetek ellen, 
minők az albigensek, husziták és keresztes hadat hir-
dettetnek, ha a siciliai vecsernye kezdőit egyházi büntetés-
sel sújtották, ha az olasz városok polgárháborúit egyházi 
tilalommal, az u?sorásokat egyházi temetés megtagadásá-
val, az oltár és trón megdöntésére alapitott titkos társula-
tokat az egyházból való kizárással büntették. Más, jogos 
szabadságokat azonban soha se sértettek meg, — ámbár ők, 
az ő legnagyobb dicsőségükre legyen mondva, a szabadság-
ról gyakran más véleménynyel bírtak, mint korunk. 

Még azt is, mit ma „lelkiismeret-szabadságnak" mon-
danak, a meddig annak jó értelme van, megtudták őrizni, 
és tisztelni. E szabadság korlátozására első példa az egy-
ház történetében az volt, midőn a priscillianista eretnekség 
ellen erőszakot alkalmaztak. Azok közt azonban, kik ezen 

eljárás ellen szavukat felemelték, volt Siricius pápa is. Hogy 
későbbi időkben az eretnekek ellen sokszor erőszakos sza-
bályok használtattak annak oka az egyháznak a keresz-
ténynyé lett államokhozi megváltozott viszonyában rejlett, 
melyből az következett, hogy az egyház ellensége a ker. ál-
lamnak is ellenségévé lett. Mily külömbség volt azonban az 
egyházi és állami eljárás között az olyanok iránt, kik a hit 
megsértésével gyanusítattak, és hogy mily előnyös volt az 
egyházi eljárás az állami fölött, azt legjobban bizonyitja 
a Carauza Bsrtalan, vagy a különcz Campanella Tamás el-
leni per. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t . Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. — 
A magasabb társadalmi osztályokban mindinkább az 

élet czélját képező művelődésnek elérésére irányzott tö-
rekvés azt eredményezte a 15. században, hogy e század első 
felének ilyen légkörében az egyházi és világi főranguak egy-
aránt lázas tevékenységet fejtettek ki az irodalmi kincsek 
felkutatása — és az ismert, kapós müvek lemásoltatásában. 
Hogy pedig a fejedelmek, az egyházi és világi nagyok s a 
klastromok igen jutalmazó és tömeges megrendeléseit kielé-
gitessenek, természetesen, iparszerüleg kelle űzni a máso-
lás, vonalozás, könyvfestés művészetét. Minden esetre tekin-
télyes számot tettek ki az egyházi megrendelők ; de magát a 
fárasztó mesterséget és művészi Ízlést feltételező nagy mun-
kát is kétségkívül igen nagy részben a szerzetesi társházak 
szerény lakói végezték. — Az egyház mindenfelé áldást 
osztó földjén sarjadozott hitélet az ajtatossági könyvek, a 
fametszetü nyomatok készítését tette sürgetősen szükséges-
sé ; a nép mindennapi szükséglete hozta magával, hogy azon 
városok zárdáiban, melyekben a levélnyomók czéhei működ-
tek, apró füzetkék, egyes lapok, képpel kisért fametszetü 
nyomatok lássanak napvilágot, — s ha e fametszetü nyo-
matok legrégibb példányairól akarunk némi fogalmat sze-
rezni, az 1423. évről fenmaradt képet kell szemügyre 
vennünk, mely sz. Kristófot ábrázolja; e kép a legré-
gibb s igy hű képet nyújt az e nemben való kezdetleges 
művészetről, mely aztán lépésről lépésre izmosodott, 
tökéletesedett az egyház hiven ápoló karjai között, mig 
végre a Sión szent falán feltűnt művészetnek annyi égi báj-
jal teljes fényét méltánylattal szemlélte a művelt világ. 

Bár az olvasás felébredt vágya az u. n. levélnyomatok 
szorgalmasan űzött ipara által mennyiben-annyiban kielégí-
tést nyert, — egészen más fordulatot adott ama kielégités-
a Gutenberg név alatt ismert Gensfleisch János, mainzi 
patriciens, lángesze. A „mindenki kiváncsiságát felgerjesz-
tő" titkos mesterségek fetalálásán fáradozó férfiú nagy mű-
ve, a könyvnyomtatás, az 1450. év után elérvén teljes befe-
jezését, — a kezdő művészet a kezdő gyermekek-, mint az 
egyház jövő reményeinek szükségleteire szoritkozott első 
sorban, a mennyiben zsenge munkáiul a betűs táblák, Dona-
tusok és egy Catholiconnak nevezett iskolakönyv vannak em-
lítve. — A mint az üzlettársak szaporodtak s a nyomtató 
intézetek technológiai tekintetben hovatovább előrehalad-
tak, nyomba növekedett, a terjedelemre nézve nagyobb mű-
vek száma mellett, a csin és ízlés mértéke szerint készült 
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sok, hézagpótló s jeles mű sora is. Az u j művészet ország vi-
lágnak be lőn mutatva a nagy fénynyel kiállított „Psalteri-
um" által. Ez az első könyv, melyen a nyomatás évszáma is 
előfordul. (1457.) — Az Ősnyomtatványok hetvenhat darabja 
közt, melyeket az orsz. magyar köny vkiállitáson minden tu-
dománykedvelő, és hangsúlyozzuk, minden magyar, lelke-
sülve szemlélhetett, — néhány naptár és egy-két profán tár-
gyú mű kivételével, mind a vallásos irodalom gyöngyeit lát-
hattuk, melyekről visszaverődött az egyház ápoló szereteté-
nek sugárfénye, vissza ama gondosság csilláma, melyet az 
egyház tudománykedvelő és ritkabecsü könyvtáraikat nagy 
áldozatokkal gyarapító főpapjai mindenha hi ven követett 
kalauznak tartanak vala. Mint a viruló erdő ős fái kőről 
élettel teljes koronájával kimagasló tölgy, ugy tűnik ki az 
ősnyomtatványok közöl az esztergomi főegyházmegyei könyv-
tár legrégibb nyomtatott könyve, ily cz.-mel „Durandi^Ratio-
nale Divinorum Officiorum." Moguntie. 1450. Ezen első rendű 
ősnyomtutványi ritkaság hártyára nyomott gótbetüs és több 
aranyozott initialéval ékített mű. — A „Biblia sacra lati-
na," (1462. Mainz,) mely a gyöngyösi sr.. Ferenczrendiek 
könyvtárának nagybecsű disze, szintén ki volt állítva. A m. 
n. muzeum, a m. t. akadémia és több püspökség könyvtára 
stb. mindmegannyi jeles darabokkal voltak figyelemre 
méltóan képviselve ; jeles darabokkal, mondjuk; mert, hogy 
mily értéke van napjainkban egy-egy ily incunabulumnak, 
— arra nézve elég félemlíteni, hogy a londoni Sunderland-
féle könyvtárból került egy hártyapéldányt egy könyvke-
reskedő 180J livre sterlingen azaz 18,000 arany forinton 
adott el. (L. Emich G.) E körülmény eléggé mutatja, hogy 
mily irodalmi kincseket rejtenek a mi hazai könytáraink. 

(Folytatjuk.) 

Budapest , május 17. A zsidók és az egyház. — A zsi-
dó kérdés nagyobb és nagyobbb dimensiót kezd ölteni ; min-
den nap százával és ezrével űzetnek egyik országból a 
másikba és a hol még ily kézzelfogható módon e kérdés 
megoldása nem tapasztalható, ott is legalább elméletileg 
foglalkoznak a kérdéssel, és hogy e tekintetben a felfogás 
különféleképen nyilatkozik, azt már mi régebben bemutat-
tuk. Nem a különféle felfogással és azok czáfolásával szán-
dékozunk jelenleg foglalkozni, hanem inkább egy jelenség-
gel, melynek út já t kell állani, nehogy a katholicismus hát-
rányára az összekuszált kérdésben a liberalismus a maga 
részére halászszon. 

Tudjuk mindnyájan, hogy a zsidók oroszországi ül-
dözése következtében ő szentsége X I I I . Leó felemelte szavát 
a zsidók érdekében és óhajt ja, hogy a keresztényfelebaráti 
szeretet gyakoroltassék. E h irt közölték ugy katholikus, 
mint liberális lapok. Ebből ugy látszik, hogy bizonyos 
capitalist szeretnének ütni a liberális lapok, ugy tüntetve 
tel a pápa tettét, mintha ő a zsidókat eljárásaikban ár tat-
lanoknak itélte, és igy a katb. lapokat, melyek zsidó corrup-
tio és hasonlókról czikkeztek, elitélte volna. Hanem, mentita 
est iniquitas sibi. A pápa egy betűvel sem említi a zsidók el-
járását, tehát annak helyeséléről szó sem lehet: de nem említi 
a kath. lapokat sem, melyek a zsidó coruptióról, uzsoráról, 
a keresztény nép kiszivatyuzásáról beszéltek : tehát nem lehet 
mondani, hogy a pápa a kath. lapokat, ez irányban tett fel-
szólalásukért, elitélte volna. 

Mert mit is tett a pápa? Azt, hogy az üldözött és 
Oroszországból menekülő zsidókat, a keresztény-felebaráti 
szeretet figyelmébe ajánlotta, és a midőn ezt tette, ismét egy 
ujabb bizonyitékot szolgáltatott az egyház részéről arra a 
végre, hogy az egyház tanna örök és változatlan ;egy ujabb 
bizonyítok szolgáltatott arra nézve, hogy a keresztény fele-
baráti szeretet nem ismer személy válogatást és hogy ez a 
keresztény felebaráti szeretet csak a kath. egyházban van 
megtestesülve. Mi sem lenne kényelmesebb, mint nevezete-
sen a pápákra nézve bebizonyítani, hogy ők ezt a keresztény 
szeretetet a zsidók iránt mindig gyakorolták. A törtéueterre 
számtalan példát képes felmutatni. De ezt most mellőzzük, 
hanem csak azok kedveért, kik még katholikus kis katekiz-
must nem láttak, vagy ha láttak és abból tanultak, a tanul-
takat elfelejtették, azok kedveért, mondjuk, utalunk a kis 
katekismusra. Olvassák el ott, hogy mit tanit a kath. egy-
háza a felebarát iszeretetről, és akkor meggőződhetnek, hogy 
a felebaráti szeretetből az egyház senkit sem zár ki, tehát 
a zsidókat sem. De hát midőn a kath. egyház hi veit, minden-
kit kivétel nélkül, tehát a zsidót is, szeretni tanitja és köte-
lezi. midőn a kéregető zsidó és keresztény tekintetében nem 
tesz különbséget az alamizsna nyújtás kötelezettségére nézve, 
akkor kérjük szépen ne tessék ezt a pontot összezavarni, azon 
pontokkal, melyeket a kath. lapok megtámadtak Nem, ezt 
tenni nem szabad és mihelyt az összezavarás megszűnik, 
azonnal ki fog tűnni, hogy a kath. lapok az egyház tanának 
terén állanak, üldözve a bünt és keresztény felebaráti sze-
retetet hirdetve kivétel nélkül mindenki, tehát a zsidó 
iránt is. 

Már ha a zsidóság a kereszténység tanát, valamint ő 
szentségének e tanból folyó felszólalását fontolóra venné, ak-
kor okvetlenül belátni kellene, hogy őket az üldözéstől csak-
is a katholicismusnak a felebaráti szeretetről szóló tana ké-
pes megmenteni, be kell látnia, hogy üldöztetése közepett 
is csak a katholicismus hatalmas szava képes nyomorain 
enyhíteni, mert ez személyválogatást nem ismer a felebaráti 
szeretet gyakorlásában. Mennyivel különbözik ettől, hogy a 
humanismusról ne beszéljünk, mely csak majmolása a ker. 
szeretetnek és csak külsőségekben áll, de a lélekre nem hat, 
mennyivel különbözik, mondjuk, a katholicismus felabaráti 
szeretetétől a szabadkőművesek felebaráti szeretete ? A sza-
badkőműves csak a szabadkőművest segélyezi, vagy ha mást 
is, ugy csak azon czélból, hogy abból a segélyezettből is 
előbbutóbb szabadkőművest faragjon. Egy barátomtól tu-
dom, hogy egy izben bizonyos úriember, ki szabadkőműves, 
a vasútnál felismert egy szegény szabadkőművest, és őt to-
vább utazásában segítette. A vonat elindultával az uri em-
ber barátomhoz fordult, kit látásból ismert, és azt mondja 
neki : Lát ta ezt az embert, kinek pénzt adtam ? Az igenlő 
feleletre azt mondja az úriember, hogy az a szegény — sza-
badkőműves. Mire barátom: Hanem lett volna szababkőmü-
ves. nem segítette volna? Válasz: Nem. Erre barátom azt vála-
szolta, hogy ennél többet ér a ker. felebaráti szeretet, mert 
az nem ismer személy válogatást. Ez az egy történeti tény 
többet mond mindennél, hogy mindenki felfoghassa a különb-
séget a keresztény és minden más u. n. emberbaráti szeretet 
közt: és azért csak sajnálkozni lehet azon tévedés felett, mely 
az elméket elfogja, midőn a keresztény felebaráti szeretet 
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helyett a Immanismust vagy a szabadkőműves felebaráti 
szeretetet akarják meghonosítani. J a j lenne akkor az emberi-
ségnek, lia egyszer ez a ker. felebaráti szeretet a föld színé-
ről eltűnnék, mert azt pótolni semmiféle mesterkélt társu-
lattal, vagy bármiféle szövetkezéssel nem lehet. 

Igen, az egyház tanának megfontolásából a zsidóság 
beláthatná, hogy emberi létének támaszát hol találhatja fel. 
Es épen azért természetszerűleg meg van a zsidóságnak is a 
maga kötelezettsége az egyház iránt, melyet azonban, fájda-
lom, nem csak nem teljesít hanem kötelezsttségével hom-
lokegyenest ellenkező irányban jár el. Nincsen rútabb do-
log a hálátlanságnál, nincsen megbélyegzendőbb valami, 
mint gyalázni azt aki velünk jót tett. Pedig épen ezt teszi a 
zsidóság a kath. egyházzal. Ami napjainkban a kath. egyház-
zal, a pápával, a püspökökkel és papokkal, ami az egyház ta-
nitmáuyával gyűlöletes, meggyalázó történt, annak 99°/0-a 
zsidó tollból származott. Ezt bizonyítani felesleges munka 
volna; ezt úgyis tudja mindenki, azért a bizonyitgatást mi is 
mellőzzük, hanem inkább a zsidósághoz fordulva, felszólítjuk, 
hogy a katholicismussal szemben elfoglalt ellenséges állásával 
hagyjon fel, — hagyjon fel ama gyűlöletet keltő irányával, 
melyet eddig a katholicismus iránt követett, azon katholi-
cismus iránt, mely a zsidóságot annyiszor védelmezte. E 
frontváltoztatatást magának a zsidóságnak érdeke is köve-
teli, mert bizonyos, hogy a mily mórtékben a zsidóság a 
katholicismus ellen gyűlöletet gerjeszt, azon mértékben fog 
alá szállani az emberek keblében a keresztény felebaráti 
szeretet gyakorlása iránti érzék is, de azon mértékben fog 
feltámadni a zsidók üldöztetésének szelleme is. A pápa meg-
tette azt a zsidók iránt, mit a katholicismus tana a zsidók-
kal szemben is követel : most a sor ő rajtok van, hogy meg-
tegyék a katholicismus iránt legaláb azt, mit saját érdekük 
követel. Q 

Beszterczebánya. Májusi ájtatosság. — A zordon téli 
idő után bekövetkezvén a várva várt kellemes tavasz, min-
denki, a kinek csak érző szive a szép iránt felébredt, 
avagy eddig el nem tompult, tódul kifelé lakából, hogy 
gyönyörködjék a szabad természetben, járván-kelvén réte-
ken és virányokon keresgéljen illatos virágokat, s hogy eze-
ket bámulván és bennök gyönyörködvén dicsőítse egyszer-
smind a természet mindenható alkotóját, —magát az Istent. 
I t t kint a természetben tágas tér nyílik a vizsgáló szemnek 
s minden buzdítja Isten csodálatos művei mélyebb és tökéle-
tesebb kutatására. I t t lát élettelen, ott élő, itt oktalan, ott 
megint eszes lényeket, a melyek mind együtt véve a leg-
kellemetesebb összliangzatban állván hirdetik mindenfelé 
nagy Alkotójuk magasztos nevét. 

Eme teljes és tökéletes összhangzatban az „uralgó" 
vagyis „dominante" szerepét játsza minden kétségen kivül 
a boldogságos Szűz Mária, Istennek szent Anyja. Hiszen 
őt régen, még születése előtt magasztalta a szent ihletség-
től eltelt Salamon, hogy ő a mezők virága, a völgyek lilioma, 
és első fehér liliom a tövisek között (Cant. Cant. 2. 1—2.), 
vagyis olyan, a ki szépsége és i l lat ja által minden teremt-
ményt felülmúl. Mária ugyan láthatatlan testi szemünkkel, 
azonban az Istent szerető ember éber szelleme felhat hozzá a 
megmérhetetlen légrétegeken keresztül egészen az ő zsá-
molyáig, és nyilvánítja neki mély hódolatának kifejezé-

sét. Ég és föld egyesülnek az örvendezésben Mária szépsé-
gei és erényei fölött. A mi szép, a mi kedves, a mi drága, 
mind felajánlják az Istent szerető lelkek Isten után az ő 
szent Anyjának, a szeplőtelen Szűz Máriának tisztelete eme-
lésére. TI y.u/j.iOT)} läßerov. A boldogságos Szűz Máriára va-
lóban alkalmazhatnék eme szavakat, mert ő a szépség 
szépsége, a kegyelem kegyelme, oly mértékben, hogy szent 
Bernard elmélkedvén a boldogságos Szűz Mária saépsége 
fölött, eme szavakra fakadt : „Deus licet quidem pulcriorem 
melioremque procreare potuisset mundum, venustiorem gra-
tiosioremque Virginem Matrem suam Mariam formare sibi 
non potuisset." 

Ennél fogva nem látszik különösnek, hogy a keresz-
tény katholikus világ Mária rendkiviili tiszteletének az év 
legszebb részét a tavaszt és ebben nagyobbrészt a leg-
szebb hónapot május havát szemelte ki. Egyes emberek s 
társulatok, községek s városok, megyék s országok egye-
sülnek e hónapban, hogy valamint csöndes magányaik-
ban ugy templomaikban s kápolnáikban dicsőítsék a vi-
lágüdvözitő Istenember szűz Anyját , az egek királyné-
ját. a keresztények segítségét, a szomorúak vigasztalóját, a 
bűnösök oltalmát, a világ örömét s mindnyájunknak édes 
anyját. 

Beszterczebánya városa katholikus népsége szintén 
csatlakozott azon ezer meg ezer az egész világ kerekségén 
szétszórt Mária tisztelőihez, és bámulandó buzgósággal o ~ o 
vesz részt a fényes Mária-ünnepélyben. Az ünnepély tartatik 
a paulai sz. Yinczéről nevezett gráczi apáczák templo-
mában. Kegyelmes főpásztorunk a püspök ur ő excellentiája-, 
ez idén kiváló atyai kegyelettel karolta föl ezen ájtatossá-
got ; és hogy ennek az ünnepélyességnek minél nagy-
szerűbb sikert biztosítson, és híveinek nem mindennapi 
közönséges örömöt szerezzen, azért a beszterczebányai 
lakosság előtt közkedveltségben álló nt. Stare János je-
zsuita atyát, a ki már harmadízben, ez évben is, valamint a 
székesegyházban, úgy a német plébániai templomban, a 
nagyböjti szent beszédeket tartá, ezen májusi ájtatosság u j 
alakban való megtartására meghívni kegyeskedett. 

Mindenki epedve várta, s örülve óhajtotta hall-
gatni a híres szónok Mária dicsőségeit fejtegető szent sza-
vait. Azonban megfoghatatatlanok az U r Isten Ítéletei és ki-
fürkészhetetlenek az ő utai. Daczára annak, hogy a neve-
zett nt. atya eljövetelére nézve minden megkívántató szük-
séges hivatalos lépés megtétetett vala, és ő maga is nagyon 
hajlandó volt eme püspöki meghívásnak hódolni, hogy t. i. 
az egész május haván át a nevezett templomban mindennap 
szent beszédet tartson és a többi hozzátartozó ünnepélyes-
séget végezze ; különféle majd kétséges, majd igenlő, majd 
tagadó, majd megint igenlő levelek és táviratok után végre 
épen a májusi ájtatosság küszöbén az a döntő hír j ön : P . 
Stare nem jön. Minek következtében általános levertséget 
és lehangoltságot lehetett látni Mária tisztelői arczán. o ö 
Mind sürög-forog és vágyódva néz más valami máju-
si szónok felé. S valóban, jóllehet ez az egész ügy elég za-
varólag hatott a helybeli papságra is, akadt mégis azonnal, 
a ki az egész májusi ájtatosság vezetését magára vállalta, 
t. i. f t . dr. Gonda György, helybeli gymnasiumi hit ta-
nár ur. 
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Az egész ünnepély, mondhatni, imposans. 
A templom bámulatos esinossága lepi meg a belépőt ; 

a boldogságos Szűz gyönyörű szép szobra, némileg emlé-
keztetve a lourdesi barlangra, áll az oltár fölött, körülbelül 
több mint l30 gyertya ég remek symmetrikus alakban előállít-
va Máriá t mint candorem lucis aeternae et speculum sine ma-
cula. Mindennap l j2 8 órakor reggel tar tat ik rendivüli szent 
mise a legfelségesebb oltáriszentség kitételével, este pedig 
7 órakor ünnepélyes énekelt litánia szintén a szentség kité-
telével ; szombatokon, vasárnapokon és ünnepeken a litániát 
megelőzi 7 órakor este májusi szent beszéd német nyelven 
mondva a nevezett f t . Dr. Gonda György úrtól, a ki termé-
szettől gyöngédebb hangja daczára nagyon szépen, hasznosan 
és épületesen töri és osztja az élet kenyerét.Bámulatos főképen 
az, hogy jóllehet az ájtatosság olyan órában tar tat ik, mi-
kor a városi nép leginkább szeret kisétálni, jelenleg minden-
nap reggel és este a férfi és nő-nemből annyian jönnek ösz-
sze, hogy mindenkor, amint szokás mondani, zsúfolásig 
megtelik a templom. Trah i t Maria cultores suos post se; 
currunt plurimi in odorem unguentorum eius. 

Nagy isteni áldást remélünk ezen magasztos ájtatos-
ságból, annál is inkább, mivel az Magyarországban azaz 
Mária országában tar tat ik , a ki, mint erősen hisszük, szent 
István királyunk ideje óta különös módon esedezik az U r 
Istennél a magyarokért , s igy kívánatos, — hogy a fent 
nevezett szónok szavaival éljek, — miszerint Mária Ma-
gyarország által, Magyarország Mária által dicsőitessék. 

Szvacsina. 

IRODAIM. 
= . A kereszténység és korunk. I r t a Bougaud Emil 

orléansi püspöki helynök. Fordí tot ták Dobos Lajos és Spett 
Gyula 1. sz. nagyvárad-megyei áldozárok. I I . köt. Nagyvá-
rad, 1882. 62CUap. Ára 1 f r t 50 kr. 

Ismert gondossággal s tiszta magyarsággal, valamint 
dicséretes kitartással folytat ja a nagyváradi 1. sz. egyház-
megye két derék papja Bougaud fenczimzett művének for-
dítását . Nemes fáradozásuk ujabb gyümölcse a mű előttünk 
2. kötete. Bougaud művének czélját és szellemét legjobban 
megismertette maga abban a bevezetésben, melyet a ma-
gyar forditás 1. kötetének megjelenése után szóról szóra 
közöltünk. Az első kötetben lángoló hévvel igyekezett rá-
bírni minden embert, hogy legyen vallásos ember. Ez mint-
egy demonstratio rcUyioius vala. Ebben a második kötetben 
a franczia szellem élénk szikrázásával a Krisztusban, mint 
Istenben, s isteni vallás alapitójában való hitet igyekszik 
kigyulasztani s lángra lobbantani. Demonstratio Christiana. 
Bizonyítása három részből áll. Elsőben ismerteti a forráso-
kat, melyekből Jézus életének ismerete merithető.*) Azután 
előadja életének történetét. Yégiil e rendkívüli élet lefolyá-
sából levonja a következtetést Jézus istenségére. Ezt J é -
zus Krisztus élete logikájának nevezi. Ez a fő rész. S ez 
leginkább leköti az olvasó figyelmét. Va jha ezrekre menne 
a világiak körében e mű olvasóinak száma. Hisz ezeknek 
szól e mű, nem papoknak, kik nemcsak hisznek, hanem a hit 
t i tkainak is kiszolgáltatok Oh ha minden áldozár csak egyet 

*) Fordítók az előszó végén (8. 1.) s az I rész czimében (9.1.) stb. 
nem szabatosan fejezik ki magokat, midőn Jézus életének forrásairól be-
szélnek. Nem életnek, hanem életrajznak, vagy az élet, ismeretének for-
rásairól van szó. 

a hitevesztettek s hitehagyók közöl nyerne meg e könyv ál-
tal a hitéletnek : mily bő lenne az áldás, mily gazdag az 
aratás ! Mert e könyvnek mintegy sajátságos hivatása van 
a gyúj tásra . Oly erős hit nyilatkozik benne, oly erőteljesen, 
hogy ha elolvassa valaki, lehetetlen, hogy ne tapadjon rá 
valami szerző meggyőződéséből. 

Midőn azonban mi is, szerző hevétől neki tüzelve, ily 
franczia modorban végezzük ismertetői tisztünket, kényte-
lenek vagyunk kijelenteni. — a mit egyébiránt már az első 
kötet bemutatása alkalmával kellett volna tennünk, s a mit 
akkor csakis azért hagytunk el, most pedig szintén csakis 
azért szorítunk egy rövid észrevétel sziík keretébe, mert a 
franczia és németországi theologiai kri t ika véleményének 
legalább nagybani ismeretét Bougaud művére venatkozólag 
az annyi külföldi közlönyt olvasó Magyarországban, mél-
tán föltételezhetjük, — igen, nem mellőzhetjük azt az észre-
vételt, hogy szerző kissé tovább ragadta t ta magát nemes 
hevétől, midőn az apologetikai tudomány eddigi alapvető 
eljárását, művének kivált első de e második kötetében is, 
lenézi és megszólja. Ez egyébiránt csak formai hiba a szi-
gorú tudomány äx^ißsuc-ja ellen, mi azonban igazán nemes 
hévtől á thatot t müvének hatását az olvasóra nem gátolja. 
Nem is azért hoztuk fel, hogy az e műről keletkezett jó 
vélemény haladását hátráltassuk, hanem, hogy Magyar-
országban is hangot adjunk a theologiai kri t ika észrevéte-
lének, melylyel az Bougaud művét külföldön, saját hazájá-
ban természetesen legelőször, fogadta. 

Fogádják a t. forditók a jól teljesített eddigi munká-
ért üdvözletünket egyúttal pedig forró óhajainkat a mű 
fordításának bevégzésére ! A mű ára rendkivüli alacsony. 
Csakis a nagylelkű Mecaenas, nm. és f t . Lipovniczky István 
püspök ur kegyessége folytán szálhatott le annyira. 

A széptan alapvonala. I r ta , Dr. Stöckl Albert , szé-
kesegyházi kanonok és tanár az eichstiidti püsp. lyceumban. 
Első melléklet a Bölcsészet Tankönyvéhez. A második kiadás 
után fordították Bépassy János és dr. Zafféry Károly. Eger . 
Lyc. nyomda, 1882. V I I I . 151. lap. Ára 1 f t . 

Határozottan correctebb forditás, mint a Bölcsészeti 
Tankönyv. H a ennek uj kiadása lenne szükségessé, óhaj t juk, 
hogy a forditás élére állt Répássy a ráspolyt ne kimélje, sőt 
i t t ott a bonczkést is elővegye. Mi e lapban részleteket is kö-
zöltünk annak idején : nagyon jól tudjuk, mi a tenni való. 
Egyébiránt azt is tudjuk, hogy Répássy felszólitás nélkül is 
meg fogja tenni kötelességét, ha a mű u j kiadásának ideje 
elérkezik. 

V E G Y E S E K . 
— Conversio. Apri l 23-án a schweizi einsidelni búcsú-

járó hely világhírű temploma nagyjelentőségű megtérésnek 
volt szinhelye. Mondott napon ugyanis Zürich két ősrégi 
patriciusi protestáns családjának egy-egy tagja , Orelli ban-
kár és dr. Pestalozzi, visszatért az anyaszentegyház kebelé-
be. Hitval lásukat magának a churi püspöknek kezeibe tet-
ték le. 

A ruthén nemzetiségre vallási tekintetben nagy szerep 
vár. Rá számit a kath. egyház, hogy közegül fog szolgálni a 
moskovita szakadárság megszüntetésére. De viszont a mosko-
witismus szintén számításai, sőt már agitatiói körébe is be-
vonta s hídul tekinti a többi szláv nemzetiségeknek vallási 
és politikai elnyeléséhez. X I I I . Leó, a lumen de coelo intéz-
kezése, melyről szól a lap élén álló ap. irat messze előre a 
távol jövőbe bevilágít és hatalmas sánezot vet a schisma 
invasiója elé. Va jha hazánk ruthén ajkú katholikusai meg-
értsék hivatásukat, — megértse különösen a papság ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alat t . 
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TARTALOM. A görög bölcsészet és a kereszténység. — Római congregatiók döntvényei. — Mire használták a pápák az 
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Vegyesek. 

A görög bölcsészet és a kereszténység. 
II. 

Sokrates, a klasszikai görög philosophia atyja, 
egyes hibáinak daczára nagyszerű és valágtörté-
nelmi személyiség. Bölcselkedő elődjei, eltekintve 
Pythagorastól, leginkább kosmologikus kérdések-
kel foglalkoztak. Sokrates ellenben bölcselkedésé-
nek sokkal magasabb czélokat tűzött ki : az ember 
és az Isten képezik vizsgálódásainak főtárgyait. A 
legnagyobb, mondhatni szent buzgósággal bizonyí-
lô'ffa es védelmezte Isten létét, mivégre különösen 
a világ czélszerüségéből levezetett érvet (arg. te-
leologicum) használta. Ezen fejtegetéseknek Xeno-
phon a Memorabilia első könyvéből az egész ne-
gyedik fejezetet szenteli; az egész érvelés csak bő-
vítése azon szép szavaknak, melyeket a zsoltáros 
mond: ,.Qui plantavit aurem, non audier? aut qui 
finxit oculum, non considérât?" Ps. 93, 9. Istenre 
vonatkozó ismeretei tiszták voltak; erősen hitte és 
állította Isten mindentudóságát, mindenütt való 
jelenlétét és gondviselését, mely mindenre, de kü-
lönösen az emberre kiterjed. Isten a legfőbb bölcse-
ség, azért Sokrates ugy mint Pythagoras nem 
bölcsnek, hanem csak a bölcseség barátjának te-
kinté magát. Az embernek az Isten a legjelesebb 
lelket adta, mert csak az ember képes megismerni 
az isteneket, kik a szép világot alkották, s csak egye-
dül az ember tiszteli az isteneket. Ezen nevezetes 
helyből kitűnik, hogy Sokrates szerint az istenség 
tisztelete vagyis a vallás az ember legjelesebb tö-
kéletessége, de egyszersmind legszentebb kötelessége 
is. Sokrates élete által is tanúbizonyságot adott azon 
igazságokról, melyeket hirdetett. Minthogy ellen 
tétben a korabeli sophistákkal, buzgó és őszinte 
alázatossággal, az igazság után törekvő vágy 

tói lelkesítve, önmagába szállott, megtalálta Ts 
ten szózatát a lelkiismeret szavában, melyet cse-
lekményeinek egyedüli zsinórmértékéül akart te-
kinteni, és melyet ő daimonionnak nevezett. Ezen 
sokratesi dairnoniumról sokat okoskodtak ugyan 
már a tudósok, azonban legtermészetesebbnek lát-
szik azon magyarázat , mely azt a lelkiisme-
ret titokteljes szavának tart ja, ugy hogy Sokrates 
legvilágosabban bizonyítja sz. Pál szavait: Gentes, 
quae legem non habent, naturali ter ea, quae legis 
sunt faciunt, eiusmodi legem non habentes ipsi 
sibi sunt lex: qui ostendunt opus legis scriptum 
in cordibus suis, testimonium reddente ill is con-
scientia ipsorurn, et inter se invicem cogitationibus 
accusantibus, aut etiam defendentibus." Róm. 2, 
14 —15. Sokrates a külső isteni tiszteletet is buz-
gón gyakorolta annak daczára, hogy a polytheis-
mus és az arra alapított istentisztelet helytelen-
ségét belátta ; - tette ezt hódolatból azon fensőbb 
tekintély iránt, mely azt behozta és helybenhagyta, 
valamint azon meggyőződésből, hogy az isteni tisz-
telet rendezése nem emberi mű, mint ezt Platonaző 
tanítványa nyiltan hirdette. Nem pusztán ő maga 
vett részt a vallási gyakorlatokban, hanem tanít-
ványait is buzdította, figyelmeztetvén őket a legré-
gibb és legbölcsebb népek és városok példájára. 
Különösen nagynak mutatkozott Sokrates jelleme 
akkor, midőn a halálnak nézett elébe. Vallási meg-
győződése a lélek halhatatlanságában valamint az 
isteni gondviselésben való hite a legszebb fényben 
tündöklött ; védelmi beszédjében határozottan ki-
mondotta, hogy a jó embert se életében, se halála 
után balsors nem éri, hogy halála nem véletlen eset 
hanem isteni rendelés és azért reája nézve a jobb 
rész. Ezen oknál fogva semmi áron sem akarta a 
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börtönből való futásra kinálkozó alkalmat felhasz 
nálni, habár Kriton tanítványa mindenképen öt 
erre rábirni iparkodott, mint ezt Platon Kriton 
czimü dialógusában igen vonzólag leirja. Ezen rö-
vid adatokból is kitűnik, hogy Sokrates egész élete 
és tanítása vallási jelleggel birt olyannyira, hogy 
egész lényegével fennsöbb és tisztább légkörben 
mozogni látszott. Ilyen értelemben csakugyan el-
mondhatjuk, hogy Sokrates a pogány világra nézve 
mintegy előhírnöke volt Krisztusnak, és hogy élete 
külső látszatra hasonló volt Krisztus életéhez. De 
ha egvrészröl figvelembe vesszük Krisztus isteni 
fenségét és szeplőtelen jellemét, mely a bünt nem 
ismerte, másrészről pedig Sokrates jellemét, amint 
azt Xenophon és Platon tanítványainak irataiból 
ismerjük, a kiílsö hasonlatosság daczára határtalan 
a külömbség. Sokrates élete nagyon távol áll azon 
eszményképtől, melyet sz. Cyprián egyházatya 
Krisztus életéről rajzolt : ..Humilitas in conversa-
tione, stabilitas .in fide, verecundia in verbis, in 
factis justifia, operibus misericordia, in moribus 
disciplina, injuriam facere non posse, et factam 
posse tolerare, cum fratr ibus pacem tenere, Deum 
toto corde diligere etc." (De orat. Dom. 5.) Egészen 
jól mondja Rousseau: Sokrates élete és halála 
olyan vala, amint bölcs férfiúhoz illett; de Krisztus 
élete és halála Istenhez méltó volt. 

(Folytatjuk.) 

Római congregatiók döntvényei. 
I . 

A sz. zsinat congregatiója. 
A. 

De Canonicís Honorariis. 

Supplices preces. — Beatissime Pater, cum Dignita-
tes et Canonici in Metropolitana Ecclesia N. impares sint 
numero, quo sacrarum f'unctionum solemnitas saepe indiget, 
providere oportet de Canonicis ad honorem, qui cum titu-
laribus concurraut. Quapropter sacrae Concilii Congregati-
oni sequentia dubia pro resolutione submittere decrevi : 

I . An Archiepiscopus privative a seipso Canonicos ad 
honorem nominare, etiamque hunc honorem quibusdam of-
ficiis, veluti Doctoribus Seminarii, Parochis civitatum etc., 
assignare valeat, vel potius hue agere consensu vel consilio 
Capituli. 

I I . An Canonici ad honorem sedere valeant in Choro 
ante vel post Portionario3 et Semiportionarios titulares, qui 
licet miuistrare debeant uti Diaconi ac Subdiaconi, sunt 
tarnen de Corpore Capituli. 

I I I . An paramenia sacra in funetionibus pontificalibus 
aeeipere debeant Canonici ad honorem ; planéta vel potius 
dalmatica seu tunicella parari teneantur. 

Rescriptum. — De (i; Iulii 186T. — S congregatio, 
juxta Resolutionen alias in similihus éditas, propositis quae-
stionibus taliter l'espondendum censet, nimirum r 

Ad I. Negative ad primam partem ; affirmative ad se-
cundam. 

Ad II. Affirmative, post omnes Portionarios et Semi-
portionarios, quatenus et ii inter Canonicos recenseantur, 
et eodem gradu ac ceteri Canonici in Choro sedeant. 

Ad I I I . Si Capitulares sint distineti per ordines, ni-
mirum presbyteralem, diaeonalem, et subdiaeonalem, Ca-
nonicos honorarios induere debere tunicellam, secus eam-
dem vestem cummunem Canonicis titularibus cuiuscumque 
ordinis sint. 

B. 

Circa solemnitatem baptismi natorum ex civili contubernio. 

Parochus N. Sacrae Congragationi sequentia exposuit: 
„Hac mea in paroeeia ab immemorabili mos invaluit 

ut spurii infantes baptizentur sine populi copcursu sonitu-
que organi vel aeris campani, adhibitis tarnen in loco sacro 
caeremoniis a Bituali Romano praescriptis. 

Pluribus meis est nuper ovibus ingesta opinio, contra-
ctual civilem minime differre a catholico matrimonio, ex lioc 
quot prima vice illis, qui solemnem suis natis collationem 
baptismi postulaverunt, quamvis iungi ab Ecclesia renue-
rint acquievi, suadente mei Episcopi epistola etc." 

Quaerebat itaque Parochus quomodo se gerere debuis-
set. Sacra autem Congregatio, re cognita, sequeiitem episto-
lam ad Episcopum eiusdem Parochi mittendam censuit. 

„Perillustris. ac. Revme. Domine, 
„Pro certo habet sacrahaec Congregatio,Apmlitudinem 

Tuam firmiter tenere, eos, qui matrimonii, ut aiunt, civilis 
contractu inito, communi contubernio vivunt, quin sacra-
mentale foedus coram Ecclesia celebrent, in locis ubi lex 
sacrosancti Concilii Tridentini viget (cap. 1. Tametsi sess. 
24, De Reform, matrim.), habendos esse, iuxta catholicani 
doctrinam, tamquam publicos concubinarios, eorumque 
propterea filios censeri et esse illegitimos. 

„Quamobrem, quum in quibusdam tuae dioecesis pa-
roeeiis ab immemorabili, uti fertur, mos invaluerit, ut ille-
gitimi quilibet infantas baptizentur. adhibitis tantum in loco 
sacro caeremoniis a Rituali Romano praescriptis, at absque 
populi concursu et sine organi aerisque campani sonitu, quo 
legitime natorum baptisma celebratur; Sacra haec Congre-
gatio censet, praefatam consuetudinem, (juae obtinere etiam 
dignoscitur in pluribus locis tuae dioecesis finitimis, obser-
vandam esse is casu, quo aqua baptismi abluendi sint in-
fantes eorum parentum, qui sub civilis coniugii praetextu 
scandalosani vitae communionein inierunt, quum nullum 
prorsus inter eos matrimonium existât coram Deo et Ec-
clesia, neque legitimi sint filii. qui ex ipsi nascuntur. 

„Ceterum, sublata praedicta consuetudine, facile fieret, 
ut ignarae plebis multitudo nullam p>rope adesse diferen-
tiam suspicaretur inter civilem actum et catholici matrimo-
nii sacramentum, si absque usitata distinctione in extrinseco 
apparatu, eamdem solemnitatem, quae hucusque locum 
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tantummod® Wbui t i® legiticnorum natorum baptismo, ad-
hiberi cerneret pro illegitimig ex ci vili contuberuio. 

„Quin imo, quum extrinseca ilia solemnitas, qua ae-
ris eampani et organi sonitta populus advocatur a<l infantium 
baptisma, etiam in parentuira honorem aliquatenus eedat ; 
ita, sicuti dignum est ut huiusmodi honore gaudeant ii qui 
sancto catholico ri tu magnum Sacramentum in Christo et 
Ecclesia susceperunt, sic indignum prorsus reputatur, ut 
eodem honore fruantur , qui publice in peccato vivunt, et 
gravissimo scandalo caeteris fidelibus offensionem et ruinam 
pariunt. I taque dum curandum potius est, ut infantes ex 
huiusmodi parentibus nati quantocius per baptismi lava-
crum in Ecclesiam recipiantur, cavendum insimul erit ne 
praefatae solemnitates pro his adhibeantur. 

„Haec Amplitudini ï u a e significare opportunum duxit 
Sacer hie Ordo, c|iioniam relatum est, Parochos, qui prae-
tlictae consuetudini inhaerent, per aliquos etiam ecclesiasti-
cos viros incusari, quasi régulas minus rigorosas sequeren-
tur : dum e contra clare patet eos se gerere in re tanti mo-
menti uti probos Parochos decet, ac propterea mereri ut 
Amplitudinis Tuae auctoritate foveantur ac tutentur. 

„Interim impensos animi mei sensus testatos volo Am-
plitudini Tuae, cui fausta omnia adprecor a Domino." 

..Datum Romae ex S. Concilii die 31 Iulii 1867. 
„Amplitudinis Tuae 

„uti frater 
„P. Card. Caterini, Praefectus 

„Petrus Arch. Sardianus Pro-Secretarius." 

II . 

S. Pejiitentiaria. 

A. 

Circa absoluiionem complicis. 

Episcopus Ruthenen, sequens dubium S. Poenitentia-
riae proposuit : 

„Utrum scilicet confessarius qui suum vel suam com-
plicem in peccato turpi, ad mentem Bullae Apostolicae Se-
dis n. 10. simulaverat absolvisse, recitando v. g. orationem 
quamdam, vel alia verba pronuntiando, aut etiam tacendo, 
ita ut videretur tarnen per signa vel per manuum gestus ré-
véra poenitentem a peceatis relaxare, incurrebat excommu-
nicationem specialiter S. Pontifici reservatam, de quaagi tur 
in praefata Bulla. „S. Poenitentiaria, mature perpensis ex-
positis dubiis, super iisdem pariter respondet: „Confessarios 
simulantes absolutionem complicis in peccato turpi non efFu-
wre excommunicationem reservatam in Bulla Bened. X I Y . 
,Sacramentum Poenitentiae.' — 

„Datum Romae in S. Poenitentiaria di 1 Martii 1878." 

B. 

De modo porrigendi liíteras agentes de rebus conscientiae. 

Monitum S. Poenitentiariae. 

Quamvis praxis et prudentia doceant casus occultos ad 
forum conscicutae pertinentes. Sacrae Poentientiariae, litteris 
obsigatis ad Em. D. Card. Poenitentiarium Maiorem missis, 
ac nominibus reticitis, essepro ponendos, tamen aliquis, sive 
ex confessariis, sive ex animarum pastoribus, ab huiusmodi 
praxi declinans, casus ipsos litteris apertis ac per procuratores 
etiam laicos non solum exponere, sed et iisdem procuratoribus 

illos narra re, ad hoc, ut super ipsis supplices confidant bellosli 
sacrae Poenitentiariae exibendos, interdum non abhorret. Qu-
od quidem, quantum dedeceat, et quantum praeseferat scan-
dali. nemo est qui non videt. Quare sacra Poenitentiaria, banc 
omi.ino reprobandam agendi rationem e medio tollere cupi-
ens, oinnes et singulos confessarios et animarum pastores gra-
viter monet, ut a praedicto recurrendi modo prorsus abstine-
ant. Ceterum, si opera alicuius procuratoris in alma Urbe uti 
velint, literas obsignatas praelaudato Cardinali Poenitenti-
ario Maiori tradendas, supressis nominibus, ad ispum pro-
curatorem transmittere quidem poterunt, ast memoratos 
casus sacrae Poenitentiariae proponendos numquam et nul-
limodo narrare seu manifestare audeant. 

Datum Romae in S. Poenitentiaria. 

Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 
(Egyliáztörténelmi tanulmány.) 

Különösen a zsidók vannak hálára kötelezve a pápák 
iránt. Ezeknek az egész középkorban nagyon sokat kellett 
kiállaniok , minthogy kezdetben az erőszakos újonnan 
megtéritett germánok heves hitbuzgalma, később azonban 
saját embertelen uzsorás üzelmük nekik sok üldöztetést okoz-
tak. Francziaországban Chilperich neustriai király és Chil-
debert1) erővel megkereszteltették őket. Sisebus spanyol ki-
rály ugyanazon kényszert rótta rájok, 100 ostor csapás és 
számiizési fenyités alatt. -) Máshol annyi zaklatásoknak 
voltak kitéve, hogy Nápolyból és Marseilleből I. Gergely-
hoz fordultak pártfogás végett. Ez a franczia püspököknek 
és a nápolyi püspöknek meghagyta, hogy a zsidókat az 
ő sajátságos vallásgyakorlataikban ne bántsák, és ők is 
csak szelídséggel, nem szigorral igyekezzenek megnyerni. 
Siciliában4) azt rendelte, hogy őket terheik és adójuk 
könnyítése által iparkodjanak megnyerni keresztények-
nek. Her tur iában 5 ) megparancsolta, hogy őket rabszol-
gákká ne tegyék. Hasonló rendeletek vannak későbbi 
pápáktól I I I . Sándor, I I I . Kelemen, I I I . Incze, IV. In-
cze, I X . Gergelytől. Ezek mind fel vannak véve a cánoni 
törvénykönyvbe, miáltal egyli. törvénynyé lettek. Követ-
kező rendeletekbe foglalvák össze : Senkinek sem sza-
bad őket keresztségre erőtetni, bírói Ítélet nélkül senkinek 
sem szabad őket bántalmazni, isteni szolgálataik végzésé-
ben zavarni, bírónak tiltva van ellenük szombaton vagy 
más zsidó ünnepen törvénykezni, szolgálattételre seukisem 
kényszeritheti őket, senkinek sem szabad őket temetéseiken 
vagy temető helyeiken megverni.6) I Ia törvényesen tűrve van-
nak, élvezzenek polgári jogokat is. Hogy ezen bizonynyal sze-
lid törvények sokszor megszegettek, azoknak legtöbbnyire a 
zsidók voltak okai, csalásuk és uzsoráskodásuk á l t a l : da-
czára mindennek mégis pártfogoltak őket a pápák, mint 
VI I I . Kelemen. Igaz, hogy időfolytával helyzetük Rómá-
ban nyomottabbá vált (maguk voltak annak is okai) : de ép 
oly igaz, hogy helyzetük Rómában és Olaszhonban jejenté-
kenyeu kedvezőbb volt, mint más országokban.7) 

') Greg. Túron. hi t. 1. b. c. 17. 
2 Cone. To let. IV. (606'. 
3) 1. 13. ep. (IL 1226) 1. 1. ep. 47. (II 542.; 

1. 7. ep. (II, 731. 
s) 1. 4. ep. 21 (II. 700.) 
«) Decret, Greg. 1. 5 tit 6. 
7) Reumont G. d. Stadt Rom III. B. II. Abth. 531. 
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Egy kath. történész annyira ment, miszerint azt állitá. 
hogy a pápák egész törvényhozása csak a zsidóknak használt 
a ker. népek kárával. Ez nem igaz. A pápák kimélték a zsi-
dókat, ezek viszont iszonyú hasznot húztak ezen szelid egyh. 
törvénykezésből. Ok, kik a legborzasztóbb törvények da-
czára, melyek több országokban minden méltányosság gú-
nyára ellenük hozattak, mégis a keresztényeket iszonyúan 
megcsalták, hogyne űzték volna ezen régi mesterségüket 
sikeresen oly szelid törvényhozás alatt minő a pápai 
volt ? Ebből azért senki se következtetheti, hogy a pápák 
az ő kedvükért a ker. népek anyagi jólétét feláldozták. Sőt 
inkább könnyű kimutatni, miszerint a pápaság a népek nagy 
hálájára tett az által igényt, hogy a jólétet és a polgári tár-
sadalmi viszonyok iránti gondot szivén hordá. 

A pápák befolyásáról az igazságszolgáltatás és tör-
vényhozásra nem is akarunk többé szólni: azt ugy se tagad-
ja senki, hogy itt ők az emberiség körül rendkívüli érdeme-
ket szereztek. Szorgoskodásukat a házasság szentültartása 
és a közerkölcsiség iránt sem szükséges többé emlite-
nünk, minthogy erről más helyen részletesen szóltunk. Any-
nyi bizonyos, hogy egyedül azért kötelezvék irántuk 
minden mívelt népek, mert a fejedelmek és hatalmasok vá-
gyának mindenkor erélyesen ellenálltak. Mi lett volna mái-
régen Európából, ha egy Lothár császár, Fülöp és IV. Hen-
rik megvetendő példája érintetlenül hagyatott volna ! 

De a népek anyagi érdekeit is szemmel tartották és gon-
dozták a pápák. X I V . Benedek különös törvény által gondos-
kodott a földmivelésről és gyárakról oly időben midőn az 
uralkodó törvény hozóknak eszébe se jutott,hogy e téren is van-
nak kötelmeik.Az oly nagy kitartás és bölcsességgel eszközölt 
kiszáritása a pontini mocsároknak VI.Pius alatt, az appiai ut 
helyreállítása, a sz. lorenzói térség beültetése a bolsenói tó-
nál, a római Campagna u j felmérése, a jelentékeny kikötői 
munkálatok Anconánál — é s mindez igen kétes időben — az 
ő valódi államférfiúi figyelmökről tanúskodik, minthogy ezen 
munkálatok nagy pillanatnyi költségeket rögtöni előnyök 
nélkül okoztak, de annál nagyobb hasznot Ígértek a jö-
vőnek.8) — A kereskedést a pápák nemcsak az által moz-
dították elő, hogy a kereszteshadakat, melyek megmér-
hetetlen lendületet adtak a kereskedésnek,9) és a zarándoklá-
sokat, melyek annak emelését még a kath. egyház ellenei 
vallomásai szerint is elősegítették10), pártfogolták, hanem az 
iránt még közelebb is érdeklődtek. Ha durva fejedelmek a 
kereskedőknek károkat okoztak, ugy a pápák voltak azok 
kik őket pártfogolták, személyük és üzletük szabadságát 
kieszközlék, mint VII . Gergelynél bebizonyult. Különös ér-
demet szereztek a pápák a kereskedés és közlekedés körül 
az isteni béke iránti rendeleteik által. Mert eltekintve at-
tól. hogy fáradozásuk által az ideiglenes istenbéke behozása 
bizonyos idő és napokra mindenütt kiterjedett, n ) I I I , Sán-
dor a I I I . laterani közzsinaton 1179-ben törvényt hozotti 
melyet I X . Gergely felvett az egyh. jogba, 12) hogy bizonyos 
osztályú egyének, jiapok, szerzetesek, zarándokok, kereske-

s) Eeumont a. a. 2. III. II. 661. 
9) Perin Vom Reichthum. 1. 468. ff. 
'») Ebdas I. 461. f. mit Beruf., auf Scherer Alig. Gesch. d. Welt. 

Baud. I. 274. 
" ) S. Freib. R. Lex. IV. 612. ff 
'*) Deer. Greg. 1. 1. tit 34. 

dők. utasok, földmivesek szerszámaik és barmaikkal, me-
lyekre munkájuknál szügségük volt, folytonos békét élvezze-
nek. Ezen intézvény áldásos volta, mint Perin bebizonyítot-
ta, igen nagyra becsülendő. Számítsuk ide a szigorú egyh. 
törvényeket a rögtöni bíráskodás ellen, a hajótörést szenve-
dettek védelméül, 13) ugy a tengeri rablók, M) mint a pénz, 
mérték és suly hamisítása ellen,15) s látni fogjuk, hogy a pá-
pák a kereskedés és közlekedés érdekében mindent megtet-
tek, mi egyh. törvényhozási jogukban állt. Az egyházi tör-
vényhozásnem kedvezett a kereskedésegyedárusságának,igaz. 
Ámbár megengedhetőnek mondatik, hogy az állam egy 
vagy többnek az egyedárusságra szabadalmat adjon, de itt is 
jelentékeny megszorítások ajánltatnak.16) Annál súlyosabbak 
azonban az egyh. büntetések, ha valaki egyedárusságot ön-
kényüleg sajátit el magának. 17) Ide járul még, hogy a pá-
pák, kik az utasok ellátására és védelmére alapított társula-
tokat és rendeket nagy javakkal ellátták, és a hitetlenek ál-
tal elfogott utasok és zarándokok kiváltására külön rendeket 
alapitottak és tőlük kitelhető módon vendéglők és kórodák 
emelésén fáradoztak, hidak építése és utak csinálása végett 
búcsút engedélyeztek, saját pártfogásuk alatt külön társula-
tokat alapitottak, melyek az utasok védelmén kivül a keres-
kedőket a megrohanások elől védték. 

Vegyük figyelembe a pápáknak az uzsorásokra vo-
natkozó számos rendeleteit! 111. Sándor, I I I . Orbán, I I I . 
Incze, I X . Gergely, V. Kelemen, X. Leó, X I . Incze, X I V . 
Benedek, e tekintetben folyvást megujitják az egyh. törvény-
hozást. Bővebb vizsgálatoknak itt nincs helye az iránt, váj-
jon azon feltételek, melyeken rendeleteik nyugszanak, a mai 
nemzetgazdászat véleménye szerint jogosak-e vagy akkor 
azok voltak-e ? Az azonban tagadhatatlan, hogy az ő rendele-
teik nagy védelmül szolgáltak a szegényeknek a kapzsi 
uzsorások méltatlan kizsebelése ellen, és hogy a pápák ez 
által jogosítva voltuk a szegények hálájára. Legkevésbé sem 
habozunk az ő törvényeiket itt elősorolni, hol feladatul tűz-
tük ki magunknak, bebizonyítani, hogy a pápák az ő hatalmu-
kat áldásteljesen használták az emberiségre nézve, habár 
ezen kérdés nehézségeit nem titkoljuk el, és örömest beszél-
jük el s bevalljuk,hogy az uzsorakérdésnek elégséges elvileges 
megoldása még nincs megtalálva. Mióta legtöbb modern álla-
mainkban az uzsoratörvények eltöröltettek, kevés évek lefor-
gása alatt olyT borzasztó állapotok merültek fél, a pillanat-
nyi szükségtől nyomottak oly határtalan zsarolása jött elő-
térbe, hogy sokan azok közül is, kik a pápai törvények iránt 
kevés hajlandósággal viseltettek, legalább magukban azt 
gondolták, hogy a pápák uzsoratörvényei nem lehetnek a leg-
rosszabbak. Mert cultur-állapotunk legbuzgóbb tisztelője is 
kénytelen bevallani, hogy ha ily borzasztó dolgok a mi mívelt, 
humánus 19 ik századunkban lehetségesek: mik történhettek 
volna a barbárság és setétség ama századaiban, ha gátot az 
egyh. törvények nem vetettek volna ! 

Ide tartozik a zálogházak felállítása. Nem elég, hogy 
az egyház törvényei által a szegényeket igazságtalan elnyo-
más ellen védte (mit is használtak volna a törvények, ha 

13) Sylvester Prier. Summa v Naufragium. 
14) lb v. Xeom. VII. §. 20. n. 55. sqq. 
15) Barth, summa aurea armilla nuncup v. Falsarius n. 9. 

10. 11. 
16) Billuart de Contract, diss. 3. a. 11. 
•') Barth. 1. c. v. monop. 
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őket a szükség az uzsorások kezeibe veté, minthogy más se-
gélyt nem találtak) hanem még intézeteket is alapított, hogy 
a szükségben szenvedőknek pillanatnyi zavarukban csekély 
fizetés mellett elégséges segély nyujtassék. A szeretet szelle-
méből támadtak a 15-ik század közepe táján a fennnevezett 
intézetek. Hazájok Olaszhon volt. Azonban mindenütt elter-
jedtek gyorsan. Leginkább szerzetesek, különösen sz. feren-
cziek voltak, kik azok alapitására tőkét kegyes adakozások-
ból gyűjtöttek. Habár azok jogosultsága ellen a katholikusok 
között több hang kikelt, különösen Cajetán, és Sotó Domo-
kos ; a pápák mégis ezen intézeteket buzgón felkarolták, és 
az Y. laterani, és a tridenti zsinatokon helyben hagyták, de 
emellett azt is elrendelték, hogy visszaélések megakadályo-
zása végett egyházi kormányzás, vagy legalább felügyelet 
alá vétessenek. Kétségtelen, hogy ezen intézetek ily alakban, 
mely természetesen a mai zálogházak berendezésétől egészen 
külömbözik, valódi jótétemények voltak a sziikölködőkre 
nézve. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. — 
A könyvnyomtatás idejének első szakában nevezetes 

az, hogy a nyomtatók, mivel a műveket gyűjtő közönség 
io'en megszokta és legtöbbre becsülte a szabad kézzel irott o o o 
és festett könyveket, — ugy hozták könyveiket forgalomba, 
mint kéziratokat, s innen nem is jelezték azokat, ugy, hogy 
nyomtatványoknak tűnjenek fel. Az ily kézirat gyanánt vi-
lággá bocsátott nyomtatványokat azután a kézirat módja 
szerint diszítették és vonalozták. Az Eggestein sajtójának 
egy ily, nagyon érdekes terméke volt azon, hártyára nyo-
mott latin biblia, melyet a pécsi püspöki könyvtár állitott 
ki. — Ily kéziratok voltak tehát a kezdő nyomdászat ter-
mékei ; vagyis helyesebben mondva : igy iparkodtak azokat 
kéziratokul feltüntetni, hogy a régi és hibátlan codexek 
után készült s legtöbbre becsült olasz eredetű kéziratok ne-
ve alatt forgalomba hozott műveknek folyvást jó vásárt 
csináljanak. E czél elérésere Itáliának az irodalom és mű-
vészet iránt nagy fogékonysággal biró talaja első sorban 
kínálkozott Már 1465 ben két könyvnyomtatót Subiaco 
klastrom vendégszeretőleg és rögtön foglalkozást nyújtva 
fogad csöndes falai közé; majd e könyvnyomtatók innen 
1467-ben Rómába, az irodalom és szépművészetek pártolá-
sának, nagylelkű segélyezésének e gyújtó pontjába, tették 
át lakásukat, hol, mint a későbbi évek is mutatják, a kez-
detleges nyomtatás művészete nagyobb pártolásra talált, 
mint egyebütt. Ugy látszik, a papságnak jutott osztályré-
szül a nyomdászok pártolása, ügyeiknek a körülmények 
szerint való felkarolása. Mindenesetre szép osztályrész. Nem 
erősiti-e meg- ezen állitást ama folyamondvány, melyet 
Sweynheim és Pannartz 1471-ben IY. Sixtus pápához in-
téztek, s melyben el nem kelt ( ! ) számos könyvüket neki 
a jánl ják fel és pénzsegélyért esedeznek. A hatalmas pápai 
Rómához, a tudományos világ akkori középpontjához, hol 
különben nem voltak valami rózsás napjaik a már felhozott 
okoknál fogva a nyomtatóknak, — mégis bizalommal for-
dultak ezek, mivel tudták, hogy a pápaság, mely folyvást 
oly nagy figyelemmel volt a közművelődés előmozdításának 

minden mozzanatára, figyelembe veszi a haladás ama ténye-
zőinek kérvényét akkor, midőn „nem maradt már nekik 
miből élni;" midőn a körülmények arról tanúskodtak, hogy 
pl. a Párisban élő első nyomdászok is, bár a Sarbonne pártoló 
karjaiba vetik magokat,— csak erős küzdelem árán tengetik 
életöket, mert különben nem szólnanak igy egy ősnyomtat-
vány bezáró soraiban : „Ne fugite ob pretium : dives pau-
perque venite. Hoc opus excellens venditur aere brevi." 
(Corpus Iuris Canonici. V. ö. Kai. — Etnich Gr.) 

A művelődés általános feladatainak megoldásában, 
tekintet nélkül a nemzetek különféleségére, ekként járván 
el az egyház, és a jó ügyért lelkesülők tisztes serege, lassan-
lassan megerősödnek a nyomdászat fájának terebélyes ágai : 
a 15. század két utolsó tizedében az incttnabulák vagy ős-
nyomtatványok száma, de meg édes hazánknak a külföldön 
működött nyomdászai is, oly tiszteletre méltó sort mutat-
nak, hogy mig egy részről (1500-ig) Yelenczének 2835 kü-
lönféle nyomtatott könyvét s a Rómában kiállított 925 mű-
vet csodáljuk: addig megelégedéssel szemléljük, hogy ha-
zánkfiai szintén becsülettel oldák meg ama feladatot, melyet 
a művelődés a nemzetek nagyságához arányosítva kitűzött 
egy-egy nemzetnek. A magyar nemzetnek e tekintetben is 
gondos vezetőket adott az isteni gondviselés. 

Mi volt Magyarország és mi Magyarország más mű-
velt nemzetek nagyságához képest ? —-és mégis mint az 
oknyomozó történészek megerősitik, mint a legközelebb 
bezárt orsz. magyar könyvkiállítás legszebben igazolta, — 
Magyarország, melynek annyi nemesen érző s vitéz főura 
volt és „fejlett műizléssel biró főpapokat birt", (Bp. Szemle 
1882. 65. sz. 334. 1. Szilágyi S.) —- a reá eső arányon felül 
is részt vett lelkes fiai által a nemzet művelődése előmoz-
dításának nagy munkájában. (Folytatjuk.) 

Budapest, május 24. Hivatalos hirdetések. — E czim 
olvastára könnyen az a gondolat ébred fel, hogy már mit 
kereshet az a hivatalos hirdetés a ,Religio' hasábjain, mi 
köze lehet ezekhez a hirdetésekhez a ,Relia;io'-nak ? Es csak-" ö 
ugyan első tekintetre ugy tűnhetik fel, hogy nekünk azokhoz 
semmi közünk. De, mondjuk, csak első tekintetre ; mert re-
mél jük, hogy sikerülni fog t. olvasóinknak kimutatni, 
hogy azokat a hirdetéseket nem lehet ránk katholiku-
sokra nézve oly közönbösöknek tekinteni, ellenkezőleg, sok-
igen sok foglaltatik azokban, ami bennünket igen-igen közel-
ről érdekel, mire nézve egypár év előtt egy tekintetben már 
nyilatkoztunk is. 

De hagyjuk most a multat és nézzük a jelent, mert a 
jelen hivatalos hirdetéseinek tárgyai azok, a mik főfigyel-
münket. felhívják. Nevezetes és talán kissé jellemző is t. i. 
hogy most, midőn az egyházmegyei kerületek, — fájdalom, 
hogy csak ezek és nem más tekintélyesebb egyházi testületek 
is, — tiltakoznak bizonyos törvények ellen, ugy az alsó mint a 
felső ház előtt, midőn követelik, hogy az egyetem, a val-
lás- és tanulmányi alapok a katholikusoknak kiadassanak, 
hogy mondjuk épen ez idő alatt oly hivatalos hirdetések 
olvashatók, melyek e kérvények tárgyaira vonatkoznak. 
Igy csak néhány nap előtt az a hivatalos hirdetés volt 
olvasható, hogy a vallásalaphos tartozó és Arad mellett 
létező gőzmalom eladandó, f. h. 21-én pedig ugyancsak 
hivatalos hirdetés örökeladásról tesz jelentést több kisebb 
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és nagyobb terjedelmű birtokról és jogról, melyek az egye-
temi alap tulajdonát képezik. Ugy hisszük, hogy ezek fel-
emlitésével kellőleg igazoltuk, miszerint a hivatalos hirde-
tések nem valami közömbösök a katholikusokra nézve, ha-
nem azokat közelről érintik. 

Ez azonban csak egyik része annak amit mondani 
szándékoztunk, de ugy tar t juk, hogy már ez is olyasmi, 
ami méltó, hogy a katholikusok a nevezett alapok felől jó-
korán gondoskod janak, hogy azok a kath. egyháznak kiadas-
sanak. A ki azonban azt vélné, hogy mi azért emlitjiik fel 
ezt az ügyet, mert azokból, a mik a nevezett alapok tula j -
donát képezik, nem vélünk semmit eladhatónak, mintha mi 
az eladás ténye ellen szólalnánk fel, az nagy tévedésben len-
ne. Nem, a mi felszólalásunk okát nem ez képezi; sőt nagyon 
is elhisszük, hogv lehetnek egyik vagy másik alap tulajdo-
nában oly birtokok, melyek talán az alapnak inkább terhé-
re, mint előnyére vannak, lehetnek egy, két, három fekvősé-
gei. melyeknek kezelése nagyon bajos és talán a nagyobb 
birtokok kezelése mellett sokkal több időt, erőt stb. vesz-
nek igénybe, mint a mennyit megérdemelnek, és igy magá-
nak az alapítványnak érdekében fekszik az ily gyakran 
nagyon is szétszórt fekvőségektől megmenekülni, mondjuk, 
mi ezt mind elhisszük, azért önmagában véve nem is az el-
adás ellen szólunk. 

Hanem igenis van más és szerintünk igen-igen fontos 
tekintet, amit fel kell említenünk. Ezekben a hivatalos 
hirdetésekben ugyanis fel van említve, hogy ki az illető bir-
tokon a kezelő tiszt, fel van említve az eladandó földterü-
let mennyisége és ára, fel van említve, hogy az ajánlott, vagy 
beígért ( ? ) összegeknek elfogadása vagy visszautasítása és 
a versenytárgyalás eredményének jóváhagyása, vagy eluta-
sítása a vallás és közoktatás m. k. miniszter ur ő nagy mél-
tósága elhatározásának van fenntartva. Egy azonban sem 
a nyilvánosság előtt nem ismeretes, sem a hivatalos hirdetés-
ben nincsen kitéve, hogy t. i. az ő felsége által legkegyel-
mesebben kinevezett 15-ös bizottság van-e értesitve, hogy a 
vallásalaphoz tartozó gőzmalom és az egyetemi alaphoz 
tartozó, becsértékben mintegy 95 — 96 ezer fr tot érő birtok 
és jog eladatik, vájjon a 15-ös bizottság helyben hagyta-e, 
hogy ezek a birtokok eladassanak ? Ezek a kérdések szerin-
tünk igen fontosak és mi igen-igen óhajtanok, ha ezekre 
nem sokára igenlő választ nyerhetnénk valahonnan. 

Tudjuk ugyan nagyon jól,hogy felszólalásunk egyik pont-
jára nézve kifogás tehető: azt mondhatják t. i. hogy a 15-ös 
bizottság csak a vallás- és tanulmányi alap kezelésének el-
lenőrzésére van kiküld ve, nem pedig az egyetemi alap keze-
lésének ellenőrzésére is és igy felszólalásunk egyik pontja 
egészen elesik ; mondjuk, mi ezt igen jól tudjuk ; de tudjuk 
azt is, és ez irányadó ránk nézve, hogy az egyetem állami 
jellege még semmiféle törvényben sincsen kimondva, sőt ez a 
kérdés érdemlegesen még soha sem tárgyaltatott , mindad-
dig pedig, mind e tekintetben törvényes intézkedés nem té-
tetik, a•/. egyetem katholicitása és alapjának kath. jellege 
érvényben marad és igy nekünk katholikusoknak jogunk 
van hozzá, hogy ezen alap kezelése felett is őrködjünk, 
hogy ezen alapból se adathassék el semmi ami tudtunkon kí-
vül és beegyezésünk nélkül, mert e kérdésben a döntő szó 
még nem mondatott ki és igy, ámbár formailag a 15-ös 

bizottság nem bízatott is meg az egyetemi alap kezelésének 
ellenőrzésével, tekintve azonban, hogy az egyetemi a lapjogi 
természete egyenlő a vallás- és tanulmányi alapok kath. 
jogi természetével, mindenesetre feltalálható "az érintkezési 
pont, mely jogosítja a 15-ös bizottságot, hogy az egyetemi 
alap kezelésére is kiterjeszsze figyelmét. 

Végeredményében felszólalásunk czélja oda irányul, 
hogy addig is mig az összes kath. alapok a kath. egyháznak 
átadatnak, hogy addig is terjesztessék ki formailag is a 15-
ös bizottság hatásköre, ellenőrzése az egyetemi alapra is és 
egyáltalában, hogy a 15 ös bizottság hatásköre bővíttessék 
ki, hogy ennél fogva egy talpalatnyi föld el ne adathassék, 
semmiféle alapokat illető jog el ne idegenittethessék a nél-
kül, hogy abba a 15-ös bizottság be ne egyeznék. Azokkal 
a híres conversiókkal ezek az alapok már úgyis elég rövid-
séget szenvedtek: ezeket meg kell akadályozni jól tudva, 
hogy azok az alapok úgyis óriási deficittel küzdenek éven-
kint, daczára a püspökikar és a káptalanok bőkezű segélye-
zésének. Ennek a károsodásnak és deficites gazdálkodásnak 
a jelenlegi viszonyok közt pedig határt szabni csak ugy le-
het, ha a 15-ös bizottság hatalmi köre kiterjesztetik és a 
döntő szó mindazokban, a mik az alapokra vonatkoznak, 
a 15-ös bizottságtól tétetik függővé: akkor aztán olvasva a 
hivatalos hirdetéseket a katholikus közlönyökben semmiféle 
kételyek sem fognak felébredni. 

Kassa. Május hóban. Keresztjáró hét. — „Kérjetek 
és adaiik nektek." (Ján. 16. 24.) Dárius perzsa király 
egykor kérdést tett a bölcseknél : mi legerősebb a földön ? 
Összeültek tanácskozni. Fényes kirakatban diszlettek az 
értékes tárgyak annak szánva, ki a legkielégitőbb feleletet 
adandja. Az egyik bölcs mondá : mindennél erősebb a bor ; 
mert ez nemcsak a hős bajnokokat leveri lábukról, hanem 
eszétől is megfosztja az embert, — bánatot és szomorúsá-
got kiűz csodaerejével a szívből, — rokoni és baráti viszo-
nyokat pillanat alatt szüntet és létrehoz, féltékenyekbe óriási 
bátorságot önt stb. Egy másik igy szóla : erősebb ennél a 
király ; mert sem viz, sem száraz nem korlátozza parancsát, 
egész nemzetek szavát fogadják s halállal vívnak, ha akarja , 
halmokat, erősségeket szétrombolnak, — életnek halálnak 
ura ő stb. Szólni kezdett ezután a harmadik: elismerem 
mondá hogy erős a király, de erősebb annál az asszony;' 
mert ő szüli a királyokat. Házát , hazáját elhagyja az em-
ber, gazdagságát, nyugalmát, életét föláldozza sokszor egy 
nőér t ; előtte teszi le kincseit a dús, dicsőségét a hatalmas, 
búvárkodása titkait a tudós; lábai előtt hever a költők ko-
szorúja és a kinek semmije sincs, a legdrágábbat, szivét adja 
hódolatul. Mikor igy bizonyításával győzni látszott elanuy-
nyira, hogy a tanácsnokok egymás szemeibe néztek, foly-
tatá szavát és mondá : van még ennél is valami erősebb. 
Halotti csend fogta el erre a gyülekezetet; vágyott kiki a 
fölfedezést hallani ; a bírák szemei ajkán függtek ; ő pedig 
komoly méltósággal szóla : mindenek fölött erős és győze-
delmes az igazság. A borital, a királyi hatalom, a nők de-
lisége sok fogyatkozással elegyek és múlékonyak, mint min-
den a világon a mulandóság eme hazájában ; de az igazság 
növekszik és idővel mindinkább fényeskedik; őt semmi erő 
le nem győzi. Személyválogatást nem ismer, szegénynek, 
gazdagnak, jónak, gonosznak egyaránt szolgál; tökéle-
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tes, örökké dicsőséggel az igazság. Ugy van ! egy ajakkal, 
egy lélekkel öszhangulag szólának Dárius és itélő társai. 

Ha e tanácskozásban nekem is szavam lett volna : 
mindennél nagyobbnak és a földön legerősebbnek az imát 
állítottam volna; mert ez nem a szegény, könnyen tántoruló 
embereket, hanem magát a hatalmas, örök végzéseiben vál-o 1 o 
tozhatatlan Istent győzi meg. „Kérjetek és megadatik nek-
tek." Az eget kérlelő, az inség nehéz napjaira emlékeztető 
körmenetek ') sajátságos kifejezést nyernek keresztjáró nap-
jainkban, mik ellen tüntetőleg szokott a hitellenes sajtó a 
tolerantia rovására börzenkedni ; mert szerinte a hitéletnek 
ilyetén nyilvánulása által az üzérkedő világ communicatiója 
fönakadást szenved. Csakhogy ezen érv nyomán az iinne-
j:>élyes fogadtatások, ovátiók s mindennemű utczai lézengé-
sek, demonstratiók, melyek nagyobb mérvben s hosszabb 
idő tar tamra zárják el a közlekedést, szintén be lennének 
szüntetendők, s még akkor is, a minden földi dolgokat túl-
szárnyaló egély. ott főleg, hol a nép zömének religiója do-
mináns, kivételt képezne. I lanem hát a legfőbb Lény tiszte-
lete, a vallásos actus, zavar ; de az emberek dicsőitésére tö-
rekvő zaj nem. Ily következetlen, ily logikátlan a sajtó-
közeg, a firkászok lá rmája! A mindenben túlterjeszkedő, 
csak a vallás dolgai iránt csökönyös liberalismus a templom 
falai közé szeretné szent István országában cultusunkat 
reducálni. Mint a szembeteget a világosság, ugy a bitsze-
gény embert a vallásos gyakorlatok fénye bánt ja ; inert 
egy fensőbb hatalomtól való függésre, az Isten iránti köte-
les tiszteletre emlékeztet, a miről ő rég lemondott; levén 
mindenre ideje, csak imára s ker. devotiók gyakorlatára 
nem. A méltó megrovás hangja zendül meg ezek ellen a 
költő ajakán : 

.Most látom én, hol állok, 
Es mennyivel fölöttetek; 
Mig ti a föld sarát, én 
Csókolgatom a mennyeket; 
A nap magas, de az én hitemnek 

Mégis csak zsámolya, 
Midőn imát viszek nagy Istenemnek.' 

A divatos korszellem s az ujabb bölcseimi elmélet 
mindazt, mi a lelki élet postulatumát képezi s az erkölcsi 
világ felé gravitál, mi fényt lövel a sírok éjjelébe, mi a lé-
lek vágyait az élet keskeny határain túlviszi, szóval, ami 
hitszerüleg s igazán halhatatlanít, ami az élet megszakadt 
fonalát istenkézzel odább fűzi s az örökélet Pantheonjába ka-
lauzol, — az ábrándok hónába utasítja. Mily találóan sújt ja 
ezeket az egyházi lantos : 2) 

,Nekem, ha kérdem őket, 
Megszólalnak a csillagok ; 
Mert én reményeimmel 
Hozzájok oly közel vagyok, 

') Prima institutio rogationum a s. Mamerto episc. Viennensi 
facta, qui preces publicas, litanias, processiones et abstinentiam tri-
bus diebus observandam statuit, ad avertendam iram Dei, evitanda fla-
gella. Qui ritus deinceps in omnes Galliarum Ecclesias decurrit. (Sigeb. 
in Chron. ad an. 468.) 

2) Mindszenty Gedeon. 

Közelebb, mint ti a bus sírhalomhoz, 
Hol elvész kis reményetek, 
Mely csak nyomorult földi létet foltoz.' 

(Folytatjuk.) 

IRODALOI. 
— A jerusálemi sz. sir, és lovagrendjének rövid története. 

Ir ta : Oltványi Pál, csutlii prépost, pápai kamarás, Ferencz 
József- és a jerusálemi sz. sir rend lovagja. A szerző arcz-, 
s Jerurusálem város térképével, 224 lap. Ara 1 frt 50 kr. 

A szerző következő előszavában adja elő e mű kelet-
kezése okát : 

Midőn ezen igénytelen kis művemmel a magyar iro-
dalom terén megjelenek, követem én is más pályatársaim 
példáját, kik az előszóban szokták a t. olvasó közönség előtt 
felfedezni ama tettük indokát, hogy amit irtak, miért Ír-
ták, és viszik a nyilvánosság terére. 

A jerusálemi patriarcha ur ő nagyméltósága — mint 
a jerusálemi sz. sirról nevezett katonai lovagrendnek főmes-
tere — kegyes volt a napokban igénytelen személyemet eme 
lovagrend vitézei közé kinevezni, és ennek középkeresztes jel-
vényével feldiszíteni ; mely sein nem várt, sem meg nem ér-
demlett kitüntetést annál nagyobb hálaérzelemmel fogad-
tam, mert az e műben közlött adatok szerint a római apos-
toli sz. szék felhatalmazása folytán ezen lovagrend jelvénye-
ivel a kath. egyházi s világi egyéneknél az egyház, népne-
lés, irodalom, művészet s közjótékonyság terén szerzett oly 
kiváló érdemek szoktak eddig jutalmaztatni, melyekkel én 
alig birok, és igy e kitüntetést részemről nem annyira ki-
érdemelt, mint inkább kiérdemelni vágyott kegyelemnek 
kell tekintenem. 

Midőn illetékes helyről tudtomra adatott az e tárgy-
bani felterjesztés, — melynél ugy látszik eddigi hivatalos 
működésemnek inkább túlbecsült érdeme, mint valódi érté-
ke szolgálhatott alapul — szerény kis könyvtáramban kez-
dettem búvárkodni, és kutatni, mert vágyva vágytam bő-
vebb tájékozást nyerni eme rend mutjáról s jelenéről, 
melynek lovagjai közé ajánltatni s felvétetni méltónak ta-
láltattam. — Őszintén bevallom, hogy e tanulmányozás sok 
Őrömet szerzett nekem, de megismerve a lovagrend szép 
múlt ját s magasztos feladatát, hálaérzelmem is fokozatosan 
nőtt a reménynyel kitüntetésem miatt; és ha ez utóbbi érzel-
met magam részére tartom is fenn, az előbbit, az örömet szives 
készséggel megosztom másokkal is, mit az által vélek telje-
síteni, ha e tanulmányom eredményét sajtó utján közzé te-
szem, azon remény által kecsegtetvén magamat, miszerint 
Urunk sírjáról, a keresztény fejedelmeknek, nemzeteknek és 
népeknek ugy magyar ősapáinknak a sz. föld iránti szere 
tétéről és kegyeletes érzelméről az e füzetben közlött adatok 
épen oly kiváló nagy örömet fognak az olvasó közönség-
nél is elővarázsolni, minőt azok annak Írójánál előidéztek. 

De ezen kilátásba helyezett örömnek megszerzése 
mellett még ama körülmény is javasolta előttem e mű köz-
zétételét, mert a magyar irodalom terén eddig igen gyéren 
fordultak elő hasontárgyu iratok, melyekjősatyáink buzgal-
máról tanúságot tennének, holott pedig a magyar nemzet 
— melynek egyik jeles királya I I . Endre a magyar korona 
jelvényei közé a jarusálemi király czimet is megszerzé — 
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történetkönyvünk tanúsága szerint a múltban szintén nagy elő-
szeretetet tanúsított Jeruzsálem s a sz. fold iránt, mely hogy a 
pogány bitorlók kezéből ki nem szabadittatott, nem raj ta 
mult ; de a most élő nemzedék — habár oly korban élünk, 
melyben az anyagiak utáni sóvárgó birvágy némileg hát-
térbe szorítani törekszik a szellemi kincsek utáni birvágyat 
— lehetőleg igyekszik az ősatyák példáját ebben is követni, 
noha nem mint ők fegyvert fogva, hanem szeretet-adomá-
n j á t kezében tartva, és e czélra felajánlva törekszik most 
Urunk jerusálemi sz. sirja iránti kegyeletes tiszteletét tanú-
sítani, melynek jeles ősrégi lovagrendjét b. e. I X . Pius pápa 
néhány év előtt hatszázados sírjából u j díszben feltámasztá, 
a melynek magyar hazánkban is vannak nagy-, közép- s 
kiskeresztes lovagjai, mely apostoli lovagrend, ha korára 
nézve is megelőz már minden más — most az európai feje-
delmek által adományoztatni szokott — lovagrendeket, 
ezektől még abban is különbözik, hogy mig ezek az alapitó 
fejedelem, vagy más védnökül választott sz. férfiúnak nevé-
től nyerik czimüket, a szóban lévő lovagrend Megváltónk 
magasztos nevét hirdeti, és sz. sírjához, — üdvünk eme 
gyógyforrásához — vezet el minket. 

Ezen fontos érvek alapján jelenik meg a szerző e kis 
művével az irodalmi téren, melynek adataiért az abban idé-
zétt források kezeskednek ; és ha abban Jerusálem városá-
nak története mellett a lovagok és keresztes hadak korsza-
ka is röviden érintetik, ennek kulcsát legyen szives a t. ol-
vasó közönség abban feltalálni, miszerint ezek szoros törté-
neti összefüggésben vannak Urunk sz sirja s annak lovag 
őrei történetével. 

Megjelent és beküldetett az „Egyházszónoklati Kér-
dések" czimű munka. Irta egy kassa-egyházmegyei áldozár. 
Budapest, 1882. Nyom. Kocsi Sándor. VI I . 215. lap. Á r a 
1 fr t 40 kr. Kapható Tettey és társa könyvkereskedésében. 

A benne közlött czikkek és tanulmányok közöl több 
már napvilágot látott ugyan a ,Keligio' hasábjain ; e körül-
mény azonban egy cseppet sem von le a komoly tanulmá-
nyozásra valló dolgozatok együttes megjelenésének becséből, 
sőt a kis essay-gyüjteménynek csak ajánlására szolgál. 

— Irodalmi jelentés. Mélt. és ft . Kopsz János v. püs-
pök, szombathelyi nagyprépost és kápt. helynök ur „Presby-
ter in Synodali examine" czimű általánosan ismeretes mun-
kájának további gondozását tulajdoni joggal ft . Rőthy Ist-
ván papnöveldei aligazgató úrra bizta, azon kötelezettség-
gel, hogyha ujabb kiadás lenne szükséges, azt akár egészben 
akár részben az uj tulajdonos legyen köteles eszközölni. A 
,Presbyter' mint tudva van 4 könyvből áll, melyek külön-
külön is kaphatók, u. m. Dogmatica, Morális, Pastoralis, 
Jus canonicum cum append, de Cone. Trid. Epen most je-
lent meg a Dogmatica már 4-ik kiadásban, mit e műnek 
nagy keresettsége tett szükségessé. A monarchia túlsó felé-
ben is kapós e mű. Az egész mű kapható 3 fr tért , egyes 
könyv külön 1 frtért . Megrendelhető a fentaevezett aligaz-
gató urnái, 

V E G Y E S E K . 
— A bérmálás szentségét Budapesten f. hó 21. és 22-én 

felvették : a budavári templomban 1001, a belvárosi tem-
plomban 1030, a terézvárosi templomban 1099, az óbudai 

templomban 950, a józsefvárosi templomban 1176, a fe-
renezvárosi templomban 570. 

— D. Haynald Lajos bibornok érsek ur ő emja kegyes 
volt minket is aláirási felhivással megtisztelni a Rossi ker. 
János, világhírű régésznek hatvanadik nevenapja alkalmából 
veretendő arany diszérem és díszalbum költségeire. Aláirási 
összeg 2 fr t 40 kr. o. é. Szivesen közvetítjük e szép ügyet. 
Megjegyzendő, hogy az arany érem kiállítási árán felül 
megmaradó pénz a keresztény katakombák pénztárának fog 
átadatni. G emja a jelentkezést nála pünkösd hétfőig óhajt ja 
megtétetni. 

— Greith st. galleni püspök meghalt. Az elhunyt, 
mint a ,Journal de Rome' mondja, egyik dicsősége vala a 
kath. Svajcznak s halála nagy űr t támasztott. Nagy időt 
élt. Tavai tartotta áldozárságának félszázados jubilaeumát. 
Egyházmegyéjének területe annyi államhoz tartozott, ahány 
kantont foglalt magában. Nehéz időviszonyok közt nagy 
lelki szilárdságot r i tka politikai tapintattal párosított. Mint 
író tisztelt nevet vívott ki, különösen a Gesch. der altiri-
schen Kirche, továbbá Gesch. der Mystiker des X I Y . J a h r -
hunderts, czimüekkel,melyek a német theologiai irodalomban 
maradandó becscsel birnak. Bölcsészeti tankönyvet is kez-
dett kiadni. Mint szónoknak párját kellett keresni. I r t Spicile-
gium Yaticanum czim alatt ismertetést a vaticáni könyv-
tárról a középkori német költészetre való tekintettel. R. I. P . 

— A franczia követek kamrájában Jules Roche indít-
ványozta, hogy az egyház s minden egyházi intézmény 
minden ingó s igatlan vagyona, mint nemzeti, illetőleg köz-
ségi vagyon, adassék el, rabló nyelven: bquidáltassék. Indít-
ványára a kamarában 130-an szavaztak, ellene 280-an. Egy-
két év folytán könnyen majoritás lesz a minoritásból. 

— A Római kérdésben Ollivier, I I I . Napoleon utolsó 
minisztereinek egyike, röpiratot bocsájtott sajtó alá. Czime : 
Le Pape est-il libre à Rome ? (Szabad-e a pápa Rómában ?) 

— A franczia katholikusok ismét nagy példát adtak. 
Politikai, társadalmi és egyéni divergentiáik közepett meg-
találták az összes erőket központosító actio út já t szemben a 
legújabban hozott istentelen iskolai törvényekkel. Az imént 
bezárt katholikus nagygyűlés kimondotta, hogy minden egy-
házmegyében alakuljon kath. nevelés- és oktatásügyi egylet 
és az a Párisban székelő Société générale d'éducation et 
d'enseignement-tal mint vezérbizottsággal szerves összeköt-
tetésbe lépjen. Sz. Gotthard hegyét mind a két oldalról 
dolgozva fúrták át. A franczia katholikusok példája szerint 
is a kath. actio gyorsan csak akkor jön létre, ha mind a két 
oldalról, t. i. felüli-ól is alulról is. megindul a törekvés. A 
találkozás, jó számítás mellett, kimaradhatatlan. 

-j- Az eperjesi püspök elhunytáról következő gyászjelen-
tést kaptunk. Az eperjesi gör. szert. kath. székes káptalan 
saját és az illető rokonok nevében mély fájdalommal jelenti 
méltóságos és főtisztelendő dr. Tóth Miklós ur eperjesi gör. 
kath. megyés püspök, hittudor, a budapesti kir. tudományos 
egyetem hittani kara bekebelezett tagjának f. hó 21-én élete 
48. és püspöksége 7-ik évében d. u. 51/4 órakor a halotti 
szentségek ájtatos felvétele után hagymázban történt gyá-
szos kimultát. A felejthètlen megboldogult főpásztor hűlt 
tetemei f. hó 24-én azaz szerdán reggeli 8'/2 órakor fognak 
a gör. szert. kath. székesegyház sírboltjába örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő sz. mise-áldozat pedig f. hó 31-én 
azaz szerdán reggeli 9 órakor fog a helybeli gör. szert. kath. 
székesegyházban a Mindenhatónak bemutattatni. Eperjes. 
1882. május hó 21. Legyen áldott emléke és örök nyugal-
ma !" 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. A görög bölcsészet és a kereszténység. — Mire használták a pápák az ő hatalmukat? — A szent atyánál 
két magyar apátkanonok. — Egyházi tudósítások: Budapest. Az országos magyar könyvkiállítás és még valami. — Bu-

dapest. A közoktatási bizottság jelentése. — Eperjes. Tóth Miklós püspök. — Kassa. Keresztjáró hét. —Vegyesek. 

A görög bölcsészet és a kereszténység. 
I I I . 

Sokrates bölcseleti rendszert nem alapított, az 
ö iránya egészen gyakorlati volt, ö csak a magva-
kat hintette el, melyekből Platon tanítványa saját 
rendszerét alkotta. Platon nemcsak Sokrates hü ta-
nítványa volt, hanem utazásaiban, melyeket So-
krates halála után Itáliába, Siciliába, Afrikába és 
Egyiptomba tett, megismerkedett mindazon férfi-
akkal, kik azon időben a bölcsészet müvelése által 
kitűntek : ezáltal nagy szelleme képesítve lett ko-
rának összes bölcseleti tudományát rendszerének 
alkotásában felhasználni. Platon bölcselkedése mind 
eredetére mind tartalmára és legfőbb czéljaira néz 
ve egészen át van hatva vallási eszmékkel olyany-
nyira, hogy a görög bölcsészt sok helyen keresztény 
bölcsésznek lehetne tartani. Rendszeréből csak egy-
nehány pontot akarunk kiemelni. Platon a reális 
világot szorosan elkülöníti az eszmék világától. „Az 
eszmék az érzékfölöttit, örökkévalót, az igazi létet 
terjesztik elő. Ezen eszmék az érzéki tárgyak min-
taképei, melyeknek képmásai az egyes létezőknek 
és tulajdonságoknak nemei." Az eszmék központját 
maga az Isten, az eszmék napja, képezi, ki az igaz-
ság maga, kútforrása és alapelve az igazságnak.1) 
Valódi tudás csakis az eszmék szemlélése által le-
hetséges, amennyiben csakis ezek a létezők lénye-
gét, a valóságos létet terjesztik elő. A szemlélhető 
tárgyak csak ugy birnak valósággal, ha az eszmék-
re vonatkoznak és azokban némi részt vesznek. 

') Aristoteles és a scholasticusok magyarázata szerint 
Platon az eszméknek Istennel és az anyagi világgal szem-
közt különálló létet tulajdonított. A szentatyák értelmezése 
ellenben a platonikus eszméket Istenbe helyezte, ugy hogy 
Platon eszmevilágát az isteni gondolatok rendszerének 
kell tekinteni. 

Ennél fogva Platon egész rendszere eszményi jel-
leggel bir és valamint a vér a szívből a test minden 
tagjába szétomlik és onnan ismét visszafolyik, ugy 
Piatonnái is minden az eszmék központjából ered 
és oda visszatér. A lélek praeexistentiájáról szóló 
tana legbensőbb összeköttetésben van ugyanazon 
bölcsész eszmevilágával ; az emberi lélek ugyanis 
földi létezése előtt már az eszmevilágban létezett; 
azért az emberi léleknek fensöbb, mennyei eredetet 
tulajdonított és az embert lelkére nézve égi nö-
vénynek mondta. Ezen magas eredeténél fogva a 
lélek érzékfölötti tudásra törekszik, sőt ezen tudás 
a szellem tulajdonképi táplálékát képezi ezáltal a 
lélek közösségbe lép az eszmevilággal és az Isten-
nel. Nem elvonás, hanem szemlélődés által szerzi 
meg a lélek az érzékfölötti ismereteket. Az érzéki 
világ a léleknek csak alkalmat szolgáltat, hogy 
visszaemlékezzék arra, amit földi létezése előtt az 
eszmék világában szemlélt, azért Platon a tudást 
visszaemlékezésnek mondta. Bármenyi kifogás alá 
essék is Platon imerettana, de azon elvítázhatatlan 
érdeme van, hogy az eszmei létnek az érzéki világ-
gal szemközt nagy becset és isteni eredetet tulaj -
donított, és ezen szempontból a keresztény philoso-
phiához közel áll. 

Platon a reális világot is, úgymint : az anyagi 
világ, az ember és Isten fogalmait a keresztény 
igazsághoz lehetőleg közel hozta. Az anyagi világ 
nem a vakeset müve, hanem az ősanyagból az esz-
mék mintaképei szerint lett alkotva, azért a legje-
lesebb mű. Azonban sokkal nagyobb figyelmet for-
dít Platon az emberre. A Phaedrusban felemlíti a 
lelkek bukását, melynek következtében azok saját 
vétkök miatt büntetés és javulás czéljából földi 
testekbe zárattak. Emellett az emberiség aranyko 
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rát rajzolja, midőn az istenek személyesen társalog-
tak az emberrel, azt vezérelvén miként a pász-
tor nyáját vezérli. Lehetetlen, hogy a keresztény 
olvasó ezekbeu a paradicsomi állapotot és bűnbe 
esést fel ne ismerje. Isten létezését Platon kétség-
telennek t a r t j a ; bizonyítékul szeretett mestere pél-
dája szerint a teleologikus érvet használta. Istennek 
tulajdonít végtelen tökéletességet, bölcseséget, 
jóságot, egyszerűséget, igazságot, változatlanságot 
és szellemi személyiséget. A roszat Isten eszméjé-
től mindenképen távoltartja; nézete szerint ugyanis 
az erkölcsi roszat egészen más okokból kell szár 
maztatni. Ezekből lát juk, hogy valamint az eszme-
ugV a reális világban Platon bölcselkedésének köz-
pontját és ragyogó napját az istenség képezte, azért 
méltán isteni Platónnak nevezték, tiszta és magasz-
tos theologiája öt ezen elnevezésre érdemessé tette. 

A reális világhoz az erkölcsi világrend is tar 
tozik, mert az ember különösen az erkölcsi világ 
rend körében mozog és csak az erkölcsi törvények 
teljesítése által érheti el végrendeltetését, és épen 
e téren lát juk Platon philosophiáját a legszebb 
fényben. Platon szerint a bölcseség előfeltétele, 
hogy a lélek megtisztuljon mindattól, ami a testhez 
tartozik; a bölcseség positiv eszköze az igaz ismeret, 
legfőbb czélja pedig a tökélyesülés az erény gya-
korlása által, melynek eszménye maga az Isten. 
Ezek szerint tehát az Istenhez való közeledés és 
hasonlatosság képezi az emberi cselekvés végren-
deltetését, amennyiben ez a jelen változékony élet-
ben elérhető. Ezen tételek önkénytelenül is azon 
végczélra emlékeztetnek bennünket, melyet az evan 
gelium a keresztény ember erkölcsi élete elé tüz : 
„Estote vos perfecti, sicut et Pater vester coelestis 
perfectus esrLt. Matth. 5, 48. Az Istenhez való hason-
latosság leginkább a szentség és igazság utáni tö 
rekvésben nyilvánul. Az életszentséget és jámbor 
ságot a legfensöbb erényeknek tartja, melyekre ha-
landó ember képesítve van; ezen szentség pedig 
nem más mint az összes emberi lét, cselekvés és 
gondolkozásnak Istenre való irányzása. ,.A legszebb 
és legjobb, amit erényes ember tehet, és ami éle-
tének boldogságát leginkább előmozdítja, abban 
áll, hogy fogadalmak és imák által folytonosan az 
istenekkel közösségbe lépjen; söt kell, hogy minda-
zok, kik cselekményeiket okossággal intézik, minden 
intézkedésök kezdetén, legyen ez akár nagy, akár 
csekély, Istent híják segélyül. Mindezen eszmék 
természetszerűleg a lélek halhatatlanságáról is bi 
zonyságot tesznek, és Platon teljes meggyőződéssel 

ragaszkodik is az erkölcsi élet ezen alapigazságá-
hoz, mint ezt három irata, tudniillik az Apologia, 
Phaedon és Phaedrus fényesen bizonyítja. De a nagy 
bölcsész nem csak az egyes embert, hanem a társa-
dalmat is isteni alapra fektette; szerinte ugyanis a 
törvényhozás kútfeje maga az istenség, s mindenki-
nek az legyen meggyőződése, hogy az istenek urai 
és kormányzói mindennek. A törvényeket fensöbb 
hatalmaknak nevezi, ők testvérei azon hatalmak 
nak, melyek a sírontúli életben minden bizonynyal 
utóiérik a bűnöst. A házassági törvényhozást a 
delphii Pythia legfőbb fóruma elé rendeli, miből 
következik, hogy a házasságot vallási intézmény 
nek tartotta. Platon szerint az egész állami élet az 
igazságosság eszméjének megvalósítása legyen. Ha 
azonban a görög bölcsész nemes és mély belátásu 
szelleme épen az eszményi államról szóló tanai-
ban sok tekintetben nagyon tévedett, az nagy rész-
ben onnan magyarázható, hogy az individuumot az 
államnak teljesen alávetette; az egyes ember csak a 
egészért, mit tagja az egésznek, létezik, az egyén 
mint ilyen az eszményi államban egészen elenyé 
szik. Az államot ennek folytán ugy tekinti mint 
emberi személyt, kinek részei az egyes polgárok, 
ugyanazon kötelmeket ró az államra mint az egyes 
emberre; másrészről pedig ezen körülmény a ma-
gára hagyatott emberi ész gyarlóságát bizonyítja, 
mely a keresztény kinyilatkoztatás világító fénye 
nélkül még a természettörvényből eredő igazságok 
körében is nagy tévedésekbe eshetik. 

Ezekből látjuk, hogy Platon az ideális, reális 
és erkölcsi rendet szellemi kútfőből származtatja 
és ezen hármas rend legfőbb törvényeit mind Is-
tenre alapítja. Platon bölcselkedéséből világosan 
kitűnik az is, hogy ö Isten alatt nem pantheistikus 
istenséget ért, hanem olyan Istent, ki a világegye-
tem és az embertől elkülönített, öntudatos és önha 
talmú, egyszóval személyi és minden más létezést 
meghaladó léttel bir. De Platon bölcseleti rendsze-
re nemcsak ezen vallási irányánál fogva áll közel a 
keresztény igazsághoz, hanem még azáltal, hogy va-
lamely rendkívüli isteni kinyilatkoztatás szükségét 
is elismerte. Nagyon kiemeli az emberi ismeretek 
gyarlóságát és korlátoltságát a legfontosabb igaz 
ságokra nézve, amilyenek különösen az Isten létezé 
se és a lélek halhatatlansága. Habár Platon minda 
két igazságról erősen meg volt győződve, mégis 
elismeri, mily nehéz ezen igazságokat egészen tisz 
tába hozni : így például a Timaeushan mondja: 
„Ezen világegyetem alkotóját és atyját megtalálni 



339 

nehéz, és ha megtaláltuk is nehéz róla mindenki-
nek beszélni. De azért mégis azon hitben van, hogy 
ilyen nehéz dolgokban sem szabad semmiféle fárad-
ságot kimélni, hogy az igazságot megtudjuk, vagy 
amennyiben ez nem volna lehetséges, legalább 
azon emberi nézetet kell követni, mely legjobb- és 
legbiztosabbnak látszik, hogy ezzel mint valamely 
csolnakkal átevezhessünk az élet. veszélyes tenge-
rén, hacsak biztosabban és csekélyebb veszélylyel 
nem lehetne más erösebb csolnak vagy valamely 
isteni szó segítségével áthajózni. Az imádságról 
szóló dialógus határozott szavakkal áll í t ja a kinyi 
latkoztatás szükségét. Sokrates ugyanis ezen dialo 
gusban azt mondja, hogy mi emberek nem tudjuk, 
miképen kelljen imádkozni vagy áldozatot bemu-
tatni, nehogy talán áldás helyett az istenek átka 
háromoljék reánk ; ebből azután azt következteti, 
hogy várakoznunk kell, mig valaki jön, aki megtanít 
bennünket, hogy miképen kell magunkat az istenek 
és emberek iránt viselnünk. Habár ezen dialógust 
(II. Alkibiades) nem maga Platon, hanem egyik ta-
nítványa szerkesztette, mégis az ö szellemében van 
irva és a platonikus rendszer egész iránya és tar-
talmával szoros összefüggésben van. Eszményi ál-
lamában is az istenitisztelet rendezését az isten-
ségnek és különösen a delphii Apollónak tulajdo-
nítja, mindizokról, melyek az istenitisz'eletre vo-
natkoznak, mi nem értünk semmit, mondja Platon, 
és minthogy a görögök hite szerint az istenség a 
delphii Pythia által nyilatkoztatta ki akaratát, ezt 
vallás dolgában legnagyobb tekintélynek tartotta. 
Ezen körülmény, hogy tudniillik a vallást fensöbb 
isteni intézménynek tekintette, mely az embernek 
nincsen alárendelve, egyik föoka annak, hogy Pia 
ton is épen ugy mint Sokrates a népvallást követte 
annak daczára, hogy a sok istenség észellenes vol-
tát belátta. Ezen feltűnő jelenségnek másik okát 
azon tiszteletben látjuk, melylyel a régi hagyomá 
nyok iránt viseltetett ; már pedig ezen őshagyomá-
nyok jó része fennmaradt a hitregékben, melyek a 
népvallás egyik alkatrészét képezték. (Vége köv.) 

Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Fordítsuk figyelmünkek még egy pontra, melyben a 
pápák magukat különösen az emberiség jótevőiül bizonyi-
ták be. Ez a rabszolgaság enyhitése, és megszüntetése. A ke-
reszténység kezdetekor mindenesetre lehetetlen volt, hogy egy 
pápa úgyszólván egy tollvonással a rabszolgaságot eltörülje. 
Hogy ez csak lehetséges legyen is, a társadalmi viszonyok-
nak egészen máskép kellett alakulni. Erre azonban századok 

kívántattak. Az egyháznak eleinte tehát arra kellett szo-
rítkozni, miszerint egyrészt a hozzá áttért rabszolgákat, 
kikből híveinek nagy része került ki, figyelmeztesse, hogy a 
fennálló államtörvények és az ezáltal keletkezett jogok iránti 
tiszteletből uraiknak engedelmeskedni tartoznak s jogtalan 
eszközökkel a szabadságot ne keressék: ^migellenben másrész-
ről az uraknak, kik áttértek,csak tanácskép köthette szivükre, 
hogy rabszolgáiknak adjanak szabadságot.Mily eredménynyel 
tette azt, bizonyítja a történelem.2) Csak a zárdáknak lett 
előbb már többszörösen Geláz pápa által is megtilva rabszol-
gákfelvétele.3) E mellett igen nagy haladás volt az, hogy a 
kereszténységben a rabszolgák is a szabadokkal tökéletesen 
egyforma egyh. állást és jogot élveztek, sőt még egyházi mél-
tóságokat is elfogadhattak. Midőn azonban az állam jobban 
és jobban keresztényiesedett, akkor a dolgok állása megválto-
zott. A pápák különösen a püspökök előbb nyertek már jogot 
arra. hogy rabszolgákat felszabadítsanak, mely jogot előbb 
csak a legfőbb állami hivatalnokok gyakorolták. A pápák-
nak azonban joguk volt törvényes eljárás nélkül is, csupán 
okmányok által szabaddá tenni.4) Nagy Gergely kora óta 
sokat bajlódtak ez ügygyei.5) Ezen pápa bocsátá ki 
azt a parancsot is. hogy az olyan pogány vagy zsidó 
rabszolga, ki kereszténnyé lesz, szabadon bocsátandó:6) 
ugy viszont, mint fenntebb megjegyeztük, eltiltá, hogy 
zsidók ' rabszolgákká tétessenek. Hogy mennyiben tisztel-
tetett a pápákban a személyes szabadság védura, abból lát-
hatjuk legjobban, hogy nagy sz. Gergelynek a császári orvos 
nagy összeg pénzt küldött a foglyok kiváltására. Azonban 
sokáig lehetetlen volt még a rabszolgaság minden maradvá-
nyait eltörülni. A pápák mégis szorgosan őrködtek a fölött, 
hogy a különben is nehéz iga vadság és érzéketlenség által 
még nyommasztóbbá ne váljék. A 8-ik században valóságos 
rabszolgakereskedés indult meg Afrikában. De I I I . Gergely 
és Zachariás ezt szigorúan tilták.7) A szigort, melylyel a rab-
szolgákkal bántak, az egyh. törvények egész sora iparko-
dott enyhíteni,8) különösen iparkodott sok pápa u. m. I I I . Sán-
dor, Orbán és Incze előtt, a feltűnő szigort gyengíteni a 
rabszolgák házasságát illetőleg. VI I . Gergely gondoskodá-
sáról az afrikai ker. rabszolgák megszabadítása iránt, és a 
pápák rokonszenvéről az ezen czélra alapított, rendek iránt, 
már volt szó. 

U j feladat várt a pápákra, midőn a kereszténység 
gyalázatára a rabszolgaság és négerkereskedés bárbársága 
az újvilágban elterjedett. De ép ezen alkalommal bizonyí-
ták be a pápák legfényesebben, mily hatalmas védői ők a sze-
mélyes szabadságnak. Mit I I I . Pá l többszörösen, mit V. 
Pius, V I I I . Kelemen, X I . Incze, V I I I Orbán és X I Y . Be-
nedek tettek ez ügyben, ez nekik elvitázhatatlanul jogot ád 
az emberiség nagy jótevőinek nevére. Fájdalom! a siker nem 
állt arányban fáradalmaikhoz; és ez könnyen érthető, mert 
itt az emberi szenvedélyek legvadabbjával, a kapzsisággal 
volt dolguk. Ha ez védte magát a kath. népeknél addig mig 

') I. Kor. 7. SO. ff. I. Tim. G. 1. 
!) Möhler Ges. Sehr. II. 99. ff'. 
3) Ebdas II. 107. Anm. 
l ) Ebd. 105 f. 
5) Lib 6. ep. 12. n. 5. 
6) 1. ep. 3ü. 
1) 1. 4. ep. 3!. 
8) Möhler a. a. 0. II. 117. 119. 
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lehetséges volt, ugy ezen nemesszivű törekvéseknek ered-
ménye azért nem volt lehetséges, mert épen a prot. népek 
voltak leginkább ezen gyalázatos visszaéléseknek pártolói. 
Azért a pápák egész a legújabb korig kénytelenek voltak 
annak ellentmondani ; igy V I I . Pius, ki a bécsi congressu-
son általános igéretét, de csakis igéretét nyerte ki az ott 
összegyűlt államoknak*) e kereskedés megszüntetésére ; igy 
V I I I . Pius, kinek sikerült azt legalább Brasiliában meg-
szüntetni, igy X V I . Gergely, kinek erélyes nyilatkozvá-
nyai1 0) e szomorú ügyben az utolsók voltak. 

Mi katholikusok azt az egyszer nem hagyjuk elvitat-
ni, és az eddig mondottak után arra bizonyítékunk is van? 

hogy a pápák a népek földi jóléte iránti szorgoskodásban 
más kormányoknál nem állnak hátrább, hogy ők minden 
jogos és e3zélyes haladással örömest haladnak, ha különben 
az emberiség javát előmozditani ígéri. Divatban van ugyanis 
a pápai kormánynak az anyagi haladás iránt tervszerű el-
lenszenvet tulajdonítani. De tagadni nem lehet, hogy ő min-
den találmányok és ujabbkori javításoknak oly mérvben volt 
hasznára, a mint azt viszonylag csekély tehetsége megen-
gedte.11) Vasutakat és gázintézeteket, táviróvezetékeket, gőz-
gépeket ép ugy pártfogolt, mint más kormány. Egy előnyt 
azonban szem előtt tartott minden más kormányok felett, azt 
tudniilik, hogy ő jellemének megfelelő méltósággal az ujat 
nem karolta fel egyszerre csak azért mert uj, hanem elővigyá-
zat és megfontolással óvakodott az elhamarkodott ujitás 
és vakmerő megbukástól. Ha minden kormányok ezen alap-
elvet, a keresztény szellem valódi ismertető jelét, megőrizték 
volna, ugy népeinknél milliárdokat megkímélnek, melyek 
éretlen újítások elhamarkodott behozatalának estek áldoza-
tul, és sok hasznos, és tisztes intézményét és emlékeit meg-
menthették volna az ókornak, melynek igy meg kellett sem-
sülniök, anélkül, hogy elégséges kárpótlást találtak volna. 

Ámbár megengedjük, hogy a pápák az anyagi hala-
dások és javítások elfogadásában megfontolt lépésben ha-
ladtak a világgal; — de ott soha se maradtak hátra, hol 
valódi haladásról volt szó: — azért bátran azt áll í t juk, hogy 
Rómában minden valódi cultura és civilisatió tiszteltetett. 
Mi ezt azért állítjuk, mert mi a cultura alatt valamivel 
többet értünk, mint a tisztán külső élet puszta virágát. 
„Mindjárt az elhagyott Róma kapuinál üdvözlék a római 
pápák a közelgó barbárokat és a ker. religiót ugy vitték 
eléjük mint az együttélés békás feltételét." 12) Azért mond-
juk Rómát minden miveltség menedékének, mert a népek-
nek például szolgált a szellemi élet nemesítésében. Róma 
volt, mely az észak vadtörzseinek, kiknek ős romlatlan 
erejük csak nemesítést igényelt, nagy tettek véghezvitelére 
keresztény hitet és ez által erkölcsi nemesedést adott. Róma 
mindig ugy tüntette ki magát, mint a személyes szabadság 
előharezosa. Hogy a iníveltség zászlóhordozója volt, bebi-
zonyította azzal, hogy ő minden hatalmak előtt a szellemi 
szabadságot, az élet nemesítését, az emberiség közti forgal-
mat, mert ez mind együttvéve az igazi miveltség, és polgá-

») Ebdas. S. S. 204, 
'») Margraf S. 225. 227. ff. 
u ) Maguire, Rom, sein Regent, seine Ins t i tu te Regensburg I860. 

S. 345. 361. ff. 
I2) He feie Tüb. Qu Schrifc 1842 2. 577. Politik I. 167. 

riasodás.. a nevelés, tudományok és művészetek emelése ál-
tal pártfogolta. (Folytatjuk.) 

A szent atyánál két magyar apát-kanonok. *) 
Ily czim alatt a római „ Voce della Ver it à" május 

20 iki számában ezeket írja : 
Hétfőn, e hó 15-én, a szentatya magánkihallgatáson 

kegyeskedett fogadni Tarkányi Béla József borsmonostori 
apát, egri kanonokot, és Fraknói Vilmos szekszárdi apát, 
nagyváradi kanonokot. 

Tárkányi Béla, ki azon föltételnél fogva, hogy Rómát 
évenkint meglátogatja, ezúttal kilenczedik ízben jöt t az 
apostolok fejedelmének sírjához, e vallási czélján kivül, 
most különösen mint a Szent-István királyról nevezett, s a 
magyar püspöki kar védnöksége s tekintélyes férfiak vezér-
lete alatt vallási, népiskolai 3 tudományos művek kiadására 
és terjesztésére alakult virágzó irodalmi társulat megbízá-
sából járul t a szentatyához azon kérelemmel, hogy jelesebb 
kiadványait a vaticáni könyvtár számára elfogadni kegyes-
kedjék. E megbízást és legmélyebb hódolatát a társulat 
egy föliratba foglalta, melynek díszes kötésű táblája kivül 
Magyarország czimerét tünteti elő, belül magyar aranyok-
ból apostoli keresztformában a társulat péterfillérei voltak 
elhelyezve, következő epigraphicus latin szöveggel: Sanctis-
simo Domino Nostro Leoni P . P . X I I I . Victoris de Tribu 
Juda Leonis Vicario Verbique Dei quod non est alligatum 
in vinculis etiam Vaticanis Custodi Ministro Interpreti 
semper vigil i semper fido errare nescio. 

Societas literaria sub S. Stephani Protoregis nomine 
et Episcopatu8 Hungáriáé protectione promovetidae litera-
turae catholicae libris informandae juventuti operibusque 
scientificis edendis congregata animi obsequiique sui testes 
praecipua operum suorum specimina Bibliothecae Vaticanae 
inserenda votiva pietate offert,. 

U t Deus scientiarum Dominus qui Apostolos diver-
sasque gentes magnalia eius variis Unguis loquentes in uni-
tate üdei congregavit liane quoque societatem Hungaram 
Apostolica protoregis nomine insignem in eodem spiritu recta 
sapere scribereque concédât et ore Petr i qui nunc per Leo-
nem loquitur participem certamque reddat benedictionis 
plantantibus et rigantibus superna dantis incrementa. 

E generali consulto Sociatatis a. M D C C C L X X X I I . 
asservato . . . Aláírva Haynald Lajos bibornok-védnök, 
Mailath György, gróf Cziráky János elnökök és az alelnök 
apát-kanonok által. 

A szent atya kiválló kegyességgel fogadta a társulat 
ajándékát, nagy örömét fejezte ki működésén, s azt további 
haladásra ösztönözve apostoli áldását adta védnökeire, ne-
mes elnökeire s minden tagjára. 

Fraknói Vilmos apát-kanonok, a m. t. akadémia főtit-
kára, azért járul t a szentatyához, hogy legmélyebb háláját 
fejezze ki ama kegyességért, mely által ő szentsége a kö-
zelmúlt napokban helyeslését s belegyezését adta azon nagy-
jelentőségű vállalathoz, melyet Magyarország némely püs-
pökei, káptalanai s főpapjai a vaticani levéltárakban őrzött 
s egyházuk és hazájok történetére vonatkozó Jadatok és ok-

*) Tisztelt helyről beküldetett. 
Szerk. 
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mányok közrebocsátásával óhajtanak létesíteni, kiknek nevé-
ben az e vállalat élén álló Haynald bibornok a kérelmet és 
emlékiratot a szentszéknek már előbb fölterjesztette. 

A szentatya meleg elismeréssel dicsérte meg azon ma-
gyar püspökök, káptalanok és főpapok nemes buzgalmát és 
készségét, kik e nagy czélra eddig is jelentékeny össszeget 
siettek ajánlani ; s annál nagyobb örömmel teljesiti óhajtásu-
kat, mert Magyarország egyik nagy dicsősége, hogy a ke-
reszténység védbástyája volt és a kathol. hit és apostoli szék 
iránt hűségét annyiszor kitüntette, mint ezt nagy tettekben 
gazdag történelme igazolja. Biztosítja tehát Fraknói apát-
kanonokot, mint e vállalat egyik tényezőjét, hogy valamint 
ahhoz az engedélyt megadta, ugy annak foganatosítására az 
illetőket utasitandja. 

0 szentsége a legnagyobb szivélyességgel adta áldását 
e nagy vállalat előmozdítóira s munkásaira, és szeretetteljes 
szavakkal üdvözölte a küldetésükben igy eljárt két apát-
kanokot. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. — 
Yan Szabó Károly tudósunknak egy figyelemre méltó 

munkája, a „Régi magyar könyvtár." E műhöz már eddig 
is sok pótló adat van gyűjtve, s hogy lehetőleg teljes és hű 
képét lássuk a megjelent hazai nyomtatványoknak, az még 
mindig sok pótlásra vár. De tekintetbe véve a nehézségeket, 
melylyel egy ily munka összeállítása jár , — már az emiitet-
tem könyvből is legszebben láthatjuk feltűnni egy bámulatos 
szellemi munkásságnak vidámító derűjét. És mit mondjunk 
ugyanekkor az orsz. m. könyvkiállitásról ? Ez kézzel fogha-
tólag oszlatta el a magyarokról azon közönségesen elterjedt 
balvéleményt, mintha ők nem vettek volna élénk részt, a 
folytonos belső és külső háborúk közt, az emberiséget leg-
közelebbről érdeklő eszmék harczában s a műveltség folyto-
nos terjesztésében ; ez a kiállítás a legrégibb, a legjellem-
zőbb és legérdekesb nyomtatványok felmutatása által ujjal 
mutatott arra, hogy az egyház működése és terjedése ha-
zánkban a hazaszeretetből eredő hasznos tettek megújításá-
val mindig karöltve j á r t ; a művészi izlés fejlett ; — hogy 
sok egyebet mellőzzek, a magyarországi használatra készült 
ősnyomtatványok, egyházi szerkönyvek, bármely nagy nem-
zetekéivel vetélkedének kiállításukra nézve. . . És arra gon-
dolva, hogy bizonyos emberek oly fitymálva szeretnek beszélni 
a magyarok múltjáról és műveltségéről, már csak azt is jól 
esik kimondanunk, hogy a mai osztrák-magyar birodalom 
terén Budán volt a legelső nyomtató intézet, melyet Mátyás 
király korában Hess András állított fel, kit Geréb László, 
budai prépost és Mátyás király alkancellárja, hivott be Olasz-
honból, s 1473-ban fejezte be a „Chronica Hungarorum"-ot. 
A budai nyomda volt tehát az, mely a.krakkóit 14 évvel, a 
bécsit 9-el s a prágait 5-tel előzte meg. Hessen kivül még 
két nyomtató és könyvárus volt Budán a 15. században ; 
ezek egyike Feger Theobald, a másika pedig Rüm György, 
kit Kornis Bencze, drivesti püspök s nagyváradi kanonok 
szólítottt fel, hogy telepedjék Budára. 

Miután azon nemes ügyekezettel, mely a könyvkiál-
lításban feltűnt hazai régi nyomtatványok csaknem teljes 

sorozatának felmutatása által ott nyilvánult, megismerked-
tünk, — nagyjából, a mennyire e közlemény szlik kerete 
engedheti, időszerű lesz egyszersmind a magyarországi régi 
nyomtató intézeteknek 1473-tól 1711-ig terjedő nyomtat-
ványaira, az azok által elért eredményekre és hatásra, az 
irodalmi erők megaczélozásának körülményeire egy-két 
pillantást vetnünk. — Ki tagadhatná, hogy agondolatoknak 
egész özöne áll elő, ha az orsz. m. könyvkiállítás kincsei 
közt jól széttekintettünk. Bizonyos, hogy egy élvezetes 
Írásmóddal biró természetrajzi munka elvezet minket mesz-
sze vidékre, tul az oczeánon, a pálmák árnya alá, vagy a 
bérezek fokára, hogy a természet szépségeit gondolatban 
szemléljük, lelkünket gazdagítsuk ; de nagy különbség áll 
elő a lélek ama gazdagítására nézve, ha a tapasztalás gyü-
mölcsöző tereire önmagunk léphetünk és a természet meg-
kapó tárgyait saját magunk tehetjük tanulmányunk tár-
gyává ; ha a szemlélet jutalmazó révén minmagunk vehe-
tünk részt a gyűjtemények nagy muzeumában. Legyen meg 
ez alkalommal a kiállításra vonatkozó alkalmazás. A szak-
szerűen kidolgozott, legjelesebb értekezések is utmutatást 
nyújthattak ugyan eddig a művelődés történelmünk és 
nyomdászatunk művészi fejlődése iránt érdeklődő közön-
ségnek ; de a kiállításon felmutatott százados emlékek ösz-
szege. a gyűjtemények ama nagy muzeuma, kit-kit meg-
győzhetett, miként a fővárosi sajtó egyhangúlag tolmá-
csolta, s a legmagasb személyiségek, —- köztük koronás ki-
rályunk is, — örömmel jelentették ki, arról, hogy sz. Is t -
ván országa irodalmi tekintetben sokkal többet mutat fel, 
mint eddig képzelték. Bátran elmondhatta nemzetünk: 
„. . . Antiqui monumenta perennia facti." (Ovid. 2 Fast.) 

(Folytatjuk.) 

Budapest, május 27. A közoktatási bizottság jelentése. 
— Csak nem rég szólottunk a középtanodai törvényjavas 
latról, kiemelve, hogy a ,csend napjait ' használjuk fel 
és ne hagyjuk, hogy végre is hallgatásunkból azt a követ-
keztetést vonják le, mintha mi már megadtuk volna magun-
kat és jogunkról középtanodáinkra nézve lemondtunk volna ; 
mindezt csak nem régen mondtuk el és ime már ismét alkal-
munk van ugyanezen ügyben nyilatkozni, még pedig hiva-
talos jelentés alapján, a mennyiben a közoktatási bizottsá-
got sikerült nagy nehezen összedobolni egy ujabb ülésre, a 
melyen a volt elnök, jegyző és előadó letett hivatalu-
kat ism ét elfoglalták és miután a kész jelentés a többség-
értelmében elkészitve benyujtatott, annak sokszorosítása és 
a bizottságnak még az ünnepi szünidők előtt leendő összehi-
vatása elhatároztatván a tanácskozás véget ért. 

A jövő ülésen tehát a bizottság hatyúdalát fogja el-
énekelni a középtanodai törvényjavaslat felett. Ez a hatyú-
dal igen szép és hangzatos kottákban azonban már le van 
téve aközoktattásügyi bizottság jelentésében és az újságokban 
mindenki kellemes élvezetére le van nyomtatva, ha ugyan 
élvezetnek lehet nevezni azt, mi ebben a jelentésben foglal-
tatik. Mi megvalljuk, hogy e jelentés nekünk semmi élveze-
tet sem szerzett, mert az csak nem nyúj that élvezetet, hogy 
egy törvényjavaslat évek és éveken keresztül benyujtatik tár-
gyalás végett, évek és éveken keresztül módosittatik, évek s 
éveken keresztül foglalkoztatja a közvéleményt, nyugtala-
nítja a katholikusokat és áz iskolákat fenntartó vallásfele-
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kezeteket, és miután igy éveken és éveken keresztül meg-
hurczoltatott, végre találkozik nagynehezen egy bizottság, 
mely elitéli e törvényjavaslatot és kimondja, hogy kezdeté-
től fogva téves az eljárás ugy annyira, hogy mi ily törvény 
nélkül is ellehetünk. Nem szeretnénk félreértetni ; mi nem 
azt helytelenitjük, hogy a bizottság a törvényjavaslatot elve-
tette ; ellenben ezt igen is helyeseljük ; hanem helytelenitjük 
azt, s az nem tesz kellemes benyomást ránk, hogy azon indo-
kokat, melyek alapján e javaslat a bizottság által elvette-
tett, nem vették figyelembe a javaslat alkotói, hogy rájok 
a figyelmet évek multán egy bizottságnak kellett fel-
hívni. 

Csakugyan mi nem tehetünk róla, de lehetetlen a bi-
zottság jelentéséből ki nem olvasni, hogy az -— elitélése az ed-
digi eljárásnak. A jelentés ugyanis bizonyos nehézségeket 
emleget, melyeknek előzetes megoldása szükséges, hogy a 
középiskolai oktatás szervezésének kérdését czélszerüen le-
hessen megoldani. E nehézségek, úgymond a jelentés, részint 
közjogi természetűek és a kölönböző vallásfelekezeteknek az 
államhoz való viszonyából erednek, melyeknek eldöntése, 
vagy csak megvitatása is a közoktatásügyi bizottság illeté-
kességi körén kivül esik ; részint tanügyi természetűek, 
a mennyiben a szakértők Ítélete szerint a középiskolai okta-
tás ügye jelenleg ugy hazánkban, mint egész Európában a 
hullámzás és fejlődés épen azon stádiumán van, a melyen 
nem is volna azt tanácsos positiv törvény által megkötni ; 
részint magának a törvényjavaslatnak hiányaiból folyók, 
melyek miatt az sem a közoktatásügy előbbrevitele sem a 
főfelvigyázati jog czélszerübb gyakorlása tekintetében a lé-
tező állapot javítására alkalmasnak nem mutatkozik . . . 
de különben is, úgymond a jelentés, egy középiskolai orszá-
gos törvény alkotása sem tekinthető sürgős teendőnek, mert 
a közoktatási miniszternek a fenálló viszonyok közt is mód-
jában van a középiskolai oktatás ügyének hathatós lendüle-
tet adni . . . Ezen okoknál fogva ajánlja, hogy e törvényja-
vaslat ezúttal a napirendről hosszabb időre levétessék. 

Olvassa el bárki is a bizottság jelentéséből idézett sza-
vakat, lehetetlen, hogy azon benyomást'ne nyerje, miszerint 
itt elítélés van kimondva, mert az bizonyos, hogy ezek a 
nehézségek nem mai keletűek, és daczára ezeknek, annyi 
éven keresztül gyötörtetett ily kivihetetlen törvényjavaslat-
tal a közvélemény. Alig lehet feltenni, hogy az itt említett 
nehézségek ismeretlenek lettek volna irányadó helyen. Ha 
tehát daczára ennek mégis beteterjesztetett ez a törvényja-
vaslat, ugy annak bizonyára meg volt a maga oka, mert azt 
csak nem tehetjük fel, hogy oly tekintélyes helyen minden 
ok nélkül határoznák el magukat ily fontos lépés tételére. 
Igen, ez az ok megvolt, és ezt igen könnyű megtalálni a 
többszörösen át- és átalakított javaslatban. Ha ugyanis 
ezt a törvényjavaslatot tekintjük sokszoros phasisaiban, 
abban veres fonalként húzódik keresztül a tendentia a kath. 
középtanodák kérdését és igy egyúttal a tanulmányi alap 
jogi természetét csakúgy ,incidentaliter ! eldönteni, azaz ugy 
mellékesen decretálni, hogy, mint Szász Károly mondta, a 
kath. egyháznak középtanodái nincsenek és a tanulmányi 
alap nem a katholikusok tulajdona ; és evvel meg van 
adva az ok is, hogy miért tették ki azt az illető közegek 

az elitélésveszélyének, evvel t. i. mit sem törődtek volna, 
csak egyszer a főczélt érhették volna el. 

Világos, hogy mi nem tudhatjuk, vájjon mi sorsa lesz 
ezen elitéltetés daczára is e törvényjavaslatnak; azzal azon-
ban mégis tisztában vagyunk, hogy miután a bizottság je-
lentését bármily alakban ajtózárás azaz az országgyűlés ülé-
seinek közvetlen befejezése előtt nyújt ja be, lennének külön-
ben bármennyien is a javaslat pártolói, amint nincsenek, ab-
ból törvény ez országgyűlés időszaka alatt semmiesetre sem 
lesz, és igy a bizottság halogatása által időt nyertünk mi 
katholikusok is, ami nem megvetendő körülmény, tudva jól, 
hogy sokszor csekélynek feltűnő körülmények is közrehatnak, 
néha aránylag rövidnek látszó idő alatt, hogy veszélyek el-
háritassanak, vagy veszélyben forgó jogok megvédethesse-
nek. A közoktatási bizottság nekünk e szivességet, bármily 
ellentétes álláspontról indulva ki, de mégis megtette, és 
ezen időköz alatt talán sikerülni fog az intéző köröket meg--

O O 
győzni nemcsak arról, hogy mily igazságtalanság lenne a 
katholikusok iránt a mostani javaslathoz hasonlót törvény-
erőre emeltetni, hanem arról is, hogy a magyar nemzetiség-
nek mily kiszámíthatatlan kárával járna épen a katholiku-
sok megfosztása középtanodáiktól, mint kik épen a nemzet 
szelleme fentartására iskoláikban a nemzetnek oly nagy 
szolgálatot tettek és tesznek E reményben élve az időnyerést 
szerencsének tar t juk ugy az egyházra mint a hazára, szeren-
csének, mert e kettőnek jóléte hazánkban elválaszthatatla-
nul össze van forva. Q 

Eperjes. Tóth Miklós püspök. — Keveset hallatott 
magáról mig é l t ; hír t sem vettek róla a fővárosi lapok, a 
hogy hétheti halálharczát vivta ; s csak gyönge vonásokban 
emlékeztek meg haláláról, kinek élete, mig lobogott, fák-
lya volt, s most hogy kialudt, pótolhatatlan űrt hagy maga 
után honunk nagy és jelentős részében. Kik ismerték szelle-
mét, tehetségeit, áldásos működését, elszorult kebellel vet-
ték ama megdöbbentő gyászhírt vidéken és fővárosban egy-
aránt. Egyéniségének nagysága, hivatásának nemes megoldá-
sa, működésének jótékony hatása csak most fog igazán ki-
magaslani, midőn nincs többé a szerénység, mely azokat el-
takaró leple alá vonja. Fájdalmasan esik rágondolnunk,hogy a 
magyar főpapi kar egyik kiváló dísze, dr. Tóth Miklós eper-
jesi görög szert. kath. püspök nincs többé az élők közt, jobb 
létre szenderült. Mi, kik pár hét előtt virágzó szinben, mo-
solygó, életvidor arczczal. tele életkedvvel és erővel láttuk 
őt, élveztük lebilincselő társalgását, alig tudjuk elhinni a 
lesújtó valót, bár három napon át a ravatalon láttuk őt s 
tegnapelőtt örök nyugalom helyére kisértük. Hirtelen s or-
vul támadta meg az ádáz betegség, a hagymáz, s mielőtt el-
érte yolna tetőpontját, elállitá a nemes sziv lüktetését, miu-
tán már előbb örök éjt boríta szellemi világára. Sikertelen 
hivatott meg f. hó 14 én dr. Korányi Frigyes egyetemi ta-
nár a püspök kórágyához, ki maga is különös jellegűnek ta-
lálta a hagymáz e fejlődéset, s csekély reménynyel kecseg-
tette környezetét. Rá egy hét meghozta a szabadító bár de 
gyászos halált f. hó 21-én d. u. 5 1/2 órakor. Betegségében a 
vér lázas forrongásának hatása alatt egyszer sem eszmélt s igy 
elhunyt búcsút sem véve a világtól, környezőitől. Végintéz-
kedést nem tett ; mégis mindent rendben s akarata szerint 
hagyott hátra. Kevéssel megbetegedése előtt esetleg ügyvéde 
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előtt ugy nyilatkozott, hogy halála után nem sokat találuak 
utána, csak temetése költségeit tette félre takarékpénz-
tárba, minden egyéb megtakarított fillérét életében értékesité 
jótékony czélokra, s palotája beruházását utódjának szánta. 
Elete különben folytonos végrendelkezés volt. Alig hat évig 
kormányozta az eperjesi egyházmegyét. E kevés idő alatt a 
puszta keretből rendezett egyházmegyét alkotott. Széppé és 
diszessé tette székesegyházát, papnevelő intézetet teremtett, 
az egyházmegyei konviktust saját költségén ujjá szervezte, 
épületet emelt neki és földbirtokot vásárolt számára ; gyara-
pította a tervezett papleánynevelőintézet alapját, ennek ne-
vére Íratta 8000 f r t értékű kertjét ; jótékonyságát kiapa-
datlanul érezte megye, város, számtalan szegény, özvegy és 
árva, kiket havonkint segélyzett titokban, hogy senki se tud" 
ja. S mindezt szerény jövedelméből. Személyét háttérbe 
szorította ; „használni másoknak, ez volt az ő leghőbb vá-
gya. Hullottak is ravatalára százak könnyei. Látni és hal-
lani a zokogást megható volt. Nagy volt ő mint ember, fő-
pap és hazafi egyaránt. Szerette is mindenki, valláskülönb-
ség: nélkül. Finom modora, szerető szive lebilincselte azokat, 
kikkel egyszer érintkezett. Hazafiságát nem árulta, nem is 
hangoztatta, hanem átérezte ; s e benső meggyőződés a leg-
tisztább hazafiság zomanczát fuvallta minden tetére. Fő-
pásztorkodásának egész ideje alatt egyházmegyéje újjászer-
vezésének gondolata foglalta el. Rendezetlen és szegény 
egyházmegyét kapott, rendezve és gazdagítva hagyta hát-
ra. S e rendezésben tervszerű eszmék vezették és rendithet-
len hűség egyház, király és haza iránt. Legnemesebb főpász-
tori eszményként lebegett előtte e működésében fölemelni 
még jobbára parlagias egyházmegyéjét azon színvonalra^ 
melyet a vallás magasztos hivatása és a kor műveltségi foka 
megkövetelnek. S e feladatot szelídséggel, szeretettel s 
határozottsággal oldotta meg, elnémítva még ellenfeleit is 
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szellemi fölényével, megnyerő föllépésével. Egyike volt ő a 
legtisztább jellemeknek, minőket a főpapok soraiban határai 
között e haza valaha látott. Jellemében nem volt semmi 
mesterkéltség, tettetés ; léleknagyságából természetesen és 
nemesen fejlődött az s ebből, mint legtisztább forrásból, 
fakadtak tettei, melyeket érett megfontolás sugallt, nemes 
elhatározás emelt, és szivós kitartás követett mindvégig. 
Ugyanezért tettei mély nyomokat hagynak, s az utód, ki 
azok örökébe lép, megjelölve találja út já t minden irányban» 
csak ott kell felvennie a szálakat, ahol azok ellankadt keze-
iből a halál csapása alatt kiestek. Egy ily férfiúnak halála 
valóban országos veszteség. Éreznie kell ezt minden jó haza-
finak. Érezte és bebizonyította azt a temetésre összegyűlt 
nagy és válogatott közönség is. Dr. Császka Gry. szepesi 
püspök, Landiger oldalkanonokjával szintén feljött ide Buda-
pestről, hogy kebelbarátjának a kegyelet végső adóját lerója. 
A szertartást Pasztélyi Kovács János, munkácsi püspök 
végezte. Vele jöttek Firczák, Markos és Gebe kanonok. A 
főpásztori utján levő dr. Schuster K. kassai püspököt Weisz* 
Vandracsek s dr. Répászky kanonok képviselték. A boldo-
gultnak megyéjéből a papság nagy számmal jelent meg. A 
városból és vidékről ezekre menő nép vette körül a koporsót* 
melyre a kegyelet koszorúit rakták le a székesegyházi káp-
talan, a sárosmegyei tisztviselői kar, a honvédség, a 68. 
sorezred tiszti kara, az izr. hitközség, Nehrebczky György 

és neje. Minden arczon a fájdalom és megilletődés megható 
kifejezése ült. Sokak szemében könnyek csillogtak. Multis 
ille flebilis occidit. — Az eperjesi egyházmegyét még ily 
veszteség, csapás nem érte ; van is oka mély gyászt öltenie ; 
még csak ezután lesz alkalma bebizonyítani, méltó volt-e 
ily főpapra, ki egészen neki élt. Bebizonyítja pedig, ha em-
lékét kegyelettel őrzi, nemes irányát, szellemét örökségének 
tekinti, kutató szeme nem egyhamar fog találni hozzá ha-
sonló egyént, ki vele merközhetnék egyházias szellem, tiszta 
hazafiság s a kor követelte műveltség tekintetében. Kik hi-
vatvák rá, gyújtsanak fáklyát mindkét egyházmegye, az 
eperjesi és munkácsi területén, s keressenek hozzá méltó 
utódot; mert egy Tóth Miklós-nak utódja akárki nem lehet. 

F r . 
Kassa. Május hóban. Keresztjáró hét. — 
Meg nem állhatjuk, hogy a ker. kötelmek gyakorla-

tától magát teljesen emancipáló korban az ima szót érveink-
kel ne kisérjük. Hány nép, nemzet élt, lett nagygyá s tűnt. 
le a világ színpadáról ! És még is e különböző szokású, 
nyelvű s erkölcsű nemzetek közül, melyek gyanran a vég-
telen tenger által valának egymástól elkülönítve, lehetet-
len idézni olyat, mely egy felsőbb Lényt segélyül ne h i t t 
volna vagy ne hína. A teremtés óta még a nomád népek 
és elismerték az ima szükségét és hasznát. Avagy mi azon 
zengzetes szózat, mely reggelenkint, mint a madár a nap 
első sugáraival, ég fela emelkedik ? Mi azon ünnepélyes há-
latelt ének, melyet a föld minden népei küldenek a csilla-
gok felé ? Oh a sziv ezen imája, mely annyi századon át 
fönmaradt, túlélt annyi zivatart, dicsőén bontakozék ki a 
föld rázkodásaiból s lelkünk tévelygéseiből, a legkézelfog-
hatóbb bizonysága Isten létének s az emberek iránti gon-
doskodásának. A legegyszerűbb ész sem engedheti meg. 
hogy a teremtés óta annyi nép oly valamit fogadott volna 
el — lelki világát illetőleg — mi nem egyéb csalódásnál. 
Szükségkép valami közlekedésnek kellett kezdetben a vég-
telen hatalmú jóságú Teremtő s a teremtett lény között lé-
teznie arra nézve, hogy az ima édes kötelme és szükséges-
sége mindnyájunkba annyira beoltva legyen, eltöltse az 
egész emberiség szivét s igy korrul korra köztünk megörö-
kűljön. Ellenvetik ugyan, hogy a mindenség átalános vál-
tozhatatlan törvények szerint igazgattatik, s az Istennek min-
den pillanatban meg kellene szegni törvényeit, ha annyi 
millió esedező imáját meghallgatná. S aztán hol vannak 
azon égi hatalmak, hol azon rejtett titkos erő, mely Isten-
nel közlekedésbe hozhatna ? De vigyázzunk, nehogy meg-
vessük a láthatatlan dolgokat s azokat félre ismerjük; Socra-
tes szokta volt ezt mondani a hitetleneknek. Vájjon tudjuk-e 
hogyan viszi a villanysodrony gondolatinkat néhány má-
sodpercz alatt csaknem hihetetlen távolra ? Nos, miért vol-
nánk okosabbak a religio bölcsészetében, mint a természet-
s mennyiség-tudósok s csillagászok, kik oly sokat, oly igen 
sokat nem tudnak. Az átalános s változhatatlan törvénye-
ket illetőleg, ki biztosithat minket arról, hogy az isteni ru-
gók működésében nincs elég ruganyosság és hajlékonyság 
arra, hogy némely természeti tüneményeknek látszatos vég-
zetszerű egymásutánja bizonyos ránk nézve megfejthetetlen, 
titkos egybehangzás által összeköttetésben legyen egy fel-
sőbb végtelen hatalmú s bölcs lénynyel ? Seki, valóban 
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senki. Ember az. ki tagad, de Isten a ki működik. Megen-
gedjük, hogy a tudomány ellenünk szól ;*) azonban a sziv 
mellettünk van, s a sziv az, mely bizonyságot nyújt arról, 
miszerint az ima nem puszta szó. Az ima az embernek az, 
a mi napjainkban a villanysodrony a gondolatnak. Midőn a 
sziv mély fájdalom- s sötét agálylyal van telve, oly jól esik 
fölemelkednie s túlszárnyalva a csillagokat mennybe Is-
tenhez jutni el, ki vigaszteljesen öleli át imáinkat s gyakran 
lia az testi s lelki tökélyünket czélozza, meg is hallgatja. 
Csodaerejű kapocs ez a Teremtő és a teremtmény között. 
Különben honnan a könnyebbülés, mely az imát követni 
szokta ? Honnan a remény, mely fölemel, ha csüggedt szivünk 
mélyéből fohászkodtunk az örök Atyához ? Honnan a lelki 
öröm, mit magunkban érzünk ilyenkor s mely eltölti egész 
valónkat ? Nem, az ima nem csalékony önámitás ; nem, a 
népek és nemzetek nem hibáztak, midőn e vallásos gondola-
tot elfogadták ; nem, nem, J . Krisztus nem csalta meg az 
emberiséget, midőn e szép és megható imát hagyta nekünk 
örökségül : „Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, add meg ne-
künk mindennapi kenyerünket." ') „Petite, et accipietis." 
,Kérj bölcseséget, kérj tiszta szivet, mond Seneca, Kómá-
nak bölcse ; ne gondold hogy imád elevenségével gúnyolod 
az Istent ' . „Az imádság fellege az egész földet elboritja, 
mond Buddha, s jőtevő harmatja tenyészetre hozza a jónak 
csiráit ; imádságban az emberiség egyenesen halad a reha-
b i l i t a t e ösvényén." Az ó világ hitetlensége megpirit ja a 
jelenkori hitetlenséget. „Miután mindent tettünk, úgymond 
Palásthy, a mit tehettünk, egyet tehet még hazafiságunk: 
imádkozik." Es Rousseau : „Van religiód ; de félek, hogy 
nem huzasz belőle hasznot : a bölcsészek magaslata soha-
sem veti meg a keresztények egyszerűségét. Nem tudja-e 
az Isten, mire van szükségünk ? Barátom ! vesd meg e hit-
ván álokoskodást. Minden szükségek közt legnagyobb szük-
ség, hogy szükségünk van. Erőtlenségünkben rabok va-
gyunk, szabadok leszünk imádság által.2) ,Credimus, irja 
sz. Ágoston, nullum ad salutem nisi Deo invitante venire; 
nullum invitatum salutem suam nisi Deo auxiliante operari, 
nullum nisi orantem auxilium promereri. Ascendit oratio, 
et descendit Dei missratio'.8) Causa, cur Deus nobiscum 
ita agat, est, quia nos semper humiles et ab ipso depen-
dentes habere vult, et lit agnoscamus nos ex nobis ipsis 
pauperes et egenos esse ; nostrarum virium non esse 
ut inimicos superemus, peccata fugiamus, virtutes exer-
ceamus et salvemur. „Oportet semper orare et non de-
ficere." (Luc. 18. 1.) Semper o r a t , qui semper agit 
bona, nee desinit orare, nisi cum desinit justus esse'.4) Ima 
erejével győzettek le hajdan elleneink, kiket, miként költő 
királyunk „Zalán futásá"-ban megjegyzi : ,tengerekig ver-
ték diadalmas karral apáink." A történelemből tudjuk, hogy 
legjelesebb királyaink egyszersmind leg vallásosabbak vol-
tak. Isten oltalmára bizta egykor Mózes is a sereget ; s 
mig ő a hegyen imádkpzott: Israel győzött. Ha voltak, kik 

*) Dehogy szól ! Szerk. 
i) Máté 7. 7. 

'') Nouvella Hélsise 2. p. 456. 
3) Gennad. 1. de Eccl, Dom. c. 36. apu S. Aug. in app. torn. 7. 
*) Theoph. in Gloss 

e nélkül is vitanak : harczi pályájok dicstelen véget ére. 
Példa rá I. Napoleon. Mily nagy fontosságot tulajdonítot-
tak már a romaiak, a házi, különösen a napi tettek szám-
bavételével összekötött esti devotionak, kitetszik Sextius di-
cséretes példájából, kiről Seneca : ,consummate die, cum se 
ad nocturnam quietem recepisset, interrogavit animum suum: 
Quod hodie malum tuum sanasti ? cui vitio obstitisti ? qua 
parte melior es ? Desinet ira, et erit moderatior, quae seiet 
sibi quotidie ad judicem esse veniendum. Quid ergo pul-
cherius hac consvetudine, excutiendi totum diem ? Qualis 
ille somnus post recognitionem sui sequitur ? quam tran-
quillus, altus ac liber, cum aut laudatus est animus, aut 
admonitus ; et speculator sui, censorque secretus cognoscit 
de moribus suis ? Utor hac potestate, et quotidie apud me 
causam dico, cum sublatum e conspectu lumen est . . . to-
tum diem raeura scrutor, facta ac dicta mea remetior. Nihil 
mihi ipse abscondo, nihil transeo : quare enim quidquam 
ex erroribus meis timeam, cum possum dicere : Vide, ne is-
tam facias, nunc tibi ignosco.'6) Menynyivel több pietással 
szükség eltelve lenni egy kereszténynek ? Valóban, ki szeret» 
ki jól tud imádkozni, jól tud élni ; mert a tiszta imádság 
megnyitja az eget, és üresen nem tér vissza. Van az imád-
ságban egy bizonyos titkos erő, mely már itten a mennyei 
örömök árjába emeli az ember lelkét ; 6 ) s miként az édes 
anyának bölcső-dala elaltatja a siró kisdedet bölcsőjében : 
ugy az imádság titkos ereje megnyugtatja a szenvedő 
ember lelkét keservében ; azért minden időben — de főleg a 
,rogatió'-k alatt — gyakoroljuk az imát. Reggeltől fogva 
napestig, anyánk dajkáló karjától a sirig, a bölcsőnktől 
fogva a koporsóig minden ügyeinkben jó és balsorsban az 
imádság legyen fegyverünk és erőnk ; mert egy nagy férfiú 
mondása szerint : az imádság a városnak fenyitéke, a hazá-
nak ereje, a hadaknak diadalma s a békének bátorsága; az 
mádság a szüzek czimere, a házasok hűsége ; az imádság az 
utasok védője, az alvók őrzője, a szántó-vetők termékeny-

sége. a hajósok kedvező szele ; az imádság a bűnösök köz-
benjárója, a rabok szabaditója, a sirók vigasztalója, az ör-
vendezők öröme s a haldoklók reménysége. (Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya, mint annak idején jelentve volt, Her-

genrőther bibornokot és Balan Péter történetirót megbízta, 
hogy a vatikáni titkos levéltárt a pápák uralkodásának sora 
szerint rendezzék be. E munkálatok folyamában rendkivül 
becses adatok kerültek napfényre, köztük I X . Pius pápa 
magánlevelezése 1846—65-ig Európa különféle fejedel-
meivel. 

-j- Az érsekújvári kerületi papság mélyen elszomoro-
dott szivvel jelenti Krisztusban kedves testvérüknek s paptár-
suknak főtisztelendő Paulik Gábor tótmegyeri plébános ur-
nák folyó hó 26-án reggeli 7 órakor a halotti végszentsé-
geknek ájtatos felvétele után élete 64. áldozárságának 40-ik 
évében, tüdőgyuladásban történt elhunytát. Hegid tetemei 
f. hó 28-ikán d. u. 5 órakor fognak a tótmegyeri sírkertbe 
örök nyugalomra elhelyeztetni. Az engesztelő sz. miseáldo-
zat gedig f. hó 30-án fog az Urnák lelke üdveért bemutat-
tatni. — Béke hamvaira . 

5) Seneca, de Ira Lib. I I I . cap. 33. 
6) Ki sohanem tapasztalta ezt, jele, hogy soha sem imázott jól. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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A görög bölcsészet és a kereszténység. 
(Vége.) 

IV. 
Ha Piatori bölcselkedésének egész mélységét, 

tar talmát és magasztos irányát tekintetbe vesszük, 
nem fogunk csodálkozni, ha a sz. atyák ezen böl-
cseleti rendszert nagyra becsülték és a keresztény 
vallás mintegy propaedeutikájának tartották. Kü-
lönösen sz. Ágoston Platon nagy tisztelője : „Os il-
lud Platonis, mondja egyik munkájában, quod in 
philosophia purgatissimuin est et lucidissiinum."' 
Contra Acad. 1, 3. c. 18. Máshol pedig azt mondja, 
hogy a platonikusok legközelebb állanak hozzánk : 
„Si ergo Plato Dei huius imitatorem, cognitorem, 
amatorem dixit esse sapientem, cuius par t ic ipa t ion 
sit beatus, quid opus est excutere ceteros ? Nulli 
nobis, quam isti propius accesserunt." De Civ. Dei 
1. 8. c. .">. Tartalomra és mély speculatióra nézve 
Plafonban a görög bölcselkedés tökélyének tető-
pontját elérte, e tekintetben többé haladás nem 
történt. De történt más irányban, és ezt Aristoteles 
emelte érvényre, tudniillik a bölcsészet tudomá-
nyos és rendszeres alakját. Isten és az ember sark-
pontjai a platonikus bölcselkedésnek, a világ és az 
ember legkiválóbb tárgyait képezik Aristoteles böl-
cselkedésének. Platon leginkább az eszmék világá-

ig O 
ban szeret tartózkodni, Aristoteles a földi dolgok 
kutatása és megalapításával foglalkozik, anélkül 
azonban, hogy az eszméi létet tagadná, csakhogy 
az eszméket ') a reális dolgokba helyezi és nem te-
kinti önálló létezőknek, azért egészen ellenkező 
módszert is követett ; ugyanis íx külső tapasztalás-

') Aristoteles rendszerében négy lét- és alapok van 
megkülönböztetve : az alak, anyag, ható ok és czél (causa 
formális, c. materialis, c. movens, c. finalis). 

ból kiindulva, lépésről lépésre haladott, hogy ana-
lytikai uton az érzékitől az érzékifölöttihez emel-
kedjék, mig Platon épen ellenkezőleg az érzékfó-
löttiröl az érzékire úgyszólván alászállott. ..Platon 
bölcseletét, mondja helyesen Purgstaller, szép ösz-
hangzás és magasztos szemlélődés dicsőíti: Aristo-
telest tudományos alakja és szoros rendszere min-
den előbbi bölcseleteknek elejébe teszi." 

Habár Aristoteles rendszerében nincs meg a 
vallási lelkesültség, mely Platónt olyannyira ki-
tünteti, mindamellett Aristoteles is elismeri az Is-
ten létezését és erős érvekkel bizonyítja, hogy oly 
végső ok létezik, mely minden változás és mozgás, 
következésképen a világ alakításának is szülő oka ; 
de ezen isteni működés a világra és emberre nézve 
leginkább csak abban áll, hogy a mindenséget moz-
gásban tartja; tulajdonképi gondviselésről Aristo-
teles nem beszél, se isteni eszmékről, melyek a lé-
tező dolgok mintaképei. Egyszóval az Istenről szó-
ló tanaiban Platon messze fölülhaladta Aristo-
telest. A vallási kötelmeket azonban Aristoteles is 
gyako rolta, ugy például tudjuk, hogy meghalt fe-
leségeért a rendes halotti áldozatokat bemutatta, 
még végrendeletében is gondoskodik egy fogada-
lom teljesítéséről, melyet Nikanor fia egészségének 
helyreállítása végett te t t ; a jámborságnak pedig 
az igazságosság kötelmei sorában az első helyet 
tulajdonította. Abban is megegyezett mesterével, 
hogy nézete szerint az istenekre vonatkozólag tel-
jes bizonyosságot nem szerezhetünk, és hogy az 
eredetileg tisztább vallás a hitregék által el lett 
ferdítve, de azért egyik sem tagadja a hitregékben 
rejlő öshagyományi igazságokat. 

Első tekintetre feltűnőnek látszik, hogy a 
scholastikusok eltéröleg a sz. atyáktól azon nagy 

4 4 
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különbség daczára, mely vallási szempontból Pla-
tónt Aristoteles fölé emeli, ezen utóbbi bölcsész 
rendszerét használták a keresztény igazságok bebi-
zonyítására. De ezen nehézséget könnyen megold-
hatjuk, ha egyrészről a Scholastika czéljait, más-
részről pedig az aristotelesi rendszer kiváló elő-
nyeit tekintetbe vesszük. A Scholastika ugyanis 
azon feladatot tűzte ki magának, hogy a keresztény 
igazság észszerüségét rendszeresen bizonyítsa. Ezen 
tudományos törekvés a régi egyházatyáknál sem 
hiányzott, csakhogy nem rendszeresen, hanem töre 
dékesen és alkalomszerüleg, amint valamely szük-
ség felmerült, használták a bölcseleti érveket; a, 
Scholastika ellenben a keresztény igazság egész ter-
jedelmét rendszeres alakba öltöztette, annak bebi-
zonyítására, hogy a keresztény igazság és az ész 
között nemcsak ellenmondás nincsen, hanem a leg 
szebb összliangzás ; ezen czél elérésére pedig az aris-
totelesi rendszer kétségkívül sokkal alkalmatosabb 
mint a platonismus. Aristoteles rendszere ugyan 
is egészen megfelel az emberi elme fejlődésének, 
mely abból indul ki, ami legközelebb áll hozzánk, 
t. i. a külső tapasztalásból és lépésről lépésre halad 
visszamenőleg az érzékiről az érzékfölöttire; a 
szentírás is ugyanazon utat jelöli ki az emberi meg 
ismerésnek : „Invisibilia enim ipsius a creatura 
mundi, per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciun 
tur.w Rom. 1, 20. „A magnitudine spéciéi et crea-
turae cognoscibiliter poterit creator horum videri." 
Sap. 1, 6. Azonkívül Aristoteles a logika megala 
pítója, ez pedig minden tudományos rendszer elke 
riilhetetlenül szükséges organuma. Ezen okoknál 
fogva a scholastikusok helyesen Aristotelest válasz-
tották vezérül; felismerték, 'hogy nemcsak Platon, 
hanem Aristoteles rendszere is a keresztény igazság 
előkészítő iskolája, és hogy a két nagy férfiú rend-
szerei egymást kiegészítik ; azért azon voltak, hogy 
Aristoteles realismusát Platon idealismusával ösz-
hangzásba hozzák, illetőleg általa megjavítsák. 
Aristoteles föliibája volt, hogy a véges dolgokba 
rejtett isteni eszméket nem tudta felismerni, minek 
folytán Isten és a világ között pusztán csak külső 
összeköttetést állított. De a scholastikusok szerint 
az eszmék vagyis egyetemes fogalmak (universalia) 
nemcsak a létező dolgokban és emberi elmében, ha-
nem, mint Platon állította, Istenben is léteznek, és 
pedig mint isteni gondolatok és a való dolgok esz 
ményképei. Azon hires scholastikus mondás : „Uni-
versalia ante res, in rebus et post res," mely a 
nominalismust a realisrnussal kiegyezteti, egyszers-

mind Platónt és Aristotelest is magasbb egységbe O DJ O 
kapcsolja össze. 

Ha visszapillantást vetünk azokra, miket a 
görög bölcsészet aranykorából annak általános jel-
lemzésére felhoztunk, meggyőződhetünk, hogy ezen 
philosophia csakugyan a keresztény vallásnak elő 
készítő iskolája volt, minélfogva alexandriai Ke 
lemen joggal mondhatta, hogy ez vezérlé a görö-
göket Krisztushoz, mint a törvény a zsidókat 
(Strom. 1, 5.) Egyrészről a legmagasabb igazsá-
gokat hirdette, sőt a természetfölötti igazságokról is 
némi homályos sejtelme volt, de másrészről épen 
a legfontosabb igazságokra nézve elismerte a ma-
gára hagyatott emberi ész gyarlóságát, elismerte 
egy „isteni szózat" szükségességét ; ezáltal az em 
beri szivet fogékonynyá tette azon isteni bölcseség 
elfogadására, mely a feltétlen igazságot csalhatatlan 
tekintélylyel hirdette és azon nehézségeket mind 
megoldotta, melyek az emberi élet legfontosabb 
kérdéseire vonatkoznak, s az emberi elmét és szivet 
egyaránt gyötörték. A görög philosophiának a ker. 
valláshoz való ezen szoros viszonya gyakorlati ér-
vényre emelkedett annak daczára, hogy az akkori 
eretnekségek, mint például a gnsoticismus és aria 
nismus leginkább Platon rendszeréből vették a 
fegyvereket a keresztény vallás ellen, és hogy a 
platonismusból fejlődött neoplatonismus mint val-
lásbölcseleti felekezet a kereszténységgel élethalál-
harezot vívott. Mindez nem tudta akadályozni, hogy 
a görög bölcsészet az egyházi atyák részéről kellő 
méltatásban és becsülésben ne részesüljön; sőt 
ezen philosopliiára mint erős és szilárd talapzatra 
alapították a keresztény bölcseletet, ami fényes bizo 
nyitéka annak, hogy a maga nemében a görög böl-
csészet is „paedagogus in Christum" volt. 

+ 
Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 

(Egyliáztörténelmi tanulmány.) 
Midőn azt mondtuk, hogy Róma a műveltség zászló-

hordozója volt mindig, tudjuk miért, olyat mondtunk, mi 
nem kedvesen hangzik a modern világ előtt, és eretnekség 
gyanánt áll a eulturállam indexében. Ez azonban nem ré-
mit meg minket, sőt igen természetesnek tűnik fel előttünk. 
Mert a hol a műveltséget csak a esévek és orsók száma után 
mérik, a mint a gyárakban pörögnek, szappan, illatszer és ke-
netek után, miket évenkint elfogyasztanak, a ludak és borjuk 
milliói után,melyek által miveltjeink az anyagcsere és a phos-
por hiányának pótlásáról gondoskodnak agy veleikben : ott 
persze a fenntebbi állitással elismerésre nem számithatunk. 
De ily emberekkel részletességekbe nem is ereszkedünk. 
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Azonban vannak még mindig bár csekély számmal olyanok, 
kik a civilisatio alatt többé kevésbé azt értik, mit mi fön-
tebb e fogalom alatt összefoglaltunk, kik azonban mégis 
azt mondják, bogy épen Róma az, mely a szellemi cultura 
védelmében sokkal inkább hátrább maradt, mint bármely 
hatalom a földön. Ulyeneknek, kik leginkább útba igazitás-
ra szorulnak, megmutatjuk, mily alaptalan e vélemény, és 
hogy ellenkezőleg a pápák az ő hatalmukat, jobban mint 
bármely hatalom, a tudomány, nevelés és művészet előmoz-
dítására fordították. 

A mi különösen a tudományok előmozdítását il-
leti, ugy mi, ámbár ez egykissé keretünk határán túlesik 
nem mulasztjuk kiemelni hogy mily sok pápa lett vá-
latszva tudósok, nyilvános tanárok és történészek sorá-
ból. I I I . Incze egyike volt kora legtudósabbb férfiainak, 
ki a párisi egyetemen az akkori tudomány minden ágá-
ból nagy ismeretet gyűjtöt t öszsze és irataiban azt ala-
posan feltünteté. I V . Incze kortársainál a legnagyobb 
tudományosság hirében állott, mint az egyh. jog isme-
rője oly hirnek örvendett, hogy őt „a jogtudósok fényé-
nek és a jog atyjának" nevezték. Sok iratai közül külö-
nösen a két elődje által kiadott törvénykönyvek fölötti 
magyarázata classicus mű. V. Incze legjelentékenyebb theo-
logusnak tar tatot t — ki nem ismeri a tarantásiai Péter 
nevet? — valamint VI I I . Bonifácz kora legnagyobb jogtu-
dósának. Ez utóbbinak bűne ( ? ) az állami hatalom felsége 
ellen egyedül tán abban állt, hogy ő szigorúbb jogtudós 
mint politikus volt. VI . Incze egykor tanár volt Toulouse-
ban, és a tudósok nagy barátjának tanúsította magát. A szél-
lemdús és tudós Aeneas Sylvius nevét, ki a pápai széket I I . 
Pius név alatt foglalta el. ismeri az egész világ. VI. Ador-

Cí o o 
ján, lőweni tudós tanár és V. Károly nevelője, értékes magya-
rázatot irt a lombardok törvénykezéséről. Röviden itt még 
csak X I . Benedeket, X I I . Benedeket, a nagy hittudós és szó-
nokot V. Sándort, a tudós V. Miklóst és Piust , XTII. Benede-
ket és Gergelyt említjük, ki (mint Buoncompagno Hugó) a 
bolognai egyetem disze volt, hol az egyh. jogot tanitá. 
Tanítványai között voltak ugyan azon időben a 4 nagy bi-
bibornok Hosius Szaniszló, Madrussi Kristóf, Truchses 
Ottó és Farnese Sándor. A tridenti zsinaton a jelenlevő tu-
dósok egyik legjelentényebbjének tartották őt. Mint pápa is 
tanult, ámbár 70 éves volt, szüntelen mint valami ifjú, hiven 
elvéhez, hogy egy pápának mindenekelőtt tudományos fér-
fiúnak kell lennie. Mit tett a tudomány előmozdítására hiva-
talában, arról még szólunk. De legtudósabb és legsokolda-
lúbb volt a tudós pápák között X I V . Benedek, kinek ösz-
szegyüjtött művei 15 kötetre rúgnak. Iratai közül sok még 
mai napig is alaposságuk miatt nélkülözhetlen a hit-
tudósoknál; fő műve „De servorum Dei beatificatione et 
canonisatione" és a megyei zsinatokról a maguk nemében 
classicusak. 

De e kitérés után ismét vissza kell mennünk tételünk-
höz. Ki kell mutatnunk, hogy használták fel a pápák ha-
talmukat a tudomány javára. Ez igen könnyű és háladatos 
feladat. Melyik uralkodóházból lehet oly barátait és nagy-
lelkű pártfogóit felhozni a tudósoknak? Melyik fejedelem-
nek kölcsönöz hatalma és méltósága annyi eszközt a tudósok 

jutalmazása és buzditására mint a pápának? Ez utóbbi oly 
igaz és oly fontos, hogy legújabban szemükre hányták a pá-
páknak, hogy sokat a legtudósabb férfiak közül megveszteget-
tek és megvették őket határtalan felségigényeik védelmére. 
E gáncsot könnyen mellőzhetjük, minthogy könnyen kimu-
tatható, hogy még több tudós ép oly alaposan és határo-
zottan lépett fel a sz. szék ügye mellett, annélkiil hogy a 
pápák őket bibornokká tették volna. IIa egy Turrecrema-
ta és Vio,Tamás bibornokságra emeltettek, ugy ez azért tör-
tént,hogy az egyház és tudomány körüli kétségbe vonhatatlan 
érdemeik megjutalmaztassanak, érdemeik, melyeket maguk 
a pápaság ellenei se mertek tagadni, nem pedig hogy ők a 
kinyilatkoztatott igazság elferditésére csalogattassanak. 
Azon körülmény, hogy Cusa Miklós, és Ailly Péter oly 
mereven szembe száltak a római nézetekkel, mégse tar-
tá vissza a pápákat, hogy őket is nagy tudományossá-
guk elismeréséül bíborral fel ne díszítsék. Hogy Baronius, 
Bellarmin, Toletus, Du Perron, Ptol omäus, Bona, Noris, 
Aguirre, Thomasius, Gotti, Orsini bíbornoki méltóságra 
emelése nem volt egyébb mint a sz. élet, és a szokatlan tu-
dományosság kitüntetése, azt senki sem fogja elvitathatni.Egy 
Bibiena, Bembo, Seripandus, Sirletnél a pápák nem néztek 
bizonynyal másra mint classicai képzettségükre, midőn a 
legfőbb egyházi méltóságra emelték őket. Egy Truchses 
Ottó, Hosius, Reginaidus, Pólusnál az egyház-körüli érdeme-
ket jutalmazták e méltósággal, kikre e legmagasabb egyh. 
állás alig volt elég jutalom. A pápák bizonyára minden 
időben a bíbornoki kinevezési jogban egyikét ama legszebb 
eszközöknek ismerték fel, melylyel az egyház körüli valódi 
érdemet és nagy tudományosságot jutalmazták ; és igy éltek 
vele egész korunkig, midőn egy Angelo Mai, Mezzofanti, 
Wiseman, P i t ra stb. kitüntetése által ismét csak az bizo-
nyult be, hogy a pápák a tudományt mindig pápailag tud-
ják tisztelni. 

De ha részletesen elősorolni akarnók hogy a pápák 
mint lelkesítek a tudósokat, hogy vonták maguk közelébe, 
barátságukkal hogy tisztelték meg: ugy egy vastag könyvet 
kellene Írnunk e pontról. Midőn a nagy Lanfrank Rómába 
jött, hogy a palliumot átvegye, I I . Sándor felemelkedett 
trónjáról, eléje ment, s e szavakkal csókolá meg : „Ezt mint. 
tiszteletem jelét Lanfrank a tudós iránt; csak most tedd, mi-
vel. mint canterburyi érsek az egyház fejének tartozol."Midőn 
ennek utóda Anselm, II. Orbánhoz jött, a pápa saját szo-
bája mellett adott neki lakást. ') A későbbi pápák egy Ma-
billont, Montfaucont, Renaudot-t, római ut juk alkalmával 
hasonló kitüntetéssel fogadták. V. Miklós maga is neve-
zetes humanista lévén Filelfó Eerencznek Homer fordításáért 
egy házat, jószágot, és több ezer darab aranyat ajánlott, „a 
hol tudósokat felhajhászhatott — irja egy korabeli törté-
nész — foglalkozhatta őket könyvek felkeresése, leirása és 
magyarázatával ; senkit, ki könyvet adott ki, ajándék nélkül 
nem eresztett el, és ez által oly nagy mennyiségű tudomá-
nyos férfiakat támasztott, hogy kora első szónoka és tudósa 
első Mecaenása is let t .2) Innét egész X . Leóig a pá-
pák a classicai tudományok lendületét annyira pártolták, 
hogy sok pártfogoltjuk tulságig vitte a classicismust. 

!) Möhler Ges. Aufsätze I. 100. 
2) Echard Scrip, o. praed. II. 735. 
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Ámbár tili egyházi szempontból nem tudjuk eléggé rosszal-
ni e tulságot, bizonyára a pápák elleneinek nincs okuk 
azt áll i tani, hogy azok hatalmukat a tudományos törek-
vések elnyomására használták. Még az alapelvek is, me-
lyeket az annyira elhíresztelt index a classicusok ol-
vasására felállít, oly szabadelvűek, hogy lelkesült nyel-
vészek se vonhatják meg tőlük tetszésüket. De hogy fel-
vett tárgyunkhoz visszatérjünk és legalább néhány je-
lentékeny tudóst elősoroljunk, kiket a pápák pártfogoltak, 
néhányra utalni akarunk, kiket ők a világ minden részé-
ből magukhoz vonni igyekeztek. Ezek közül felemlítjük a 
németalföldi Pighius Albertet, kit nem csak földije Y. 
Adorján, hanem V I I . Kelemen és I I I . Pá l is magukhoz 
édesgettek. A tudós római könytárnokot Schelstrate-tot és 
a hires hamburgi Holsten Lukácsot X. Incze és VI I . Sándor 
könyvtárnokul tár ták maguknál a Vaticánban; Leibnitz is, 
mint elbeszéli, meg lett kínálva ezen állással. Thomassint 
iparkodott VI . Incze Rómába hívni és bíborral feldíszíte-
ni, és csak X I V . Lajos nyilatkozata, hogy Francziaországot 
fényétől nem fosztathatja meg, tar tá őt vissza. Ellenben Róma 
a nagy Sirmondot 18 évig fűzte magához. Később a mély-
tudományu és jámbor Mailhat kapott meghívást és X I . In-
cze kiváló előszerettel halmozta el. Egy szóval alig nevezhető 
pápa, ki egy vagy más tudóst ne vont volna közelébe. 
Néhányat a legjelentékenyebb tudósok közül, melyekkel 
Róma dicsekedett, keletről hítták meg a pápák. Mint előbb 
már Bessarion Rómához fűződött, ugy később Arcudius, 
Echellensis Ábrahám, Allatius Leó, a halhatatlan Assema-
nik, és a nagy tudós dömés Mamachi,kinek a pápák barátsága 
és bizalma, kik őt más munkára hivták meg, akadályul szol-
gált, hogy az egyh. régiségekről irni kezdett nagyszerű művét 
befejezze, egy oly művet, melylyel ha az be lett volna fejezve 
egy második nem mérkőzhetett volna. Nevezzük meg a tu-
dósok sorából még azokat is. kiket a pápák távolban megaján-
dékoztak barátságukkal, egy Muratorit , egy Ballerinit, a 
legújabb korból I X . Pius kegyenczeit Viscontit és de Ros-
sit, s hozzuk még fel, hogy Rómában egy Winckelmann és 
Niebuhr, egy Zoega és Champollion, egy Leroux, d'Agin-
court és Gosselini végezték tanulmányaikat, ugy ezen kevés 
nevek elégségesek bebizonyítására annak, hogy egy uralko-
dóház, egy fejedelem sem léphet fél azzal a dicsőséggel, hogy a 
tudománynak és a tudósoknak annyira kedvezett volna 
mint a pápai szék. 

Es mily sok tudományos vállalatokat és intézménye-
ket teremtettek a pápák ! Hivataluk és nevük hatályával 
védték azokat, nagy áldozatokkal előmozdították, és mennyi 
emléket alkottak! Már V. Kelemen, még inkább X. Leó nagy 
figyelmet fordítottak a keleti tauulmányokra, természetesen 
jelentékeny eredménynyel. Még többet lendített V. Pál, mint-
hogy ezélszerű rendeletet bocsátott ki, hogy minden zárdá-
ban tanárok alkalmaztassanak a latin, görög, zsidó és arab 
nyelvek tanítására. A Propaganda alapítása óta azonban, s 
mióta Róma a legtöbb és legjobb keleti kéziratokat össze-
gyűjté, az minden keleti tanulmány középontjává lett, s még 
azt a diadalt is megérte, hogy az angol bibliatársulatok, ha 
egy keleti biblia kiadásuk végkép megbukott,kénytelenek vol-
tak a római kiadást utánnyomatni; ez volt a csel az arab 
bibliával is 

Rámutatunk a számos collegiumokra Rómában, me-
lyek a pápák által vagy az ő pártfogásuk alatt keletkez-
tek leginkább a kath. religio érdekében, többé kevésbbé 
a tudományok javára. Mind nagy ösztöndíjakkal birtak, 
hogy minden országbeli tehetséges ifjaknak a római iskolák-
ban a tanulást megkönnyítsék, kiknek kötelességükké tétetett 
a tudori fok elnyerése. Ez intézetek nagyszerű könytárak, 
gyűjtemények, mindennemű muzeumok, csillagda, és labo-
ratóriumokkal gazdagon el voltak látva. Mily sok tudós és 
püspök jött ki e collegiumokból, az itt nem sorolható el. Csu-
pán a német-magyar collegium hajdani hires tanítványainak 
névsora több lapot tölt ki. S nem csak Rómában hanem azon 
kivül is keletkeztek ily mívelődési intézetek. X I I I . Gergely 
különféle országok és világrészekben csupán maga 23 ily 
tudományos intézetet alapított. 

Számítsuk továbbá ide a sok akadémiát Rómában, 
melyek különös kegyeit bírták a pápáknak: a régiségtanit, a 
természet és költészettanit.az egyháztörténelmit,a jogit és hit-
védelmit, a classicus latinság akadémiáját, végre a tiberinát, 
— oly számban voltak s vannak Rómában mint sehol má-
sutt. Továbbá megemlitendők itt a tudós körök, melyek 
Rómában a pápák körül képződtek. A tudósok, költők, 
művészek körei , melyeket V. Miklós és X . Leó — 
más pápákról nem is szólva — maguk körül alkottak, 
fény és finomságban mindazt felülmúlták mit, a mondák, 
War tbu rg és az „Ezer egy éjszakai" mesékről beszélnek. 
A pápákat követék a bibirnokok, a város legelőkelőbb 
családjai, és egész Olaszhon, a Mediciek, Esték, Barberi-
nik, Caraffák, Chigik, Farnesek, Borgiák, Sforzák, Orsinik, 
és Colonnák. Mindezeket azonban felülmúlták a IV. Pius, 
vagy jobban mondva borromaei sz. Károly körül összegyűlt 
körök,melyek vatikáni esték neve alatt oly híresekké váltak, 
úgyszintén svéd Krisztina köre. Melyik város képes csak tá-
volról is a tudománynak oly fényét felmutatni, mint a pá-
pák városa? ! Csak Rómában, csak egy pápában támadhatott 
ama a nagyszerű gondolat, melynek valósítása, fájdalom, 
VII . Sándornak nem sikerült, a gondolat, hogy mindazon 
zárdák jövedelméből, melyekben a régi fegyelem szelleme ki-
hunyt, egy nagy, világra szóló tud. társulatot alapítson, mely-
nek tagjaivá a kereszténység legtudósabb egyénei egyesül-
jenek a pápai trón körül, hogy annak védelme alatt, attól 
lelkesítve, minden tudományt felvirágoztassanak. 

Ide járulnak a számtalan muzeumok és gyűjtemények, 
melyeket a pápák azért alapítottak, hogy a culturszázadok 
nevezetességeit tanulmányozás végett mindenkinek hozzáfér-
hetővé tegyék. Római, görög, japán, chinai, egyiptomi, 
assyriai, etrusk régiségnek meg vau itt a maga helye, ritka 
számban és választékban,hogy a tanulmányozást előmozdítani 
segitsék.3) Ez intézetek a pápáktól pártfogást és segélyt 
nyertek le egész korunkig. A kereszténység e muzeumaiban 
folytonosan megmérhetlen tudományos értékű kincs járul t az 
előbbi gyűjteményekhez, és ez által kivált egy tudománynak, 
a ker. archeologián&k, uj élet adatott, minek fontossága alig 
tagadható. Az ily és más tudományos czélokra a pápák oly ösz-
szegeket adtak, melyeknek elősorolása alig lehetséges. I Ia 
meggondoljuk, hogy ilv bő források mily sok másra lettek 

3) Wiseman, Eirm.er. an die vier letz. Päpste 116 1. 368. 1. 374-. 



igénybe véve,csak X. L?ó, X I I I . Gergely és VII . Sándor bogy 
e ezélokra mit áldoztak : ugy a pápák áldozatkészsége fe-
lül áll minden számításon. Egyedülők tudhatják, mit tettek. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t . Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. — 
Több rendbeli irodalmi emlékeink, codexeink mellett, 

melyekért egy-egy külföldi tudós és könyvkedvelő szívesen 
adná a legmagasabb árakat, a 15. század második felétől, O o ' ' 

vagy inkább a 16. század kezdetétől a 18. század elejéig 
működött nyomdák termékei vonták magokra a közfigyel-
met. Magyarország negyvenhárom régi nyomtató intézete a 
16. és 17. században, mint tudjuk, azon eszmék és érdekek 
szolgálatában állott jobbára, melyek a katholikus hitvita-
írók és a protestantismus védelmére szegődött sok iró közt 
a hadilábra való állást tették szükségessé. Ama századok 
nyomtatott könyvei egy-egy tükröt mutatnak fel, melyben 
az eszmék és világi érdekek harcza, itt az igazság tüne-
ményszerűen bátor védelme, ott az álokoskodások fegyve-
reinek csörömpölése s a tekintély elvének elvetése . . oly 
tiszta képben domborodik ki, feltüntetve hátterében a viha-
ros idők jeleit, majd a reménykedés és az óhajtott béke las-
san közeledő olajágát. Természetesen, a viszonyok a nyom-
tató helyeket is egyik vagy másik elv és érdek szolgálatá-
ban tartották. 

A katholicismus érdekében a nagyszombati nyomda 
működött legnagyobb hatással, tömérdek hittani munkát, 
vitairatot, akadémiai értekezést és iskolai könyvet nyom-
tatván. Ezen első, nagy s kath. nyomdát Telegdi Miklós 
esztergomi prépost és érsekhelyettes, később pécsi püspök, 
állította fel 1578-ban. Ezt 1635-től fogva a Pázmány Péter 
érsek által felállított n.-szombati akadémia birta ; miután pe-
dig azon akadémia, mint egyetem 1777-ben Budára tétetett 
át, ama nagy hatással működött nyomtató is Budára került. 
— A brassói, első maradandóbb hatású nyomda mellett 
Sárvár azért méltó említésre, mivel itt volt hazánkban a 
magyarul nyomtató első nyomda. Termékei közül csak kettő 
maradt fenn ; ugy látszik, hogy hatása sokkal kisebb volt, 
mint a kolozsvárié. Kolozsvárott a 16. sz. végén Bátori 
István fejedelem a jezsuita collegium számára is alapított 
nyomdát, mely hosszú szünetelés után a 17. sz. végén uj 
életre kelt. — Bártfán szintén jó hírnek örvendett nyomdát 
találunk 1578-ban ; az a magyar irodalom terjesztésében 
folyvást fontos szerepet v i t t ; az u. n. városi nyomdát 1715-
ben a kassai jezsuita collegium vette meg s átszállította 
Kassára, hol különben már 1610-ben működött a Fischer 
János által felállított és kezelt nyomtató. A lelkek meg-
nyugtatása és a kedélyek heveskedő tüzének lecsillapítá-
sára, a tudományok és műveltség terjesztésére mindig első 
sorban és nemes elszántsággal törekvő Jézus társasági 
atyák, kik az igazság védelmében az éles logikát s a tudo-
mány nagy készletét beszédök meggyőző erejével és a józan 
felfogás világos előadásával, a legelvontabb dolgot a mes-
teri egyszerűséggel annyira szerették és tudták összehozni, 

— nem vehették süket fülre a társadalomban való azon 
sürgést-forgást, mely a protestantismust annyira jellemezte 

gyermekéveiben ingatag talaján. Lát ták ők, hogy Kassán 
1667-ig csaknem kizárólag protestáns könyvek nyomattak : 
tehát ekkor külön nyomdát állított a kassai jezsuita colle-
gium. I t t azután több nevezetes vitairat jelent meg. 

(Folytatjuk.) 

Budapest, junius 31. A római kérdés. — Ujabb és 
ujabb röpiratok jelennek meg a római kérdés felől ismét. Ez 
a kérdés, mely egy ideig pihenni látszott, sőt melyről a li-
beralismus azt hitte, hogy az örökre el van temetve, mint 
tudjuk, nem oly régen és pedig alig várt oldalról, mert 
Berlinből, daczára a liberalismus reményének, megmozgat-
tatott és a lehető legélénkebben tárgyaltatott . Nemsokára 
azután ismét némi csend állott be, nagy örömére a libera-
lismusnak; de mint az előre látható volt, ez a liberális öröm 
nem soká tartott , mert ime ma már ujabb röpiratok nyug-
talanítják a liberális lelkiismeretet, és egész biztosan lehet 
állítani, hogy ezek az ujabb röpiratok ismét ujabb lökést 
fognak adni e kérdésnek, ujabb röpiratoknak fognak létet 
adni és a lapok nem vonhatják ki magukat, hogy e kérdést 
ismét tárgyalásaik keretébe ne vonják, a mi annyit jelent, 
hogy ez a kérdés ismét magára fogja vonni az általános 
figyelmet. 

Csakugyan a létező számtalan kérdések közt, melyek 
megoldásra várnak, melyek elől az európai diplomatiának 
kitérni lehetetlen, a legfőbb és legfontosabb kérdés a római 
kérdés. Hasztalan is akarna e kérdés elől a diplomatia ki-
térni, mert ez minden lépten nyomon előtérbe fog lépni 
mindaddig, mig csak a katholicismus érdekében meg nem 
oldatik. Lehetnek kérdések, melyeket nagy-uri módon le-
het ignorálni ; lehetnek kérdések, melyeket felületesen, fél-
válról lehet tárgyalni, melyek habár viszatérnek is, nem 
birnak valami fontossággal; lehetnek kérdések, melyek egyes 
államokat kiválólag érdekelnek egyik vagy másik okból, 
de a többi államokat vagy nem vagy csak csekély mérték-
ben érdeklik: a római kérdés azonban az az egyetlenegy 
mindenik közt, mely nem csak egyik vagy másik álla-
mot, sőt hozzá tesziik, mely nem csak Európát, hanem 
ez egész föld kerekségét a legnagyobb mértékben érdekli. 
Ez a kérdések kérdése : azért mondtuk, hogy e kérdés elől 
kitérni nem lehet. 

Nevezetes, hogy létezik, hogy létezhetik kérdés, mely 
annyira felülmúl minden egyebet; nevezetes, hogy e kér-
dés megoldásában érdekelve vannak nemcsak katholikus, 
hanem protestáns, schismaticus államok is. Ami első tekin-
tetre ellenmondásnak látszik, pedig nem az. A római kérdés 
ugyanis azon sajátságos különlegességgel bir, melyet nem 
bir semmi más kérdés sem. Mig más kérdések tisztán 
politikai kérdések, addig a római kérdés, a mellett, hogy 
politikai jelleggel bir, egyúttal vallási kérdés is, és igy ön-
magában birja az államok erkölcsi rendjének létét vagy 
nem létét is, s biztositékát képezi azon kellékeknek, melyek 
egyedül képesek fenntartani az erkölcsi rendet. Már legyen 
valamely állam bár : protestáns kormányférfiai nem vehetik 
félvállra, vájjon ez a rend létezik-e, vagy sem az államban ? 
Egyideig talán saját bölcsességükben bizva, eltekintenek az 
erkölcsi rendtől; de csakhamar meg kell győződniök, hogy 
téves uton járnak, és önmaguk lesznek kénytelenek közre-
működni e rend visszaállitásán. 
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Azt hisszük, nem szükség nagy bőven igazolni ál-
litásunk igazságát; a napi események lehetetlen, hogy meg 
nem győztek volna mindenkit, ki ezeket az eseményeket fi-
gyelemmel kiséri, hogy a római kérdés megoldása a katho-
licismus érdekében egyaránt érdekel bármily vallású álla-
mot és államférfiúi. Nem is hivatkozunk nézetünk igazolá-
sára rég lefolyt történeti eseményekre, csak nézzük, ami 
szemeink előtt lefolyt. Az európai államok, fejedelmek stb. 
biztonságának megingatása azon időtől kezdődik, midőn, 
nyi 't és titkos módon, az európai conspiratorok, a Róma-
gyülölők végtelen örömére, minden erejükből oda töreked-
tek, hogy a pápa tekintélyét lerontsák és birtokát elfoglal-
ják. A nyugalom, a rend, a biztonság azon mértékben távo-
zott az államokból, a mint a conspiratorok közelebb jöttek 
czéljaikhoz, amint pedig czéljukat elérték és Rómát is el-
foglalták, nem sokára bekövetkezni láttuk a fejedelmek el-
leni merényleteket, a társadalmi rend felforgatóinak na-
gyobb bátorságát; és nagyon logice, hiszen, ha ugy lehet el-
bánni a pápával, mint elbántak, ha birtokait elfoglalni le-
het, ha őt büntetlenül gyalázni szabad, ugy mi indithatná 
arra a conspirátorokat, a rend ellenségeit, hogy ők tiszte-
letben tartsák a fejedelmek személyét, a létező állami ren-
det, hiszen a pápaság az, mely e tisztelet alapját képező 
elveket lelkiismeretlen kötelezőknek hirdeti az ellene inté-
zett támadás tehát, és szabadságának s függetlenségének 
megsemmisítése szükségképen önmaga után vonja az állami 
rend felforgatását. 

Ez a felforgatási szellem semmiféle vallású államnak 
nem lehet érdekében. Kitűnik ez, ha valahol, ugy nevezete-
sen a protestáns porosz állam kanczellárjáuak eljárásából, 
ki ámbár önmaga felidézője e szellemnek az egyház ellen 
indított támadásával, felismerte mégis, hogy az eddig köve-
tett út hova vezet. Elég államférfiúi belátással bírt, hogy 
felismerje az összeköttetést e felforgatási szellem és a pápa-
ság ellen intézett harcz között, felismerve pedig megvál-
toztassa eljárását is : azért valamint a pápával az egyház és 
állam közt rendezendő viszony megállapítására tárgyalásokat 
kezdett, ugv elég bátorsággal bírt a római kérdést is napi 
rendre tűzni. Már ez az összefüggés eléggé bizonyítja azt, 
hogy a római kérdés nemcsuk abból áll, hogy a pápának 
birtokai visszaadassanak, hanem itt elvek körül forog a szó. 
Mindenesetre a birtok-kérdés a római kérdésből ki nem zár-
ható. Ennek a birtok-kérdésnek rendezése, hogy azt mondjuk, 
kézzelfogható bizonyítéka lesz az elv elismerésének; az első 
lépés mégis az lesz, hogy az államok visszatérnek az egy-
ház, a pápaság által hirdetett elvekhez és ennek kifejezése-
ként visszaállítják a pápaság birtokát. 

A római kérdés ily természeténél fogva, melynél fogva 
kiválik minden egyébb kérdés felett, azt hisszük,hogy minden-
kinek, a kinek csak némileg szivén fekszik a társadalmi rend 
és a népeknek vele kapcsolatos boldogsága, igen, mondjuk, 
mindenkinek óhajtani kell, hogy ez a kérdés megoldassák, 
mert mindaddig szó sem lehet a nemzetek nyugalmáról, az 
államok és fejedelmek biztonságáról, mig csak azon elvek 
tiszteletben nem tartatnak, melyek a római kérdés megoldá-
sával benső összefüggésben vannak. E czél tekintetéből te-
hát szükséges, hogy a levelünk kezdetén jelzett röpiratokat 
mielébb ujabbak kövessék, hogy fejtegetéseik körébe von-

ják e kérdést mindazok, kik végre az állami rendet keresz-
tény al apon biztosítani akarjak, különösen pedig, hogy e 
czélra működjenek közre az államférfiak, kik ha e kérdést, 
ugy, mint ezt a jog, az igazság követeli, megoldották, ak-
kor elmondhatják, hogy nem hiába éltek, mert valóban élet 
érdemesebb nem lehet, mint az, mely a ker. elvek alapján a 
római kérdést megoldva biztosítja a nagyban megingatott 
állami rendet. 

Iíudapest. Ünnepély a középponti papnevelöházban. 
Szólesen ismert mondás az, hogy a nemzet jövője ifjúságá-
ban van ; s azért nem is csoda, ha azok, kik a nemzet jólétét 
önzetlen szívvel munkálják, kiváló gonddal, félő, aggódó 
érdeklődéssel tekintenek az ifjúság felé. Az if júság az, mely 
a jelen munkáit a jövőben felváltja s aki az ifjúságot meg-
nyeri elveinek, csak az remélheti azoknak tovafejlesztését és 
megvalósulását a jövőben. Hogy mily fontosságú e kérdés 
ránk magyarokra nézve, kiknek jelen életünk úgyszólván 
csak a szebb jövő reményében áll, felesleges fejtegetni. Épen 
ezért jól esik látnunk és megfigyelnünk, minden oly mozza-
natot, mely az ifjúságba helyezett reményeknek nem csalódá-
sát, hanem megvalósulását igéri. Egy ily mozzanatról akarom 
a tisztelt olvasót értesíteni, melynek jun. 29-én a középonti 
papnevelőház volt színhelye. 

A budapesti papnevelőházban fennálló magyar egy-
házirodalmi iskola ugyanis a nevezett nap délutánján tar-
totta meg fennállásának második félszázadába lépő alapí-
tási ünnepélyét. A magyar klérus számos jeles tagja első 
irodalmi működésének e színhelye mily szerepet játszott 
hajdan a negyvenes évek előtt irodalmunkban, arról iroda-
lomtörténészeink beszélnek, kik közül elég csak Toldit ineg-
litenünk, ki a nyelvfejlesztés úttörő munkájában nem kétel-
kedett neki helyt engedni az akadémia mellett. Ma hála 
a kegyes Istennek ! tul vagyunk azon, hogy az iro-
dalmi iskolának ily feladat jusson ; de igenis kijut a tevé-
kenységből neki ma is azon rész, melylyel félszázados tör-
téneti múltjához híven az Isten szent ügye mellett a ha-
zafias lelkesedés tüzét ápolja s tagjainak leendő hivatásá-
hoz képest azok erőit e kettős irányban ma is a régi hévvel 
s nem csüggedő kitartással fejleszti. Erről mindenki előtt 
bizonyságot tehet a lefolyt magasztos ünnepély, melyről épen 
azért részleteiben is bővebben megemlékezni méltónak 
tar t juk. 

Az elnök, Glász József, I V . év. csanád e. megyei pap-
növendék, meleg szavakkal üdvözli a megjelent vedégeket. 
Azután áttér az irodalmi iskola czéljának fejtegetésére s 
ezzel kapcsolatban begyőző érvekkel igazolja, hogy az iro-
dalmi iskola czéljának, az önképzésnek, sokkal megfelelőbb 
azon irány, melyet az iskola három év óta a régi szokást 
felvéve évi kiadványában eredeti dolgozatok közlésével kö-
vet, mint ha idegen munkák átültetésével az önnállóságra 
törekvő i f jú lelkét békokba szorítja. Felhívja ezután a je-
lenlevők figyelmét és jóakaratát az iskolának e gyűlésen 
bemutatandó tevékenységére. 

Csicsáky Imre I I I . év. kalocsa e. megyei papnövendék 
alkalmi ódáját olvassa fel, melynek meleg, emelkedett haza-
fias hangja a hallgatók éljenzését szerzé meg a szépreményű 
s a kath. alapokban is ismert nevű if jú költő számára. 

A harmadik fellépő Domián Péter csorna-prémontrei 
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IY. év. papnövendék, ki „A. mysteriumok a mai drámai szin-
költészet forrása" czimű irodalom-történeti tanulmányát 
mutat ta be. Felolvasása folyamán érdekes történelmi ada-
tokból levezeti a mysteriumok keletkezését, fejlődését, majd 
átalakulását és pedig részben elfajulását a nép közt nálunk 
is divó ünnepi játékokká, minők a betlehem, és háromkirá-
lyok ; részben kiművelését az ugynevezett tanodai drámává, 
mely tudvalevőleg alapját képezi a mai drámai költészet-
nek. S igy kimutatja azt, hogy a vallás, minden szép és jó-
nak ápolója, valamint hajdan nevelő anyja volt a pogány 
classicus költészet legremekebb produktumának az eposz-
nak : ugy a modern költészet legmagasabb képviselője, a 
dráma is, a vallás talajáu fakadt, s a keresztény vallási esz-
mékben birja fejlődésének első csiráit. 

Az irodalmi iskola jegyzője Ujvárv Miklós I I I . év. 
pécs e. megyei papnövendék a pénztár állapotát és a tagok 
belmunkálkodását mutat ja be, és pedig számokban; „mert 
— Goethe szerént úgymond — nem a számok kormányoz-
zák ugyan a világot, de a számok mutatják, hogy kormá-
nyoztatik a világ." Érdekes jelentésének végeredménye 57 
dolgozatot tüntet fel s a pénztár részére ez idén megtakarí-
tott 400 frtot. 

Elnök zárbeszédében köszönetet mond a megjelent 
vendégeknek, köszönetet a ftdő elöljáróságnak éstanári kar-
nak, kik buzdításaikkal és tanácsaikkal az iskola működé-
sét elősegítik, törekvését élesztik, s kéri a jövőben is az is-
kola részére e nélkülözhetetlen jóindulatot. Hangja azután 
elérzékenyül és fiúi mély fájdalommal rój ja le a hála és 
kegyelet adóját Eperjes korán elhunyt püspöke mlgs Tóth 
Miklós iránt, ki miként egykor az iskolának maga is lelkes 
tagja volt, ugy a magas polczra eljutván, annak jóakaró 
támogatója lett. Csak pár nappal halála előtt fogadta el az 
iskolától az idei kiadvány dedicátióját s egy szép buzditó 
levél kíséretében jóindulatának 100 frt adományával tett-
leg is kifejezést adott. A nemeskeblű magyar érzésű főpa-
pot méltán gyászolja tehát az iskola. Ezután a jelenlevők 
figyelmének ismételt megköszönésével a gyűlést bezártnak 
jelenti. 

A felolvasások közben Glász József elnök és Zseltvay 
Emil IV. évi, munkács e. megyei papnövendék s a dalárda 
jeles karnagya játszották a hallgatóság nagy tetszésétől ki-
sérve Le Maçon d'Auber zongorára és hegedűre irt kettősét. 
Nem különben sok élvezetet szerzett a hallgatóságnak az O o 
énekkar is, szabatos és a jóhirt, melynek örvend most is, 
beigazoló dalaival. 

A vendégek között ott lát tuk a ftdő előjáróságot tel-
jes számban s az egyetemi tanárok közül ngs. Kerékgyártó 
Árpádot, Stanczel Ferenczet és Kapaics Raymondot. Töb-
ben jelen voltak azonkívül a papság és világiak köréből s 
főleg szép számmal voltak képviselve az egyetemi hall-
gatók. 

Oly nagy ünnepély volt ez, mely a jelenlevőkre bi-
zonynyal a legjobb benyomást tette, s kedves emlékezetet 
hagy maga után. Méltónak tartottuk róla hosszabban meg-
emlékezni, miután megérdemli azt az if júság nemes lelke-
sedése, mely a férfi tevékenységét előre jelzi, megérdemli a 
jeles intézet, melyre az egész ország katholikusainak szeme 
várakozással tekint ; de megérdemli első soi'ban az űgy, me-

lyet az ünnepély törekvései czéljának hirdet. Igen megérdem. 
li, mert nem kevesebb ez ügy, mint egyházunk s ebben édes 
hazánk magasztos ügye, a szegény hazáé, melynek jóléteért 
oly meghatóan zengett fel a lelkes if jak imaszerű utolsó 
dala,?melynek utolsó két végső sora valamint soká fog vissz-
hangzani a jelenvoltak fülében, — úgy kell, hogy minden ma-
gyarnak naponkint Istenhez emelkedő fohászává legyen : 

„Tedd karoddal, tedd szabaddá, tedd dicsővé népedet ! 
Mely e földön oly sokáig, ezred évig szenvedett." 

— y — n. 
Kassa. Május hóban. Keresztjáró hét. — (Vége.) 
A keresztjáró héten, mi nálunk, a több napos eső reg-

gelenkint szünetelt, a tavaszi hideg szél is, — kíméleteseb-
ben fújdogált, a verőfényes nap szintén enyhített melegé-
vel, hogy a szent körmenetnek, melyben a ténykedő clerus, a 
devotus femineus saxus s a múzsák növendékei tanárveze-
tőikkel jó hosszú phalanxot képeztek, — zavartalan lefo-
lyása legyen. Az egész devotio különben a hétköznapos áj-
tatosság jellegét viselte magán ; a hivalatos világ s a polgár-
ság nagyobb része otthonosodott. .Sic nos Tu visita, sicut 
Te colimus. . . Papjelöltjének művészete, szép kerekdeden 
összehangzó ,quartet '-je nagyban emelte a mise-ajtatosságot. 
Imafohászaink is tömjénfüstüként szálltak irgalomért a ma-
gasba ! Exaudi exaudi, exaudi Domine preces nostras és 
— ne in aeternum irascaris nobis'. 

A keresztjáró hóra esett kálváriánk első tavaszi bú-
csúja ad inventionem s. Crucis, melyre a környék sőt a mesz-
sze vidék népe lobogók alatt ezrenkint szokott összejönni. 
A vexilla crucis triumphusának magasztos érzete lep meg 
mindig szent hitünk s a kereszt diadalmának eme búcsús 
napján, melyen annyi hivő lélek győzelmet vesz napi gyar-
lóságai fölött a töredelem szentségében, s a szent kereszt O O ' 
tövétől lélekben megerősödve s szellemileg megyujulva, 
mint-egy kivívott nagy csata után siet vissza a küzdő élet 
nehéz napi munkájához szegényes otthonjába. 

,Oh ti szászor boldog szegények, szegények ! 
A menyeknek országa tiétek, tiétek !' 

A helybeni plébános munkás segédeivel a környék népe 
lelki gondozása körül, az oltár, a gyónó- és szóséken vég-
hez vitt nagy, — mondhatnám izzó munkájával-, egy 
egy hervadni nem tudó levélkét tűzött ismét — érdemko-
szorujába. 

Ugyancsak a keresztes hóban (máj. 13.) tar tá a kassai 
növendékpapság aranyszájú sz. Jánosról nevezett magyar 
egyházirodalmi ön képző-egylete az intézet nagytermében évi 
ünnepélyét. A keresztes hó nagyon összevág emez ünnepély -
lyel, melyre annyi munka, fáradság, a ,tempus indiífe-
rens'-nek feláldozása, nagy kitartás, szóval anynyi sok 
mindenféle keresztek . . . viselése után kell az iskolai év 
közt készülniök, hogy a többi hazai intézetek példájára 
hazafias egyházias önképzésökről szintén némi életjelt adja-
janak cáfolatul ama vádaskodásra, mintha püsp. lyceuma-
inkbau el volna a hazai nyelv hagyagolva s pangásban a 
szallem. A választékos programm ') derült hangulatban tar-

• 

') Az ünnepély rendje : 1. Megnyitó beszéd, tart ja Oppitz S. el-
nök, IV. é. h. h. 2. „Dalszabadság " Marschnertól, előadja az énekkar. 
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tá az előkelő publicumot, mely érdekkel hal lgat ta végig a 
felolvasást, megéljenezte az if jú tűzzel elszavalt versezeteket, 
a műzenét és az énekkart, mely csatadalával tapsvihart 
idézett elő a jelen volt főtisztek között, kiknek diszes 
körében a mi generálisunk is, Dr . Schuster Constantin ő 
exja helyet foglalt s az ünnepély végével fiait, az önképzés 
rögös terén tanu3Ított szorgalomért atyai lag megdicsérte s 
az előadás sikeréhez nagy reményeket csatolt : hisz Horácz-
ként : ,omne túl i t punctum, qui miscuit utile dulci. ' A nagy-
terem Ízletesen vol földiszitve és kivi lágítva középen arany-
szájú sz. János képével, melyhez emez oldalfeliratok voltak 
illesztve : 

Antúza drága szentje 
János ! dicső honodból 
H ű gyermekidre nézz le : 
Bár nagyja vagy nagyoknak, 
Kisded csapat vagyunk mi, 
Körünkbe gyere vezérnek. 

Örömteli szivünknek 
Fohásza száll feléd most, 
S kér esdve : légy vezérünk ! 
Aranyszavad tüzével 
Mi nagy, nemes, taníts meg : 
Hevíts való erényre ? 

A kereszthavi acquisitiók közé sorolhatók amaz apát-
lan tanonczok, kiket intézetünk irgalomdus főnöke f t . Van-
drácsek Károly prépost-kanonok ő nsga, a hó folytán élel-
mezésre grat is felfogadott mi által a szegény özvegyek vál-
lairól egy-egy súlyos keresztet . . . vett le, s lehetővé tette 
hogy a mostoha sors üldözöttjei is, qui non habent ubi ca-
put reclinent — de a kik szép tehetséggel lehetnek Istentől 
megáldva, az egyház és a haza javára magokat kiképezzék. 
Tartós egészséget adjon az Isten a nagylelkű rector urnák, 
és még magasabb polczra segitse fel ? É r j e áldás az intézet 
aligazgató s képezdei tanár nt. Szentléleky László ura t is, 
ki a nevezett árva fiuk viselete és tanulása fölött őrködik, 
élelmezésünket gondozza, jó rendben t a r t j a házunkat s ab-
ban példás életével világit ; emellett, a „decoretn domus 
Dei" - t sem hanyagolja el. A jelzett szép tettben igazul, 
hogy bénéficia eclesiastica sunt patrimonium pauperum." 

Ugyancsak e hóban bérma, illetőleg kereszuton van 
püspökatyánk ő kegyelmessége is, kinek diadalkapuin ott 
leng a kereszt, a munka és fáradság eme symboluma, virá-
gos ut ján s koszorúi közt van elég tövis . . . Hi jába , ba j 
nélkül mi sincs; küzdés az élet még a püspöké is s a kereszt 
mellett virul a béke, boldogság. A püspök látogatásakor u jul 
meg plébániákon a facies terrae. Hisz ő bérma út jában nem 

3. „A Vatikán," Pály Edétől, szavalja Pásztor Kálmán III. é. h. h. 4. 
„Varánap" Abttól, zengi a dalkar. 5. „Bucsúdal" Mendelssohn B.-től. 
énekli a dalkar. ti. „A véletlen vagy gondviselés kormányozza-e a nem-
zeteket ?" olvassa Koucz O. III. é. h. h. 7. Tenor Aiia. Bossini „Stabat. 
Mater" cziinü művéből, zenekíséret mellett, előadja Bika K. VI. e. h. h. 
8. „Erdő" Braun Alberttől, zengi az énekkar. — 9. „A honfi rab" Tar-
kányi Bélától, szavalja Fiizesséry P;íl. VII. oszt. t 10. „Csatadal" Storch 
A. M.-töl, énekli a dalkar. 11. Zárszó, tartja Konrády L. titkár, IV. é. h. h. 

ragyogni sem bálványoztatni, de mint apostoli fungens, bér-
máló püspök, eme szentséget a hivek ezreinek kiszolgáltat-
ni, mint született paedagog az iskolákat praeferenter láto-
gatni, a hitéletről magának biztos tudomást szerezni s pap-
ja inak az ars ar t ium negotiumában jó tanácscsal és buzdí-
tással kiván szolgálni ; e mellett egyesek ügyes-bajos dol-
gainak elintézésevei és számos kihal lgatásokkal foglalko-o o o 
zik, s ha valaki, ő méltán és joggal viseli mellén a keresztet 
s keresztjében a megye terhét, melynek ő első plébánosa ; ki, 
hogy áldásos körútjáról székhelyére jó egészségben térjen 
vissza, szivünkből kivánjuk ! Emlékvirág. 

Hivatalos jelentés. 
Az egri érseki megye növendékpapjai közé felvétetni 

kivánó i f jak csődvizsgálatának ideje ez évben juliushó 3-ik 
napjára tűzetvén ki, a főgymnasium V I . V I I . és V I I I . osz-
tá lyá t végzett azon i f jak, kik felvétetni óhajtanának, ke-
resztleveleikkel és iskolai- valamint teljes katonamentes-
ségöket igazoló bizonyítványaikkal ellátva, Egerben, az 
egyházmegyei hivatal irodájában, folyó évi juliushó 2-ik 
napjának délutáni óráiban jelentkezzenek. 

Eger, 1882. májushó 29. 
Az érseki irodából. 

V E G Y E S E K . 
— A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hit-

tudományi karában jövő tanévre dékánná választatott dr . 
Klinger István ny. r. tanár. Rektor-választók lettek dr . 
Bognár István, dr. Breznay Béla, dr. Rapaics Raymond és 
dr. Stanczel Ferencz ny. r. tanárok. 

— A szent-gotliardi vasút megnyitása modern izlésű 
ünnepélylyel történt —- vallásos jelleg nélkül. I t tak , ettek, 
daloltak, kivilágítottak, — a legmagasztosab elmaradt. 

— A anabaptisták Budapesten a proselytáskodás terén 
oly élénk mozgalmat fejtenek ki, hogy a német-evangelikus 
lelkész ellenök panaszt te t t a városi hatóságnál, illetéktelen 
keresztelés miatt . Természetesen a protestantismusnak leg-
nagyobb oka van panaszkodni az anabaptisták terjeszkedése 
ellen, mert jobbára az ő liivei köréből kerülnek ki a fővá-
rosi anabaptisták ; ámde más részt, ha jól meggondolja, nem 
volna szabad az elszakadás ellen panaszkodnia, hiszen ő hozta 
divatba azt az elvet, hogy bárkinek bármily vallási meggyő-
ződést szabad követni, csak higyje hogy az a ,tiszta évangyé-
liom'-ból van meritve. Pá te re legem quam tulisti ! Der Geis-
ter , die e rwach rief, wird er nimmermehr los. 

— Guibert bibornok, párisi érsek, Chesneloug senator-
nak egy kath. gyűlésén mondott beszéde után igy nyilatko-
kozot t : „Önök ne várjanak tőlem ily e loquent iá t ; az én 
koromban az ember hallgat , csodál és áld." 

— A ,Journal de Home1 meg fogja nekünk engedni 
azt a megjegyzést május 25-iki számában megjelent főczik-
kére, hogy a magyar nemzet bosnyák politikája koránsem 
— a „magyarismus" terjesztésében áll. Ez kissé, mint a né-
met mondja, wegwerfend. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A szent atyának Péter-fillérül : 

A budapesti közép, papnevelő intézet magyar egy-
házirodalmi iskolája 1 44-

A pécsi növendékpapság ,Szent-Pál-Társulat ' -ának 
tagja i 2 U 

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

Nyomatot t Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alat t . 
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Az olasz katholikusok szózata 
a IX. Piusnak^emelendö emlék ügyében. 

Azon határtalan tisztelettel, melylyel az apostoli 
sz. szék iránt keresztényi kötelességünk szerint vi-
seltetni tartozunk, a hódolat legteljesebb odaadá-
sával, mely katholikus emberben az apostoli sz. 
székből a világegyházat kormányzó pápák dicső 
személyei i ránt önként támad s évek mul tával csak 
fokozódhatik, a kegyeletes visszaemlékezés egész 
lelkesedésével, melyet IX. Pius kedves szent a lakja 
egyházunk minden hü fiában gerjeszteni képes, — 
igen, a legmelegebb érzelmekkel fogadjuk és közöl-
jük az imitt következő szózatot, melyet az olaszor-
szági kath. egyletek és bizottságok általános elnöke, 
nm. Salviati Scipio herczeg, Bolognából hozzánk in 
tézett, abban a nagy és nemes ügyben, mely iránt 
t. olvasóink magából a levél szövegéből legilleté-
kesebben nyerhetnek tájékozást. 

Bologna, 1882. Máj. 22. 
Mélyen tisztelt szerkesztő ur! 

Ide mellékelve van szerencsém néhány nyomtatványt 
küldeni, egy a mi nagy-gyülésünkön ujabban kezdeménye-
zett s I X . Pius szent emlékének tiszteletére irányuló műre 
vonatkozólag. A kiengesztelés emlékjele ez, azon szentség-
törő bántalmak ellenében, melyekkel a nagy pápa ravatalá-
nak a Vatikánból a falakon kivül fekvő sz. Lőrincz bazili-
kába történt átszállittatása alkalmával, 1881. julius 13-ika 
éjjelén, a holtest és a római pápaság fölsége illetteték. 

E bazilika kriptájának, melyben a nagy pápa földi 
maradványai nyugszanak, tervezett nagyobbmérvü megújí-
tására szólítjuk itt föl mindazokat, kik az egyházhoz és a 
szent pápa emlékéhez fiúi kegyelettel ragaszkodni büszkél-
kednek : és csak a józan ész szavát véljük követni, midőn 
fölhívásunk közzététele s szándékunknak minél szélesebb 
körökben való népszerűsítése végett, minden ország katho-
likus sajtójához, mely a nemes és kegyeletes czéloknak min-
denha legbuzgóbb pártfogója s a melynek föllépésétől és 

ügybuzgó támogatásától a legfényesebb eredményeket vár-
juk azon győzhetetlen pápa megdicsőitésében is, ki az egy-
ház és a társadalom legszentebb érdekeiért annyi bátorság-
gal és oly sok hosszú éven át törhetlenül küzdeni meg nem 
szűnt vala. 

Az tehát, miért jelenleg, m. t. szerkesztő ur, önhöz for-
dulni bátorkodom, az, hogy szíveskedjék becses lapjában 
ügyünkről ismételten szólani, 25 centesimi áldozataikkal 
részvételre buzdítván és ösztönözvén a katholikusokat; tu-
datván egyúttal, hogy adományaikkal nemcsak a szentem-

*4ékű I X . Pius és az apostoli szék dicsőségét mozdítják elő, 
hanem hogy egyszersmind maguk és családjaik részesülnek 
mindazon szentmisék lelki előnyeiben is, melyek e czélra 
havonként állandóan bemutattatni fognak. 

Ami az adományok gyűjtését s az aláírási ívek elhe-
lyezését illeti, ez tán legczélszerűbben, ha ön is úgy találja, 
becses lapja szerkesztőségében s oly más helyeken eszközöl-
tethetnék, melyek a f t . egyházi hatóság beleegyezésével s 
a helybeli katholikus társulatok egyetértésével erre legal-
kalmasabbaknak találtatnak. 

Kérem továbbá t. sz. ur szíveskedjék engem nagyra-
becsült lapjának azon számaival, a melyekben a dologról 
említés tétetik megtisztelni, hogy e számokat levéltárunk-
ban elhelyezve, mint fáradozása és szives részvétele hálás 
emlékét s mint a szeplőtelen fogantatás és a Syllabus pá-
pája iránti ragaszkodása és kegyeieta tanúbizonyságát to-
vábbra is megőrizhessük. 

Ki is a legmélyebb tisztelettel maradtam a m. t. szer-
kesztő urnák 

legalázatosabb szolgája 
herczeg Salviati Scipio, elnök. 

Casoni Ker. János, t i tkár. 

Tekintve, hogy e testvéri szózatban Magyarország 
katholikusainak kegyelete az egyháznak előttük mily ked-
ves, feledhetetlen alakjára van irányozva ; tekintve va-
lóban csekély voltát annak, ami tőlünk kivántatik ; te-
kintve végre azon figyelmet, melyet a kezdeményező olasz 
katholikusok irántunk magyarok iránt azzal tanúsítottak, 
hogy hozzánk a nagy katholikus nemzetek sorában saját 
édes anyanyelvünkön szólnak : meg vagyunk győződve, 

4 5 
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hogy Salviati lierczeg szózata Kárpátoktól Adriáig a leg-
élénkebb viszhangot fogja kelteni, s mindenki, a kinek tudo-
mására jut e kegyeletes válalat, sietni fog filléreivel segí-
teni Pius iránt leróni azt, a mivel neki a katholikus világ 
tartozik, annál is inkább, mert kiki egyúttal saját üdvén 
munkálkodik, midőn e nemes czélra adakozik. 

Meg vagyunk győződve, hogy katholikus laptársaink 
testvériesen fognak segíteni ez ügy előmozdításában s 
örömmel fogják fogadni s rendeltetésük helyére szállítani a 
kegyelet becses adományait. 

Mi Isten nevében ezenuel megnyitjuk az adakozást és 
mindenkinek nevét, a ki jelentkezni fog, annak idején (1882. 
aug. 31-ig) elküldjük oda, honnan a felhivás jött. Az ada-
kozókat kérjük, kiért, holtért-e vagy más szándékra óhaj t ják 
mondatni az alapítandó örök sz. miséket. 

A kívánt adomány 25 centime vagyis 10 kr. 
A hívek is tömegesen vehetnek, sőt óhajtandó, hogy 

vegyenek részt .T. paptársaim legyenek gyű j tők! 

A kétely a tudományban és a vallásban. 
A szkeptikusok hibája, hogy a kételyből a tu-

dománynak utolsó szavát, az emberi szellemnek 
végleges ál lapotát akar ták megcsinálni. Mi nem 
állunk meg, hogy megczáfolásukkal bíbelődjünk. 

A szkeptikus kételyen kivül, mely czél, van 
még a módszeres kétely, mely eszköz. E név alat t 
nem ér t jük a valóban bet ív kételyt, mely minden 
demonstratiónak szükséges föltétét képezi, hanem 
csupán a komoly, megvalósult, megkísérelt kételyt, 
melyben többen akarták megállapítani a tudomá-
nyos biztosságnak, valamint az egész észszerű bit-
nek sine qua non a lapját . Bizonynyal, az ember 
a kételyben hatalmas ellenőrzési eszközt talál az 
io-azság számára ; de siessünk kimondani : becses 
segélyt, a m í g az okosság mérsékli használatát, mert 
az a vallás s a tudomány ellenségévé válik mi 
helyt szeszély vagy kevélység el kezdenek vele 
visszaélni. Ha a tekintélylyel való visszaélés vak dog 
inaticismusra,ugy a kételylyel való visszaélés egyene-
sen szkepticizmusra vezet. Mindakét eset a tudomány 
romlása : de a hitnek a romlása is, melynek ugyanegy 
időben ésszerűnek is magát megadónak is kell lenni-

Eléggé divatos a tekintélylyel való visszaélés 
ben egyikét a középkori főbűnöknek látni. A kétely-
nek mértéktelen használatát nagyon is lehetne a 
modern tudomány eredendő bűnének tartani. Min 
den esetben, a rosszul értesültek, kik tényleges szere 
pének és jelentőségének a lapján még mindig uralkod 
nak, nem hagynak föl veszélyessé tenni alkalmazását 
és igazolni némely felvilágosítást. 

Jelen dolgozatban a, tudományos kétely kérdésé-
nek tárgyalására fogunk szorítkozni legátalánosabb 
és legmagasabb szempontjából, a nélkül hogy leszáll 

nánk különös alkalmazásaihoz, miknek szükség-
kép másnak és másnak kell lenni az igazság rendje 
szerint, melyet az ember vizsgál.Világos például, hogy 
az eljárás, melyet követnünk kell, hogy a tudományos 
igazsághoz é r jünk a physikai azaz természeti tudo-
mányokban, nagyon különbözik attól, mely a ma 
thematikai tudományokhoz illik. — Nem fogunk 
ezen részletekbe bocsátkozni. Aztán nem is i t t van a 
kényes pont ; magasabban és távolabb van az. Azt 
hisszük, hogy a vitatkozásnak, hogy komoly legyen, 
egész a bizonyosság forrásáig kell felhatolnia. 

Az, aki a tudományos igazság kutatására vál 
lalkozik, ú t ra kelhet két igen különböző szellemi 
dispositióval. Ugyanis vagy az a határozott szán-
déka, hogy kételkedjék annyit és oly soká, mig 
csak lehet ; vagy el van határozva állí tani annyit 
és addig, mig csak teheti. 

Első szempillantásra, ez a két első állás-
pont elég közönyösnek látszik, persze föltéve, hogy 
ez alatt azt fejezi ki az ember, ami a bölcsek 
közt könnyen értetődik magából, tudniill ik : oko 
san. Valóban, azt mondani magában : annyira fo 
gok kételkedni, amennyire okosan kételkedhetem ; 
vagy pedig: annyit fogok állítani, amennyit okosan 
állítani fogok tudni, — vájjon az igazság kideríté-
sének nem egyenlően kedvező két dispositió e ? 
Elfelejtik, hogy épen arról van szó, hogy meg-
határozzuk, hogy mit ér t az ember „okosan állí-
tani és okosan kételkedni^ alatt, és ha vájjon 
egyenlően helyes-e kiindulni a kételkedésből vagy 
a hitből. Szerintünk, ez a két álláspont korántsem 
hasonértékü elvileg és eredményeiben is különböző. 

Az, ki el van határozva kételkedni annyira a 
mennyire csak teheti, fölteszi, hogy a kételkedés 
a köteles kiindulási pont , minden tudományos 
bizonyosságnak szükséges föltéte. Következéskép 
első fogása oda irányul, hogy elhelyezkedjék a 
kétkedésben, mint oly álláspontban, melynek joga 
van védelmeztetni, és ahol addig akar ja magát fenn-
tartani , mig az igazság jön magas küzdéssel és kiűzi 
öt onnan. Ekkor aztán bizonyára tágit a világosság 
előtt, de csak azért, mivel lehetetlen már kétel-
kednie; csak aztán van felhatalmazva kijelenteni 
magát tudományosan bizonyosnak, és annyival in-
kább bizonyosnak, minél komolyabb és makacsabb 
volt a kétkedés, mely a tudást megelőzte. 

Ellenkezőleg az, ki el van határozva hinni 
annyit, amennyit neki okosan lehet, azon elvből in-
dul ki, hogy az értelem természetesen az igazságért 
lévén teremtve, miként a szem a világosságért van 
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alkotva, az ö kiindulási álláspontja épen ez által a 
h i t ; elfogadja tehát : s azt hiszi, ez egyetlen oknál 
fogva, hogy nincs semmi indoka kételkedni. Ha ar 
ról van szó, hogy átmenés történjék ezen önkéntes, 
különben okos, habár nem okadatolt bizonyosság 
ból a tudományos bizonyosságra : korántsem mond 
le ezen hitről, melyet birtokában talál, sőt azt ve-
szi kiindulási pontul; a kérdés reá nézve addig ter 
jed, hogy annak indokait kutassa, annak jogczimeit 
igazolja. Bizonynyal, megtörténhetik az igazolásnak 
eme munkájában, hogy a kétely fölülemelkedik és 
igényekkel lép elö:abölcsek akkor ugy veszik, mint 
figyelmeztetést a bizalmatlankodásra, mint felszólí 
tást a vizsgálódásra. Valóban, itt szerepe véget é r ; 
mert a kétely az olyan szellemnek állapota, mely nem 
tudja magát elhatározni a tagadásra vagy az állí-
tásra; rosszullétnek vagy nyugtalanságnak az ál 
lapota, mert az értelem az igazság helyett, melyet 
keres, maga előtt csak látszólagos ellenmondást ta ö O 
lál,vagy kinos homályt. A gyógyszer a vizsgálás; az 
ő hivatása, hogy eloszlassa ezeket a felhőket, hogy 
megoldja az ellenmondásokat. Mihelyt ennyire jutott , 
eltűnik a kétely és az elme visszanyeri nyugalmát 
az igazságnak csendes birtokában. 

Röviden, az ember látja, hogy e két eméletnek 
hivei a kételynek mint eszköznek természetéről és 
jelentőségéről maguknak igen különböző fogalmat 
alkotnak. Némelyek ugy találják, hogy ez maga a 
föltétel és mintegy a tudományos biztosságnak a 
forrása; mások benne csak a tévedés kiküszöbölé-
sének egyik módját látják. Innen van, hogy az 
elöbbeniek a kételyből egy logikailag megparancsolt, 
önként elfoglalt, féltékenyen védelmezett kiindulási 
álláspontot csinálnak, mig az utóbbiak benne csak 
egy alárendelt állapotot látnak, az értelemnek egy 
betegségét, egy nisus naturae t, mely azon van, 
hogy kiiizze a tévedést, és melynek segítségére kell 
sietnünk a vizsgálódás által. 

Ugy látszik, hogy ez az egyszerű kifejtés 
már elégséges arra, hogy lássuk, melyik o!da 
Ion van a józan ész és a logika. Csakhogy a ké-
tely elmélete a tulságig vive még rnanap is oly fö-
lényt gyakorol, hogy mi nem tar t juk fölöslegesnek 
további vitatására vállalkozni.Nem említve ama nagy 
neveket, melyekkel ezt az elméletet hivei takargatni 
szeretik, a kérlelhetetlen szigornak látszata, melyet 
nyújt, olyan természetű, hogy könnyen elcsábítja a 
geoinetricus szellemeket. Másrészt, annak folytán, 
hogy előre meghatározzák a föltételeket, melyek alatt 
egyedül hajlandók magukat megadni, a független 

szellemnek hivei azzal hizelegnek maguknak, hogy 
végre is csak önmaguknak engedelmeskednek és 
hogy a személyes észből az igazságnak legfőbb 
mértékét alkotják meg. 

Reméljük, hogy ki fogjuk mutatni, mennyire ve-
szedelmes magát túlbecsülni ; hogy még legjobb, 
elfogadni őszintén és szerényen az emberi termé-
szetet törvényeivel és függésével, föltéve, hogy a 
lehető legjobb előnyt tud juk belőle húzni igy is. 

(Folytatjuk.) 

Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 
(Egyháztörténebni. tanulmány.) 

Ezen fejezet záradékául a pápáknak egy távolabbi 
dicsőségére utalunk: a csillagászat, és a mennyiségtan pár-
tolására. Egy szolgáljon bizonyságul, a sok helyett: a X I I I . 
Gergely által behozott időszámítás. Neki köszöni a Vaticán 
tornyát az égtájakkal, és a földrajzi abroszok csarnokát : a 
legtöbbeket ezek közül a 16-ik század legnagyobb mathe-
matikusa a hires dömés Danti Ignácz rajzolta. 

S emlékezzünk meg kissé a római könyvtárakról. E l -
tekintve attól, hogy minden római collegium kölön könyv-
tárral bir — a Római Collegiumnak 6 könyvtára van,— közö-
lük egyik 80,001) kötettel. '-) Ezeket a nyomtatott könyvek 
számát illetőleg más európai könyvtárak ugyan felülmúl-
ják, az igaz. De egy könyvtár értékét nem a könyvek száma, 
hanem azok benső becse, és összeállítása képezi. A római 
könyvgyűjteményeknek az képezi a főelőnyét, hogy gyak-
ran kis számban válogatott összeállítást nyúj tanak: mig 
máshol némely könyveket, melyeknek gyűjtésére egy nagy 
tudós minden eszközt rápazarolt, annak halála után el-
dobtak a világba, és egy értéktelen könyv bekötésére jószá-
gokat fecséreltek el : itt Rómában régen az a szokás dívott, 
hogy ily értékes gyűjtemények együtt hagyattak, és így az 
utókor is hozzájuk férhetett. I t t vannak még mindig értékes 
gyűjteményei egy Bellarmin, Noris, Passionei, Barberini. 
Casanate.Chigi, Corsini, Baroniusnak, Kristina királyné, Gro-
tius, Muret, Heinsius, Vossius, Petavius könyvtárai tel-
jességben. igen könnyitve munkáját annak, ki mint e gyűj-
tők, hasonló búvárkodására akarja magát adni. A mi azon-
ban egy könyvtárt még értékesebbé tesz, az a kéziratok. 
Es e részben Rómával egy város sem mérkőzhetik. Már V. 
Miklós yolt az, ki különös szorgalommal megkezdte nagy 
mérvben a kéziratok gyűjtését .3) Minden országban egész 
Göröghonig kéziratok kerestettek ; oly kéziratok, melyek 
nem voltak eladók, leírattak, s bámulandó összeg ada-
tott érettük. Igy ő 5000 4) másik szerint 900!)5) codexet 
gyűjtöt t össze. Hasonló gondoskodás lelkesité IV. Sixtust 
is, kinek ily czélra való kiadásai más sok fontos érdekeknek 
ár to t tak . 6 ) X . Leó Tacitus egy addig ismeretlen ős könyvé-
nek kéziratáért 5000 aranyat adott a corveyi zárdának. 
S a mint mívelt korunkban czethal-és hering-fogásra nagy 

' ) Masçuirre Das clirist. Roin. von Müller II. 433. 
' ) P. Lex. IX. 364. 
3) Reumont. I I I . I. 331. 1. 

Hefele im R. L. VII. 591 
=•1 Hurter ebda IX 371. 
8) Kertuiont III. 1. 

35* 
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expedicziókat szerveznek, úgy küldött ő ilyeneket kézirato-
kat vásárolni Olasz- és Németországon keresztül egész Skan-
dináviáig. Különben ezek még csak az irodalmi szerzés gyer-
mek-évei voltak. A 17-ik század óta azok oly kiterje-
dést nyertek, hogy a korábbi pápák legvakmerőbb várako-
zásait is túlhaladták. I. Miksa bajor választó fejedelem 
nagyszerű ajándékával kezdődtek meg, ki jól tudva, hogy 
semmivel sem kedveskedhetnék a pápánakjobban az értékes 
heidelbergi könyvtárral ajándékozta meg őt. Az Y-ik Pál ál-
tal tett vásár lássala bibbói zárda e kincsei Róma főékessé-
gét képezték. V I I I . Sándor megvette Krisztina királyné re-
mek könyvtárát, melyben 1900 kézirat volt. VI . Kele-
men és X I I I . Incze leginkább keleti kéziratokról gondos-
kodtak. X I V . Benedek megszerzé Capponi gróf és Otto-
boni card, gyűjteményeit. VI I . Pius több bibornok jelen-
tékeny könyvtárának megvétele által igyekezett jóvátenni a 
kárt , mit a forradalom méltatlan gyűlöletében a tudomány 
és könyvtárokon, ezen megmérhetlen becsű kincsekben ejtett . 
X I I . Leó megszerzé a műtörténelemre fontos gyűjteményét 
gróf Ciognaranak, I X . Pius pedig Mai Angelo bibornok jeles 
könytárát. 7) 

Vessünk egy rövid pillantást a Rómában levő iskolák,és 
nevelőintézetekre. E pontról oly sok jelentékeny mű lett irva8) 
nekünk nem marad más hátra mint reájok utalni, minthogy 
a hely szűk volta terjedelmes rajzot nem enged meg. Margotti 
tanuságdús könyvében, „Róma és London",a férfi-nem részére 
44 a nő nemre pedig 28 osztályzatát sorolja el az intézetek-
nek. 9) A pápáknak ezek iránti gondoskodásáról fogalmat 
szerezhetünk magunknak, ha értésünkre jut , hogy X I I I . 
Gergely, eltekintve 23 intézetétől, melyekről már szó volt, 
nem emlitve számos és jelentékeny évdijait, melyeket a tu-
dósokra pazarolt és sok jótéteményeit, még egy millió scudit, 
18890.000 frankot ajándékozott a szegény tanulók segélyezé-
sére. 10) S valamint a felsőbb, ugy az alsóbb oktatásról is kel-
lőleg gondoskodtak a pápák. 1841-ben Morichini bevallása 
szerint Rómában 27 intézet és 387 iskola volt, szegényebb 
sorsú gyermekek részére, melyekben 14,157 gyermek oktat-
tatott . Ezekből 7579 ingyen, 2788 pédig csekély díjjért tani-
tatott . Ehhez járul t még 2213 gyermek, kik oktatásukat 
kisdedovodák és zárdákban nyerték. Ekkor az iskolába 
járó gyermekek ugy aránylottak Róma összes lakosságához 
mint 1—8 hoz. Azóta ezen arány még kedvezőbbé vált. " ) 

IIa mi beható védiratot akarnánk a pápák mel-
lett irni. ugy viszonyukat kénytelenek lennénk a legna-
gyobb részletességgel az egyetemek iránt kimutatni ; mert 
teljhatalmuk befolyása áldásdúsabban seholsem mutatko-
zott mint épen e téren. Az egyetemek közvetlen a pápák 
védelme alatt álltak, kik egy általuk meghatalmazott kor-
látnok által osztogattatták a fokokat, és az vigyázott az ál-
taluk kölcsönözött előjogok fenntartására. Azért pápai enge-
dély nélkül soha és sehol sem alapíttatott egyetem, a nápolyi 
kivételével, melyet I I . Frigyes 1224-ben a pápa ellenére maga 
rendezett be.Sok egyetemnek berendezése,mint például a frei-
burgi, tübingeni és ingolstadti, egyedül a pápák által adott 

0 Reumont III. II. 713. 
9) Maguire Rom. 22— 5 cap. 336—269: 
•i Romülik London Dr. Schiel. 
10) Gournerie II. 458. 
») Maguire a. a. 2. 267. lap. 

egyházi javadalmak által lett teljessé. Az utóbbi egye-
tem okmányai sok pápai bullát és kibocsátványt tartal-
maznak melyek ily meghatalmazásról szólnak. 12) A taná-
nárok és tanulóknak az egyházi törvények különös jogi 
előnyöket engedtek, p. a privilégium forit. 13) Hogy az 
egyetemeken a tanulást előmozdítsák, I I I . Sándor, I I I . In-
eze, I I I . Honór rendeletei által be lett hozva, hogy olya-
nok, kik valamely egyetemen, nem máshol, a hit tant tanít-
ják, 6 évig javadalmuktól távol lehetnek anélkül, hogy 
annak jövedelmét elvesztenék, és hogy egy nyilvános hitta-
nár valamely főiskolánál javadalmától folyvást távol ma-
radhat püspöke engedélye nélkül is, kivéve ha szerzetes, 
és hogy egyházi elüljárósága engedelmével ugyanazon jogot 
élvezi, ha valamely egyetemen más tudományt tanit is. 14) 
E rendeletek minden kétség és tanulmányi megszorítás el-
kerülése végett egyes főiskolákra még pápai kibocsátvá-
nyok altal is megerősíttettek. Igy IV. Sixtusnak 2 ily kibo-
csátványa van az ingolstadti tanárokra nézve. 15) I I I . Honór 
megengedte Scotus Mihály tanárnak, ki arabul és görögül 
értett, hogy egynél több javadalmat is egyesítsen szemé-
lyében ; 16) más esetekben gondoskodott arról, hogy kitört 
viszályoknál az egyetemek jogaikban csorbát ne szenvedje-
nek. 17) Hogy a tanulást az egyetemeknél előmozdítsák, V. 
Kelemen meghagyta,hogy Róma, Páris, Oxford, Bologna, Sa-
lamancában egy arab és egy chaldtanszék legyen,melyeknek bő 
ellátásáról Rómában az apóst.szék és Párisban a király a töb-
bi helyeken pedig a főpapok, káptalanok és az alapitók gon-
doskodjanak. Ugyanazon pápa elődje I I I . Sándor példájára 
rendeleteket bocsátott ki, melyek megtilt ják az akadémiai 
fok elnyerésénél a nagy zsarolást, és ezáltal annak elnyeré-
sét könnyebbé és általánosabbá tették. 

Hogy ily viszonyok között az egyetemeknek nagysze-
rűen emelkedni kellett, az világos. Csakugyan azok oly ma-
gasság és fontosságra jutottak, hogy ma nekünk arról fogal-
munk sem lehet. 30000 tanulóról olvastunk, kik egyszerre Pá-
risban és Prágában éltek Minden országból a tudvágyók 
egész serege támadt fel,és bucsújáráskép vonultak a tudomány 
e főhelyeire. Ha a mi egyetemeink az ő hivatásuk és tanára-
ik magas fizetése, és azon milliókkal, melyeket elnyelnek, csak 
félig oly virágzók lennének, mint a régiek, ugy ezen csak 
örvendhetnénk. 

Azonban tagadhatatlan, hogy e nagyszerű kedvezmény, 
mit az egyetemek, és azok tanárai az egyház fejétől tapasz-
taltak, rosz következményeket is rejtett magában. Ide járul t 
még a határtalan befolyás, mit a pisai, constanzi, és bázeli 
zsinatokra a túlszámban levő tudósok gyakoroltak, Ha mind-
ezt megfontoljuk, ugy épen nem csodálkozunk, hogy a 16-ik 
század elején egy püspöki rendszer, később gallicanismus 
név alatt ismert, irány támadott, melynek főtörekvése, tudva 
vagy öntudatlanul nyiltan vagy rejtve követve semmi más 
nem volt, mint az, hogy a tudománynak az egyházi kor-
mányzatban a hierarchia rovására döntő szavazat enged-
tessék. 

u ) Mederer, Annal, uiiiv. Ingols. IV. 23, 25, 31, 34. 
13) Schmalzgruber lib, III. II. 2. Nr. HL sg. 
14 Sylvester V. residentia. 
15) Raumer. G. der Staufen (1 A) 1. 3. c. 71. 
Is) Ebda S. 338. 
" ) C. 1. inter sollicitudinej Clem. (V. 1.) 
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Hogy azóta a pápák lelkesültségűkben az egyetemek 
iránt kissé meghidegültek s azok ellenében több óvatossággal 
viseltettek, az igen érthetü, és okvetlen szükséges volt. Kü-
lönben azok még ma is sok rendkivüli kedvezményt nyernek 
tőlük. Tanúskodnak erről a tridenti és vaticán zsinaton tett in-
tézkedések. Igaz, hogy az egyetemek és hittani karok képvise-
lőinek a végzés hozatalnál semmi részük sem volt, de szavaza-
tuk a tanácskozásoknál nagy sulylyal birt. Midőn a hires Sotó 
Péter,kit IV. Pius maga, mint kora legelső hittudósát a zsinatra 
hivott meg, — már csaknem haldoklott, a zsinati atyák mégis 
sürgették, hogy irjon még néhány sort a pápához, rábirván 
őt arta, hogy a székhely kötelezettségét megszeghetlen isteni 
törvényül nyilvánítsa ki. Tudták, hogy egy ily tanár tudo-
mányossága és jámborsága mint Sotó-é mily benyomást gya-
korland a pápára. A zsinat azután, hogy Pallivicinivel szól-
junk, Sotó halálán ,mély gyászba esett ; ugy látszott, homályt 
hagyott hátra, minthogy benne a zsinat egyik legnagyobb csil-
agától lett megfosztva. l8) Hasonló módon tanúskodnak a tár-
gyalások V I I I . Kelemen alatt a de auxiliis-féle Congregati-
ókban arról, hogy menyire tudta becsülni a tudósok fontossá-
gá t a legjelentékenyebb egyh. kérdések megoldásánál. Csak 
üsse fel valaki a törvénytárban e czimet „De magistris" 19) 
és olvassa el a kiváltságokat, melyeket az egyház a tudósok-
nak, és még inkább a nyilvános tanároknak adományozott, 
hogy meggyőződjék, a tudományosság az egyházi tekintély 
részéről mily tiszteletben részesült. 

I Ia végre az egyetemek állapotáról a pápai területen aka-
runk tudomást szerezni, azt fogjuk találni, hogy a pápai ha-
talom e részben is minden mással kiállja a versenyt. A kis 
egyházi államban nem kevesebb mint 7 egyetem volt. Az 
ő berendezéseik, laboratóriumaik, muzeumaik, észleldéik, 
kabinetjeik, kitűnők v o l t a k . A hallgatóknak a tanulás, 
megkülömböztetésül más egyetetemektől, igen olcsóvá lett 
téve. H a az utóbbi korban egy éven ezen 7 intézetnél 13435 
hallgató volt, melyhez más fensőbb intézetekből 14,465 ta-
nuló járul t , álljon elő bármely kormány is, mely hasonló vi-
szonyok között hasonló eredményt volt szerencsés elérni, mint 
a miveltség elnyomásáról annyira vádolt pápai kormány. 

A mi végre a szépművészetek ápolását illeti, e he-
lyen szükségtelen a pápák védelmére kelni. Mert azt mindenki 
tudja, ki az építészet, szobrászat, festészet, zene kezdetleges 
alakjának történetét olvasta, igen mindenki, ki egyBiidecker 
vagy más hasonló tanúnak birtokában van, tudja, hogy leg-
rosszabb akarattal se lehet elvitatni a pápáktól azt a dicsősé-
get, hogy ők hatalmukat több buzgalommal forditották a 
szépművészetek pártfogására mint minden király és feje-
delem együttvéve. Ez az oka annak is, hogy még azon kor-
ban is, midőn Róma még a pápák menedéke volt, a leg-
dühösebb protestáns, a hitetlen zsidó, a pietista, és az 
angol püspök, önkénytelenül jegyet váltott Rómába, ha ar-
ról volt szó, hogy világot és csodát lásson. I t t csak egy tényre 
akarunk utalni arra, hogy ámbár más fejedelmi házakis ki-
tüntették magukat mint a képzőművészet nagy pártolói, de 
csak egyesek, legjobb esetben többen tagjaik közül. Máskép 
van ez a római széknél. Nála a szépművészetek pártfogása 

ls) Pallavicini. his. con. Trid. 1. 20. 13. n. 1. 
19) Decret lib. 5. tit. 5. 
2°) Maguire a. a. 2. Rp. 25. 269 lap. 

úgyszólván öröktulajdon vagy családi hagyomány volt. Eb -
ben a szentéletü pápák megegyeztek olyanokkal, kiknek 
élete fitymálásoknak volt kitéve,aclassikailag képzett barátai 
a humanistáknak azokkal, kik barátai voltak a testi sanyar-
gatásának, a Medici. Borgia vagy Farnese ház sarjai a kol-
duló rendek durva növendékeivel és zárdafalak kedvelőivel. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. — 
Miként kiválóan a n.-szombati, ugy a Forgách Fe-

rencz esztergomi érsek által, 1609-ben állított és csinosan 
felszerelt pozsonyi (érseki) nyomda messzeterjedő hatással 
működött néhány évtizeden át a katholicismus érdekében. 
I t t került ki sajtó alól Pázmány Péter bibornok-érsek több 
nevezetes munkája; igy a „Kalauz", 1613. 1623. és 1617. Ez 
az a munka, melyről sokat írtak, sokat beszéltek ; de azért 
mindig lehet róla valami uja t írni, ujat mondani ; lehet azt 
különféle szempontokból szorgos tanulmány tárgyává tenni. 
Pázmány nyelvének tisztasága, szépsége és a szívig ható 
ereje, meggyőző érvelése s bizonyításának módszere, a hit-
tani és profán tudományokban való bámulatos jártassága, 
paedagogiai elvei és a tudomány különböző ágába vágó 
megjegyzései, — mind-mind a „IIodegus"-hoz s egyéb mű-
veihez csatolnak bennünket, s azon kérdést vetjük fe l : hon-
nan is szerezte ő abban a korban azon ismereteit, melyek 
utoljára sem voltak még oly pallérozottan ama kor köz-
kincseivé téve? Tehát Pázmányról inkább azt mondhatjuk, 
hogy korát megelőzte, semhogy kora műveltségének szín-
vonalán állt. Nem csoda tehát, hogy művei oly gyújtó ha-
tással voltak főurainknak a kath. egyház kebelébe való 
visszatérésére. — A mi némelyek részéről a Pázmány Péter 
„huszáros magyarság"-féle kifejezéseire tett megjegyzéseket 
illeti, bátran hivatkozhatunk ama kornak mintegy divatjá-
ban levő azon szokására, mely szerint az érdeklődés, a lel-
kesedés és küzdelem hevében nem válogatták az erősb ki-
fejezések mellőzésével az enyhébbek- és szelidebbeket ; ha-
nem a czirógató mód helyett olyat liasználtakj a minő a kö-
rülményeknek és az ellentáborból való egyének szintén nem 
a szótár legékesebb szavaiból egybeállított támadó szavai-
nak leginkább megfelelt. Pázmány P . is nagyon gyakran a 
támadások szavait, a protestánsok műveinek egész helyeit 
szóról szóra idézi ; igy, világos, hogy csak azon néven kelle 
neveznie a csecsemőt, a mely nevet amott adtak neki. H a a 
16. és 17. század felette tanulságos, mert az érvek könnyed 
összegyűjtése által a hitünkben való megerősödést eszközlő 
s anyaszentegyházunk szilárdságát kézzel foghatólag bizo-
nyító vitairatait tanulmányunk tárgyává teszszük, a szelle-
mi harcz ama terjengős áradatában helylyel-közzel feltalál-
juk azon írásmódot, tegyük hozzá, a legnagyobb mértékben, 
— protestáns íróinknál is, melyet a kath. apológiákban 
gyakran, elég igazságtalanul, megrónak. 

Van nekem birtokomban egy régi, protestáns munka, 
egy „Apológia". A ki egy a kath. egyház ellen irt, sok, na-
gyon egyenes és vastag kifejezésekkel tarkázott művet akar 
olvasni, ne sajnálja a fáx-adságot, és igazat ad előbb kocz-
káztatott állításomnak. (Az említett régi könyv néhai Dóczy, 
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jénai doctor, prot. prédikátor, könyveiből való, melyek, egy 
zsidóboltos papirlomjai közé kerülvén, arra lettek felhasz-
nálva, hogy puha lapjain elmérjék a borsot stb. — Mái-
késő volt onnan menteni több régi magyar művet ! Mennyi 
mű pusztult igy el ; mennyivel gyújtot tak pattogó tüzet, 
mint tértfoglaló lommal !) De tulajdonképen amaz iratok-
nak, melyek a szellemi harcz, a támadás és egy ház védelem 
oly hosszú évadjában láttak napvilágot, s melyek a könyv-
kiállításon oly szép számmal valának feltüntetve, — e he-
lyen, midőn egy-egy nyomda kiváló hatását tüntet jük fel, 
— nem lehet időzni még csak megközelitőleg sem fontos ki-
vonati tartalmánál. Mégis azon nyomtatványok szemlélése 
megengedhet még valamit. 

(Folytatjuk.) 

Budapest, junius 2. Középiskolai tankönyveink. — A 
,Pester Lloyd' f. hó 1-én egy czikket közölt iskolai tanköny-
veinkről egyáltalában. E czikkben sok mindent elmond, — 
elmondja, hogy mily nagy miseria az a szülőkre, midőn 
if jabb gyermekei nem használhatják azokat a könyveket, 
melyeket az idősebbek egykor használtak és igy mily nagy 
kiadásoknak vannak a szülők kitéve; elmondja, hogy ez a 
tanügynek is mily nagy kárára van, mert az igaz is, hogy 
magára a tanulóra nézve is hátrányos, ha minden évben 
egy-egy uj, más irályu, más systemáju tankönyvhez kell 
szoknia; elmondja, hogy bizony a közoktatási tanácsnál el-
férne egy kissé gyorsabb eljárás stb. Szóval a ,L1.' pa-
naszkodik, hogy az iskolai könyvek körül baj van, de, neve-
zetesen a mi az utolsó pontot illeti, e baj orvosolva lesz egy 
legújabban a bírálások körül követendő eljárás meghatáro-
zása következtében. 

Nekünk nem szándékunk ama pontozatok taglalásába 
belemenni, melyeket a ,L1.' felemlített, inkább alkalmat ve-
szünk arról valamit mondani, amit a ,L1.' nem említett fel. 
Nem azt mondjuk, hogy a ,L1.' semmi helyest nem mondott, 
hanem azt állítjuk, hogy a helyesek közt, azt, a mi legfőbb, 
nem említette fel. Bajokat említett a ,L1.' de a,legfőbb bajt ' 
elhallgatta; — elhallgatta, hogy nevezetesen középtanodai 
könyveink jó nagy részéből hiányzik a keresztény szellem és 
ennek helyét a pogány szellem foglalja el. Hic Khodus hic 
salta ! No, de ezt mi a ,Ll'-tól nem várjuk. Oly lap, mely a 
modern liberalismus eszméinek szolgál, mely zsidó érdeke-
ket képvisel, oly lap nem fogja azt hibának, vagy a nem-
zetre nézve nagy bajnak feltüntetni, hogy gyermekei kezé-
ben nem keresztény, hanem pogány szellemű könyvek forog-
nak, melyekből naponkint szívják a mérget. A ,L1.' által 
elhallgatott e bajt tehát mi említjük fel, mi hívjuk fel rá 
a nemzet figyelmét, inert az a bajok közt egyik legnagyobb 
baj középtanodáinkban. 

A magyar nemzet ugyanis ma még keresztény. A 
nemzetről beszélünk, nem pedig arról a néhány száz főnyi 
vagy mondjuk ezernyi főnyi álfelvilágosodottról, kik ma-
gukat a nemzetnek kiadják; igen, a nemzet milliónyi szám-
ban ma is keresztény és hisszük hogy daczára minden 
ellenkező törekvésnek az is fog maradni. De mi követ-
kezik ebből ? Az, hogy ennek a keresztény érzületű ma-
gyar nemzetnek joga van hozzá, hogy iskoláiban oly köny-
vekből oktattassanak gyermekei, melyek keresztény szélié-
in uek. Megfelelnek-e tanodai könyveink a nemzet e jogos 

követelésének ? Nem mondjuk, hogy részben nem felelnek 
meg: vannak igenis könyveink, melyek ifjaink kebelében a 
keresztény szellemet táplálják; de fájdalom vannak mások, 
kormányilag engedélyezett könyvek, melyek arra vannak 
hivatva, hogy a keresztény szellemet kiirtsák. Ez, mint 
mondtuk, capitális baj; ezen okvetetlenül segíteni kell, ha 
csak azt nem akarjuk engedni a nemzet nagy kárára, hogy 
a most még kisebbség a nemzet nagy zömét eltántorítsa 
ker. hitétől és majd többség legyen. Hogy e veszélyt tőlünk 
a közoktatási tanács, az ő zsidó jegyzőjével, elhárítani nem 
csak nem fogja, hanem inkább előmozdítja, azt a jegyző ur 
saját példájával mutat ta meg: azért a nemzetnek magának 
kell lábára állani, de különösen nekünk katholikusoknak 
kell talpra állani, kiket már csak ugy tekintenek mint pá-
riákat, kik csak engedelmességgel tartoznak, de joggal nem 
birnak. 

E pontnál nem tehetjük, hogy említést ne tegyünk egy 
lapról, mely alig néhány hónapja, hogy megindult és máris 
ki kell mondani, hogy az a kereszténység nevezetesen pedig 
a katholicismus körül elévülhetetlen érdemet szerzett ma-
gának, ér t jük ez alatt a ,Közoktatás' czimű hetilapot. Ha-
zánkban kath. lapokra nagy szükség van, és minden egyes 
kath. lap hézagot pótol, közreműködik hogy a ker. kath. 
szellem felébredjen és tápláltassék; hanem mindennek da-
czára nem kételkedünk kimondani, hogy oly hézagot pótló 
lap, oly szükségnek annyira megfelelő, a helyzet szinvona-
lán álló, feladatának minden részében annyira megfelelő 
lap a közel múltban hazánkban még nem alapíttatott, mint 
a ,Közoktatás' czimű lap. Igen egy ilyen lapra, melyet füg-
getlen érzületű, keresztény szellemű, az igazságot minden-
kivel szemben bátran kimondó férfiak szerkesztenek, nekünk 
Magyaroszágban, tekintettel ami középtanodai könyveink jó 
nagyrészének szellemére, oly nagy szükségünk volt, mint a 
napi falat kenyérre. Csordultig telt a pohár és hogy mit 
nyújtottak nekünk ebben a pohárban,a középtanodai könyvek-
ben a kath. gyermekeknek, azt most a ,Közoktatás-ból tudjuk 
meg és hogy megtudjuk, ámbár fájdalmasan esik ezt megtud-
ni, mégis köszönettel tartozunk neki, hogy szemünket felnyi-
totta. Csak nyissa fel tovább is még hogy lássuk az örvényt, 
hová jutottunk; ne is kíméljen semmit, mert a bajt orvosolni 
csak akkor lehet, ha az ismeretes; mutasson rá kíméletlenül 
mindazon könyvekre, melyek nem keresztény katholikus is-
kolákba valók, hogy a métely, mely iskoláinkat eddig el-
árasztotta, még ha az a közoktatási tanács jegyzőjétől jönne 
is, onnan irgalmatlanul kiirtassék. 

Örvendünk, szavakban nem is tudjuk kifejezni, meny-
nyire örvendünk, hogy a ,Közoktatás'-ban megtaláltuk azt, 
amiről fentebb azt mondtuk, hogy a katholikusoknak talpra 
kell állani. A kezdet immár meg van. A folytatásnak pedig 
következni kell, azaz be kell állani és pedig jövő tanév kez-
detével azonnal be kell állani a purificatiónak középtanodá-
inkban; nem szabad ott többé egyetlen egy oly könyvnek 
lenni, mely a keresztény szellemet sérti. E purificatióhoz 
nekünk nem csak jogunk van, hanem az kötelességünk is. A 
felekezetuélküli kormány engedélyezhet ker. ellenes könyve-
ket. de mi megtehetjük, hogy azokat iskoláinkba nem 
bocsátjuk; és ha mi nem akarjuk azokat bebocsátani, akkor 
nem létezik hatalom mely azt ránk parancsolhatná; és ha mi 
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megteszük azt ami jogunk és kötelességünk, ugy majd el 
megy a kedvük a hitetlen történetil-óknak s természetrajzi 
munkák szerkesztőinek stb. keresztényellenes műveket irni, 
mert akkor az ,üzlet' nem fizeti ki magát és igy eljárásunk-
kal megmenthetjük a nemzetet a hitetlen iskolai könyvek-
től, melyek elözönlik iskoláinkat. Tehát fel a munkára, tegye 
meg mindenki saját körében ez irányban kötelességét: ennél 
nagyobb szolgálatot a nemzetnek nem tehet, mert a ke-
resztény szellemet biztosítani középtanodáinkban annyit 
jelent, mint biztosítani a nemzet létét. Q 

Esztergom. Bibornok herezegprimás ö eminentiája 
püspökségének negyedszázados érvfordulója alkalmából az 
esztergomi főmegye alulirt két ált. helynöke, az esztergomi 
és nagyszombati, közösen következő kegyeletes nyilatkoza-
tot, illetői eg rendeletet tettek közzé : 

Venerabili Clero Arehi-Dioecesis Strigoniensis tam saeculari 
quam regulari 

Salutem in Domino 

Prope est jam dies, qua olim cecidit sors super Eum, 
qui vilgilat pro animabus nostris et pleno s. chrismatis 
cornu unctus annumeratus est illis, qui ab initio testes 
resurrectionis Domini fuerunt. Intercapedo viginti quinque 
annorum, sive Jubilaeum quadrantis saeculi in munere 
episcopali certe rarioribus Dei benedictionibus adnumeratur, 
sive facilitates considerentur, quarum impendium munus il-
lud sibi vindicat, seu curae et colicitudines attendantur, 
quae a tam sublimi vocatione natura sua abbesse non 
possunt. 

E t ideo, si quam, certe venturam diem ss. Apostolo-
rum Petr i et Paul i nobis omnibus solemnem et maxime 
festivam esse unaque piissimas agere gratias Largitori om-
nium bonorum nos oportet, quod Eminentissimum Antisti-
tem nostrum conservare dignatus fuerit pro gloria nominis 
sui, pro exemplo pastorum animarum, pro aedificatione 
gregis fidelum, denique pro salute utriusque reipublicae, 
quia non datur majus Dei donum, quam pastor secundum 
cor suum. 

Charitas filialis quidem ingeniosa esse solet, nec mag-
na eget indigitatione, qualiter semet exhibeat et ad aedifi-
cationem demonstret ; oportebit tamen hancsolemni tatem in 
omnibus ecclesiis tam parochialibus quam etiam ordinum 
religiosorum per Archi-Dioecesim Strigoniensem praevie 
promulgare, praecedenti vero die circa vesparam pulsu om-
nium campauarum in memóriám revocare, ad aram inaxi-
mo, quo fieri potest, cum splendore celebrare, aum hymno 
Ambrosiano et consuetis cum populo precibus „pro Epis-
copo" concludere. 

Sicut unum Christi corpus sumus, simus etiam una 
grata fainilia Episcopo animarum nostrarum. 

Strigonii, die 22-a Maii, 1882. 

Josephus Szabó 
Episcopus auxiliaris, Vicarius Generalis 

Strigoniensis. 

Jusephus Boltizár, 
Episcopus auxiliaris, Vicarius Generalis 

Strigonensis 

IRODALOE 
= Ajánl juk t. olvasóink figyelmébe a következő fel-

hívást. — Hazánk ezredéves fenállásának emlékezetét a nem-
zet az által fogja legméltóbban megörökíteni, ha fölkutatni, 
egybegyűjteni, megőrizni és a jövő nemzedéknek közkin-
cséül átadni iparkodunk mindazt, ami a múltból, hazánk 
nagyságának, dicsőségének s nevezetesebb történelmi ese-
ményeinek emléke gyanánt, a jelenben még megmenthető. 

Ezen czél és ezen eszme vezérelt engem alulírottat, 
midőn Pusztaszeren, őseink alkotmányszerző első nemzet-
gyűlése helyén, — Pusztaszer jelenlegi földbirtokosa : Pá l -
lavicini Sándor őrgróf ur kegyes engedélye folytán, Rómer 
Flóris apát-kanonok, kitűnő régész-tudósunk szakszerű ve-
zetése mellett — próbaásatást rendeztem. 

A próbaásatás — miként erről a hazai nagy közönsé-
get a hirlapok utján részletesen volt szerencsém értesíteni 
— reményen felüli szerencsés eredményre vezetett ; ennek 
folytán hazafias kötelességemnek tartam ez ügyben a kép-
viselőházban is felszólalni, s a további teendőkre nézve — 
nevezetesen: az ásatásoknak szakértői felügyelet alatt, terv-
szerűleg leendő tovább folytatása, a történelmi emlékű ősi 
apátság és bazilika feltalált alapfalainak a végenyészettől 
való megmentése és részben stylszerű helyreállítása, Pusz-
taszeren — mint az ezredéves ünnepély legméltóbb kezdete 
és kiindulási helyén — egy emlékkápolna (hol az ezredéves 
ünnepély a hálaadó istenitisztelet és ünnepi szónoklat lenne 
tartandó,) és egy nagyobbszerű diszkért létesítése, (melynek 
alkotása azért lenne szükséges, hogy az ezredéves ünnepély 
alkalmával odasereglő nép ezrei, ne találjanak ott elhagya-
tott, kietlen pusztaságot, hanem legyen előre tervszerűleg 
elrendezve és befásitva az egész térség, hol a hálaadó isteni-
tisztelet és ünnepi szónoklat uián — miként honfoglaló 
őseink ezer év előtt tevék — a szabad ég alatt, sátrakat 
ütve, ülje ineg a nemzet — az alkotmányszerü gyűlés he-
lyén — az ezredéves ünnep áldomását ; —) s végül hazánk 
ezredéves fenállása emlékének a Gellérthegyen egy magyar 
Pantheon*) alkotása által leendő megörökítése, és mindezek-
nek kivitele módozatai tárgyában egy „Emlékirat"-ot in-
téztem a magas kormányhoz, kérve, hogy a kormány vegye 
kezébe ezen nagyjelentőségű ügyet, s tegye meg mielőbb a 
kezdeményezésre szükséges lépéseket. 

Hogy pedig a lelkes hazafiak és honleányok figyelmét, 
érdeklődését és nemes áldozatkézségét a fent jelzett eszmék 
megvalósítására még inkább megnyerjem: czélszeriinek gon-
doltam és elhatároztam „Pusztaszer és az ezredéves ünnepély" 
czim alatt egy művet kiadni, melyben közölni fogom : Pusz-
taszerük térképét: s történelmi általános ismentetését, — az 
ásatásról velvett jegyzőkönyveket, — a pusztaszeri egykori 
romoknak boldogult Pallavicini Ede őrgróf olajfestményt! 
képe után felvett rajzát és a mostani már rongáltabb álla-
potú romok rajzát és leírását, az apátság és bazalika most 
kiásott alapfalainak rajzát és leírását, — az apátság két 
régi — állítólag 600 éves templomkulcsainak rajzát és le-
irását, — az ásatás alkalmával talált érdekesebb régi tár-

*) Maradjunk mi a pusztaszeri kápolnánál s talán íi lipótvárosi 
bazilika, vagy a vár templom fölszentelésénél. Egyébiránt quisque abun-
det in sno sensu. Szerk. 
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gyaknak rajzát és leírását, — s végül az ezredéves ünne- nagy eseményekben gazdag korunk történetére vonatkoznak, 
pély tárgyában a kormányhoz benyújtott „emlékirat"-omat s oly kitűnő személyektől származnak, kik az eseményekre 
és ennek kapcsán a pusztaszeri emlékkápolna, nagyobbszerű befolyással voltak s vezérszerepet is vittek. Az itt közlött 
díszkert és a Gellért-hegyi magyar Pantheonra vonatkozó levelek 1629, 1634—1844-iki évekből valók. Becsessé teszi 
eszméimnek mikénti kivitelét feltüntető tervrajz-vázlatokat, továbbá e füzetet az, hogy Beke kanonok ur az előszóban 

Számos ábrával illustrált mű, f. év szeptember havá- röviden bár de tüzesen ismerteti a gyulafehérvári káptalani 
ban fog megjelenni : megrendelési ára — bérmentes szétkül- levéltár berendezését. 
déssel együtt — egy forint. 

A mű kiadási költségein felül megmaradó egész ösz- H Í V 8 i t j 8 i l O S. 
szeget, fele részben a pusztaszeri emlékkápolna, s másik fele .. . 

, , „ ,,, ,„. ,, ti .1 • 0 felscae a király személye korüli magyar minisztere részben a Gellerthegyen feallitando magyar Pantheon java- , , , , . , • 
. , , ,, , ,, , „ , « , , », / f , előteriesztése folytan, 50 évet meghaladó buzgó egyházi ra ajanlom tel, s e czelra az első hazai takarékpenztarban , , , , , , 

„ , I u n x. 1 , ,, működés és a közügyek teren szerzett érdemek elismerése-togom — nyilvános szamadas mellett — kamatozasra eine- a J . . . . . . . 
, . ül : Hiross-Szljaczky Imre czimzetez prépost és nagyfalvi 

' , , , , , , . , , „ .. , . , , róm. kath. lelkésznek a harmadosztályú vaskorona-rendet Bátorkodom tehát ezzennel tisztelettel felkérni a fel- , , . ... ... . , 
, , t . díjmentesen, — tapp Antal szentszéki ulnok és nagyberez-kes hazafiakat es honleányokat, méltóztassanak a „Puszta- . , , , ,, , , t „ T , , , , , , , , .. ,, , . „ , , . „ nai rom. kath. lelkésznek pedig a ie rencz Jozsef-rend lő-szer es az ezredeves einlekunnepély" czimu munkát nnnel . 

, , . , . , . , , . . . , vagkeresztiet adomanyozta. szamosabban megrendelni, és a jelzett kettős czél javara o j j 
felülfizetésekkel is áldozni. 

A megrendelések — illetve felülfizetések — hirlapi- Hivata los jelentés, 
lag fognak nyugtáztatni, s a mű végén a megrendelők — I. A székesfehérvári egyházmegyei növendékpapok sorába 
illetve felülfizetők — névsora is közölve leend. belépni óhajtó, keresztelő levéllel, erkölcsi és érettségi bizo-

Gyűjtőivvel bárkinek szivesen szolgálok ; — s úgy a nyitvánnyal ellátott és sorozás alatt még nem állott, vagy a 
megrendeléseket, valamint a gyűjtőiveket — a pénzösszeg- katona-kötelezettségtől teljesen ment i f jak felvételi vizsgája 
gel együtt — augusztus 1-éig, nevem alatt, B.-Gyulára f. é. julius hó 4-én reggeli 10 ^órakor fog a sz. fehérvári 
kérem küldeni, hogy a nyomtatandó példányok száma iránt papneveldében megtartatni. Mi oly hozzáadással hozatik 
tájékozva üegyek. köztudomásra, miszerint később jelentkezők vagy bekül-

Azon boldogító reményben élek, hogy az édes hazán- dött folyamondványok egyátalan nem vétetnek figyelembe, 
kat szerető minden lelkes hazafi és honleány — kinek Isten I L A pécsi egyházmegyében a papnöveldébe való felvétel 
erre módot adott — e mű megrendelésétől nem fogja áldó- f é j u l i u s 3. r e g g e l tartat ik. Felvétetnek a gymn. 4. 5. 6. 7. 
zatkészségét megtagadni, ha másért nem, már csak azért is, 8 . osztályából. A pályázók jul. 1. délig Írassák be magukat 
hogy ez által az ezredéves emlékek létrehozatalához saját a z i n t é z e t i aligazgatóságnál, 
áldozat-filléreikkel is hozzájáruljanak. 

Kelt Budapesten, 1882. május 24-én. V E G Y E S E K 
Göndöcs Benedek, _ ^ vatikáni levéltárban levő s Magyarországra vo-

pusztaszeri apat^s gyulai lelkész, n a t k o z ó okmányok kiadásának ügye is né t közelebb ért a 
01 szaggyülesi képviselő. megvalósuláshoz. Főpapok és káptalanok igen szép összeget, 

— Manresai Kalás /a t a magyar r. kath. ifjusagnak 17,000 f r t körül adtak össze a válalat anyagi terheinek vise-
szünidői emlékül ajánlva. Kiadja Jézus társasága érseki fő- lésére. A kiadásra felügyelő bizottság is megválasztatott, 
gymnásiumának Mária-gyülekezete nevében Rosty Kálmán T a g J a i Ipolyi, Dankó, Knauz, Fraknói, Rómer, Tárkányi. 
S. J . congr. elnök. Kalocsán 1882 Az elüljárók engedelmé- — XIII. Leó pápa 15,000 frankot adott a sz. József-
vei. 36 lap. Ára 15 kr. - Czime mondja meg czélját. Man- r ő 1 nevezett ipar-egyletnek, hogy uj lakába mehessen át. 
resa barlangjában alkotta meg loyolai sz. Ignácz, az istenes — Curci állhatatos jobbra tért szándékában. A Santa 
élet vezéreinek egyik legkitünőbbike, csodálatos művét, a ]Vfai; i^ Maggiore mellett lakik és a zsoltárok magyaráza-
lelki gyakorlatokat. Ezekből szedett össze néhány kalászt t a t U , ' a ' 
mindennapi s más gyakorlatra az igen tisztelt kiadó. Tan- ~ Az a(lainói Tamásról nevezett római akadémia 
férfiak alig adhatnak jobb vezérfonalat az if júság kezébe ^ s hó 25-én ülést tartott melynek főtárgya vala Cor-

. , , , j & poldi J . t. atya ertekezese a kozérzekrol (sensus communis), 
szünidői magan ajtatossaganak ébrentartására, mint e kis névszerint annak szükségességéről, különös tekintettel Kos-
füzetkét, mely, ha az if jú jól el van készítve használatára, mini tanára az u. n. testi alapérzékről, 
valóságos őrangyala lesz neki a szünidő veszélyei közt. 

4- Pázmány, Lippay és Esztezházy levelezése / . Rá- KEGYELETES ADAKOZÁS, 
kóczy (íyörgygyel. A gyulafehérvári káptalani levéltárban 
, T , , , . , .. , , 1 , „ , . . , , „ . , .. , . „ , , , Peter-hller a bpesti közp. papneveldéből, es Batthyanyi konyvtarban ievo eredetiekből közli Beke Antal 

1 1 T3 1 + l o o t ) AT a 1 v t v ÛP1 T3 Dr. Czibulka Nándor lelkiigazgato I db cs. k. ar. kanonok. Budapest 1882 N. 8-ad retu I X . 96 lap. - Becses D r . W o l a f k a N á n d o r t a n . f e l ü g y e l 5 2 frt - kr. 
t ö r t é n e t i k ú t f ő k , m e r t m i n t a b u z g ó k i a d ó k a n o n o k u r i r j a , A növendékpapság 41 „ 30 „ 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. A kétely a tudományban és a vallásban. — Mire használták a pápák az ő hatalmukat? — Egyházi tu-
dósítások : Budapest. Az országos magyar könyvkiállítás és még valami. — Budapest. A tisza-eszlári eset és még valami. 

— A Szent-István-Társulat f. hó 6-án tartott vál. ülése. — Irodalom. — Vegyesek. 

A kétely a tudományban és a vallásban. 
I. 

A kétkedés rendszere, ugy amint kifejtet-
tük, tehát a következő két áll í tásra vezethető vissza: 

Bizonyos vagyok, mert kételkedtem. 
Bizonyos vagyok, mert többé nem kételkedhetem. 

Amaz a kételynek a szükségessége, elismerve 
kiindulási pontnak, emez a kételynek absolut le-
hetetlensége, elfogadva a tudományos kifejlődés 
végpontjául. Ki akarjuk mutatni mind azt, ami 
képtelenséget ilyen programra csak magában fog-
lalhat, és mily örvényekbe sodorhat, amiért annyit 
tételeznek fel emberi természetről. 

A kételyt a bizonyosság szükséges kiindulási 
pont jául felvenni annyit tesz, megmondtuk, mint 
feltenni, hogy az értelem nem annyira az igazsá-
gért, mint a tévedesért van ; annyit tesz, mint ta-
gadni, hogy van közte s az igazság közt veleszüle-
tett rokonság, melyet nem tudom milyen sem-
legességi és közönyösségi állapottal akarnak he-
lyettesíteni a melyet csak erőködve lehet legyőzni. 
Ebből érthető, hogy mind az, ami megfontolt tö-
rekvésen kivül, arra törekszik, hogy az egyensúly 
és közöny ez állapotát megzavarja, csak az előí-
téletnek és illusiónak lehet eredménye; és hogy 
ennek következtében, az okadatolt bizonyosságra 
törekvő értelemnek első lépése, a primitiv sem-
legesség ezen állapotának visszaállításában áll, 
mely egyetlen észszerű kiindulási pontja a tu-
dományos kifejlődésnek. Miből következik, hogy 
a bizonyosság, mely ezen névre méltó, távol at-
tól, mintha valaha az értelemnek természetes és 
önkéntes ténye volna tárgyával szemben, csak 
mesterkélt mü, eredménye egy eröködésnek, mely 

által az emberi szellem azon van, hogy legyőzze 
a veleszületett közönyt mely az igazság közt és 
közte létezik.1) 

i »• 
Ezen theoria következményei a históriai tudo-

mányok rendszerében megérdemlik, hogy it t egy 
perezre megállapodjunk. 

Valamely tanúság megbirálásában a megol-
dandó probléma két igen különböző módon állapit-
ható meg. — Positiv alakban: annak bizonyításával, 
hogy a tanúnak komoly okai voltak elfogadni inkább 
az igazságot, mint a tévedést, és inkább amazt adni 
tovább mint emezt ; vagy pedig negatív alakban : 
bebizonyítani, hogy semmi akadály nem gátolhatta 
a tanút, hogy az igazságot megragadja és azt híven 
közölje. 

Itt aztán a formuláknak látszólagos egyenér-
téke ne ámítson minket. Csak a második törvényes. 
Az első zátonyra visz, mert hamis elvből indul ki. 
Valóban, azt tételezi föl, hogy a tanú magától közö-
nyös az igazság s a tévedés iránt, és ennek követ-
keztében, hogy ez a közönyösség csak kiilsö érvek-
kel volt legyőzhető. Ellenben, a kérdés elintézésé-
nek második módja azon tényből indul ki, hogy az 
értelem az igazságért van teremtve ; hogy önmagá-
tól és természetesen keresi azt, ha nem ismeri; hogy 
ragaszkodik hozzá, mikor azt megta lá l ta ; hogy azt 
közli, mikor már bir ja ;és hogy végre kész, mintegy 
ösztönszerűleg, igaznak tar tani azt amit más ember 
neki mond; kíváncsiság, igazmondás, hiszékeny-
ség: három alakja az értelem természetes hajlamá-

') Tudjuk hogy Descartes szerint minden itélet fölté-
telez egy akarati cselekedet, mely rábirja az értelmet, hogy 
valamit állitson vagy tagadjon. 

4 6 
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nak az igazság iránt, ez az ö tulajdona, az ö adaequat 
tárgya. Innen a történeti tudományoknak sarkelve : 
nemo gratis mendax, melyet az ellentétes theoria 
szivesen erre a másikra változtatna át : nemo gra-
tis verax. 

Azért is, hogy megbecsülhessük valamely tanú-
ság értékét, a kérdés nem arra szoritkozik, hogy 
kutassuk, vájjon volt e a természetnek oka elfő 
gadni és átadni az igazságot inkább, mint a té 
velyt, ez föltevést nem pedig következtetés ; ha-
nem egyedül , hogy vizsgál juk, vájjon elöfor 
dul t e valamely logikai vagy morális akadály, mely 
az értelemnek természetes ú t j á t zavarta. 

E határok közt , a megoldás nemcsak le-
hetséges, hanem gyakran könnyű, kivált mikor 
a tanuk nagy számánál fogva az egyéni befo-
lyások egymást kölcsönösen semlegesítvén mi bi-
zonyosabbak vagyunk, hogy veleszületett tisztasá 
gában hal l juk a természetet, mely az igazságért 
van teremtve. Consensio omnium lex naturae putanda 
est, mondja Cicero. 

Más alakban fölvetve, a probléma egyszerűen 
megoldhatatlan és a tanuknak nagy száma csak ősz 
szebonyolítja a kérdést. Valóban, ebben a hypothesis-
ben constatálni a tanú részrehajlat lanságát egyedül 
abban áll, hogy constatál juk ennek teljes közönyét 
az igaznak vagy a tévesnek elfogadásában. Egészen 
negativ eredmény, mely nem lendít a kérdésen, 
mert hiszen it t épen arról van szó, hogy megtudjuk, 
vájjon volt e a tanúnak elegendő oka ragaszkodni az 
igazsághoz inkább,mint a tévedéshez. Másrészt, ha fel-
födöztem az okokat, mik elhatározásra b i r t áka tanú 
ítéletét, kétség kivül tu 1 ni fogom, hogy állt e az ő 
érdekében állítani ezt vagy elvetni az t ; de kö 
vetkeztethetek én ebből emennek igazságára és an-
nak tévességére? Egy más tanúnak, kit ellenkező 
érdek vezet, nem lesz-e ugyanazon joga az én hivé-
semre? Valóban, arra találom magamat kárhoz-
tatva, hogy ne szabadulhassak lényegesen viszony-
lagos és változó kérdésektől, személyektől, ízlések-
től és érdekektől, anélkül, hogy valaha az objectiv 
és absolut igazsághoz érnék, melyet keresek. 

Csak gondoljuk meg jól, és be fogjuk látni, 
hogy hacsak önmagát nem teszi meg az igazságnak 
bi rá jává és ki nem jelenti igaznak azt, ami magában 
valószínűbbnek tetszik, a bírálónak a kételyei kerülé-
sére csak egy nyomorúságos ut.ja van, és ez: számlál-
ni a szavazatokat. A szám többsége vagy a személyes 
vélemény, — ime, mivé válik a történelem, melyet 
ilyen criteriuinok világában irnak ? 

Egy még komolyabb következménye e theo-
riának, mely a kételyt veszi a tudományos bizo-
nyoságnak kiindulási pontjául , abban áll, hogy e 
között s a józan ész közt a schisrnának egy nemét 
ál l í t ják fel , mely könnyen fajul valóságos op-
positióvá. Valóban, ha egyikről a másikra átmenetet 
csak a kétely képez, mely leront mindent, világos, 
hogy az ember az egyszerű helyes érzéknek adatait 
ugy tekinti, mint melyek komoly alaptól egyál talában 
megvannak fosztva, és hogy a tudományos bizonyos 
ság, a helyett, hogy a józan érzék adatainak szembe 
szökő természetes fejleménye volna, inkább azoknak 
romjain emelkedhetik ; azaz: a józanész között, mely 
az önkéntes bizonyossággal beéri, és a tudomány közt, 
mely vonakodik azt alapul venni, örvény létezik, va 
lóságos chaos, melyen csak ugy ju tha tunk át, ha a 
semmin megyünk keresztül. 

Ha nem csalódunk, itt kell keresni annak azop 
positiónak mély okát, mely fölöttébb gyakran bizo-
nyos philosophemák közt s a józan ész közt észlelhe-
tő, igen, annak az össze nem függő dualismusnak az 
okát, mely bizonyos gondolkodók életét két félre 
osztja, miknek egyike abban telik el, hogy a gyakor-
latban megczáfolja a másiknak systemáit. 

Ilyen következményekkel szemben, azt hisszük, 
hogy jogunkban áll visszautasítani az elvet, melyből 
azok folynak és elvetni, mint hamisat, az olyan logi-
kaiszabályt , mely ránk szeretné tukmálni a kételyt, 
mint a tudományos bizonyosságnak egyetlen kiindu 
lási pontját . Mi evvel szemben azt mondjuk, hogy az 
értelem az igazságért van alkotva, hogy eredetileg itt 
van az ő egyedüli vonzó deleje; ennél fogva, hogy a 
hit az emberi szellemnek primitív és normális ál-
lapota ; hogy ez alkotja az okos habár még nem 
okadatolt bizonyosságnak állapotát és hogy a tudo-
mányos bizonyosság ehhez egyszerűen csak hozzá-
veti azon okok ismeretét, melyeken nyugszik. 

Azt vetik közbe, hogy csak azon igazságokat 
kell tudományosan bizonyosaknak tartani, melyek-
nek sikerült kiküszöbölniök még a kétkedés lehetősé-
gét is. Ámde ez oly követelés, melynek könnyű lesz 
megmutatnunk különcz voltát.Valóban, ez föltételezi, 
hogy a szükségesség minden bizonyosságnak egyet-
len criteriuma ; hog/ valamely tétel csak annyi 
ban van tudományosan bebizonyítva, amennyiben 
maga után vonja ellenmondójának belső képte 
lenségét. Ámde, tudjuk , a szükségességnek eme 
jellege a metaphysikai igazságoknak a saját ja , 
tehát ki nem ter jeszthet jük mindenféle igazságokra, 
hacsak nem akar juk tagadni épen ez által , hogy a 
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physikai és morális rend igazságai is képesek valamikor 
v a l a m e l y igazán tudományos bizonyosságnak tárgyává lenni. 
Az első következmény tehát a tudomány csonkítása, mert 
azt ebben a rendszerben a metaphysikára szorítjuk. 

A második következemény: az ellenmondásnak az em-
beri életbe való végzetes bevezetésében áll, a mennyiben azt 
vagy gyakorlatilag lehetetlenné vagy logikailag okta-
lanná teszi. Valóban a tudós, mislőtt az élet legparancso-
lóbb szükségének alája vetné magát, vagy várni fog a 
metaphysikai és kényszerítő világosságra, mely sohasem 
fog jönni, vagy pedig elhatározza magát, hogy cselekedni 
fog azon föltételeken kivül, miket neki minden okos cseleke-Ö 7 

detnél lényegeseknek tartani tetszik. 
Aggodalom nélkül megvalljuk, hogy a dolgok ereje 

s az érzékek vonzása épen azért van, hogy gyöngitsék a phy-
sikai életben az ilyen theoriának a következményeit. Pa -
scal modá, hogy : a természet akadályozza az észt, hogy 
túlcsapjon e ponton. De a morális életben ez a támasz nem 
létezik; ellenkezőleg, az e rendbeli igazságok nemhogy szi-
ves szövetségesekre találnának az érzékekben, sőt nincs o 7 

ezeknél veszedelmesebb ellenségök. 
A szenvedélyeknek, a sziv ezen sötétségeinek, melyek 

mindig készek közénk s az igazság közé emelkedni, az ér-O o o 7 

telemre való befolyása következtében, az erkölcsi igazsá-
goknak evidentiája föltételez, inkább mint akármelyik, bi-
zonyos belső s a részrehajlatlanságtói s erénytől ment álla-
potokat; itt inkább mint bárhol az egyenes sziv első kö-
zege az igazságnak. Ha a geometria annyira ellent állna a 
mi szenvedélyeinknek és pillanatnyi érdekeinknek, mint a 
morál, úgymond Leibnitz, mi azt nem kevésbé megtámad-
nék és megsértenők Euclides és Archimedesnek minden de-
monstratiói daczára. 

Valóban, mihelyt nincs szó az első elvekről s a legkö-
zelebbi következményekről, tőlünk függ valódi értelemben 
behelyezkedni az evidentia lényébe, vagy kivonni magun-
kat alóla. Innen van ezen igazságoknak azon szomorú kivált-
sága, hogy habár bebizonyitva vannak százszor és ezerszer, 
mégis be kell bizonyítani mindig, mert az ész s a szenvedély 
nem szűnnek meg ellenük halmozni a sötétséget s a sophis-
mát ; mert, a nélkül, hogy valaha gyöngébbek volnának, 
mégis mindig megtámadtatnak ; mert végre, habár az ész O o O 7 O ' 
rögtön magáévá teszi, mégis, hogy magukat fenntarthassák, 
követelik az értelem folytonos munkáját, és állandó egye-
nesszivűséget föltételeznek. Olvastam Platónak könyvét, 
írja Cicero. Amig el vagyok foglalva ezen olvasással, való-
ban ugy érzem, hogy meggyőz engem ; de mihelyt félre tet-
tem a könyvet és gondolkodom magamba mélyedve a lélek 
halhatatlanságáról, megtörtenik velem, nem tudom miként, 
hogy visszaesem kételyeimbe. 

Ez oly tény, melyet a moralisták hirdetnek, és melyet 
többé-kevésbé minden elmélkedő ember tapasztalt. 

Most már Ítéletet mondhatunk azon elméletnek, mely 
ellen küzdünk, befolyásáról oly elmére, mely a szenvedély 
ádáz hatásának hódol. Távol attól, hogy hozzáfogna az inga-
dozás e szomorú forrásának kiszárításához, kész, épen el-
vének értelmében is, mohón befogadni a kételyeket, me-
lyek ostromolják, s azoknak mérges hatását kedve sze-
rint Ízlelgetni. Valóban, a helyett, hogy bizonyosságra ve-

zetne, nem látjuk-e, hogy ez a módszer végzetesen épen arra 
czéloz, hogy minket abból kiforgasson ? Kiváló elmék értelme 
még megláthatja e szirtet és kikerülheti ; és ha, jobban su-
gallva, megáll csakugyan és megveti, vájjon ez azon elvnek 
erejénél fogva történik-e, mely szerint annyit kell kételkedni, 
amennyit csak lehet ? —• Aztán, azok, kiknek nincs bátor-
ságuk gyakorolni elveiket, nem fognak-e találni legnagyobb 
ürügyet arra, hogy elobe szedjék gyakorlatukat, mint Mon-
taigne mondá. 

Vonjuk tehát le a következtetést. Ez az elv, mely 
nem alkalmazható a physikai rend igazságaira, egyike 
a leghalálosabbaknak a morális igazságokra. Azt akar-
juk-e evvel mondani, hogy az teljesen ártatlan a meta-
physikában, t. i. azon igazságok rendjében, melyek föltétlen 
szükségességük jellegénél fogva leginkább valók arra, hogy 
a kételynek ellentálljanak ? Nem hisszük. Igazán, az ellen-
kezőnek megfoghatatlansága, mely a metaphysicai igazsá-
gok csalhatatlan criteriuma, csak a legközvetetlenebb el-
vekre és deductiókra alkalmazható. Mihelyt a láncz, mely 
az elvet a következményekhez fűzi, kinyúlik, a viszony 
mely összefűzi, már ez által valamit veszt az ő kényszeritő 
evidentiájából, vagyis az ellenvetés lehetségessé válik ; é3 
lia igazán szilárd bizonyosság csak azon foltét alatt lé-
tezik, ha kimerítettük a kételynek még lehetőségét is, 
kinek lesz valaha joga magát tudományosan meggyőző-
döttnek tartani ? Kinek lesz merészsége magának azzal 

o o 
hizelegni, hogy átfutot ta és megoldotta a lehetséges 
ellenvetéseknek egész körét? És nem tehetjük-e min-
dig kérdés tárgyává, vájjon elég állhatatosság és szilárd-
sággal kételkedtünk-e ; és ennél fogva vájjon nem lesz-e jó 
újra elővenni a tulságig vitt kételynek fáradságos kísér-
letét ? 

Valóban nem ismerünk kijárást ilyen helyzetből ; és 
ha valaki nem mond le őszintén az elvről, mely e helyze-
tét okozza, nem habozunk az ilyenek helyzetét kétségbe-
esett helyzetnek tartani. 

Egészséges logika nem képes ilyen végletre vinni. Két-
ségkívül, az ész azt parancsolja, hogy bizonyíték nélkül mit 
sem fogadjunk el,"de rendeli azt is, hogy érjük be oly bizonyí-
tékkal, milyet a dolgok megenged. E bizouytékokat bír-
ván, a logika fölhatalmaz, hogy jelentsük ki magunkat 
bizonyosaknak, be nem várva azt, mig kiküszöböltük a ké-
telyre való számtalan ürügyet, mikkel a tudatlanság s a rosz 
akarat mindig törekedni fognak magukat takargatni. — o o o 

(Folytatjuk.) 

Mire használták a pápák az ő hatalmukat? 
(Eyyháztörténelmi tanulmány.) 

Az eddig mondottakban a pápai hatalmat mi oly fény-
ben láttuk, hogy ezeknek tekintetbe vétele elégséges bárkit, 
ki előítéletektől egészen nincs elfogulva, azon Ítéletre bírni, 
hogy azon mód, melylyel a pápák az ő hatalmukat hasz-
nálták, koránsem veszélyes a világra nézve, sőt forrása sok 
áldásoknak. Azonban még más szempontok is léteznek, me-
lyek e hatalmat magasabb fényben engedik láttatni. 

Az eddig mondottak után még néhány szempont 
marad hátra, hogy a pápai hatalamat teljes fényben fel-
tüntessük. Ide tartozik legelőször azon jellenség, hogy a 
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pápai szék különösen menedéke volt, és oltalma minden el-
nyomottak és szegényeknek. 

IIa valaki sehol jogot, segélyt találni többé nem re-
mélhetett, úgy tudta, hogy még mindig van egy menhely 
számára, hol elnyomatásában védelmet, elhagyottságában vi-
gaszt, s közbenjárót elnyomóinál ügyében remélhet. Ide 
irányzá lépteit, ide küldte kérését, és panaszát. Már nagy 
Athanáz, üldöztetve mint egy vad, s mindenkitől elhagyatva 
I. Gyulához menekült, és bizalma nem csalta meg. Dama-
zushoz fordult Vazul, midőn semmi reményt többé nem lá-
tott, hogy a keleti nyomorúság megszűnjék. I. Inczéhez for-
dult Chrisostoin, midőn minden emberi remény elhagyta őt. 
Rómában kerestek és leltek védelmet Anselm, és> Beket Ta-
más. A római székhez menekült, midőn X I . Kelemen ült a 
trónon, egyszerre 300 pap, kik Siciliából menekültek, és 
mindnyájan védelmet és kenyeret találtak. A fogoly oroszlán-
szívű Richard tudta, pártfogót szabadulására kiben keressen. 
H a egy királyné kéjelgő férjétől czudarul eltaszíttatott, mint 
Thietberga, Ingeburg, Bertha, és sok mások, egyenest a 
pápákhoz menekült. Ilerczegek, kiket kiskorukban egy ro-
kon örökségük, fejedelmek, kiket egy hatalmasabb szomszéd 
országuktól meg akart fosztani, városok, melyek szabadsá-
gukat valamely hatalmas fejedelem által veszélyeztetve lát-
ták, mindezek menhelyet a szorongatottak közös gyámjá-
nál leltek. Elűzött fejedelmek, még görögök s mohamedánok 
is, a pápa védelme alá menekültek. Hozzájok kiáltottak az 
alattvalók, kiket uraik nagy adóval, és rosz pénzzel sanyargat-
tak; hozájok a kereskedők, lia egy méltatlan fejedelem áruikat 
tőlük elvette, és ú t jukat állta ; hozzájok a hitetlenek igája 
alatt szenvedő keresztények Edessa,Tunis, Cyprusból. A pápa 
az elfoglalt Konstantinápolyból menekvő görögöket tár t ka-
rokkal fogadta ; ő neki volt minden hatalmasok között bátor-
sága egy zsarnok császárt megdorgálni a kath. egyház eltip-
rása miatt Lengyel- és Oroszhonban. Ránézve elégtétel volt, 
hogy a zsidók is hozzá jöttek, ha sehol többé védelem-
re nem leltek. Ezek ama hatalom diadalai, melytől min-
den szabadság elnyomását, és a közjólét veszélyeztetését 
féltik! „Nagy eszélyességgel és dicsérendő részrehajlatlanság-
gal adtak a pápák törvényeket, melyek bámulatra méltó 
ügyességgel alkalmaztattak; és a világi uralkodók mily sora 
— ha mindent csupán világi szempontból tekintünk is — 
helyezhető eléjük vagy velük egy sorba ? Vagy tán a sok 
császárok és királyok a ker. világot jobban összetartották, 
és kormányozták volna, a pogány és vad népeket könnyeb-
ben megtéritették volna, mint a pápák? A világi és egy-
házi kötelék fokozatain keresztül ijesztőleg működtek ők 
hol kellett, de époly türelmet, mérsékletet, és szívélyességet 
tanúsítottak . . . Hány önkényt, és jogtalanságot a fejedelmi 
családokban gyakran eltávolítottak, vagy megjavítottak! Ok 
számtalanszor méltatlan papokat rendbe tartottak, vagy 
megbüntettek; egyesek,még a legigénytelenebbek is védelmet, 
és segélyt nyertek náluk; mig ott, hol a világi kard egyedül 
határoz, erőszak ellen semmi, vagy újra csak erőszakos segély 
lehetséges.S mily részrehajthatlanul védtek papokat a világiak, 
és világiakat papok ellen, kitűnik azon általános törekvésből, 
hogy mindkét rész védelmük alá sietett ; hogy mily ke-
vés előttük a személy iránti tekintet, bizonyitja az öröm, 
melyet gyámoltalan özvegyek és árvák nyilvánítottak, 

mihelyt ügyükről valamelyik pápa értesült. Csak azok szid-
ják a római széket kik büntetlenül igazságtalanságot szeret-" o o o 

nének elkövetni, vagy feledik, hogy a legkedvesebbek a jó 
végett szigorúan tartatnak, ha minden engedelmet és alá-
rendeltséget elvetnek. Mindnyájan belátják, mily borzasztó 
a világiak zsarnoksága, mely harczias irányzatból keletke-
zett, hogy ellenben a valódi segély az egyháziban van, azt 
senki sem akarja belátni. 

Mi a pápák jótékonyságát illeti, kénytelenek va-
gyunk a tárgy bősége miatt egyes példákra szorítkozni, me-
lyek véletlenül eszünkbejutnak. I. Pál a szegények iránti sze-
retetben méltán áll nagy Gergely mellett; maga kereste fel a 
szegényeket, segélyt vitt nekik, vigasztalta őket. a börtön-
ben sinlőket meglátogatta, iparkodott megakadályozni az 
uzsora következményeit, özvegyeket, és árvákat szívte-
len hitelezők ellen pártfogolt. ') I. Adorján rendezte a sze-
gények ápolását Rómában, a mennyiben minden plébánia 
részére egy diaconátust alapított, melyeket fekvő javak-
kal látott el. Asztalánál naponként 100 szegény evett. Ide 
járul tak a sok idegen házak, kórodák, iskolák, ugy hogy 
Róma már akkor bőviben volt a ker. jótékony inté-
zeteknek. I I I . Leó és I. Paschál is személyesen meglátogat-
ták lakaikban a betegeket. 3) VI. István asztalánál rende-
sen megjelentek vendégkép a szegények.4) A középkori 
pápák, tagadhatatlan, ily alakban nem pártfogolák a szegé-
nyeket, legalább kevésszer olvashatjuk ezt. De ezért ők igen 
menthetők.Mert akkor a jótékonysági érzet oly általános volt, 
hogy részükről ily hathatós és terjedelmes segélyezés nem 
volt szükséges, rendkívüli szerencsétlenségeket leszámítva. 
Ily esetekben a szegények azonban jól tudták, hogy náluk 
tetemes segélyre számithatnak. Másrészről a pápáknak ak-
kor sok áldozatot kellett hozni a keresztes hadak és missiók-
ra, két oly vállalatra, mely a szegények, foglyok, és szoronga-
tottaknak a legtávolabbi országokban is javára volt. A jóté-
konyság e neméről azonban bajosabb könyvet vezetni mint a 
szegényápolás és a szeretet által alapitott intézetekről egyes 
városokban. Minél inkább tünedeztek ezen utóbbi igények, 
minél jobban fogyott a közös jótékonysági érzet, annál in-
kább felkarolták a pápák újra a szeretet amaz ősi gyakorla-
tait. Már VI . Jenőről tudjuk, hogy ő nagy barátja volt a 
szegényeknek. V. Pius gyakran személyesen meglátogatta 
a szegények lakait, megcsókolta sebeiket, vigasztalta őket 
szenvedéseikben , és előkészité őket keresztény halálra. 
Bölcs takarékossága képessé tette őt nem csak naponként 
bő alamizsnát osztani, hanem ajtatos intézeteket is alapitani, 
melyek között az if júság képzésére szolgálókat segélyezte 
leginkább. E pont előtte oly fontosnak látszott, hogy azt egy 
külön Bullában 1571-ben segélyezésre minden papnak aján-
lotta. 5) O alatta jöttek Rómába az irgalmas testvérek is. 
Szegény leányok kiházasitására jelentékeny összeget osztott 
ki. Éhség alkalmával gabonát vásároltatott, és oda aján-
dékozta a szegényeknek, vagy olcsó árért adta. Egészen fel-
tűnő, mit X I I I . Gergely tett a szegényekért, minthogy ő 

') Raumer G. d Hohenstaufen VI. k. 59. 
2) Ratzinger a. a. 0. 226 lap. 
3) U. az 225. 
«) U. ott 228 lap. 

„Ex debito pass, officii ' 6. Oct 1571. Bullar. magnum. Luxen-
burg 1742 11.371. 
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egymaga, mint már emiitők, mily bámulatos összeget adott 
collegiumok alapítása, és a tudományok felvirágoztatására. 
Ez ideig a római koldus az illem határán tul dölyfösködött. 
Gergely azért a koldusok részére egy menhely t épitett 1561-
ben.A sz. Háromságról nevezett társulat vezette körmenetben 
a szegényeket e házhoz: 850 ily szegény volt, kik ott marad-
tak, mig V. Sixtus a „Mendieanti a -- Sisto-féle" kórodat nem 
alapitá6) Igy könnyű elhinni, ha beszélik, hogy X I I I . Gergely 
alatt Rómában az utczán egy koldust sem lehetett találni.7)Az 
1582-iki éhséges években 52,000 aranyat adott kenyérért a 
szegények részére. Szegény leányok kiházasitására nem ke-
vesebb mint egy millió tallért adott ki.8) Ez az irgalmasság 
műve, mely jól gyakorolva a sociál kérdést maga félig meg-
oldaná. Mert lia a fiatal leánykák erkölcs és illem közt 
tartatnak, és biztos családi állapot elérésére képesítet-
nek, ugy élősdik nem támadnak, mely már maga veszély a 
fennálló rendre nézve. Az által, hogy a pápák különös 
előszeretettel gyakorolták a szeretet e műveit, különösen ki-
mutat ták azon hajlamaikat, melyek az emberi társadalom-
ra oly hasznosak. 9) Hogy ismét X I I I . Gergelyhez vissza-
térjünk, az még nem minden, mit ő a felebaráti szeretet ama 
műveiben gyakorolt. Az 1575-iki jubileumnál, az ő rende-
letére 200,000 zarándok lett ellátva Rómában. A szeren-
csétlen cyprusiaknak 470,000 scudit ajándékozott. 10) Egy 
szóval jótékonyságáról oly sok és nagyszerű példák tanús-
kodnak, hogy végre is valószínűen hangzik, hogy ő csupán 
alamizsnákra 30 milliót adott ki. n ) VI I I . Kelemen 
a jubileumi évben 1000 zarándoknak mosta meg a lábát, és 
hordott fel nekik ételt.12) Akkor Rómában 2.700,000 za-
rándok fordult meg. VI I I . Orbán, X . Incze, X . Ke-
lemen, X I . Kelemen, X I I I . és X I V . Benedek, és X I I . 
Leóról hasonlók említtetnek. A zarándokok meghatva néz-
ték e jelenetet, és elterjesztették mindenütt a pápák szerete-
te és leereszkedésének hírét ; a hitetlenek, és tévelygők pe-
dig, kik ezen önmegalázódást látták, a zsidók és törökök ép 
úgy mint az eretnekek, megyőződtek és megtértek ezen lát-
ványnál. Calvin unokája egyike volt ezeknek, kit a kegye-
lem egy ily pillanatban hatott meg.13) V. Pál , a Borghese 
családból, minden rokonában képes volt valódi vetélkedési 
buzgalmat ébreszteni : az ő műve volt a sz. Háromságról ne-
vezett társulat. I4) V I I I . Sándor megnyitá a sz. Lélek és Meg-
váltóról czimzett 2 kórodát. '5) Midőn nagy éhség, és ennek 
folytán dögvész ütött ki, iszonyú áron gabnát vásárolt 
Hollandiában, és csekély árért osztogatta, egyszersmind 
nagy építkezésbe fogott, hogy a népnek munkát és kenye-
ret adjon. S mikor a város hálául szobrot akart emelni, 
lemondott e megtisztelésről I6) I X . Kelemen ismét kiváló 
barátja volt a szegényeknek, kik közül 12 asztalánál evett 
naponként, megmosta lábaikat, és hogy az irgalmasság testi 

6) Gournerie V. 464. 
') Reumont 111. II. 568. 
8) U. ott. 
9 ) Magúirre a. a. 0. 288. 
lu) Reumont a. a. 0. 668. 
" ) Gelasius Hiber III. 371. 
12) U. ott. III. 372. 

Faber. Leben d. b. Philipp N. 481. 
>4) Gournerie III. 8. 
'5) U. ott. III. 62. 
'«) U. ott. III. 60. 
" l Hiber a. a. 0 III . 386. 

cselekedeteivel meg ne elégedjék, maga részesité őket,] ker. 
oktatásban. A mellett kedvencz foglalkozása volt a kórházi 
betegek látogatása. 17) X I . Incze elődei fölött annyira ki-
tűnt a szegények iránti irgalmasságban (bizonyára nem cse-
kély feladat !) hogy a „szegények atyjának" neveztetett el, 
és halálakora nép ugy gyászolt, ahogy még egy pápa halálá-
nál sem történt. 18) Midőn Romagna, Aemilia, és más vidé-
keken föklrengés dühöngött, 150,000 tallért oszta ki a sze-
rencsétlenek között s elengedé minden adójukat, ugy szin-
tén a nyilvános terheket igen megkönnyité. Különös gondot 
fordított a gyermekek, kivált a leánykák nevelésére való in-
tézetek felállítására. 19) Az eszközöket az irgalmasság ezen 
cselekedeteire, és a török háborúk kiadásaira, szigorú nélkü-
lözés által szerzé meg. Szegényes öltönyét saját kezével fol-
tozgatta, kis kamaráját , mely szegényes berendezéssel bírt, 
soha se hagyta el, hogy fényesebbel cserélje fel. Senkisem 
tudta felfogni, hogyegy oly erőteljes test, mint az övé, oly 
szegényes táplálkozással fenntartható legyen.20) Csupán 
rokonai iránt volt szigorú egész a tulsásig. 50 napig kö-
nyörgött unokaöcsé Odeschalchi Livio, hogy őt láthassa. 
Hasztalan. Végre, midőn haldoklott, bocsátá maga elé. S mi-
dőn őt halálos ágya lábánál térdelni látta, eszébe ju t ta t ta az 
agg pápa elődei példáját, kik a szegényeket ápolták, a bete-
gek és gyengéknek segítségére voltak, és meghagyta neki, 
hogy 100,000 scudit fordítson jó cselekedetekre. Erre rneg-
áldá őt, és elbúcsúzott tőle 21) Ez egy pápa végrendelete ! 
Egy ily pápa erényei és jótettei, — kit a nép mint szentet 
tisztelt, és ereklyéiért czivakodott, melyek által feltűnő 
csodák történtek 22), — mégis utódai Ítélete szerint elég-
telenek voltak arra. hogy őt az oltár tiszteletére méltóvá 
nyilvánítsák ! A pápák magukban sokat követelnek ! 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t . Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. — 
Nevezetes korszakok nevezetes nyomtatványai figye-

lemre méltó eredményt és hatást szoktak feltüntetni. Egy 
jeles tudósunk helyesen jegyezte meg, hogy „a magyar álla-
mot" culturai és nemzeti missiójának teljesítésében a kath. 
egyház minden időben őszinte odaadással és áldozatkészség-
gel támogatta. A kath. egyház az u. n. reformatio terjesz-
kedésének annyi zavart okozó bús idejében is megértette 
küldetését. A evangeliumi mustármagból óriási nagygyá és 
erőssé nőtt fának a romboló vihar letörte bár egy-két ágát, 
melynek lombjai aztán hervatagokká lettek ; de, elvonulván 
a megpróbáltatás vészszel terhes felhői, — a derült ég jó-
tékony napja frisebb lombozatot és dús virágzatot növesz-
tett azon ősi tán, melynek árnyában a béke áldása kél e föld 
nemzetei szamára. Vagy, ne szóljunk képletesen. A kath. 
egyh. birta és birja nagykorúságát, a nemzetek művelődését 
leginkább biztosító, változhatlan elveit,s megállta a harczot.iz-
mosodott;szemei előtt tar t ja s tar tot ta foly vást culturai és nem-
ezti küldetését,melyet tettekben legékesbszólóan bebizonyított. 
— A kik azt szeretik állítani, hogy a protestánsok szemben 

!8) Nat. Alex. h. e. (ed Bind. 1791.) XX. 150. 
») Nat. Alex 1. c. p. 153.. 
-») Ibid. p. 148. 
81) Gournerie III . 78. 
«) Nat. Alex. XX. 153. sg. 
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a katholikiisokkal leginkább előmozdították a nemzeti nyelv 
és irodalmi müvelését, rohamosan kezdték a nyomdák fel-
állítását, — annak csak akkor volna kiváltságosán kellő 
értéke, ha azt is bebizonyíthatnák, hogy ugyanakkor az egy-
ház nyomtató intézetek állításán nem fáradozott és a kath. 
egyházi irók magyarul nem irtak. A felelet pedig épen 
ellenkező. Hiszen már akkor irtak, és oly nagy fáradsággal 
küzdöttek az egyház fiai az irodalom és művészét szolgála-
tában már azon időben, mikor a protestántismus csirájában 
szendergett még. A kik ily kitartó munkához szoktak a ke-
vésbbé kedvező viszonyok között, azok a könyvnyomtatás 
életbe léptetése után is példányképül állottak a magyar 
nemzet szolgálatában. Erről győz meg az irodalomtörténet, 
és tegyük hozzá, győzött meg az orsz. magyar könyvkiállí-
tás is. Hogy pedig a kath. irók az egyház örökszép nyelvén, 
a latinon is irtak, az ismét mit sem vonhat le hazafiságuk-
ból, s nyelvök szeretetéből, a mennyiben ama világnyelven 
azelőtt és akkor még a protestánsok is i r t ak ; s valamint itt, 
ugy amott csak hasznot meríthetett, a hazai nyelv később 
ama classicus nyelv használatából, minthogy a latin nyelv 
alak- és mondattani szerkezetének ismerete, a kifejezések 
ereje és sokfélesége, szónoklatának és költészetének megra-
gadó kellemei, mind arra szolgáltak, hogy nagynevű Íróink 
megalkossák irodalmunkban a classicismus korát. 

Honunkban, a mint az említettem egypár nyomda mű-
ködésének hatásából következtetni lehet, az irodalmi erőket 
ugyancsak aczélozta a sokfelől támadt hitvita, és az évek 
hosszú során tartó vallási villongás. Lát tuk, hogy az egy-
ház érdekében működött nyomtató intézetek mily hévvel 
léptek síkra a hasonló fegyverek ellen; a felemlítettek mel-
let felhozhatjuk még a csiki sz. Ferencz-r. szerzetesek kolos-
torában volt nyomdát, mely 1676 tói 1 685-ig működék. Vol-
tak még tekintélyes nyomdák, s volt néhány kisebb, csak rö-
vid ideig dolgozó nyomtató hely, melyek a protestántismus 
ügyeinek szolgáltak. Igy Csepreg (1625—1643.) nyomdája az 
evangélikus hitfelekezet. Gyula Fehérvár pedig kizárólag 
az unitárius hitfelekezet érdekét szolgálta ; — mig más 

majd nagyobb, majd kisebb nyomtató műhelyekben mind a 
katholicismus, mind a protestántismus érdekében irt mun-
kák láttak napvilágot, a mint a változó körülmények hoz-
ták magukkal. Ha végig tekintünk ama kor irodalmi ter-o o o 
mékein, azt találjuk, hogy a kath. egyház, annyi támadással 
szemben, akkor is dicsőén betöltötte hivatását; megtette 
szolgálatát a hazának ; s a haza és nemzeti nyelv iránt való 
szeretetben, a bitből sarjadozó erkölcs védelme- és a nemzet 
boldogitását czélzó törekvésben, dicső múltjához hiven, nem 
engedé magát főlülmulatni senki által. Beismerték és isme-
rik ezt a legtekintélyesebb protestáns irók is ; (V. ö. a 
„Rei."-ban, 1876. é. I I . k. 44—50. sz. megjel. ily cz. hosz-
szabb közleményemet: „Néha az idegen toll is megadja, a 
mi a mienk".) mert az egyház gyermekeinek működését 
környező elismerés nem egyszerű virágbokor, melyet minden 
kis szél letéphet, hanem árboczokkal ékes nagy hajó, mely 
kitüri a vihart. Természetes, hogy a protestánsok hazafi-
as tetteinek mi is legnagyobb tisztelettel adózunk. 

(Folytatjuk.) 

Budapest , junius 7. A Tisza-eszlári eset és még valami. 
— Ne ijedjenek meg a t. olvasók e czim mia t t ; ne ijedjenek 

meg, nem fogunk mi evvel, a különben tagadhatatlanul elég 
nevezetes esettel foglalkozni, foglalkoznak avval elég bősé-
gesen a napi lapok; egyáltalában még czimben sem említet-
tük volna fel ez esetet, ha erre más körülmény nem kény-
szerített volna bennünket, mely azonban kötelességünkké 
tette, hogy kapcsolatosan evvel az esettel, válaszoljunk arra 
a felhívásra, mely a tisza-eszlári esettel összefüggőleg meg-
jelent, mentve a zsidókat, mintha ők vallási czélból keresz-
tény vért használnának és felhíva a magyarországi püspö-
köket, hogy a zsidók ártatlansága érdekében szavukat fel-
emeljék. 

A ,Pester LI.' junius 4 iki számában ugyanis egy 
bécsi zsidó, kiindulva páter Tamásnak Damaskusban tör-
tént meggyilkoltatása esetéből és hivatkozva a hirneves 
Veithra, ki a szószéken tagadta, mintha a zsidók húsvéti 
ünnepükön keresztény vért használnának, a következőket 
mondja: „Mily szép és lélekemelő lenne, ha most, midőn a 
modern Hámánok minden alkalmat felhasználnak az ő is-
tentelen gyűlöletükben, hogy a zsidókat is a leggyalázato-
sabb bűntényről vádolják, ha — igen ha — a siófoki káplán 
szép és valóban humánus példája nem maradna egyedül és 
Magyarország nagyszellemű és fólvilágosult püspöki kara, 
ha ez különben meggdőződésével nem ellenkezik, szavát fel-
emelné dicsőségére az igazság és örök szeretetnek, a mely 
állítólag a keresztény egyház fénylő symboluma ! Valóban 
a keresztenység egy vallási ténye sem lenne fenségesebb, 
mint az igazság és egy egész néptörzs fenyegetett ártatlan-
sága mellett tett nyílt vallomás, mely népnek köszönheti (t. 
i. a kereszténység) eredetét." 

Eddig ez a nevezetes felhivás, mely létét a tisza-eszlári 
esetnek köszöni, minthogy tudvalevőleg ez esetben is keresz-
tény vér ontásával, vallási czélokra, vádoltatik a zsidóság. 
Ismételjük, hogy mi az esettel nem foglalkozunk, mert nem 
akarunk izgatni. Azért mi nem mondjuk sem azt hogy zsi-
dók ölték meg a tisza-eszlári leányt, sem azt, hogy val-
lási czélból öletett meg, sem az t , hogy valaha ki fog 
vagy ki nem fog derittetni az igazság. Ez mind a mások 
dolga; hanem ami már a felszólítást illeti, arra mindenek 
előtt is azt jegyezzük meg, hogy a felszólítás rágalmakról 
beszél és e rágalom, illetőleg pedig az ártatlanság feletti 
öntudat sajtolta ki e felszólalást. Nem tudjuk, hogy a fel-
szólalónak nem jutottak-e eszébe másféle, mások ellen irány-
zott rágalmak, pedig nagyon el kelt volna, hogy eszébe jus-
sanak, hiszen neki tudni kellene, hogy a kereszténység, a 
katholicisnius, a papság, annak törekvései ellen irányzott 
rágalmak, a legnagyobb részt zsidók által iratnak és ter-
jesztetnek lapokban, ugy, mint könyvekben. Mi minden, 
tehát a zsidók ellen intézett rágalmat is bűnnek tartunk 
és azt minden körülmény közt tiltottnak tart juk, az ellen 
felszólalunk. Felszólalt-e valaha Mannheim ur, vagy hit-
sorsosai közül valaki, a zsidóság által a kereszténység ellen 
szórt rágalmak ellen valaha ? Érezte-e, mily szép, mily 
magasztos lenne, a kereszténység ártatlansága mellett szót 
emelni, midőn azt a modern pharisaeusok és Írástudók rá-
galmazták? A felszólaló már tud egy kath. káplánt felmu-
tatni ki a zsidóság mellett felszólalt. Mi feltudjuk a zsidó-
ságot mutatni, mely a kereszténységet gyalázza, de egyet 
sem a zsidók közül, ki a kereszténység mellett szavát emel-
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né. Azt hisszük, hogy ilyen kis reflexió annál kevésbé ár-
tott volna, mielőtt e felszólítás megíratott, mert a kath. 
papság nem rágalmaz senkit sem. 

A mi már a felszólítás azon kifejezését illeti, hogy a 
kereszténységnek a szeretet a symboluma és ennek a szere-
tetnek kell lenni a püspöki kar fellépése indokának, az bi-
zony igen szép, még pedig nem csak abban a kétes kifeje-
zésben, mely használtatik, hanem a valóságban is. Es hogy 
mennyire gyakorolja a főpapság ezt a szeretetet, még a 
zsidók iránt is, annak nem egy példáját tudjuk; de az vi-
szont nem nagy szeretetre mutat, hogy épen akkor, mikor 
e szeretetre történik hivatkozás, ugy oda vetőleg mondatik, 
hogy szólaljon fel a püspöki kar a zsidóság mellett, ha az 
,meggyőződésével nem ellenkezik.' E kifejezés, tekintettel 
a szövegre, mintegy kétségbe látszik vonni a szeretet gya-
korlását az igazság érdekében. E felfogás ellen szavunkat 
fel nem emelni lehetetlen. A püspöki kar bizonyára tudja, 
mit követel tőle a keresztény szeretet. Azt, ha a szükség kö-
veteli, gyakorolja is, és ez a szeretet nem szűnnék meg sze-
retet lenni akkor sem, ha, tegyük fel, a jelen esetben nem 
győződnék meg a püspöki kar annak szükségességéről, hogy 
Mannheim uram figyelmeztetésére felszólaljon. Megjárnánk, 
ha a püspöki kar ker. szeretete attól tétetnék függővé, hogy 
felszólal vagy nem szólal fel, mert a zsidókról egy pár lap-
nak tetszett a zsidóknak nem kedvező hirt közölni. Ebből 
akarni megítélni a magyar kath. püspöki kar ker. szerete-
tét talán mégis igazságtalanság volna. Az ez irányban tett 
követelést nem is tudhat juk be másnak, mint az öntulbe-
csülésnek és azon természetnek, mely a zsidók sajátságát 
képezi, melyet azonban bővebben és világosabban jellemezni 
nem akarunk. 

Bármily feltűnő legyen is azonban mindaz, amit 
eddig abból a felszólításból kiemeltünk, a legcsodálato-
sabb azonban mindenek közt, midőn Manheim uram abból 
is argumentál és mintegy kényszeríteni arkarja a püspököket 
a zsidók melletti felszólalásra, mert a kereszténység erede-
tét a zsidóságnak köszönheti. Már erre az okoskodásra az-
után eláll az ember esze. Ez körülbelül olyan forma argu-
mentatio, mint mikor arra történik a zsidók ártatlanságának 
bebizonyítása végett hitvatkozás, hogy az d szövetségi sz. 
írásban nyomva sincsen, mintha a zsidók husvétjukra ké-
résziéin/ vért használtak volna. De hát kérjük, ilyen alka-
lommal, midőn valakinek segítségét, közbenjárását akarja a 
zsidóság igénybe venni, illetlen dolog játékot űzni, mert 
hát mi köze van akár az ó zsövetségi zsidóságnak, akár 
a kereszténységnek, akár annak, hogy Istennek tetszett a 
kereszténységben betetőzni azon kinyilatkozást, melyet az ó 
szövetségben kezdett, ahhoz a kérdéshez, hogy használ-e a 
zsidóság vagy sem keresztény vért az ő húsvéti ünnepén ? 
Ezeket a dolgokat összekötni akarni és azon összekötetésből 
levonni akarni mintegy a kötelességet, hogy a püspöki kar 
védelmezze a zsidóságot a megtámadás ellen, mégis csak fur-
csa észjárásra mutat, nemde ? Már mi az ilyen okoskodást el 
nem fogadjuk, hanem tanácsul azt adjuk, hogy mutassa ma-
gát a zsidóság tettleg méltónak a védelemre, és akkor ez a 
védelem, ker. felebaráti szeretetből, minden felhívás nélkül, 
minden keresztény ember részéről megadatni fog a zsidó-
ságnak. Q 

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT 
f . h. 6-án tartott vál. ülése. 

Elnökölt : Tárkányi Béla, apátkanonok társ. alelnök : 
Társ. alelnök minden előtt jelentést tet t római külde-

téséről, melyet a közgyűlésből nyert volt. O szentsége nagy 
kegyességgel fogadta a társulat kiadványait a vaticani 
könyvtár számára; áldását adta a társulat elnökeire, tiszt-
viselőire és minden egyes tagjára, s a kath. irodalom ter-
jesztésében további kitartásra buzdított. Ugy szintén a tár-
sulatnak hozzá intézett hódolati feliratát is a legnagyobb 
kegyességgel fogadta. 

Továbbá felolvastatott főmag. dr. Haynald Lajos bi-
bornok-érsek következő levele : 

„Tisztelt Szent-István-Társulat ! 
A vaticani levéltár Magyarországra vonatkozó iratai-

nak kiadására létesült vállalat az eddigi aláírók mai napon 
tartott értekezletében megalakulván, működését előkészítvén 
és megkezdvén, azt határozta, hogy a magyar kath. tudomá-
nyosság szolgálatában több évtizedeken át már dicsőén mű-
ködő Sz.-István-Társulatot tiszteletteljesen fölkérje, kegyes-
kedjék saját pénzkezelési hivatalnoka gondozására átvenni 
a vaticani iratkiadó vállalat pénzeit, azokat a minden ne-
mes és magasztos hazai törekvéseket saját hivatása körében 
legönzetlenebb módon előmozditó „Magyar-Földhitel-Inté-
zet"-nek előleges beegyezése kikérése után igenlő esetben 
annak gondozására bizni ; és igy a pénzkezelés pénztári ré-
sze elintézve levén, a bevételbe és kiadásba teendő összegek 
iránt a vaticani iratok kiadására alakult vállalat állandó 
bizottsága elnökének, névszerint nm. Ipolyi Arnold püspök 
urnák és vezértitkárának, névszerint ft. Fraknói Vilmos 
apátkanonok urnák utalványai szerint eljárni. 

Minek szives elfogadásáról a mondottam bizottságot 
egyenesen értesíteni kegyeskedjék. 

Egyébiránt kitűnő tisztelettel, katholikus és hazafiúi 
üdvözlettel maradok. 

Budapesten, 1882-iki junius 4-én. 
A tisztelt Sz.-István-Társulatnak 

lekötelezettje 
D r . Haynald Lajos 

bibornok-érsek, értekezleti elnök. 

A választmány hódoló tisztelettel fogadta ő eminen-
tiája bizalmát; a legnagyobb készséggel beleegyezett, hogy 
a vaticáni iratkiadó vállalat pénzeit a társ. pénztárnok ur 
kezelje, szerencsésnek érezvén magát, hogy oly nagyszerű 
vállalatnál bármikép is segédkezet nyújthat.Valamint a czim-
zett vállalat a Szent-István-Társulat házában constituálta 
magát, ugy bizonyára a társulat a legnagyobb örömmel 
fogja helyiségeit ezután is a vállalat magasztos czéljaira át-
engedni. 

Társ. alelnök bemutatta Hoványi, „Fensőbb katholi-
cismus elemei" c. művének megjelent I I . kötetét, mely tag-
illetményül fog a tagoknak szélküldetni. 

Févál Pá l „A jezsuiták"-ról irt magyarított müve a 
birálók véleménye alapján kiadásra nem fogadtatott el. 

Ellenben a két biráló ajánlása folytán kiadásra elfo-
gadtatott Szentimrey Márton „Svéd Krisztina" czimű műve. 

Fölolvastatott társ. igazgató véleményes jelentése egy 
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kiadandó családkönyv iránt. A könyvkiadó bizottság által 
pártolólag beterjesztett jelentést a választmány magáévá 
tette, és a családkönyv szerkesztésével az igazgatót biz-
ta meg. 

A társ. t i tkár jelentést tett. bogy a bold. gr. Györy 
László végrendeletileg a társulatnak 500 fr t hagyomá-
nyozott. 

A társ. alelnök a válaszmány nevében mély részvétét 
fejezte ki az érzékeny veszteség fölött, mely társulatunkat 
a gróf halála által érte. és indítványára elhatároztatott, 
a gyászoló családhoz részvétnyilatkozat intéztessék. 

A titkár jelentette, hogy az utolsó választmányi gyűlés 
óta 32 rendes tag lépett a társulatba, névszerint : Horner 
Jakab biharmezőkeresztesi esp. pleb. ; gr. Zichy A ladár ; 
Sároasy István szentgyörgyi r. kath. lelkész ; Sullay István 
bogácsi plébános ; Nádasdy Elek kir. tanácsos a legfőbb 
számszék irodaigazdatója ; Kriskó János Alajos budapesti 
ügyvéd: Anderle József mindenszenti káplány; Zomhory 
Béla miskolczi hittanár ; Bartányi Károly uj-hutai lelkész ; 
Pogány Imre hámori lelkész ; Simon Endre aszalói lelkész ; 
Dr. Beiniscli Antal császári királyi szolgálaton kiv. ezred-
orvos Nagy-Magyaron : Kudlik János püspöki plébános ; 

Pázmány Károly félli plébános ; Bátor Mátyás besztercze-
bányai növendék pap ; Tragor Antal püspöki szertárnok Vá-
czott; Kulunchich Jesse sz.-fer.-r. áldozár s tlieol. tanár 
Kecskeméten ; Bezse Géza szili káplán ; Németh Gábor sza-
nyi káplán ; Szűcs Emil vasúti felügyelő az észak-keleti 
vasútnál ; Bilitz István g. kath. esperes pleb. Nagybányán • 
Langer Sándor népiskolai tanitó, Nagybányán : Mosbacher 
Adám orgonász Nagybányán ; Fedorcsik Péter plébános 
Bár t fa luban; Terenyei Béla plébános Józsefházán; Fder 
Eduárd pleb. Lápostornyán ; Boythor István városi főbiró, 
tanácsnok Felsőbányán ; Herz György karmester s orgonász 
Felsőbányán ; Konczwald András k. szertárnok Felsőbá-
nyán : Kunczl Lajos ügyvéd s főjegyző Felsőbányán ; Eácz 
János magánzó Felsőbányán. 

A t i tkár jelentette, hogy néhai Ilupka Károly füzéri 
plébános 1 fr t 80 krt hagyományozott a tánsulat részére 
továbbá hogy a néhai Perger János kassai püspök 1000 f r t 
hagyománya befizettetett a társulat pénztárába. Néhai Kele-
men István kiskőrösi plébános végrendeletében szintén ha-
gyománynyal emlékezett meg a társulatról. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint f. évi január 
1-től bezárólag junius 6-ig a társulat bevétele 33,971 f r t 
55 kr., kiadása 33,437 fr t 63 k r ; pénztári maradék 533 fr t 
92 kr. 

Az ügynökségben április és május havában eladatot t : 
25,668 példány könyv, 3.048 db szentkép, 830 példány 
egyes nyomtatvány, készpénzben bejött 3,870 f r t 66 kr. 

Bogisich Mihály választ, tag indítványozta, hogy ad-
jon ki a társulat magyar tárgyú és feliratú bérmálási és el-
sőáldozási szentképeket ; mely indítványhoz Csaplár Bene-
dek vál. tag azon bővítéssel járult , hogy ily alkalmakra 
szolgáló, szentképekkel ellátott ájtatossági könyvek is adas-
sanak ki. — Ezen indítványok tanulmányozás és javaslat-

tétel végett egy szűkebb bizottsághoz utasíttattak. E bizott-
ság tagjaivá 'Párkányi Béla apátkanonok ur elnöklete alatt 
az indítványtevőkön kivül még Lipthay Kornél és Szalay 
Imre vál. tagok választattak meg. o o 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bogisich Mihály és dr. 
Kerékgyártó Árpád vál. tagok kérettek föl. 

IRODALOI. 
= A szónoklattan alapvonalai. I r ta dr. Stöckl Albert 

stb. Második melléklet a Bölcsészet Tankönyvéhez. A 2. 
kiadás után fordították : Bépássy János és dr. Zafféry Ká-
roly. Eger. Lyc. nyomda, 1882. (Bölcs, füzetek XXII - ike . ) 
83 lap. Ára 50 kr. 

X Az I. országos tanító-gyülés lefolyása és elvi jelen-
tőségű főbb mozzanatai. Katholikus szempontból beszámoló 
jelentésében megvilágítá Fonyó Pál , a bajavidéki r. kath. 
tanitó-egylet volt képviselője. Baján 1882. Ivrétű 20 lap. 
Ara 40 kr. — A benne foglalt indítványt már teljes szö-
vegben közöltük. Új ra felhívjuk rá mindazok figyelmét, 
kiknek a tanügyhöz közük van. Mig minden kath. tanitó 
katholikus tanitó-egylet tagja nem lesz, a kath. tanügy ki 
lesz téve azon veszélynek, hogy a katholika egyház iránt 
legalóbb is indifferens szellem haj t ja uralma alá. 

= Beküldetett : Mária országa az 1882-ki, imaegyleti 
évkönyvvel. Tartalom : „Május h a v á r a . " — „A legszentebb 
Szív Asszonyához". — Az örökös rózsafüzérről. — Fohász 
a boldogságos Szűz Máriához. — Levél Közép-Afrikából. 
— Perui litánia. — Római levelek. — L. Sz. A Havi értesí-
tője : Egyleti élet : Buzgóság különféle helyeken. — A Má-
ria-cassa jóltevői. — Adakozások római templomra. — 
Imaszándékok. 

V E G Y E S E K . 
— Budavári udvari plébánossá ő csász. és ap. királyi 

felsége Maszlaghy xav. Ferencz esztergomi sz. széki jegyző 
urat nevezte ki. Üdvözöljük ! 

— Németországban a még néhány év előtt hazafiat-
lannak kikiáltott kath. papság ostentativ kitüntetésben ré-
szesül az udvar és ministerium részéről, ugy, hogy az újon-
nan kinevezett püspököknek udvari ebédekre meghivásamár 
a superintendens urak féltékenységét kelté fel. 

— Az imént megjelent Gerarchia Cattolica cz. egye-
temes egyházi névtár szerint X V I . Gergely pápa idejéből 
már csak egy bibornok él, hg Schwarzenberg Frigyes bi-
bornok, ki Í842-ben nyert bibort. I X . Pius bibornokai kö-
zöl még 43 él. X I I I . Leó pápa már 22-őt creált. A bibor-
nokok közt legifjabb Zigliara és Parocchi, kik 49 évesek. 
A többiek 50 éven tul vannak, és pedig 15 hatvanas, 29 
hetvenes, 4 nyolczvanas. — A latin szert, érsekségek és püs-
jjökségek száma 828, a gör. szertartásuaké 45. Czimzetes 
püspökség (ez előtt in p. inf.) van 308, nullius dioecesis 
praeletus 28. — X I I I . Leó pápa alatt a hierarchia 30 u j 
székkel szaporodott. 

— Az apostoli sz. szék kiváló gondot fordít az egyház 
egységétől elszakadt szlávok visszatérítésére. Legújabban 
ő szentsége megbízta Simeoni bibornokot, a Propaganda 
praefectusát, hogy ez ügyben széles alapú tervezetet dol-
gozzon ki. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A kétely a tudományban és a vallásban. — Mire használták a pápák az ő hatalmukat? — Egyházi tu-
dósítások : Budapest. Az országos magyar könyvkiállítás és még valami. — Budapest. Barbár középkor — civilisait új-
kor. — Csanádi egyházmegye. Főpásztor! jóváhagyás. — Irodalom. Martin Konrád egyházi beszédei. — Rövid visszapil-

lantás. — Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. 

A kétely a tudományban és a vallásban. 
II . 

Abból, mit eddig mondottunk, világosan kö-
vetkezik, hogy az az elmélet, mely ellen küzdünk, 
a kétely teljes kizárására nemcsak nem vezet el, sőt 
végre a kezdetleges és önként mintegy fakadó 
biztosság is elkallódik befolyása alatt, annyira, 
hogy az illető ezt csakis circulus vitiosus által sze-
rezheti vissza. Könnyen beláthatni, hogy ugyanez 
a theor iaa természetfeletti igazságok rendjében egy 
cseppet sem lesz szerencsésebb. 

Tudjuk, hogy Descartes határozottan vonako-
dott kiterjeszteni a vallási igazságokra az ö mód-
szeres kételyét, melyet a tudományok terén kezde-
ményezett. E töprengés becsületére válik a keresz-
ténynek, de, szerintünk, sérelmet követel a módszer 
ellen. Mert igazán, ha valaki elfogad föltéteket, mi-
ken kiviil nincs valóságos bizonyosság: netn látni be, 
miért akar lemondani rólok épen ott, hol a bizonyos-
ság szükségesebb s a tévedés gyászosabb ? Es ha nem 
szabad senkinek ebben a kivételben a katholikus 
hitre nézve sértő vádat lá tni : hogyan lehet meg-
akadályozni, hogy senki ugyanabban elégtelensé-
gére ne ismerjen azon criteriumnak, melyet ezen 
elmélet felál l í t? 

Bármint legyen is, a praemissák adva levén, a 
következmények nemsokára következtek. A rationa 
lismus fönnen tiltakozott s tiltakozik az ily kiváltság 
ellen, melyet, szerinte, semmi sem igazol. A logika 
nevében, kötelességévé akar ja tenni minden komoly 
embernek, mihelyt esze elérte éret tségét , két-
ségbe vonni hitvallásának indokait, azon szándék-

ig ' 

kai, hogy megmarad hitében, ha elegendő bizonyí-
tékokat tá r elénk, vagy másut t fogja keresni az 
igazságot, ha azt veszi észre, hogy tévedett. 

Van-e logikaibb el járás — látszólag? Nem 
követeli e a józan ész, hogy a felvilágosodott em-
ber legalább egyszer adjon számot magának arról, 
mit anyjának vagy lelkipásztorának puszta szavára 
elfogadott?Saz egyház mégis határozottan megti l t ja a 
kereszténynek az e határok közé szorított vizsgálást, 
sőt a vatikáni zsinat anathemát mond azon keresz-
tényre, aki elég vakmerő kételkedni a vallási igaz-
ságokban mindaddig, mig a tudományos meggyőző-
dést azon okok iránt, melyeken az nyugszik, meg 
nem szerezte. 

Mit kell gondolni az ily korlátról, mely oly 
merészen zárja el az emberi ész előtt a szabad ku-
tatás ú t j á t ? Vájjon a rationalismussal ebben an-
nak bizonyítékát kell e látnunk, hogy az egyház 
nem érzi magát elég erősnek arra, hogy ne féljen a 
kételytől és a szabad vizsgálásra bátran appelláljon; 
igen, vájjon csakugyan egy példája ez azon antago-
nismusnak, mely az ész követelményei s a hit rende-
letei közt állítólag uralkodik : egy szóval, vájjon ez 
csakugyan valami-e, ami roszul fér meg a rationabile 
obsequium-inal, melyről az apostol beszél? 

Reméljük, hogy k imuta t juk — és a fentebb 
megállapított elvek után talán már látni való is, 
hogy az egyháznak eme védekezésében semmi sincs, 
ami a dogma méltóságát sértené, semmi olyas, mit 
ne tartoznék helyeselni még a jogaira legféltéke-
nyebb okoskodás is. 

Vastag hiba azt hinni, hogy az emberi elme 
fejlődésének folyama végzetesen egy erőszakos vál-
ságra vezet, mely az önként fakadt bizonyosságról 
a tudományos és refiectiv bizonyosságra való átme-
netet jelzi ; igen nagy tévedés azt hinni, hogy 
emennek elérése megkívánja, hogy amannak rom-
jain ha 'ad junk, és ennél fogva, hogy minden ko 
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moly ész történetében szükségkép találkozunk egy 
időszakkal, mikor az ember morális és vallásos 
meggyőződés nélkül ki van téve a kétely minden 
viharainak, minden menedék nélkül, — kivéve azt 
a provisorius morált és azt az ideiglenes vallást, 
melyről Descartes a Módszerről irt értekézésének 
harmadik részében beszél. 

Bebizonyítottuk, hogy nem ilyen a dolgoknak 
szükséges, normális menete. Az értelmi valamint 
a physikai rendben kétségkívül van evolutio, s nincs 
szükségkép csak revolutio, felforgatás. Valamint az 
ember nem zökkenéssel megy át a gyermek-
korból a férfikorba, hanem észrevétlen átmenet tel ; 
nem erőszakos elnyomásokkal s helyettesítésekkel, 
hanem fejlődéssel, aztán hosszú időn át előkészí-
t e t t , művészileg és végtelen óvatossággal, ve-
zetett módusulásokkal: ugy az értelmi rend 
ben is, hacsak rosz ú t ra nem tévedt az ember, a 
haladás nem lerontásban, hanem a létezőnek kifej-
tésében áll. 

Kétség kivül, valamint a physikai gyermek-
kor, ugy az értelmi gyermekkor is válságos egy 
kor ; de a szellemnél, ugy mint a testnél, ez a válság 
csak régóta feloszlásban levő szervezetekre nézve ve-
szélyes. Valamely életigazság körül való tévedés, ha 
egy még naiv elmébe tétetet t le, igazi halálmag, rnely 
talán sokáig szunnyadozott, mely azonban rögtön 
kifejlődik az ész ébredésekor és nemsokára háttérbe 
szoritja ezt, hogy végre teljesen kizárja, azon bün-
tetés terhe alatt, hog}' különben ö maga roskad le 
vag}7 lankad el. Lát tuk azt a kínos tusát, s azt a 
kényes válságot, mely ebből származik, — a kételyt, 
melynek egyedüli gyógyszere e theoria szerint 
a vizsgálás. Hanem még egyszer mondjuk : távol 
attól, hogy rendesen katastrofa állna be, a gyermek-
korból az értelmes férfikorba való átmenet végbe 
mehet és kell is végbemennie rázkódtatás nélkül : 
a szellemre, ugy mint a testre nézve, a legjobb mód 
ezen válság kiállására, az, hogy átessünk ra j ta 
anélkül, hogy észrevennök, inert ez az egészséges 
constitutiónak s egy igazán egyensúlyozott tempe-
ramentumnak a jele. 

Ezen óvatosságot, melyet a természet rendjé-
ben csodálunk, a termeszetfölötti gondviselés is 
szemmel tar t ja , még pedig annyival több gondos 
sággal, amennyivel nemesebb és becsesebb az élet, 
melyet gondoz. Valamint a természet, ugy a kegye-
lem sem halad ugrásokkal. 

Alig tétetet t le a természetfölötti csira vala 
mely lélekbe az újjászületés szentsége által, az is-

tenes élet, mely kezdetben mintegy lappangott , 
azonnal siet kifejlődni a kegyelemnek, a szeritsé 
geknek s a természetfölötti befolyások mindazon 
atmosphaerájának működése alatt, melylyel az egy-
ház bennünket körülvesz. Következik azon kor, mi-
dőn a krit ika szelleme felébred, mikor az ember 
szükségét érzi annak, hogy rostál ja meg, amit 
mindakkoráig bizalomból elfogadott. Vájjon meg 
szűnik e a hit okszerű lenni, mig valaki hitének 
teljesen kielégítő okait mind ki nem merí tet te; és 
vájjon észszerűvé csak az által leszen e, ha kételyen 
megy keresztül ? Teljességgel nem ; mert valamint 
a, természet, ugy a kegyelem is gondoskodott arról, 
hogy a segély a szükséghez mér t legyen. 

A szülök s a tanítók tekintélyéhez, mely elég 
volt a gyermek okszerű hitének, csakhamar hozzá-
já ru lnak más magasabb tekintetek: jelesebb embe 
rek tanúsága, az egyház létezésének nagy ténye, 
alapításának s terjedésének csodálatos története, 
igazán hallatlan életerőssége és maradandósága 
benn minden gyöngeség és künn minden gyűlölet 
daczára, — és mikor a katholikus i f jú majd tovább 
halad az emberek és dolgok ismeretében, mikor majd 
esze kíváncsibb lesz s egyúttal fogékonyabb is a 
világosság iránt, a hivés mindamaz indokai nem 
csak nem fognak veszteni fényökböl, sőt minden-
nap u j fénynyel fognak szaporodni. Az a tné lyössz 
hang, mely a természeti s a kinyilatkoztatott igaz-
ságok közt létezik, a katholicismusnak csodálatot 
gerjesztő intézményei ; ama nagy erények, melyek 
kebelében gyakoroltatnak ; aztán az, hogy a kath. 
egyház bámulatos könnyűséggel érti meg s teszi 
magáévá a civilisatio és társadalom minden szük-
ségleteit, végre minden más religiónak hiánya, mely 
megengedné vagy kibírná vele az összehasonlítást, 
— mindez megannyi olyatén ok a hivésre, mely a 
magasabb értelmet épen magasabb értelmességének 
arányában magával ragadja, mert hiszen végre is 
csak az értelem az, a mi az értelmet felfödözi. 

Ime, ezért á l l í t juk mi, hogy erőteljes és mély-
reható elme nemcsak nincs jobban kitéve a kétely-
nek, mint más elme, sőt ellenkezőleg, az ily elme 
könnyebben biztosithatja hitét minden kisértet el-
len. Igen, épen azért á l l í t juk azt is, hogy hivő ke-
resztény ember, az értelmességnek bármily magas 
fokára emelkedett is, nem lehet kötelezve kérdé 
sessé tenni hitét, melyet az egyház közvetítésével 
egyszer befogadott. „Ha véletlenül, úgymond Leib-
nitz, valami igen nagy nehézség lepné meg (a hí-
vőket), szabadságukban áll, leiköket at tól elfordí-
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tani, áldozatul hozván ez által Istennek kíváncsiságukat ; 
mert mikor az ember valamely igazságról biztosítva van, 
nincs szüksége az ellenvetések meghallgatására." 

Megvalljuk, egész más annak a helyzete, ki vallási 
tévelyben nevekedett fel. Előbb-utóbb, ha gondolkodik, 
fájdalmas, fáradságos, sőt veszedelmes válságon fog át-
menni ; annyival fájdalmasabbon, mert a kétely itt igen vi-
tális kérdésekre vonatkozik, melyekben az értelem fölöttébb 
szomjúhozza a bizonyosságot ; fáradságos válságon kell az 
ily elmének átesni, mert addig kell keresnie miglen megol-
dásra jutott , aztán keresni annyi értelemmel s becsüle-
tes-éggel, mint erélylyel s állhatatossággal ; végre vesze-
delmes válságon kell az ily elmének átesnie, mert az a 
körülmény, hogy ritkán találkoznak együtt azon tula j -
donok, melyeket egy ilyen vizsgálás föltételez, a válság-
ból való menekvést kétessé teszi arra nézve, a ki abba be-
le keveredett. Mi félelem nélkül kimondjuk, hogy itt van 
a legkinosabb próba, melynek csak alája lehet vetve itt 
lenn a rendeltetésével még oly keveset törődő értelem is ; 
igen, főkép itt bizonyul igaznak de Tocqueville eme mon-
dása : „Ha meg volnék bizva az emberiség nyomorainak osz-
tályozásával, következő sorrendet állítanék fel : betegségek, 
halál, kétely."*) 

Erre a nyomorra azonban sok embernek el kell ké-
szülve lenni. Mihelyt valamely szellem, mely különben 
roszul van meggyőződve arról amit hinnie s remélnie kell, 
annyira jut, hpgy legalább gyanitja már, miszerint téved, 
reá nézve a kétely s a vizsgálás azonnal első és legparan-
csolóbb kötelességévé válnak ; az ész parancsolja, hogy ku-
tasson s az egyház serkenti r á : mert arra nézve, aki téve-
désben van, a kétely csakugyan kezdete a szabadulásnak, az 
első lépés az igazság felé. 

Ámde az élet mit mutat ? Épen a hitetlenek azok, kik 
leginkább vonakodnak kételkedni; épen a szabad vizsgálás 
hi vei azok, kik vonakodnak vizsgálni, mig ebből kötelességet 
csinálnak a hivő számára, vagyis annak, a ki azt vallja, hogy 
nincs semmi oka kételkedni ! Nem annyi-e ez mint meggya-
lázni a logikát, a melynek nevében szólni mernek ? És Ter-
tullián, kit arról vádolnak, hogy becsmérli az emberi elmét, 
nem hűséges tolmácsa-e épen annak, mikor a Praescriptiók 
könyvében igy szól: (c. 9.) : . . . Quaerendum est donec in-
venias, et credendum ubi inveneris : et nihil amplius, nisi 
custodieudum quod credidisti ? 

Egy sajátságos jelenséget kell itt feltüntetnünk. Mig a 
rationalismus mérsékelt szóvivői minden embernek, aki gon-
dolkodik, kötelességévé akarják tenni, hogy értelmileg he-
lyezkedjék az absolut kétely állapotába, a végett hogy az-
tán újból alapitsa meg meggyőződését a kereszténység igaz-
ságán vagy téves voltán : addig az előhaladottak tartózko-
dás nélkül bevallják előttünk, hogy : „Az első, mit egy mű-
velt embernek tenni kell, az, hogy szabaduljon hitvallásá-
tól ; de sietnie kell ám, mert liusz éves korában már nagyon 
késő. Az ily ember már nagyon öreg ahhoz, hogy bölcs le-
gyen." Nem tartozik hozzánk fürkészni a czélzatokat, de 
kötelességünk rámutatni, hogy amazoknak mérséklete ugyan-
azon eredményre vezet, mint az utóbbiak dühe, azaz a hivés 

*) Si j'étais chargé de classer les misères humaines, je le ferais 
dans cet ordre : les maladies, la mort, le doute. 

és minden vallásos bit romlására. Ezen tanulmány első ré-
szében kimutattuk vészes következményeit azon elméletnek, 
mely a kételyt kötelességgé teszi és föltétellé, a kétely lehe-
tetlenségéből pedig a criteriumot akar csinálni minden o k a -
datolt és valóban tudományos bizonyosság számára 

Vájjon csodálkozhatunk-e azon, ha következményei 
hasonlóan gyászosak a hitre nézve ? A természeti rendben 
képtelenségre vezet, azaz az ész megtagadására ; a termé-
szetfölötti rendben apostasia a vége, azaz hittagadás, és . . . 
erkölcsi bukás. 

Valóban, ha nincs más legitim bizonyosság mint csak 
az, mely számot ad magának az okokról, melyeken nyug-
szik, akkor az következik, hogy a gyermekek sazegyügyűk 
hite, mely egészen önkéntes s úgyszólván öntudatlan, habár 
mindig ésszerű bizonyosságra támaszkodik, nem bir valósá-
gos, (habár még nem okadatolt,) hitnek jellegével. 

Tovább menve, ha a végett, hogy az önkéntes bizony-
ságból az okadatolt bizozonyosságra emelkedjünk, az em-
bernek okvetlenül a kételyen kell átmennie, — minthogy a 
hit rendületlen ragaszkodást tételez föl a kinyilatkoztatás 
nagy tényéhez : ebből az következik, hogy minden gondol-
kodó ember életében van egy időszaka a szükséges sőt kö-
telességszerű apostasiának, mely egybeesik éjien azon korral, 
melyben a szenvedélyek a lehető legszükségesebbé teszik a 
hit üdvös jármát . 

Azon kivül, ha addig kell kételkedni mig az ember 
hitének előzményeire (praeambula) nézve eljutott a tudo-
mányos bizonyosságig ; minthogy ez a vizsgálás, hogy ko-
moly legyen, a szellem, a sziv s az akarat bizonyos tu la j -
donságainak elég r i tka együttlétét követeli, és mivel más-
részt az ember erre azon korban vállalkozik, midőn ilyen 
tulajdonságokkal rendesen nem rendelkezik : mily kevesen 
lesznek képesek azt jól végre hajtani ! 

Es mivel mindezek után sok idő kell ilyen demonstra-
tio összeállításához : vájjon hány ember fog meghalni, mie-
lőtt azt befejezte ? ! 

Végre, ha annyit kell kételkedni amennyit csak lehet, 
kérdezzük : fognak-e valaha hiányozni az ürügyek a vizsgá-
lás újra való megkezdésére? Aztán, mily világosságra szá-
mithat az, ki a hit fénye iránt érzéketlen marad ? Azaz 
hogy miután gyümölcs nélkül élt az ember, remény nélkül 
kell majd meghalni ; mert hit nélkül lehetetlen Istennek 
tetszeni. 

Szerencsére, a rationalismus e praetensiói alap nél-
küliek. Hisszük, hogy ezt eléggé kimutattuk. Isten nem 
vetette az embert csak ugy vaktában a földre, a nélkül, 
hogy az utat, melyet követnie kell, meg ne világította vol-
na ; ellenkezőleg, az isteni tanubizonyosságok oly hathatós 
hitelességi indokokat nyújtanak, hogy a kételynek a hivő 
szivébe való hatolására nincs egyébb útja, mint a kevélység 
s a szenvedély. Tehát, az igaz keresztény előtt a hit dog-
mái csak azon vajmi kévéssé tudományos kételyeknek van-
nak kitéve, melyek még a legalaposabban bebizonyított 
morális igazságokat sem kimélik. Ámde ezen kételyek, 
amint mondtuk, csak kisértetek, melyek ellen küzdeni kell, 
nem annyira tanulmánynyal, mint inkább hitünknek hivebb 
és buzgóbb gyakorlatával ; mert távol attól, mintha kény-
szerítenének, vagy csak felhatalmaznának is egy gyökeres 

47* 
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vizsgálásra, elegendők, hogy annak előre meghamisítsák 
eonclusióit. 

Kell-e csodálkozni tehát azon, ha ily körülmények közt 
az egyház rámutat a veszélyre, és külön canonnal igyekszik 
eltávolítani elménktől még a kétely kisértetét is? „Ha va-
laki azt mondja . . . hogy lehet a katholikusoknak törvényes 
okuk kétségbe vonni a hitet, melyet fölvettek az egyház 
tanító hatósága a la t t , és felfüggeszteni beleegyezésüket 
mindaddig, mig hitök hitelességének s igazságának tudo-
mányos kimutatását el nem végezték, az átok alatt legyen." 
Vatikáni zsinat, Constitutio: Dei Filius (c. 3.) 

De Maistrenek igen találó észrevétele van : „A kétely 
hasonlít azon alkalmatlan legyekhez, melyek, lia elriaszt-
juk, megint csak visszajönnek. Kétségkivül, az okoskodás-
nak első mozdulatára elszáll ; de a vallás megöli, és őszin-
tén szólva, ez valamivel jobb." **) 

(Vége köv.) 

Mire használták a pápák az ő hatalmukat ? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Ily elődök példája után is mindig a jótékonyság bá-
mulandó mintája marad, lia X I . Kelemen 1706-ban 2 bavi 
időköz alatt 454 szegény szűznek módot nyújtot t a férj-
hez menésre.1) Legközelebbi utódja X I I . Incze egy kü-
lön bullát bocsátott ki a nepotismus elnyomására, és ama 
nevezetes nyilatkozatot tette, hogyr az ő rokonai a szegények. 
A csekély adományokat, mit neki vittek, mert mást mint 
ételfélét nem fogadott el, azonnal eme rokonainak, a zse-
gényeknek adta. A lateráni palotát kórodának ajánlá fel. A 
városi szegényeket, mint V. Sixtus, összegyűjtette, és sok 
más épületeken kivül különösen a sz. Mihályról czimzett 
kórodát rendezé be részükre,2) hova gyakran elment s leült 
az árvák közé, kiket gyermekeinek nevezett. 3) A vallásban 
neveltetésükre, a tantárgyak és kézművekben oktatásukra 
nagy összegeket ajánlott fel. Ezért a szegények annyira 
szerették őt, hogy erővel elvették hordáraitól gyalog hin-
tóját, és e felkiáltással: „nekünk illik atyánkat hordani", 
vállukra vették, s igy ment a pápa Kómába és é r te i a Quiri-
nálhoz, vitetve a szegényektől, és környezve egy sereg ujongó 
bénák és rokkantaktól 4) Segélyről ép oly biztosak voltak a 
sanyargatottak Lengyel-, Görögország és Velenczében, mint 
a szegények Kómában. 5) De sietnünk kell, inert lehetetlen a 
pápák jótékonysága és szeretetének minden fényes vonásait 
a szegények iránt röviden elsorolni. Legyen elég azért még 
utalnunk a I I I . Incze által 1198-ban alapított nagyszerű le-
lencz házra, melyet X I V . Benedek annyira megnagyított, 
hogy 3150 gyermeket befogadhatott; az XH.Incze által alapí-
tot t „Ospizio apostolica"-ra. melylyel később egy gyapjúgyár 
a szegények foglalkoztatására lett összekötve, s melyben 800 
munkás keresett kenyeret; az 1815-ben VII . Pius által alapí-
tott X I I . Leó, és XVI- ik Gergely által nagyobbitatott Ospi-
zio di S. Maria degli Angeli-ra, mely 950 személynek adott 

**) Le doute ressemble à ces mouches importunes qu'on chasse et 
qui reviennent toujours. Il s'envole sans doute au premier geste de la 
raison ; et franchement, c'est un peu mieux. 

1) Poch. D. P. kath. assagiere Augb. 1718. 1. 51. 
2) Nat. A. XX. 163. 
s; Gournerie III. 84. 
*) Nat. Al. 1. c. 
5) Gournerie a. a. O. 

munkát. X I I . Leó elődei tetteit különösen a szegények jóléte 
és nyomora iránti személyes részvétele által u j i támeg. Maga 
meglátogatta az iskolákat, osztogatott jutalmakat , elment 
a börtönökbe, hogy lássa vájjon az általa elrendelt javítá-
sok keresztül vannak-e vive ; a foglyok sorsán könnyített, 
kiszabaditá őket az adósok börtönéből átválalván tartozása-
ikat, ha őket látogatásakor e kegyre méltónak találta. Szin-
tén gyakran egészen váratlanul betért a kórodák és más inté-
zetekbe, személyesen, atyai gondoskodással vizsgálódott min 
denütt, vájjon a berendezés czélszerű-e ? 6) Ha pedig elkez-
denénk I X . Piusról beszélni, hogy mennyire versenyzett, elő-
deivel a leereszkedés, irgalmasság, és szeretet műveiben, 
ugy csak igen keveseket találhatnók, kikkel e részben ki ne 
állná a versenyt. Az epemirigy legrémitőbb korában meglá-
togatta a kórházakat s azokat különös javításnak veté alá. 7) 
s 15 év alatt egy millió ötszázezer scudit adott a szegények-
nek, 2400 scudi személyes évenkinti kiadás mellett.8) Igy igen 
érthető, hogy semmi ajándék se folyt be hozzá, mely azon-
nal a szegényeknek ne jutot t volna. Igy az értékes t iarát , 
melyet a spanyol királyné neki ajándékozott, — mely 50,000 
scudit ért — a szegényeknek juttatá.9) A Kómában oly buzgón 
gyakorolt szegény leányok kiházasitását nagy előszeretet-
tel folytatá. Jótetteinek egyébb vonásairól hallgassunk. Elég 
ha legvégsőül felemiitjük, hogy áldozársága 50. évi ünnepét 
kedvenczei a Tatagiovanni árvák körében tölté el ; és hogy 
az első alamizsna, melyet Páris az 1871-iki catastropha után 
kapott, a mindenéből majdnem kifosztott pápa kezéből kül-
dött 60,000 frank volt. 

Akár a nyilvános jótékonysági intézetekre, melyeket a 
pápai kormány létesített,akár személyes, és magán jótékonysá-
gára tekintünk a pápáknak, a hasonlat mit más kormányok, és 
fejedelmekkel szoknak tenni, a pápai hatalom előnyére szolgál. 
Az összehasonlítás a római kórodák közt például kimutatja, 
hogy Londonban 58 kóroda van, vagyis 40,735 lakosra esik 
egy, Kómában pedig 19 vau, igy minden 9263 lakosraesik egy. 
Kóma tehát Londonnál e részben 4 ' 2-szer előbbre van. A ben-
ső berendezés pedig még nagyobb mérvben túlhaladja a lon-
donit. Mig valamennyi londoni kórház 5545 ágygyal bir, ad-
dig a 19 római 4531 ágyat számlál, vagyis azok tizenkétszer 
jobban berendezvék mint ezek, minthogy Londonban 434 
lakos esik egy ágyra, Rómában pedig 39. Ha a londoniak 
45,291-et fogadnak be évenkint, úgy a rómaiak 37,113 be-
teget, ezeknél l - re 52, azoknál 474 lakó esik. I t t is Róma 
Londonnál tizenegyszer előbbre van. ,n) 

Mi a pápák személyes jótékonyságát illeti, ugy ezt 
eléggé bizonyítja azon szokás, mely az egyház fejének sa-
ját ja , még pedig annnyira, hogy azt egyik sem mulaszthatja 
de nem mulaszthatja el : hogy t. i. a pápa a Vaticán tsoha ugy 
el nem hagyja lia csak templomba, vagy a pusztára sétálni 
megy is, hogy alamizsnás a ne követnéi. Oly pápa, ki a szen-
vedőket igaz el hagyná maga mellet menni a legnagyobb ki-
tellenne, mi csak képzelhető. n ) 

6) Wiseman Erinnerung 217. lap. 
7) Maguirre 160 
8) U. ott. 225 1. 
9 ) U. ott. 144 lap. 
10) Margotti a a. O. 467. 
") Hurter. Geburt und Widergeburt III. 73 lap. 



373 

„Teljes joggal állitható, hogy a világ uralkodói közt 
a pápa az kihez alattvalói leginkább hozzáférhetnek. Még a 
legkisebb kérelmező is hozzá járulhat , még a legbünösebb go-
nosztevőtől sincs mogvonva azon jog, hogy kéréssel hoz-
zá ne járuljon. Innét a számtalan látogatások, és fogadtatá-
sok,(egy fejedelem sem ad annyit mint a pápa),valamint a min-
den képzelhető ügyben való hivatalos vagy más kérelmezés. 
A pápáhozi kérelem nem puszta fitogtatás, hanem igazi fel-
hívás, mely egyik, vagy másik alakban biztos lehet, hogy 
megliallgattatik, ha a pápán kivül az emberi szivek legne-
mesebbjét sem indította is meg. r í) 

Hogyan lehet tehát egy ily uralkodónak, mint a pápa, 
határtalan uralmi vágyát szemére vetni ? És mégis tették ezt, 
kevésbbé ugyansajátál lamainak kormányzására vonatkozó-
lag,mint inkább a többi uralkodókhozi viszonyáranézve,főkép 
az egyházi kormányzatban. Az elsőbe nem ereszkedünk töb-
bé be, minthogy arról már előbb volt szó. A másodikra nézve 
azonban teszünk néhány megjegyzést. Azt állítják, hogy a 
pápák uralmi vágya nem szívesen látta a zsinatokat, és csak 
a körülményektől kényszerítve hivták azokat egybe. S ebből 
alkották a pápai csalhatatlanság elleni legcsattanósabb bizo-
nyítékokat. Mert igen aggályteljesen lett megjegyezve: ha 
tény, hogy a pápák korlátlan szelleme mindig gyűlöletes 
volt a zsinatokra nézve, ugy az ő legfőbb és döntő joguk-
nak a hit-kérdésekben elismerése által — tehát épen azon 
téren, mely eddig mindig leginkább okul szolgált a zsi-
natokra való hivatkozásra, bizonyára pálczát tört volna a 
zsinatok fölött, minthogy egy pápa sem gondolhatott volna 
többé a zsinati felebbezésre. Ezen ellenvetésre válaszoljon rö-
viden a történelem, minthogy feladatunk körén túl van, az 
ennnek alapul szolgáló hittani tévelyeket érinteni. A törté-
nelem pedig azt bizonyitja, hogy épen azon pápák alatt tar-
tat tak a legtöbb zsinatok, kiket leginkább egyh. absolutis-
mus és depotismusról vádolnak. I. Incze bizonynyal egyike 
volt a legerélyesebb pápáknak. Pápasága alatt nem kevesebb 
mint 25 zsinat tartatott . I . Leó pápasága, bizonynyal nem a 
leggyengébb, 19 zsinatot mutat fel, 4 et Rómában tartva, és 
egy közzsinatot. Nagy sz. Gergely alatt 16 zsinatot találunk, 
köztük 4 rómait. A római zsinatoknak hasonló számával 
találkozunk 25 gyülekezet alatt, melyek I. Miklós kormá-
nyát tüntetik ki. A despota névvel bélyegezett VII . Gergely 
pápasága leggazdagabb zsinatokban, számuk 30-ra megy, 
köztük 9 római. I I I . Sándor kományzása 25-öt ; I I I . In-
czeé 18-at, és egy közzsinatot mutat fel. A harczias, és 
csakugyan erőszakos I I . Gyula 9 zsinatot ért meg ; alatta 
is volt egy közzsinat. Vegyük még ehhez, hogy az uralom-
vágy és erélylyel vértezett V. Sixtus nem kevesebb mint 
15 congregatiót állított fel Rómában, hogy az egyházi kor-
mányzat különféle nemeiről ott tanácskozni lehessen, ugy 
látni fogjuk, hogy a pápaságban az elhíresztelt uralomvágy 
és absolutismus még tisztán egyh. téren sem bizonyítható 
be, mint a hogy mondják. 

„E részben, mondja idevonatkozólag egyike a legna-
gyobb hittudósoknak,csakugyan kénytelenek vagyunk a római 
püspökökben szerénységüket bámulni. — Valóban mindnyá-
jánál beteljesednek az evengélium szavai: „A nemzetek ural-
kodnak raj tuk, és kiknek hatalmuk van fölöttük, jótevőknek 

12) Maguiere I ' l l lap. 

hivatnak. Ti nem úgy, hanem a ki a nagyobb közöttetek, 
legyen mint a kisebb, és a ki elüljárő mint a szolga". 13) És 
ismét : „aki köztetek első akar lenni, legyen a ti szolgá-
tok." ? " ) Igy tettek a római püspökök, kik magukat csak a 
szellemi alázatosságban tárták nagyoknak Jól tudták, hogy 
nekik hatalmuk nem az egyház pusztítására, hanem épü-
lésére lett adva, melyet ők semmi inás körülmények közt 
nem használtak, hacsak az egyház java nem kivánta."15) 

Mily szépek sz. Cyprián szavai, melyeket Cornél pá-
pának e nagy méltóság elválalása iránti vonakodásáról 
mond: „E hivatalt —- írja ő — nem kivánta, nem óhajtá, 
nem tolakodott bele, hanem nyugottan, és szerényen, ugy 
mint azok szokják viselni magukat, kik isteni végzés által 
vannak ily állásra hivatva, egy szűzies lélek félénkségéhez 
illőn, méltón egy újonnan születet és hűn megőrzött szemér-
mes alázatossághoz ; nem kellett erőszakhoz nyúlni, hogy 
püspökké legyen, de erőtetni kellett, hogy e hivatalt elfog-
lalja." ,6) Hasonló szellem lelkesité nagy sz. Gergely is. Addig 
bujt e hivatal elől, mig csudálatos módon Istentől feltalálva, 
félnie kellett, hogy további ellenkezése által vétkezzik '"") 
VII . Gergely, és I I I . Incze is mélyen felsóhajtottak, és V. 
Coelestint ama gondolatra bírta, hogy e legfőbb hatalmat a 
földön letegye hogy a magányba, hol előbb élt, visszatérjen. 
V I I . Sándor is koporsóját szobájában áll í t tatta fel. Ugyan 
azon szellem és hasonló érzület, volt az, mely a pápák iinne-
pies koronázási szertartásába egy sokást hozott be, mit 
feltűnőbben alig lehetett volna választaui. Midőn az újonnan 
választott pápa az oltárhoz megy, mely az apostolok sirja 
fölött van, a nagyszerű körmenet megáll. A pápai kápolna 
épen a pápa előtt felmutat egy csévet, melyen egy marok 
len van. Ez meggyujtatik : egy perczig lánggal ég, és azon-
nal elalszik, s kevés hamva épen a pápa lábai elé hull, mi-
közben a káplán fennhangon kiált ja : Szentséges, atya igy 
múlik el a világ dicsősége! Ezen jelentős szokás a körme-
net alatt 3-szor ismétlődik. Mi azért történik, hogy a ke-
vélység minden érzetének emelkedése megakadályoztassák. 
Alázattal kell közeledni a pápának az oltárhoz, és szelídség-
gel lépni fel trónjára. Igy rendelték ezt maguk a pápák. IS) 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t . Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. — 
Midőn az akadémiában rendezett könytárlaton, mely 

38 termet foglalt el, a vitairatok kisebb példányaira s a hit-
vita-írók munkáinak hatalmas köteteire vetettük tekinte-
tünket, az eszmék harczában és a lelkek érdekeinek huzamo-
san tartó viadalában láttuk az apologeták lelkesültségének 
erejét, a szellemi harezviselés biztos fegyverét, melynek ha-
tásában és eredményében egyszersmind a nemzeti nyeiv mű-
velése, terjesztése és a magyar prózának Pázmány Péter 
által való oly magas fokra történt emelése leledzik. Van 
oka, hogy ismételve nevezzük, ü volt azon férfiú, (sz. 1570. 

13) Luk. 22. 25. 26. 
") Máté, 20. 26. 27. 
15) Pet. de Soto. def catli. oonfes. c. 104. 
16) Cyprian ep. ad. Antonianum (ed. Baluz ) ep. 52. 
1;) Paul. diac. vita. S. Greg. II. c. 44. 

Wiseman a. a 0. S. 191. 
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okt. 4. -j- 1637. márcz. 19.) kit „a biboros magyar Cicero" 
disznévvel tisztelt meg a magyar irodalmi történet; ő, kiről 
legjelesebb Íróink, igy Greguss A. is, a magasztalás hang-
ján szóllanak s kinek művei mindig kalauzul fognak szol-
gálni a tiszta magyarság ápolására és a helyes nyelvérzék 
fejlesztésére. A rohamosan érkező körülmények megaczélo-
zák az igazság terjesztése- és védelmének mindenkor kész 
eszközeit, s egyúttal azt eszközlék, hogy a nemzeti nyelv 
fejlesztésére, zengzetességének, erővel való teljének bemu-
tatására szegődtek, — tehát mindkét részről nagy szolgálatot 
tettek honunknak; mert elvitázhatatlan, hogy az isteni 
gondviselés egyes nemzetek történetében, bár egy-egy meg-
kapó esemény századokra terjedő viszályt rejt méhében, 
mindig azon irányban vezeti bölcsességi fonalát, mely irány 
a kiábrándulás iskolájához, a nemzet boldogitását biztosító 
paedagogiai elvek módszeres alkalmazásának legbiztosb ki-
induló pontjához kalauzol vala. Igy állunk szemben az u. n. 
reformatióval. Az ősi hit fénye tovább is áttört a haza sö-
tét felhő égivén s ama r. k. hitnek melege,' mig az (J O > O 
erkölcsök hajtásait fejlesztette honunk letarolt téréin, addig-
az irodalom mezejének virágait is mindinkább dús növeke-
désnek inditá. 

(Folytatjuk.) 
Budapest, junius 7. Barbár középkor — civilizált új-

kor. — Mióta az oroszországi zsidók beözönlése Magyar-
országba a sajtóban napi renden van, a pro és contra di.-cus-
sióban nem egyszer az a válasz adatott az erélyesebb lépést 
sürgetőknek, hogy a humanismus nem engedi meg, misze-
rint a durva vad és barbár középkort utánozzuk a civilisált 
újkorban a zsidókkal szemben. Mig ezek a kifejezések a kö-
zépkorról csak a napilapok hasábjain jelentek meg, addig 
ugy véltük, hogy hallgathatunk, jól tudva, miszerint a zsi-
dóság által vezérelt napi sajtóban méltánylással nem ta-
lálkozhatik a legkeresztényiebb kor is. A zsidóság beö-
zönlésének kérdése azonban ma már nem csak a napi sajtó-
ban, hanem az országgyűlésen is tárgyaltatott és fájdalom-
mal kell megvallani, hogy ott sem történt említés a közép-
korról más kifejezésekkel, mint csak azokkal, melyeket a 
napi sajtóban is feltaláltunk. A miniszterelnök ur is ugy 
nyilatkozott ama korról, mint vad, mint barbár korszakról. 
Ezt már szó nélkül nem hagyhatjuk, daczára annak, vagy 
épen azért, mert korunkat nagyon is műveltnek, nagyon is 
civilisáltnak szokták hirdetni. 

Csakugyan olyan művelt, olyan civilisált-e tehát ez 
az újkor, mint a hogy állítják, vagy inkább nem találunk-e 
elég bizonyítékot korunk barbársága mellett? Lehet, hogy, 
lia e sorokat valami liberális, felvilágosult ember olvasná, 
már a tatt kérdéseken is megbotránkoznék ; de mi nem 
tehetünk felőle, mi a feltett kérdésekre nem felelhetünk 
mást, mint azt, hogy az a hirdetett civilisátió és műveltség-
vágy kultúra nem egyébb szédelgésnél" és hogy az újkor 
épen mit sem vethet szemére a középkornak barbarismus 
tekintetében. Szivesen bizonyítaoók be az ellenkezőt, ha 
lehetne, de fájdalom, a liberalismus a dolgot oda vitte, 
hogy az ellenkezőre bizonyítékot nem találunk. 

A középkor jellege a vallásosság volt ; ez hatott át 
mindent, ez képezte alapját az erkölcsösségnek, a művészet 
és tudománynak, a politikai és társadalmi viszonyoknak, 

aminthogy bizonyos, miszerint vallásosság nélkül, civili-
satio, műveltség, kultúra nein is képzelhető. Most kérdez-
zük, hogy vagyunk e tekintetben az újkorban; vájjon a ker. 
vallásosság képezi-e alapját öszviszonyainknak ? A ki e 
kérdésre igenlőleg tudna válaszolni, az csak azt tanúsítaná, 
hogy nem bir ismeretével korunk állapotának. Az erkölcsi 
sülyedés, tehát barbarismus, vadság, alig volt valamely 
korban nagyobb, mint épen korunkban; az erkölcstelenség 
orgiái mindig szemtelenebbül űzetnek, csakhogy bizonyos 
külső mázzal fedezvék. Nem azt mondjuk, hogy ezelőtt 
nem volt bűn; nem voltak erkölcstelen emberek, hanem azt 
mondjuk, hogy ezelőtt a bűn bűnnek tartatott , erkölcsileg 
elitéltetett, napjainkban pedig szépittetik és azért szemtele-
nebbül követtetik el, és ez, ugy véljük, hogy nagy különbség. 
Ily körülmények közt erkölcsi barbarismusról leliet beszélni, 
de nem civilisatióról. Hasonló b'arbarismussal találkozunk a 
tudomány terén. A modern tudomány letörölte magáról ide-
ális jellegét és a naturalismusba talán mélyebben sülyedt alá, 
mint az ó-kori tudomány; irodalmunk is a realismusnak áll 
szolgálatában; a modern festészet is általában véve elvesztette 
eszményi jellegét és a művészeti alkotások erkölcsi jellege 
helyett jórészt az érzékiség cultusával találkozunk. Vagy 
másrészt nem tapasztaljuk e, hogy a pogányság barbár jel-
lege, t. i. a rabszolgaság és a rabszolgákkal való kegyetlen 
bánásmód a ,modern kulturában' helyet foglalt; vagy nem 
rabszolgaság az, ami a gyárakban űzetik, hol a munkás 
gépnek tekintetik, midőn a gyáros arra törekszik, hogy a 
munkásnak, mint valami gépnek .munkaerejét' kihasználja 
és azután mint valami korhadt gépet elvesse? Hogy lehet 
ilyen korban szemrehányást tenni egy másik kornak, bar-
barismus, vadság miatt ? I t t van ez a barbarismus, csak-
hogy nem akarják látni. 

Vagy kérdezzük: civilisató mellett tanuskodnak-e azon 
borzasztó kegyetlenségek, melylyel korunkban az orosz kor-
mány a katholikusokat az orosz vallás elfogadására kény-
szerítette ? Vagy az oroszországi zsidó üldözések, nem ko-
runk barbarisrnusára vallanak e? Vagy lesz-e valaki, ki ko-
runk erkölcsi műveltségének tudná be ama számtalan me-
rényletet, melyek a legújabb időben a fejedelmek ellen elkö-
vettettek ?De ezekre azt mondhatná valaki, hogy azok részint 
egyesek fanatismusának, részint pedig nem európai, hanem 
ázsiai kulturának, illetőleg a kultura hiánynak kifolyásai. De 
vájjon jobban állunk-e Európában? Vájjon a barbarismus, ül-
dözések tekintetében, az államok részéről, nem foly-e épen oly 
mérvben mint Oroszországban? Erre legcsattanósabb feleletet O O 
ad kultúrharcz név alatt ismeretes egyházüldözés. Ez a kul-
túrharcz nem más világrészben hanem Európában folyt és foly 
és pedig a két legcivilizáltabbnak tartott államban, Porosz-
és Francziaországban; ez a két legcivilisáltabbnak tartot t 
állam, szerzeteseket, papokat, püspököket, százával, ezrével 
részint bebörtönöztetett, részint száműzetett. Kérdés tehát, 
hogy műveltnek, vagy nem-e inkább vadnak, barbárnak ne-
vezendő-e az az állam, mely épen a civilisatio hordnokait, 
terjesztőit üldözi ? Ilyen műveltséget csak a pogányoknál 
találunk; ezek üldözték, kinozták, gyilkolták az egyház szol-
gáit; de ezt barbarismusnak szokták nevezni: és így mi kellő 
közepén vagyunk azon barbarismusnak, melyet egykor a po-
gányok gyakoroltak ós ma is csak vad népnél található fel; ha 
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csak az üldözés nem műveltség akkor mikor katli. papok 
ellen alkalmaztatik és barbarismus csak akkor, midőn zsi-
dók ellen alkalmaztatik. 

Igen, ilyen ez az újkori civilisatio és ha csak némileg 
emanicipálni tudná magát társadalmunk előítéleteiből, úgy be 
7iellene látni, a mit mondtunk, hogy ez a műveltség, mel v ko-
runkban létezik, elfajult műveltség, hogy az erkölcsök 
régi finomságát bizonyos bárdolatlan viselet és vadság vál-
totta fel, mely nem egyébb, mint rafinirt barbarismus. Na-
gyon jól tudjuk, hogy korunk férfiai miért támadnak a 
középkor ellen, miért magasztalják korunkat. Ott a ke-
reszténység szelleme hatot át mindent, melyet ma nem 
becsülnek, és igy azt akarják bizonyítani a tények ellenére, 
hogy az ő művük, a társadalom jelen viszonya kereszténység 
nélkül, jobb a középkor alakításainál. Hova tovább haladunk 
azonban az uj kultúrában, csak azt találjuk, hogy abban a 
dicsőítésben csak szavak és szavak vannak, minden belső tar-
talom nélkül, az igazság pedig az, hogy napról napra mind-
inkább haladunk a pogány barbarismus felé. Es ez igazságot 
semmi féle váddal a középkor felől nem lehet megsemisíteni. 
Ideje is lenne már ezt az igazságot felismerve békét hagyni a 
középkori vadságnak és barbarismusnak miben tulajdon-
képen mi vagyunk ben ; ideje lenne, hogy korunk vadságát, 
műveletlenségét szüntessük meg, nehogy teljes barbaris-
musba merüljünk el. 1 | 

Csanádi egyházmegye. Főpásztori jóváhagyás. — E 
lapok május 13. számában közöltem a hirt, hogy a nagyki-
Jcíndai egyházkerület papsága kath. sérelmeink ügyében 
mind az alsó- mind a felsőházhoz kérvényt intézni határozta 
el, de a kérvények, mielőtt illető helyen benyujtatnának, 
kegyes atyai jóváhagyás végett megyés főpásztorunk ő 
nagyméltóságához fognak felterjesztetni. Igy is történt. 
Ennélfogva e lapok t. olvasói természetesnek fogják találni, 
ha kegyelmes főpásztorunk jóváhagyó válaszát is közlöm, 
miután legkisebb kétség sem lehetett az iránt, hogy szándé-
kunk a felsőbb hatóság által csakugyan helyeseltetni is fog. 
Közlöm tehát ezennel kegyelmes főpásztorunknak ez érdem-
ben adott atyai válaszát, annyival inkább, miután abban 
üdvös tanulság rejlik, s hathatós buzdításul is szolgál a to-
vábbi cselekvésre. A tnájushó 14-én kelt kegyes főpásztori 
válasznak erre vonatkozó pontja ekképen szól : „Illám fra-
trum Districtionalium energiám annutu meo probo, qua ad 
tuenda jura Catholicorum porrecto ad utramque Comitio-
rum Regni Cameram libello supplice vocem levant, et ur-
gent, ut in regno, ubi in idea omnes libertate intra limites Ö ' O ' 
per prosperitatem patriae stabilitos frui debent ac volunt, 
Catholicis quoque avita jura circa educationem publicam 
et possessionem fundorum et fundationuin per pietatem 
Majorum finibus catholicis destinatorum restituantur, et 
libertates vindicentur ; illius attamen sum opinionis, supli-
cationibus Cleri adhuc majus adcli turn coram Comitiis Regni, 
tum coram opinione publica pondus, si fideles quoque in con-
cordia cum pustoribus suis vocem attollant." Ez a főpásztori 
jóváhagyó válasz. Látni való ebből, mennyire helyes uton 
járnak azon lelkipásztorok, kik híveikkel egyetemben emelik 
fel szavukat sérelmeink orvoslása végett országgyűlésünk 
mindkét háza előtt. Hiszem, hogy az apostoli lelkű főpász-
tornak e nagyjelentőségű enunciatuma a papság körében 

hazaszerte oly visszhangra találand, minőre helyzetünket 
tekintve szükség van. Isten velünk ! R. G. 

IR0DAL01. 
= Martín Konrád egyházi beszédei s a j tó a l a t t v a n n a k 

ily czim a la t t : Kanzelvorträge des hochw. Bischofs von P a -
derborn Dr. Konrad Martin. Gesammelt und herausgegeben 
von Dr. Christian Stamm. Geheimsekretär des Verstorbe-
nen und Geistl. Rath. Paderbornban, a Bonifácz-egylet 
nyomdájában. 

Eddig megjelent az I. köt. V I I I . 784 lapon. Kapható 
7 márka 50 filléren. Tartalma : vasárnapi sz. beszédek az 
adventi, vizkereszti, böjti és húsvéti ünnep-körre. Egy-egy 
vasárnapra van benne több beszéd is, p. mindjárt advent 
első vasárnapjára öt, husvétutáni 3. vasárnapra tíz. Meg-
jegyzendő ellenben, hogy több vasárnapra nincs egy beszéd 
sem. Az adventi kör, több beszéddel, minden vasárnapra 
teljes. 

A magyar kath. papság előtt nem kell fejtegetnünk, 
ki volt Martin Konrád mint theologus, mint író, mint szó-
nok, mint püspök. Martin Konrád a negyvenes években s 
az ötvenesek elején, mint a ker. erkölcstan tanára, Die-
ringer dogmatikai tanárral, a bonni kath. theologiai kai-
dísze s az egész egyetem tettben szóban legkiválóbb pa-
pi tagja vala. Dieringerrel felváltva egyetemi istenitisz-
teletek alatt Martin Konrád nagyhatású akadémiai sz. 
beszédeket mondott. Dieringer, mint a ,Köln. Volkszeit.' 
irja, sajátságos eredeti modorában,*) Martin Konrád in-
kább a sz. atyák szellemében s a scholastikusok éles 
elméjüségével. Később mint püspök buzgón folytatta 
Isten igéjének hirdetését. Ezeket valamint főpásztori 
körleveleit is ki fogja adni t i tkára. Összesen 7 kötetre 
lehet számitatni. A ki magvas, szívhez lélekhez szóló minta-
szerű beszédet óhajt bírni, olvasni és tanulmányozni, az él-
vezettel s haszonnal fogja Martin Konrád beszédeit hasz-
nálhatni. Egyházi szónokoknak, kiknek fellépéséhez nagyobb 
igények fűződnek, p. székesegyházi, akadémiai (a hol még 
vannak) gymnásiumi szónokoknak, papnevelői lelkiatyáknak 
s mindazoknak, kik Magyarországban az egyházi szonoklat 
emelkedését s virágzását szivükön viselik, Martin Konrád 
szent beszédeit bátran lehet ajánlani. 

— Rövid visszapillantás az esztergomjárási kath. ta-
tó- egylet 12 évi működésére. II. Egy pályanyertes munka 
Kiadta Dr. Majer István, v. püspök, praelatus, egyleti el-
nök áldozatkészségéből az esztergom-járási tanító- egylet. 
Esztergom 1882. 22. lap. — A Majer János, egyleti alelnök 
által mondott beszéd arról tanúskodik, hogy az egylet 12 
évi működése élénk és termékeny volt. A pályanyertes mű 
arról szól, hogy „Mikép lehet a gyermekeket iskoláinkban 
gyakorlatilag a jó rendhez szoktatni, hogy a jó rend iránti 
hajlam mintegy természetökké váljék !" 

— Tisztelettel értesítem a n. é. olvasó közönséget, 
hogy az Ünnepi és Alkalmi sz. Beszédek I I . kiadásban Ju -
lius hónapban jelennek meg, melyben az I. kiadásban közölt 

*) Középutat keresve, mint ezt maga mondá enemű beszédeihez irt 
előszavában, a franczia conferenczia-beszédek s a sz. beszéd ősi 
alakja közt. Szerk. 
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44 beszédet kiegészítettem 50-ig. Ára : 1 f r t 80 (aut 6 in-
tentiones.) Papnövendékekaek 1 f r t . 

Eddig kiadott egyéb munkáim közöl csak a Tízparan-
csolat és századunk I. kötete kapható még 1 f r t 80 krért 
(vagy erga 6 intentiones). 

Nagyvárad. Junius 8. 1882. 
Dr. Karscli Lollion, 

hittznár. 
— Egerben Szolcsányi Gyula könyvkereskedő bizomá-

nyában egy alkalomszerű érdekes fiizetke jelent meg ily 
cz im a l a t t : „A Tisza-Eszlári vértanú-leány és az ó-hitű 
zsidók." 

E kis füzet a nagyjelentőségű tisza-eszlári rémes tör-
ténetet a nép által is érthető nyelven adja elő. De még ér-
dekesebb azon részében, mely egy részről a gyermekgyilko-
sok sektájának vad dühét számos történeti adatokkal meg-
világítja, más részt a Talmud szörnyű tantételeiben e gyil-
kosságok forrásához elvezet. Ara 8 kr. Tizre egy tisztelet-
példány adatik és bérmentesen küldetik. Ajánljuk minden 
népbarát figyelmébe. Óvakodni kell az ügy elmérgesítésétől, 
de az igazságot véka alá rejteni nem szabad. 

V E G Y E S E K . 
— Az 53 ügyében ujabb kir. táblai itélet. — ,.Ö 

felsége a király nevében a budapesti itélő-tábla. Szántó 
Zsigmond róm. kath. plébános ellen valláselleni kihágás mi-
att a paksi királyi járásbíróság 1881. augusztus hó 22-én 
962. sz. alatt Ítéletet hozott, a sértett félnek bejelentett és 
Írásban is indokolt fellebbezése folytán az 1882 évi ápril 
hó 25-dik napján tartott nyilvános ülésen, vizsgálat alá ve-
vén, következőleg itélt : A kir. járásbíróság Ítélete helyben 
hagyatik. Indokok : A K. B. T. K . 53, §-a az 1868. 
törvényczikk által tiltott áttérést az egyik vallásfele-
kezetből a másikba bünteti. — Világos kifejezésre jut ez az 
idézett §. ezen szavai által : „a ki életkorának 18 évét még 
be nem töltött kiskorú egyént, az 1868. L I I I . t -c. rendel-
kezése ellenére más felekezetbe felvesz, — büntetendő. Ezen 
értelmezéssel fogadta el a törvényhozás a Iv. B. T. K. 53. 
§-át és igy alkalmazta azt a kir. curia is 1882. évi márcz. 
24-én 10927. sz. alatt hozott Ítéletében. A megoldandó kér-
dés tehát az, történt-e a jelen esetben áttérés illetve felvé-
tel egyik vallásból a másikba az 1868 t.-cz. rendelkezései 
ellenére? Tekintve, hogy Dér Erzsébet kisdede, keresztelése 
előtt nem volt felekezet tagja; tekintve, hogy e szerint 
Dér Erzsébet kisdedre nézve eltéréséről, és fölvételről egyik 
vallásból a másikba szó nem lehet : a jelen esetben a Iv. B. 
T. K. 53. §-a értelmében büntetendő áttérés nem forog fenn. 
— Tekintve továbbá, hogy valamint a K. B. T. Iv. 1. § a 
értelmében büntettet vagy vétséget csak azon cselekmény 
képez, melyet a törvény annak nyilvánít, ugy a Iv. B. T. K . 
1. §-a szerint is kihágást csak azon cselekmény képezhet, 
melyet a törvény, miniszteri vagy szabály rendelet kihágás-
nak nyilvánít. — Tekintve, hogy Ja kisdedek megkereszte-
lése bármely felekezet tagja által, sem törvény, sem minisz-
teri, sem szabályrendelet által tiltva nincs és büntetéssel 
nem sujtatik. — Vádlottat az ellene emelt vád alól bünte-
tendő cselekmény tényálladékának hiánya folytán fel kellett 
mentenie. — Az anyakönyvi kivonat meg nem küldésére 
vonatkozó kérdésben, az első bírósági itélet indokai e he-
lyütt is elfogadtattak. — Budapest, 1882. április 25-én. 

—- A sz.-somlyói róm. kath. gymnasium bezáratását 

rendelte el a közoktatási miniszter, mert a tanárok nem 
birnak képesítéssel. Ez ellenében Sz.-Somlyó részéről, a 
polgármester elnökelete alatt, küldöttség tisztelgett a nváradi 
püspöknél és káptalannál s mindkét helyen azon Ígéret téte-
tett, hogy az egyházmegyei kormány a gymnasium fentar-
tása mellett érvényesiti befolyását. — Lenne csak protes-
táns intézetről a szó, bezzeg nem jutna senkinek eszébe a be-
záratás! 

— Felfordult világi Konstantinápolyban, a keresz-
tényellenes mohamedanismus fővárosában, mint a spanyol 
„Union"-nak írják, nem a mohamedánok, hanem a megke-
resztelt hitetlenek állják út já t a kereszténység s különösen 
a kath. egyház előhaladásának. Mikor ezerekre menő hivő 
sereg körmenetben vonul át a padisah városának utczáin, a 
mohamedánok tisztelettel kitérnek, s csak a művelt keresz-
tény barbárok duzzognak. Egyébiránt az itelligentia nagy 
része európaszerte épen intelhgentia hiányában szenved. 

— Garibaldi még halála által is botrányra adott al-
kalmat. Az egész világ szabadelvű sajtója, csekély kivétel-
lel, emelygésig vitte az erkölcsi eszmék fanatikus lábbal 
taposójának dicsőitését; a monarchia területi épségének tisz-
teletben tartására hivatott képviselőházunk pedig föltétlen 
részvétét fejezte ki az ,olasz' nemzet iránt monarchiánk terü-
leti épsége legdühösebb ellenségének veszte fölött. Vagy 
tetetés az egész, vagy őszinteség. Mind a két esetben legsze-
lídebben mondva néprontás ! 

— A spanyol katholikusok, ismert okoknál fogva, a 
szent atya utasitása folytán, nem egyszerre, hanem egyház-
megyék szerint fogják megtenni római zarándoklatukat, 
mely f. évi szeptember hóban veszi kezdetét. Első lesz a 
toledói főmegye. 

— Viktória angol királynő az orleánsi szűz ellen nem-
zete által elkövetett kegyetlenséget azzal óhajt ja mintegy 
jóvá tenni, hogy a windsori királyi szövőszékben megrendelt 
három nagy gobelin egyikére Jeanne d'Arc-ot szöveti ki. A 
három szőnyeg, melyek a királyi kápolna falaira vannak 
szánva, terv szerint a bátorság, istenesség és tisztaság esz-
ményeivel lesz díszítve. Az orleánsi szűz van kiszemelve a 
tisztaság jelképezésére, oroszlánszívű Richard a bátorságéra 
és sz. Agnes az istenességére. 

— Francziaországban a nagy forradalom után az ál-
lam 1808 ban öt kath. theologiai facultást állított fel : Pá-
ris, Lyon, Bordeaux, Rouen "és Aixban. Most az alsó kamra 
pénzügyi bizottsága e facultások megszüntetését hozta j a -
vaslatba és a kamra azt magáévá tevén bizottságot küldött • o 
ki törvényjavaslat kidolgozása végett. 

= Ne feledjük I X . Pius emlékét ! Utolsó előtti szá-
munk hozta azt olasz katholikusok felhivását. Az áldozat 
oly csekély, hogy alig jöhet szóba ; a czél oly nemes, szép, 
magasztos, hogy ajánlatosságának indokait alig lehet kime-
ríteni. T. paptársaink, kikhez szavunk eljutott, ne engedjék 
elaludni az ügyet. Kerületi és más találkozásaikon karol-
ják fel! I X . Pius megérdemli azt a kis, vagy semmi fárad-
ságot, mit emléke ügyének szentelünk. Félre közöny : éljen 
a kegyelet lelkesedése ! 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
IX. Pius pápa emlékére : 

Bernus József 2 f r t 
Bermis Emília 2 „ 

A SZERKESZTŐ POSTÁJA. 
Compatriotae Gömöriensi : Act. 24 ; 3. 
Tata. Sose fogjon ki ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A kétely a tudományban és a vallásban. — Mire használták a pápák az ő hatalmukat? — Egyházi tu-
dósítások : Budapest. Az országos magyar könyvkiállítás és még valami. — Budapest. A görög szertartású magyar püs-
pökség. — Pécsi megye. Dr. Dulánszky Nándor püspök ur ő nmgnak bérmautjáról .— Irodalom. De Beaumont Kristóf, pá-

risi érsek. — Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. 

A kétely a tudományban és a vallásban. 
(Vége.) 

III. 
Azt mondtuk-e a fennebbiekben, hogy a hit 

körében minden kutatás meg van tiltva a hivönek ? 
Semmikép sem. Ezen kutatásokat megengedi, taná 
csolja, söt bizonyos esetekben parancsolja is az egy-
ház ;') hanem a logika egyetértve a szent Írással 
t i l t ja kiindulási pontul venni a kételyt, mert, még-
kevésbé a tudósra, mint az egyszerű hivöre nézve, 
létezhetik valamikor alkalom arra, hogy ésszerűen 
kételkedhetnék. 

A III-ik század óta, Tertullián előirta a szabá-
lyokat, melyeknek a keresztényt hite tanulmányo-
zásában vezérelniök kell : „Quaeramus ergo in no-
stro, et a nostris, et de nostro : idque duntaxat 
quod, salva regula üclei, potest in quaestionem de-
venire. (Praescript. c. 12). Vagyis: menjünk vilá-
gosságot meríteni a katholikus hagyomány nagy 
tűzhelyéhez; kérjünk tanácsot, nem azon emberek-
től, kik ennek adására semmi hivatással sem bírnak, 
hanem azoktól, kiket Isten tanítókul és pásztorokul 
rendelt az ö egyházában ; és főkép, vizsgálódásunk 
sohase menjen annyira, hogy még hitünk alapjait 
is kétségbe vonja. 

Ez a sajátságos helyzet, melybe a katholikus 
jő hitével szemben, tetszetős ellenvetést kelt. Ha a 
kétely s a szabad vizsgálás egyáltalában meg van 
tiltva a hívőknek, mi lesz a theologiából, s külö 
nősen a katholikus exegesisből? Van e joguk, hogy 
valóságos tudományoknak tekintessenek ? A kétely-
ből kiindulni, amint láttuk, katholikusra nézve 

') Negligentia mihi videtur, si, postquam confirmati 
sumus in fide, non studemus, quod credimus intelligere. 
S. Anselmus. 

annyi, mint apostasia. De viszont kiindulni a hit-
ből, vájjon ez tudományos eljárás-e? Nem rej-
lik e ebben összeférhetetlenség a tudomány és hit 
között? 

Néhány éve, a königsbergi egyetem tanárai 
azt a kérdést vitatták, vájjon befogadhat-e ezen in-
tézet, mely mindaddig kizárólag protestáns volt, 
jövőre katholikus vagy zsidó tanárokat ? Azt hatá-
rozták, hogy habozás nélkül befogadhat zsidókat, 
de nem katholikusokat, mert a tudomány szabad-
sága ez utóbbiaknál nem érvényesülhetne. 

Mit mondjunk a protestáns rationalismusnak 
eme zárkövetkeztetéséröl ? Igen, mikép oldható meg 
ez a látszólagos ellenmondás a hit között, mely te-
kintélyt tételez föl, s a tudomány közt, mely köve-
teli a szabadságot? 

Először is világos, hogy ez a megkülönbözte-
tés, melyet szeretnének felállítani a keresztény s a 
tudós közt, egyszerűen nevetséges. 

Epen igy vagyunk, és pedig nyomósabb oknál 
fogva, avval mely különbséget tesz a theologia s a 
theologus közt, elismervén emennek azon jogát és 
kötelességét, hogy magát alávesse azon tekintély-
nek, melyet igaznak ismert el ; mig ellenben amaz 
kutatásaiban minden tekintélytől föl lenne szaba-
dítva.2) 

De mélyebbre kell hatolni, és miután szóltunk 
a) Müller Miksa a londoni Royal Institutban tartott 

előadásainak egyikében szellemesen gúnyolja azokat, kik 
szellemileg ketté szakítják magokat, azt tartván, hogy a 
tudományos kutatásnak, bármilyenek legyenek is következ-
tetései, semmi köze a morális és vallásos meggyőződésekhez. 
„Merészek lévén speculativ fogalmaikban, félénkek gyakor-
lati hitükben, egyszerre pogányok és keresztények ; ugy lát-
szik elfogadják, hogy a világ kétszer lett alkotva : egyszer 
Mózes szerint, másodszor Darwin szerint Istenem ! mivé 
válik a kereszténv, ha a tudóst elviszi az ördög!" 

46 
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a hitbeli kételyről, hátra van még meghatározni a 
kétely szerepét és jelentőségét a hittudományban. 
Főbb vonásaiban ki kell továbbá, a fentebb megál-
lapított elvek szerint, jelölni a kiindulási pontot s 
a katholikus exegesisnek igazi tárgyát. Ez látszik 
nekünk e tanulmány természetes és szükséges be-
fejezésének lenni. 

Itt bocsánatot kell kérnünk a forma egyhan-
gúságáér t : reméljük azonban, hogy a lehető legvi-
lágosabban fogjuk kimutatni azt az igazságot : hogy 
az egészséges logikának nincs sem két mértéke sem o o ö 
két módszere, melyek közül az egyik a tudomány 
igazságaihoz, a másik a hit igazságaihoz alkal-
mazkodnának, a mint a cartesiusi fentartás kivánni 
látszik. 

Mi azt állítjuk, hogy az exegeta számára, va-
lamint általában a tudós számára, két kiindulási 
pont lehetséges. Ugyanis vagy kiindul a valódi, 
avagy a csinált (fictiv) kételyből, és törekszik, egye-
dül a szöveg krit ikája által, következtetni minden 
egyes könyvnek, mely az írást teszi, hitelességére 
vagy nem hitelességére. Vagy pedig kiindulván ma-
gából ezen könyvek hitelességéből, azaz a hitből, 
nem fog azoknak magyarázatába, csak annyiban, 
amennyiben segítségére van a katholikus hagyo-
mány által nyúj tot t világosság 

Az első módszer a rationalistáké, és különösen 
Hermes é, aki annak szabályait fejtegette Einlei-
tung in die Theologie czimü müvének bevezetésé-O o 
ben. A második sz. Ágostoné, mikor azt mondja: 
Evangelio non crederem, nisi me coinmoveret Ec 
clesiae catholicae auctoritas. 

Hinné e az ember, hogy több katholikus exe-
geta, talán megfélemlítve a protestáns exegesis kö-
veteléseitől, vagy félrevezetve látszatától ama tu-
dományos szigornak, melyet abban felfödözni hisz 
nek, többé kevésbé egyenesen lemondtak a máso-
dik módszerről, hogy megkíséreljék az elsőt? 

Kétség kivül kevésbbé tudományos eljárásnak 
tartják, megvallani, hogy elvül követik a trienti 
zsinat szentirás magyarázati szabályát, és hogy, ha 
valamely szöveget inkább ebben mint abban az ér 
telemben vesznek, ez csakis azért van, mert az egyház, 
mely egyedüli hiteles őre az írás értelmének, azt 
mindig ugy magyarázta, mint ők. Elsőbbséget adnak 
a csinált (fictiv) kételyből való kiindulásnak és tud-
tunkra adják, hogy, lia ők is épen ugyanazon ered-
ményekre jutnak, mint az egyház, ez egyedül a 
részrehajlatlan és egyáltalában független exegesis 
erejénél fogva történik. Es elhagyják a megtá-

madhatatlan állást, melyet az ész és a hit szem 
pontjából elfoglaltak, hogy leszálljanak azon síkra, 
hol minden véleménynek egyenlő joga van magát 
mutogatni, fitogtatni, és a hol a vitatkozás már 
előre arra van kárhoztatva, hogy ingadozó marad-
jon, mert csak személyes véleményeket állít elénk, 
melyek magukban többé-kevésbbé plausibilisek, de 
nem képesek határozottan eldönteni a csatat. 

Bátran kimondjuk, hogy ezek tévednek, és 
hogy, ha orthodox eredményekre látszanak is jutni , 
ez onnan van, mert titkon visszatérnek azon elvekhez, 
melyekről azt állítják, hogy tőlük eltekintenek. Vi-
gyázzunk ! Az ily eljárás veszélyes jár ék, mert távol 
attól, hogy a katholikus demonstratióra a puszta 
észszerüség szigorának jellegét öltené, mi különben 
sem illik hozzá, csakis a rationalismusnak nyúj t 
fegyvert, mely azzal kérkedik, hogy maguk fölött 
a conclusiók fölött is diadalmaskodik, pedig való-
ban nem diadalmaskodik máson mint csupáncsak a 
módszeren. 

Az őszinteség loyalisabb. de tudományosabb is. 
A katholikus exegesis igazi, beismert kiinduló 

pontja a sz. irás könyveinek isteni eredetében s jel-
legében való hit, ugy amint azokat az egyház ne-
künk föntartotta. Első gondja tehát a kath. exege-
sisnek nem az, hogy víjja ki ezt az állást, hanem, 
hogy szilárdan foglaljon állást az egyházi hagyo-
mány megingathatatlan kőszikláján, mely az ő 
öröksége. Csak azután nyílik meg szerepe mint tu-
dományé, és ez a szerep aztán nem egyéb, mint a 
rationalismus támadásainak visszaverése, annak 
kimutatása altal, hogy amit valaha ez az apostoli 
nagy hagyomány ellen felhozott, melynek az egyház 
csalhatatlan közege, hogy mindaz semmis. Az exe 
geta hivatása tehát mindenek előtt defensiv jellegű! 
Ne felejtse el, ő van birtokban, és az ellennek a 
dolga öt onnan kiszorítani. Itt rejlik erejének titka. 

Kinek nem jutnak itt eszébe Tértullián hatba 
tós szavai : Qui estis ? Quando et unde venistis ? 
Quid in meo agitis, non mei ? . . . Mea est possessio, 
oliin possideo, prior possideo, liabeo origines firmas 
ab ipsis auctoribus quorum fűit, res: ego sum hae-
res apostolorum : sicut caverunt testamento suo, 
sicut fidei commiserunt, sicut adjuraverunt, ita te 
neo . . . (Praescript. c. 38.) 

Hát azért adjuk-e fel önként e megvíhatlan 
positiót, csakhogy igazat adjunk a rationalismus 
követeléseinek, magunkat pedig a személyes jellegű 
viták útvesztőjébe bonyolítsuk ? Mért mondanánk 
le előnyeinkről azon ürügy alatt, hogy egyenlő 
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fegyverekkel küzdjünk ? Szinte hajlandó volna az ember 
azt gondolni, hogy itt udvarias játékról van szó, és nem egy 
élet-halál harezról, egy halálos tusáról. 

Es aztán, meggondoltuk-e jól a dolgot ? Hogy az ál-
lítólag részrehaj lati an exegesist saját terére követhessük, 
nemcsak hitünkről kell lemondani, hanem még az észről is, 
legalaposabb meggyőződéseinkről, legszentebb érzelmeink-
ről, egy szóval, magáról a józan észről is. Hal l juk csak a 
föltételeket, melyeknek Rückert szerint (a Rómaiakhoz irt 
levél magyarázatában, V I I I . 1.) teljesülni kell abban kinek 
czélja az irás értelmezése, és aztán vallja be kiki, ha érez-e 
magában bátorságot addig menni. „Az exegetának minden 
előítélettől szabadnak kell lennie és minden elővéleményes 
rendszertől; amennyiben exegeta, nem szabad sem orthodox-
nak, sem heterodoxnak, sem rationalistának, sem phantheistá-
nak, sem naturalistának, sem supernaturalistának, sem isten-
félőnek, sem istentelennek . . . lennie" stb. 

Nem kézzelfogható-e, hogy annak a ,részrehajlatlan' 
exegesisnek mindé szószatvárkodása csak arra való s arra o ^ 
is czéloz, hogy fedezze azt a pártállást, honnan a sz. Írásban 
semmi istenit sem látnak ? 

És valóban hová jutottak már a szabad vizsgálásnak 
e hivei ! Egyikök, miután elősorolta a könyveket, melyek-
hitelességét minden eretnek vonakodik elismerni, egész nyu-
godtan megvallja, hogy mindezen egymást követő csonkitá-
sok után a bibliából nem marad más, mint a tábla. 

Értsük meg jól. Az exegesis eljárása, és átalában a 
theologiáé.nem különbözik minden más tudomány eljárásáról. 
Valamint emennek ugy annak is a primitiv meggyőződésből 
kell kiindulni, azon büntetés terhe alatt, hogy abba külön-
ben csak csavarodás által jut vissza, miben bizonyára nem 
rejlik semmi tudományosság. 

A tudomány tá rgya: az önkénti, mintegy velünk szü-
letet, minden esetre velünk nevekedett, kezdetleges meg-
győződés indokait megtisztítani a részlet hibáitól, me-
lyek beléjök keveredhetnek és aztán kiterjeszteni ez indo-
koknak bizonyító ersjét, a mennyire csak lehetséges. A tu-
dománynak soha sem szabad ellenmondásba jönni ez alap-
adataival, melyek a józan közérzületet alkotják. 

Ami különösen az exegesist illeti, annak czélja ma-
gyarázni a szent könyveket az egyház tanításának világá-
nál : meghatározni azoknak az értelmét, ezt közkincsé tenni, 
s védelmezni a hitetlenek vakmerőségei ellen, vigyázva, 
hogy soha ellenkezésbe ne jöjjön a magasztos katholikus 
hagyománynyal, mely egy neme a természetfölötti közérzü-
letnek, vigyázva, hogy részrehajlatlanség ürügye alatt ki 
ne akarja magát vonni annak befolyása alól; ami oly esz-
telen töprengés volna, mint azé az emberé, aki, hogy jobban 
lásson, behunyná szemeit, nehogy a világosság befolyásolja. 

434-ben, lérinsi Vincze biztos kézzel rajzolta az exe-
gesis igazi módszerét : Quonam modo in seripturis sanctis 
veritatem a falsitate discernent ? Hoc scilicet facere magno-
pere curabunt, . . . ut divinum cononem secundum universa-
lis Ecclesiae traditiones et juxta catholici dogmatis regulás 
interpretentur. (Commonit. C. 27.) 

Véleményünk szerint, az ember nem vésheti eléggé 
elméjébe a katholikus exegesisnek e nagy elveit. Akármily 
világosak is azok, elmondhatni, hogy a rationalismus lég-

köre, melyet magunkba szivünk, szünet nélkül azoknak el-
homályositására törekszik elménkben. Sőt gyakran, meg 
kell vallani, különös ürügyek, vagy dicséretre méltó szán-
dék, természetüknél fogva rábirnak, hogy tegyiik meg a 
cserét. Apologeticus vagy apostolság czéljából, az ember 
kísértetbe jő, kényszeríteni a lázadó elméket a hit jármának 
felvevésére, kényszeríteni az egyház elleneit, hogy ismerjék 
el, hogy ha mi hiszünk, ez csak azért van, mert nekünk egyál-
talában lehetetlen kételkedni, — mi által az ember észrevét-
lenül törekszik a szabad bár mindig észszerű ragaszkodás 
helyébe egy nemét a szükségességnek állítani, mely aztán a 
hitet minden morális jellegétől megfosztja. 

Résen legyünk és vigyázzunk : innen a dogmának phi-
losopháló csűrés-csavarás alá rendeléseig csak egy lépés : 
ámde ez a lépés már lázadás. 

Mire használták a pápák az ö hatalmukat? 
(Egyháztörténelmi tanulmány.) 

Vegyüka fentiekhezazegyszerü életet mit a pápák közül 
legtöbben vittek, és a csekély jövedelmet mit, maguknak 
fentartottak, ugy itt is legfőbb hatalmuk mérsékelt gya-
korlását látjuk. Ámbár egy ország sem számlál több alattva-
lót, mint a pápáé, és ezért egy fejedelem sincs a földön alat-
valóitól jobban igénybe véve mint ő: azért a pápa jövedelme 
mégis a legcsekélyebb. Udvartartása az utóbbi években,midőn 
az egyházi állam nein volt megnyirbálva, csak 600,000 scudi 
volt. Vegyük azonban figyelembe, ha ez összeget más fejedel-
mek udvarköltségével összehasonlítjuk, hogy ebből kapják 
fizetéseiket a vaticáni könyvtár, asz. Mihály-kórház, továb-
bá minden bibornok, a nuntiusok, ügyvivők, és consulok, 
úgy szintén a római congregatiók. Azt is tudjuk, hogy a 
világon egy fejedelem sem fizeti saját zsebéből minisztereit, 
követeit, tanácsosait. IIa e kiadásokat mind levonjuk, ugy a 
pápa személyére nem marad több fönn mint 4110 scudi.1) Eh-
hez kell szabva lenni a pápa életmódjának. S az csakugyan, 
mintegy megbizható szemtanú I X . Piusról mondja, kevés-
bé külömbözik az egyszerű szerzetes életmódjától. A leg-
szegényebb erurópai püspök, sőt sok plébános egy jó plébá-
nián, kényelmesebb életet él mint ő. A Vaticán megszámlál-
hatlan termeiben, ha az előszobát leszámitjuk, mely az 
őrök, és inasoké, 4 szobára van szoritva. Az utolsó előszoba, 
egyszersmind ebédlője. Aztán jő egy egyszerű, erre a dol-
gozó, végre a valamivel nagyobb elfogadó szoba, a fe-
jedelmi látogatók fogadására szánva. Éttermében fapadok 
vannak, és egyetlen támlás szék egy mennyezet alatt, 
mely előtt lesz felterítve aztal. Majdnem mindig egyedül 
ebédel, és felolvastat magának. Kora reggel, midőn még az 
alárendelt személyek legnagyobb része alszik, ő már az ol-
tárnál áll .5) Ha az ajtatoskodásnak vége, kezdődik a napi 
munka, mely a hét napjára óráról órára oly pontosan ki 
van szabva, mint bármely nevelő intézetben.3) Egyedüli 
szórakozása az esti sétában áll, a vaticáni kertben, melyre 
egy bibornokot, vagy kamarást kér fel, hogy ennek társal-
gását élvezze. Társalgások, és hangversenyek, más szórako-
zások és mulatságokról, melyek által alsóbb rendű szemé-

') Margotti 488. 1. 
2) Hurter a. a. 2. III. 72. 
3) A feltűnő napirend olvashat í Margottinál és Magnirenél 138. 1. 
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lyek az estéket kellemessé teszik, szó sincs. A pápai fejedelmi 
és egyházfői kötelem erre semmi szabadidőt sem enged; e ma-
gas állás végre visszavonulást igényel, melyben az ember 
azt magának áldozatul hozza.4) 

Vessünk végre egy pillantást a benső, szellemi élet ápo-
lására náluk és másoknál; ugyanis ez oly ügy, melyben kevés 
földi uralkodó lenne képes elvitatui a pápák előjogát. Ke-
vés fejedelem, még kevesebb egyén képes felfogni, hogv épen 
abban rejlik a legnagyobb dicsőség, mit a pápák maguk-
nak szereztek, miszerint magas méltóságuk által nem 
engedték magukat megakadályoztatni a szellemi élet ápo-
lásában, hanem abban hatalmi követelményt láttak, hogy 
azt elősegítsék, és másoknál is gyarapítsák. Mi itt a legré-
gibb korról nem is szólunk, mivel mindenik, ki akkor sz.Péter 
székén ült, ugy élt, hogy halála után mindjárt szentté avatta-
tott. Es lia a pápák oly büszkék lettek volna, a mint őket 
festik, büszkeségük elődeik szentté avatásában bő kielégí-
tést nyerhetett volna. Azonban feltűnő, hogy a pápák által ké-
sőbb szentté avatottak közt oly kevés pápa volt, ámbár sokan 
közülük méltók lettek volna e tiszteletre. Csak pápák ne 
lettek volna. Sajátságos szerénységük s a túlságos követelé-
sek, melyeket nagy hivataluk miatt tőlük megkívántak, utó-
daikat visszatarták szentté avatásuktól. Erről szóltunk már 
I I I . Incze és VII . Gergelynél. Szabad tán még hivatkozni I I . 
Marczel, IV. Pál és X I V . Gergelyre, a szentség egy példá-
nyára, egy első századbeli keresztényre, egy szűzies ártatlan 
lélekre.5) X V . Gergely, X I I I . Kelemenre utalunk még, hogy 
másokról ne is szóljunk. Nem régen is még, minden katholiku 
sok vigaszára, oly pápa élcesité Péter székét, és azt oly eré-
nyek által tette tiszteletre méltóvá, miszerint biztosan re-
méljük, hogy egyike, utódainak, még pedig a legközelebbiek 
egyike, szentté fogja őt avatni, minthogy az mi I I I . Inczét e 
tiszteletre méltatlanná tette, I X . Piusnak Istentől bőven 
megadatott, egy istenes sz. élet tevékenységének megfelelő 
szenvedés és üldöztetés. 

Egy I. Gergely és más korábbi pápák sz. élete és jám-
boraágáról nem szólunk. Azonban a későbbi pápák felöl 
néhány vonást legyen szabad kiemelni, minthogy például 
szogáluak azon aljas rágalom ellen, hogy akkor más idők 
és más emberek voltak. IV . Jenő sohasem ivott bort, csak egy 
tál ételt evett, szemeit mindig lesütve tartá.és mindig kemény 
ágyon feküdt.6) Ilasonlólag I X . Incze, ki napjában csak egy-
szer, este felé evett : többi ideje munka és imádságra volt 
szentelve.7) X I . Kelemen misézés előtt mindig meggyónt.8) 
A saját személyére való kiadásnak nem volt szabad meg-
haladni a 6 garast. Igen keveset aludt. Sógornőjét elűzte Kó-
mából, csupán azért, mert vele való rokonságára igen sokat 
tartott . 8) X I I I . Benedek mint pápa ugy élt amint hajdan 
mint hitszónok. Szobájában csak szalma székek álltak, a fala 
kon nem volt más, mint egy feszület pár aczél-metszettel. Ha 
valamikor kiment, a rózsafüzér mindig kezén volt. Még nap-
jainkban is X V I Gergely a trónon ugy élt mint midőn kamal-
dulenzis volt. S mit mondjunk V. Piusról ! Éjjel, és nappal 

«) Hurter III. 73. 
=•) R. Lex. IV. 723. 
6) Gel. Hiber. III. 356. 
7) U. ott. III . 372. 
8) K. Lex. II. 609. 

ruhái alatt szőrmezet hordott, úgy mint mikor még szerze-
tes volt. A körmenetek élén mezítláb ment végig az utczá-o o 
kon, s folytonos munkálkodás közt is lelt időt kétszeri elmél-
kedésre. Onsanyargatása, szelidsége, a szenvedett sértegeté-
seknél megbocsátásai kimerithetlenek voltak. Körmenetek-
nél ájtatosságán épülvén többen az egyh. kebelébe tértek. Egy 
protestáns nemes megtért, midőn látta, hogy csókolgatta Pius 
a szegények sebes lábait. Utódja X I I I . Gergely e csuda 
elődöt sz. hivatala szigorú erényeiben nemcsak utánozni 
iparkodott, hanem még felül is múlni. 

Egyáltalában büszkén utalhatunk pápáinkra. Igaz, 
voltak közöttük vagy tizen, ha szigorúan bírálunk, kiknek 
élete, mint pápáé, nem ment a gáncstól. Az egyház ellenei 
gunynyal utaltak ezekre, s diadalittasan kérdék, vájjon mi 
„az istentelen, gonosz" X I I . Jánosban és a roszhirű VI . Sán-
dorban, istenszerinti eszközt lá tunk-e?9) Nekünk katholiku-
soknak semmi okunk sincs a pápák életét szépítgetni. Azon-
ban ezen egyes példák, bármily szomoritók legyenek is 
örömünket és méltányos büszkeségünket pápáink életmódja 
iránt nem ingathatják meg. Vigasztal az a gondolat, hogy 
elleneink több ily „istenlen, gonoszokat"' (?) nem kutathatnak 
fel, mint e néhányat. Szerencsére, mi felfedeztük, hogy még 
mindig létezik egy kiskülömbség vád és a valóság közt. Például 
mikor egy X I I . János „Jupiter és Vénus segélyül hivása, 
ugy szinténaz ördög bájitaláról" vádoltatik, 10)az a kérdés, váj-
jon az be van-e bizonyítva, hogy ő valóban ilyet tett? Ugy szin-
tén azt se látjuk be, hogy minden igazágtalanság, miről Borgia 
Koderigo mint katona 30 éven át sz. Péter székére való emel-
tetése előtt Spanyolhonban vádoltatik, neki mint VI. Sándor 
pápának rovandó-e fel ? Mert mi azt véljük, ép ugy mond-
hatnók, hogy Beket Tamás érsek világi életet vitt, és a 
királyt az egyház ellen jogbitorlásban gyámolította. Mi 
bátrak vagyunk párhuzamba állítani a pápákat más ural-
kodókkal, és a párhuzam nem fog kedvezőtlenül kiütni 
a pápákra nézve. Igen, mi bátorságot veszünk magunknak 
épen ezen buzgalomban, melylyel eleneink néhány pápák 
gyengeségeit kizsákmányolják, és annyira túlcsigázzák, 
hogy amellett 20-szor nagyobb számú kitűnő férfiak érde-
mei eltűnnek — vigaszt lelni, és azt állítani, hogy egy oly 
hatalomnak, melyen egy ily kicsiny homályos folt oly rosz-
szul veszi ki magát, még az ellenség szemeiben is magasz-
tosnak kell feltűnni. És igy elleneink művészies bosszanko-
dása a pápák érdemeinek tisztelete és becsülésében csak job-
ban megerősít minket.. 

cT> 
E mellett azonban mi ép azt becsüljük nagyra, hogy e 

kevés megrótt pápák közül is egysem használta hivatalát a hit 
és erkölcsök kárára, egysem bocsátott ki erkölcstelen határo-
zatot, vagy intézkedést, egyiksem akadályozta közülök a jám-
borság gyakorlatait, amint azok az egyházban szokásban vol-
tak. Nálunk pedig az a fő, midőn e kérdéssel foglalkozunk, 
hogy a pápák hivatalukat és hatalmukat mire fordítot ták? 
Ha ellenben egy oldalpillantást vetünk a világi fejedel-
mekre, és kérdezni akarnók, minő irányban használták /el 
hatalmukat, a hit, erkölcsök, ereny ellen; minő választ ad-

a ) Gournerie, üb. d. k. Kirche. 1854. 25. lap. 
10 ) Hinschius, A pápai csalhatlanság Kiell871.17.1. Azon kérdésre 

— vájjon egy pápa. ki oly bűnről van vádolva mint XII. János, lehet-e 
alkalmas edénye a sz. Lélek pártfogásának, mi itt semitsem válaszolunk. 

" ) Szószerint Hinschiusnál. 
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hatnánk akkor? Velők szemben mi tuczat számra nevezhet-
nénk pápákat, kik nagy hatalmukban nemcsak felhívást 
láttak maguk számára, hogy alárendeltjeiket jámborság-
ban felülmúlják, hanem olyakat is, kik helyzetüket a keresz-
tényies jámbor élet előmozdítására használták fel. A z ő ren-
deleteik, az évenkinti szentségekhezi járulást illetőleg, a 
búcsúk bő engedélyezése az azokhozi járulás czéljából, a 
kedvezmények, melyeket előbb a keresztes hadakra, később a 
vallásos zarándoklatokra fordítottak, a kegyelmi kincsek, 
melyekkel a congregatiókat, és más társulatokat elhalmoz-
ták. különösen a jubileumi ünnep, mely mindenkor az egész 
kath. világot egyik végétől a másikig mozgásba hozta, 
s vallási élénkséget idézett elő, mely alól senki ki nem 
vonhatta magát, — bizonyságul szolgálnak erré. IV. Orbán, 
és V. Kelemen, valamint később V. Márton, és IV. Jenő. 
versenyeztek a jámbor Juliánával, és Aquinói Tamással a 
legszentebb olt. szentség dicsőítésének buzgalmában. Segé-
lyük nélkül, melyet ők a népnél oly igen kedves ájtatosság-
nak hatalmuk által eszközöltek, még magának egy Aquinói 
Tamás befolyásának sem sikerült volna e tiszteletnek ily utat 
nyitni minőt a pápák tényleg nyitottak. Bármit lett volna ké-
pes egy sz. Domonkos, és több szentek buzgalma-kivinni e né-
pies ájtatosságok előmozdítására,— a rózsafüzér elmozdításá-
r a — bármit eredményeztek volna a ferencziek, és magának 
a Porto Mauritio Leonárdnak a keresztút terjesztése iránti 
fáradozásai, ha ezt egy V. Pius, X I I I . Gergely, X I . Kele-
men, azt pedig egy X I . Incze, VI I . Kelemen, X I I I , és 
X I V . Benedek, pápai tekintélye n e n segíti, mire se ment 
volna. S több ily ájtatossági eszközökre utalhatunk még, 
melyek semi más által vonzerejüket a hivőkre nem kapták, 
mint a pápák kedvezménye által, kik oly sok kegyelmet csa-
toltak azok használásához, és azoknak alkalmazását abban 
való saját részvételük által szentesíteték, és pártolták, mint 
például sz. Ferencz és Domonkos harmadik rendjét, a mis-
siókat, lelki gyakorlatokat, 40 órai imákat, örökös imádást, 
böjti, és adventi ájtatosságokat, keresztjáró napokat, körme-
neteket stb. Ide járulnak még Krisztus élete és szenvedése 
titkainak sok ünnepei, a sok Mária-ünnep, a szentek canoni-
satiója, az ő tiszteletükre kitűzött napok kijelelése, pl. egy 
sz. Alajos-é, — mind oly intézkedések, melyek által a pápák 
apostoli hatalmuk gyakorlatában, a jámborságnak lendüle-
tet, a szentségekbeni részesülésnek előnyt adtak. Mennyi jó 
származott e munkákból, mennyi bűnös megtért, hány lé-
lek megigazult, erről igen természetesen a történész tudósítva 

O O 7 O 
nincs, minthogy csak az utolsó nap enged oda bepillanta-
ni. Annyi azonban áll : hogy még az is, mit az Istenért 
leginkább lelkesült és tevékeny szentek tettek, felsőbb meg-
hatalmazás, biztos hitelesités nélkül, eredménytelen, és mú-
lékony lett volna, ha a pápák azt kivétel nélkül felsőbb ha-
talmukkal meg nem erősitik. A legbiztosabb liatározási mód 
az iránt, vájjon valaki szent, vagy műve Istennek tetsző-e, 
azap. székhezi viszonyában található fel legkönnyebben: ha 
ezzel egyesülve maradt, úgy szentsége gyanútlan ; ha őt mü-
vével bemocskitá, vagy bele egyezését nem nyerte ki, úgy tar-
tós sikerre, és hitelre a kath. világ előtt sosem számithat. Csak 
a gyökér, melyet a pápa megáld, mely az ő gondjai alatt lett 
átadva£ az egyház talajának, bir kilátással tenyészet és 
életre. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSITÁSOK. 
Budapest. Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. — 
Jól tudom, hogy az állapot, a nevelés befolyása, a bi-

zonyos iskolák kijelölte vezérelvek mellett nehéz volt, s 
még napjainkban is, midőn avval a „humanitás"-sal és any-
nyira bangozgatott „tolerantia"-val oly nagyra vannak so-
kan, — felette nehéz a kath. egyháznak a közbékét előidéző 
testvéri szeretetből eredt elismerés szavait minden oldal-
ról hallania ; nehéz, sőt majdnem lehetetlen a működését il-
lető méltánylatot megnyernie azon köröktől, melyek a fel-
világosodás, az általános emberszeretet, a humanismus esz-
méit, mint „minden kultur-népnek közös birtokát" irták zász-
lójukra ! Értsük meg egymást: i r t ák! —-és ők magukat a 
„szabadkőműves" tisztes — nevével jelölik. Igen nagy tiszte-
lettel állunk meg amaz, ékes felírást viselő zászló előtt ; de 
salonba illő hangon tagadjuk, hogy az egyház ama bonczol-
gatás előtt igen csengőn-bongón hangzó kitételeket réges-O o o o O o 
régen sokkal nemesebb érteményben, jóval előbb nem irta 
volna lengő zászlajára, mint a prot. Angliában keletkezett 
„Free inason "-vagy „Freimaurer"-társaság. Ezt talán a 
humanitáshoz illő kegyességgel és udvariassággal tudomásul 
is veszik azok, kiket illet, és a kik „szövetségének czélja az, 
hogy a humanismus ( ! ) utján és ennek szellemében ( ? ) elő-
mozdítsa és a lehetőségig megvalósítani ( ? ! ) segítse az em-
beri nem boldogságát. ( ? ! )" (V. ö. „A szabadkőművesség 
lényege, alapelvei stb." Bp. 1882. — 4. 1., 28. I.) Valóban, 
figyelemre méltó jelenetek lépnek fel a mostani szellemi 
forrongásban, melyek szellemi tényezői nagyobb gondot ad-
nak Jézus küzdő egyházának mint egykor a protestántismus 
romboló szellemi fegyvere; minthogy a vallási villongások, 
melyeknek ugyan káros következményeit is sinll még mai 
napság a világ s melyek később lépcsői lettek a hitetlenség-
re való hajlásnak, — oly két pártot állitottak szembe egy-
mással, mely pártok egyike az anyaszentegyháznak tett is-
teni kinyilatkoztatás és hagyományok biztos talaján, másika 
pedig az egyház tekintélyi elvének megvetése, és a sza-
bad vizsgálódás kissé ugyan különös módon választott vért-
jével az ,evangyéliom' terén foglalt állást. E pártok aztán, 
— vagy helyesebben szólva : az igaz egyház és a felekeze-
tek, bonczoló kés alá vették, szorgosan olvasták egymás 
vitairatait ; s innen magyarázható meg, hogy a még mit-
azt hivő protestánsokkal szemben nem egy kath. hitvédő 
irata tűzött nem egy győzelmi babért az egyház szirterős 
falára, a mennyiben az iratok, beszédek szeretettel szólí-
tották, nyomós érvekkel győzték meg a mellékes érdekeken 
fölülemelkedni tudó elpártoltaknak sokszor egész seregét. 
A hivő protestantismussal könnyebb a boldogulás ; hanem, ha 
a protestántismus emlőin növekedett, s lassan-lassan a kinyi-
latkoztatás ellen való protestáláshoz szokott, majd a mai-
nap magasztalt anyagelviség karjaiba dőlt tisztességes 
(mert hiszen a liumanismust váltig hangoztató !) csapattal 
van dolgunk : akkor szépségessen, akarva, nem akarva, hü-
velyébe kell bocsátanunk ama kétélű kardot, melyet örök 
tiszteletre méltó apologetáink oly lelkesen forgattak, és a ker. 
philosophia fegyvereit kell elővennünk. Ok is használták ; 
de most annak használata tízszeresen kívánatos. 

(Folytatjuk.) 
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Budapest, Junius 14. A görög szertartású magyar püs-
pökség. — Körülbelül egy éve, hogy e helyen e kérdéssel 
foglalkoztunk, azon alkalomból, hogy ez ügyben az ország-
gyűléshez egy memorandumot terjesztettek be és e kérdést a 
lapok is szellőztették. Ma ismét foglalkoznunk kell e kér-
déssel, mert ezt ismét napirendre hozni látszik Szathmár-
megye, mely most az országban egyes kérdésekben szerep-
vivő kezd lenni. Szathmármegye junius 1-i közgyűlésén 
történt ugyanis, hogy Ilosvay László a következő indítványt 
tette : „Tekintve, hogy a magyar görög-szertartásu katholi-
kusok egy görög szertartású magyar püspökség felállítását 
már évek óta sikertelenül szorgalmazzák stb. indítványo-
zom : hogy Szathmármegye törvényhatósági közgyűlésen 
az ügy mielőbbi kedvező megoldása iránt az országgyűlés 
képviselő házához feliratot intézzen, valamint az ország-
törvényhatóságait is ezen felirat pártolására hivja fel." 

Ilosvay László ez indítványt indokolta is, és bennün-
ket jelenleg nem is az indítvány, hanem az indítványban 
előforduló egy pár indok fog foglalkoztatni. Ami ugyanis a 
kérdés érdemét illeti, arra nézve nézetünket már elmondtuk 
a mult évben ; de az indokolás egy pár pontja olyan, hogy 
azokat szó nélkül nem hagyhatjuk. Miután ugyanis indít-
ványozó elmondta, hogy a görög szertartású egyház híve-
inek joguk van oltárnyelvül anyanyelvüket használni, 
miután elmondta, hogy mit tett sz. Cyrill és Method, 
miután felemlítette, hogy mi történt hazánkban a mai 
napig e kérdésben, mindezek után a nehézségekről, az aka-
dályokról beszél, melyek a terv útjában állanak, és ez aka-
dályok közt felemlíti a többek mellett e lapot is és a követ-
kezőket mondja : „De nem is ott fekszik az akadály, t. bi-
zottság, a hol az feltüntetve van ; bizonyára méltóztattak 
olvasni a . . . ,Religio' czimű klerikális lapot E/. . . . a lap 
elkeseredett harczot indított a gör. sz. magyar püspökség 
ellen . . . I t t az akadály." 

A ,Religio- tehát ,elkeseredett harczot- folytatott a 
magyar gör. sz. püspökség ellen ; ez a klerikális lap, ez a 
lap, melyet tekintetes, nemes, nemzetes Szathmármegye 
közgyűlésének vitézlő tagjai bizonyára olvastak ! Már mi 
igen nagy megtiszteltetésnek vesszük, talán megengedi ezt a 
t. szerkesztő ur kifejezni, hogy e lap a nevezett nemes me-
gye közgyűlésén felemlítetett ; igy talán reménylhető, hogy 
a t. közgyűlés tagjai közül egyik-másik megrendeli ezt a 
,klerikális' lapot, melyet indítványozó nyilatkozata ellené-
ben bizonyosra vesszük,hogy nem ismert, annál kevésbbé ol-
vasott és igy tar talmát sem ismeri ; de nem csak a t. köz-
gyűlés tagjai nem ismertek, hanem egész határozottsággal 
merészkedünk állítani, hogy még az indítványozó sem is-
meri, mert, ha ismerné, ugy ilyen hangon erről a lapról 
nem beszélt volna és legalább indirecte nem vádolta volna 
avval, hogy ez a lap a magyarosodás ellensége. 

Igenis, az, amit az indítványozó mond a ,Religioról', az 
önmagában foglalja a vádat, mintha a ,Religio' a magya-
rosodás, és Magyarország ellensége lenne. Mi ez ellen a leg-
határozottabban és a leghangosabban tiltakozunk és e vádat 
a legnagyobb indignatióval utasít juk vissza. De egyúttal 
határozottan tagadjuk, mintha a ,Religio' ,elkeseredett har-
czot' folytat a magyar gör. sz. püspökség ellen. A ki ezt 
merészeli állítani, annak bátran szemébe monthatjuk, hogy 

a ,Religio'-nak ide vonatkozó czikkéből egy betűt sem olva-
sott. A .Religio'-nak igenis megvannak a maga saját néze-
tei erről a püspökségről, ezt a nézetet higgadt és nyugodt 
módon indokolta is, indokolta pedig nem oly módon, mint-
ha abból a magyar nemzetiség elleni ellenszenv kiolvas-
ható lenne, hanem indokolta oly argumentumokkal, melyek 
épen a magyar nemzet szeretetéből, a nemzet érdekében, me-
ritvék. Indítványozó, vagy bárki más is, bizonyára nem ké-
pes, egyetlen egy mondatot sem képes felmutatni a ,Religio' 
ezikkeiből, mely elkeseredett harcz mellett bizonyítana 
vagy a magyarosítás ellen lenne irányozva. Az indokok ko-
moly és higgadt előadását mi még sohasem hallottuk e l -
keseredett hareznak' neveztetni, ha csak szatmár-megye köz-
gyűlésének nem fog sikerülni, indítványozó után, minden 
ellenkező nézet higgadt indokolását ,elkeseredett hareznak' 
elkeresztelni. Különben utaljuk indítványozót a Religio' 
kérdéses czikkeire ; azokból megláthatja, hogy őt ez esetben 
beugratták olyan valami ellen felszólalni, ami ugy mint 
mondatott nem létezik. 

Az indítványozó azonban nem elégedett meg avval, 
hogy a kath. lapokat, köztük a ,Religio'-t denunciálta Szat-
mármegye közönségének ; ezen felül neki megy a magyar la-
tin szertartású főpapságnak is, nem is véve észre, hogy fe-
nyegetésében előhozott indokával, hogy többet ne mond-
junk, a gör. szert, papságot nem a legkedvezőbb szinben 
tüntette fel. Indítványozó ugyanis a következőket mondta: 
„A mennyire (!) a gör. szert, magyarok jelenlegi hangulatá-
val ismerős vagyok, constatálhatom, miszerint közöttük a 
latin szert, főpapság gátló fellépése miatti elkeseredettség 
oly nagy mérvű, a haza és nyelv iránti szeretet pedig oly 
tántoríthatatlan, hogy a magyar oltári nyelvhezi jogokat az 
unió felmondása árán is érvényesitendik. Méltó e körülmény 
arra. hogy a latin szert, klérus minden tekintetben vessen 
számot ellenzékeskedése nagy fontosságú következményei-
nek súlyával." 

Őszintén megvalljuk, hogy szerencsétlenebb ügyvédet 
ennek a kérdésnek még csak képzelni sem tudunk magunk-
nak, mint azokat, kik hasonló fenyegetéssel lépnek fél ; nem 
is vagyunk képesek magunkat meggyőzni, hogy a gör. szer-
tartású klérus ezt a fenyegetést sajátjává tenné, mert annyi 
belátást felteszünk felőle, hogy nem fogná magát ily fenye-
getésre kitenni oly véleménynek, mely hiterősségét, hithű-
ségét kétségbe vonná, nem csak ily, hanem bár melyik miatt 
is. Mi sokkal jobb véleménynyel vagyunk e papság felől, 
hogy sem feltehetnők, miszerint akár ő maga adta volna 
szájába indítványozónak e fenyegetést, akár hogy ezt he-
lyeselné, mert ez már annyit jelentene, hogy ez a papság-
leikében már schisinaticus. Hála Istennek, ennek a ,schis-
mának 'épen semmi jele sincsen ; ez csak egyes tulbuzgók 
agyában létezik, kik talán nem is tudják megítélni nyilat-
kozatuk horderejét. Valóban a görög szert, papság méltó-
ságához illenék, hogy a nevében történt e fenyegetés tar-
talma ellen tiltakozzék ; igy bebizonyítaná, hogy nem ért 
egyet azokkal, kik a czélt ily módon akarják elérni ; mert 
az bizonyára nem helyes, és ezt nagyon hangsúlyozzuk, hogy 
ily czél elérésére ily eszköz alkalmaztassák, — legkevésbé he-
lyes pedig, hogy egy megyei közgyűlés feliratában az in-
dítványozó támadásai és indokai szerepelnek. Q 
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Pécsi megye. Dr. Dulánseky Nándor ő nagyméltó-
sága pünkösd első napján kezdette meg a bérmálás szent-
ségének kiszolgáltatását a pécsi székesegyházban. Délután 
3 órakor indult meg bérmautjára. Először Mohács városát 
szerencséltette magas megjelenésével, hol ugy is, mint fő-
pásztor, ugy is, mint a város földesura, nagyszerű fogadta-
tásban részesült a politikai hatóságok, a városi elöljáróság 
és nép, valamint a szép számmal megjelent kerületi papság 
részéről, Pünkösd másnapján reggeli 8 órakor kezdette meg 
ő nagyméltósága a legszentebb áldozat bemutatása után a 
bérmálás szentségének kiszolgáltatását. Gyönyörű szivbez 
szóló beszédben kifejtette a Szent Lélek eljövetelének nagy-
szerű hatását az apostolok lelkére és az ő megvilágosító és 
erősitő malasztjának szükségességét különösen hithideg 
korunkban. A sz. beszéd végeztével 1400 at avatott föl 
sz. hitünk bajnokává. A szent ténykedés befejeztével fogad-
ta ő nagyméltósága a politikai hatóságok, a városi elöljáró-
ság és a nagy számmal megjelent papság tisztelgését. Mie-
lőtt ő nagyméltósága bérmautjának folytatására indult 
volna, mégegyszer fogadta a mohácsi esperesi kerület tagjait , 
kiknek nevében Rónay Sándor, mohácsi plébános, tudós és 
buzgó esperes, kitűnően sikerült, magvas latin beszédben 
mondott szivből fakadó köszönetet ő nagyméltóságának fá-
radalmaiért és főpásztori kegyeibe ajánlotta a kerület pap-
ságát és hivőit. 0 nagyméltósága apostoli szent szellemet 
lehelő beszéddel válaszolt, megdicsérte a papság tettekben 
nyilvánuló nemes buzgóságát és a hivő nép épületes jámbor 
magaviseletét ; intette a papságot Isten szive szerinti kitartó 
fáradozásra a lelki élet ápolásában, bátorította őket, hogy 
a gonosz idők daczára, melyek ránk sulyosodtak, ne csüg-
gedjenek, hanem inkább emeljék föl sziveiket a gondviselő 
Istenhez, az ő Szent Lelkéhez, ki által egyházát kormá-
nyozza, és látni fogják, hogy élvén él az U r és szent kezé-
vel föntartja és segíti az ő szent ügyeért harczolókat ; meg-
fognak győződni, quia Dominus non dormit. 

Délután 5 órakor indult ő nagyméltósága további 
bérmautjára a mohácsi járás szolgabirája, a városi biró és 
főjegyző, továbbá a kerületi papság kíséretében. A város 
utczáit, melyeken a menet átvonult, a nép nagy sokasága 
lepte el, hogy még egyszer részesüljön szeretett főpásztorá-
nak atyai áldásában, kit a szeretet és hódoló tisztelet meg-
ható jeleivel halmozott el magas jelenléte alkalmával. 

Némct-Bólyba 6 órakor érkezett meg ő excellentiája, 
hol hasonlóan igen szép fogadtatás várt reá a papság, vá-
rosi elöljáróság és nép részéről. Miután a templomban imá-
já t végezte, Montenuovo herczeg kastélyában szállt meg t i t-
kárává]. A herczeg ugyanis, ki jelenleg német-bólyi kasté-
lyában tartózkodik, már jó előre kérte magának azon sze_ 
rencsét, hogy ő excellentiáját ez alkalommal herczegi laká-
ban üdvözölhesse. Másnap, május 30-kán, bemutatván az u j 
szövetség vérnélküli áldozatát és kitűnő német sz. beszéd-
ben fejtegetvén a Szent Lélek ajándékainak jelentőségét 
600 at részesített a bérmálás szentségének kegyelmében. 
Ezután visszavonult a herczegi palotába, hol Troli Ferencz 
apátkanonok vezetése mellett megjelent a kerületi papság 
hódoló tiszteletének nyilvánítására. Ennek végeztével ő 
nagyméltósága a papságot a herczeg elfogadó termébe ve-

zette, hol a herczegi pár óhajára egyenkint bemutatta a ke-
rületi lelkészeket. 

Délután 5 órakor a herczegi palotából indult ő nagy-
méltósága a közel fekvő Szajkra, hol másnap, május 31-én 
szokott rendben végezvén a szent ténykedést, megáldva jám-
bor falusi hiveit és viszont azoknak áldásaitól kisérve, bér-
mautját folytatandó Olaszba távozott, hol junius 1-én, a 
következő napokon pedig Rácz-Petrén, Vókánybaii és Ege-
ráyhon szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Egerághról 
junius 4-én tért vissza székvárosába. 

Mohács városa és a német-bólyi esperesi kerület az idén 
részesült először azon várva várt szerencsében, hogy ő nagy-
méltóságát, mint szeretve tisztelt uj főpásztorát, kebelében 
üdvözölhesse ; és valóban fényesen kitüntette, mily igaz, 
őszinte devotióval viseltetik a szelid lelkű, áldott főpap 
iránt, ki hivei között mindenütt ugy jelenik meg mint „ An-
gelus pacis et charitatis.u 

1882, junius 5-én. V. 

IRODALOM. 
De Beaumont Kristóf, párisi érsek. C h r i s t o p h e de 

Beaumont, archevêque de Paris (1703—1781.) par le P . 
Emile Kegnault. de la Comp, de Jésus. 2 vol. in 8-° arcz-
képpel. Paris 1882. X X Y I . 522 és 540 lap. Kapható Lecotf-
renál Ara 12 frank. 

Miért ismertetjük e művet magyar lapban ? 
Azért mert az egyúttal korrajz levén fölöttébb tanul-

ságosan adja elő egy első rangú franczia főpásztornak küz-
delmeit a X V I I I . század forradalmának uttőrői ellen. Az-
óta az oltár ellen agyarkodó szellem rohamos kitöréseiben 
nem egyszer megrázkodtatá s lassan őrlő százados működé-
sével alapjaiban megrendité egész Európát. Ennek az egész 
Európában körutat tett forradalmi szellemnek ki fejlődési 
korával ismertet meg afenczimzett mű Beaumont érsek élet-
rajzának keretében, oly gonddal és az odatartozó ügyek oly 
alapos ismeretével, mely e könyvet egyházi s társadalom-
történeti szempontból enyészhetlen becsüvé teszi. Fölöttébb 
korszerűvé teszi a müvet azon körülmény, hogy napjainkban 
mindenütt épen végkifejlése felé közeledik ama szellem, 
melynek pusztító kitörései ellen Beaumont érsek, a franczia 
főváros főpásztora, mint korának vagy Athanázza, egy 
apostol bölcseségével és erélyével küzdött. 

Micsoda helyet foglal el e mű az egyházi, különösen 
a franczia irodalomban, és általában a tudós szerző hogyan 
oldotta meg feladatát, arra nézve igen illetékes nyilatkozat 
történt már. A bordeauxi érsek segédpüspöke, mgr de la 
Bouillerie, kit a kath. magyar tudományos közönség előtt 
egyik jelesünk, Nagy Alajos k. t. r. tanár ismertetett meg, 
Az ember aq. sz. Tamás tanitása szerint czimű psychologiai 
tanulmányának magyarba átültetése által, szerzőhöz f. évi 
ápr. 4-iki kelettel a következő levelet intézte, mely művé-
szileg kidomborítja Regnault atya művének érdemeit. 

Tisztelendő atyám ! 
Az a becses könyv, melyet ön a párisi érsekről, de 

Beaumont Krisztófról adott ki, nem félek kimondani, F ran-
cziaország egész egyháza által várt és óhajtott mű. Bizo-
nyára becsülve is ily általánosan lesz. De Beaumont érsek 
püspökségének ideje a Francziaország által vallási tekin-
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tetben valaha látott krízisek legveszélyesbjére esett. Ily 
zaklatott korszakokban, midőn legkomolyabb törekvések 
szövetkeznek az egyház ellen, Istennek, ugy látszik, gondja 
van rá, hogy támaszszon benne férfiakat, kik az ő egyházá-
nak támaszaivá lesznek és dicsőségére válnak. I lv ember, 
ily nagy püspök, a 4-ik században sz. Athanáz, és sz. Va-
zul : a 12-ikben Becket Tamás ; a 18 ik század vége felé de 
Beaumont Kristóf. 

Az akkori idők igen mostohák valának. Egyfelől a 
jansenisnius, másfelől aphilosophismus, — bár egymást teljes 
szivből gyűlölték, — egy pontban egyetértettek és szorosan 
közreműködtek, . . . az egyház iránti szenvedélyes gyűlö-
letben. 

A jansenismus, mely egy súlyos theologiai tévedésből 
származott, esszeveszett convulsionariusuk, néhány akaratos 
apácza és egy forradalmi parlamentnél végződött. Ez utóbbi 
rátette a kezét egy elgyöngült királyságra, mely se nem 
uralkodott se nem kormányzott. Bármennyire hanyatló álla-
potban volt e királyság, mégis támaszul szolgált a jansenis-
táknak az egyház sanyargatására és tekintélyének lerontására, 
— és a mi igazán csodálatos, a jansenista szellemű parla-
ment azzal a nagy pauaszszal lépett fel, az egyház ellen, hogy 
ő vonakodik részesíteni a szentségekben azokat, a kik épen 
életük feladatává tűzték ki, nem részesülni azokban. 

A philosophismus nagyon örülve, midőn látta, hogyan 
ront le a jansenismus minden szentet, a maga részéről egye-
nesebb támadással lépett fél az ősi keresztény hit ellen. 
Igaz, hogy sem a király sem a parlament nem volt az ő ré-
szén ; de ő arra nézve, hogy a trónhoz közel juthasson, kez-
det óta igen alaposan egy botrányos bünrészességre számí-
tott. Aztán mindenek fölött erősödni érezte magát Voltaire 
szelieme által, mely épen azon kor magaslatán állt s töké-
letesen megfelelt az idők és emberek Ízlésének, mely fölü-
letes volt mindenben, de gúnyos, a felsőbbség ellen szitko-
zódó. erkölcstelen, a vallásos keblekkel szemben képmutató, 
a hatalmasok előtt csuszó-mászó, az alacsonyokkal szemben 
fennhéjázó. Az ily szellem Francziaországban mindig ha-
talmas. 

Teljesen osztozva önnek, tisztelendő atyám, gondolat-
menetében, követjük műve fonalán az eretnekség és philo-
sophismus e párhuzamos eljárását, mely az egyházzal szem-
ben egyetértésre jöt t : ugy szintén, önnel együtt felismerjük 
a két párt azonos taktikáját , mely a modem időknek oly 
kiváló sajátja, s mely abban áll, hogy midőn fegyvereit az 
egyház e két ellensége ki akarja próbálni, legelőször is a 
Jézus társaságára kezd lövöldözni. Igazán, ez változatlan 
szabály minden az egyház ellen indított harczban : az előőr-
sök csetepatéja mindig a jezsuiták ellen van intézve. Minden 
esetre, ez nagy dicsőség e kitűnő szerzetre nézve. Egyéb-
iránt csakugyan minden meg van benne, nagy tudománya 
és istenessége, lángoló szeretete az egyház iránt, genialis 
tapintata az ifjúság nevelésében, a nagy férfiak ezrei, kiket 
nevelt, a jeles művek tömege, melyeknek létet adott, igen 
semmi sem hiányzik benne, a mi ily magas fokban fellázítja 
maga ellen az eretnekek idegességét, a philosophok támadá-
sait és minden hitetlen kormány hallatlan üldözéseit. 

Íme tehát, néhány szóba összefoglalva, ez vala a 18. 
század végén Francziaországban szomorú képe az egyház-
nak, mely mintegy két tűz közé volt szorítva a janseuismus 
és philosophismus között. íme igy veszté el mindjárt az első 
csapások kezdetén védelmének legrettenthetlenebb bajnoká-
it, — a jezsuitákat. 

Ámde, mint mondám, ily időkben támaszt Isten 
egyházának vigaszára és erősítésére nagy püspököket. 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— .1 gyónás titka törvényszék előtt. A grenoblei rend-

őri törvényszék előtt, igy olvassuk a ,Courrier de Bruxel-
les' jun. 5-iki számában, igen érdekes eset fordult elő. A 
törvényszék előtt vádolva volt egy Arribert János nevű 
földműves a hegyek közül, ki különben is béna nejét meg-
verte és megsebesité. Február 4-én, midőn a vádlott szeren-
csétlen nejét szintén báutalmazta s alig hogy meg nem foj-
totta, ez utóbbi magához hivatta a lavarsi plébánost, kinek 
bizalmasan elmondta a mi vele történt. Ez szolgált ala-
pul arra, hogy abbé Freychet-t. ez a plébános neve, mint 
tanút törvényszék elé idézték, hogy mondja el mi történt. 
A plébános itt kijelenté, hogy semmit sem mondhat, mert 
hivatalos titka által kötve érzi magát. Erre elhivatták az 
asszonyt, a vádlott Arribert nejét, ki kijelenté, hogy ő Frey-
chet abbénak a történteket nem mint gyóntatónak, hanem 
mint pártfogójának és jó akarójának beszélte el, a miért fel 
is hatalmazta őt, hogy a hallottakat elmondhassa. Ezen 
vallomás alapján a törvényszék elnöke szigorúan meghagyta 
a plébánosnak, hogy a tudomásárá esett tényről tanúságot 
tegyen, ő azonban válaszolá, hogy Arribertné felhatal-
mazása daczára kötve érzi magát a hallgatásra a gyónás 
titka által, tekintve azt, hogy a február 4 iki jelenet ese-
ményei szoros összefüggésben vannak a nő előbbi gyónásai-
val. A köztársaság közügyésze erre felszólította a törvényszé-
ket, hogy a plébános ellen a bttörvény illető §-át foganato-
sítsa. Charbonnier ügyvéd azzal védte a plébánost, hogy va-
lamint az ügyvédi és orvosi hivatalos titoknál egyedül az 
illető illetékes megítélni és meghatározni a hallgatás hatá-
rait, épeu ugy a gyónási titok Í3 hivatalos titka levén a 
lelkipásztornak csakis ő határozhatja meg beszélhet-e vagy 
nem a fennforgó esetben. A törvényszék hosszas tanácsko-
zás után az ügyész indítványát elveté s abbé Freychet-t a 
vád s a tanúság tételének kötelézettsége alól fölmenté. 

— A franczia katholikusok bőkezűsége valóban bámu-
latos. Minap a ,Figaro' a kath. elemi iskolákra egy hét 
alatt félmilliót gyűjtött , most pedig olvassuk, hogy a lillei 
,Vraie France' az ottani kath. elemi iskolák számára csu-
pán 20 adakozótól egy nap 70,000 frankot mutatott ki. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
IX. Pius pápa emlékére : 

Fektor Gáspár Pannonhalmáról c int. a megholtakért. . 1 frt 

Előfizetésre felhívás ! 
T. féléves olvasóinkat, kik jövő félévre még nem intézkedtek, kér-

jük az előfizetés mielőbbi megtételére. A t. olvasók gyors, tömeges intéz-
kedése megkimél bennünket időnk szétforgácsolásától. Teljes példányok-
kal folytonosan rendelkezésre állunk. Mivel szándékozunk ügyünkön a 
jövőben lendíteni, azt annak idején fogják látni t. olvasóink. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal. minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stáczió-utcza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest, Muzeum-kürut, 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A zsidó-kérdés. — Mire használták a pápák az ő hatalmukat? — Kenan egy nyilatkozata. — Egyházi tu-
dósítások : Budapest. Az országos magyar könyvkiállítás és még valami. — Budapest. Egy tanfelügyelő nyilatkozata. — 

Irodalom. De Beaumont Kristóf, párisi érsek. — Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. 

A z s i d ó-lv é r d é s. 
„La famille juive traverse, en ce mo-

ment, un de ses crises douloureuses et 
pleines d'angoisses où elle puisera de gran-
des leçons et de serieux enseignements, si 
elle sait tenir compte clu mouvement des 
esprits qui se manifeste en Europe." ') 
Journal de Borne, 1882. május 12. 

Bizonyos értelemben, — ha t. i. ez végletig 
nem csigáztatik fel, —tökéletesen igaza van Carlyle 
angol történetirónak, midőn azt mondja, hogy ..az 
emberiség történelme nem egyéb mint a nagy fér-
fiak é le t ra jza ." 2 ) Minden nemzetnek, minden or-
szágnak, rendes körülmények közt, midőn az illető 
nemzet és ország organism usa egészséges, meg 
szoktak lenni, meg szoktak jönni ,provklentialisí fér-
fiai, kikben a nemzet eszméi, aspiratiói, törekvései, 
— természetesen erényeivel és hibáival együtt, — 
mintegy megtestesülnek, kiknek ajkairól egy egész 
nemzedék lelkülete szól, s kiknek halantékai körül 
egész korszak virágzása vagy t ragikuma fon koszo-
rú t dicsőségből vagy keserű gyászból. 

Magyarországnak, csak a legújabb kort véve 
i s , szintén voltak kimagasló a lakja i , kiknek a 
maga idején kimondott szava a nemzet szívéből 
hangzott fel, s kiknek működése kisebb-nagyobb 
korszakot domborított, ki az ország történetében. 
Hanem ha jól megfigyeljük országunk legújabb 
történetének alakulásait, azt fogjuk észre venni, 
hogy azon vitális kérdésre nézve, mely a keresztény 
religio által civilisált emberiség egész körében 
társadalmi kérdés neve alatt ismeretes, Magyarország 

') A zsidó népcsalád jelenleg fájdalmas és aggodalomteljes válsá-
gon megy keresztül, mely reá nézve nagy leczke, a melyből komoly tanul-
ságokat vonhat le. ha felfogja értelmét a szellemek ama mozgalmának, 
mely európaszerte mutatkozik. 

2) V. ö. R. Bocholt, Die Philosophie der Gesch. Got-
ting. 1878. 280. 1. 

egére még nem jöt t fel a vezércsillag. Hallot tunk 
és hal lunk nemzetgazdászati eszméket, mutatkoz-
nak mindenfelé egymást keresztező társadalmi tö-
rekvések, sokfelé észlelhetni bizonyos keserű társa 
dalmi érzelmeket s mérges nekiiramodásokat is ; 
hanem a társadalmi kérdés egész körére nézve ál-
talában a helyzetet bizonyos kétes félhomály domi-
nálja, melyről nem tud ja az ember, a magyar nem-
zet u j élete hajnalpirkadásának vegye-e vagy ,régi di-
csősége' estalkonyának. Egész Magyarország, az, ugy 
látszik, elidegeníthetetlen nemzeti örökséggé vál t 
nagyszavú politizálás mámorában évődik, czivódik 
mindenkivel, — magával legjobban, — múl t j áva l , 
jelenével, jövőjével, — mintegy bújósdi t játszva tet-
teivel, mulasztásaival, kötelességeivel. Poli t ikában 
túlszárnyalunk mindenkit; a jó politikának alapul 
szolgáló jó társadalmi viszonyok föltételeinek is 
meretében és komoly akarásában pedig ott vág j unk 
a hol, mint J ö r g mondá,3) volt 1867-ben Bajoror-
szág: — a társadalmi kérdés abc éjét bukstabíroz-
zuk. Mikor 1848-ban az ország alkotmányának 
nyakát jobbról balra csavarintották át, Széche-
nyivel csak kevesen sejtették, hogy két dolgot 
mennyire összetévesztettek : a politikai és társa-
dalmi kérdést. Politikai kérdést egy ,éljen' kiáltás-
sal lehet init iálni s egy ágyu-durranással — de 
nem, nem is kell ily nagy eröködés hozzá, — egy 
tollvonással is meg lehet oldani, (példa rá az 48-ig 
magyar kézben volt hazaföldnek az egész világ 
számára felszabadítása, később a zsidó emanci-
patio, az iparszabadság stb.) : a társadalmi kérdés 
megoldásához millió és millió oly sajátszerű gép, 

3) Gesch. der social-politischen Parteien in Deutsch-
land. Freiburg, 1867. VI I I . 1. 

46 



886 

milyen az emberi sziv és ész, lassan örlö munká ja 
kivántatik. A politikai kérdés csomóját legtöbbször 
röviden csak kettévágni szokás : a társadalmi kér-
dést lassan és óvatosan vezetett bosszú munkával 
csak megoldani lebet. Hanem ehhez a csomó ezer 
féle bonyolulásának teljes és világos átlátása szük-
séges. Ez hiányzik nálunk. Erre vonatkozólag óhaj-
tanak e sorok néhány eszmét fejtegetni, — egyik> 
többé már boldogult Wenkheim Béla módjára nem 
létezőnek nem mondható társadalmi kérdésünkkel t. 
i. a zsidó kérdéssel kapcsolatban. 

Az acuttá válni indult zsidó-ügyben három 
szempontot lehet megkülönböztetni: vallásit, állam-
politikait és társadalmit. 

* 

Vallási tekintetben, ha valaminek, ugy a 
zsidó kérdésnek utolsó zárához a kulcs Annak 
a kezében van , kiről innizva mondá sz. Ágos-
t o n : ,.Creasti nos, Domine, ad te, et inquietum 
est cor nostrum, donee requiescat in te." 4) A ki a 
vallást ál talában az emberi agy phosphorescentiá-
jának vagy szivünk secretiójának ta r t ja csupán, av 
val az emberiség nyelvén nem lehet beszélni, annak 
a beszédje olyan, mint a rögeszméjének pókhálója 
ban légyként megfogódott elme tébolyos monológja. 
Religio, istenesség, vallásosság két élő tényező, a vég 
telen és véges, az Isten és az ember magasztos szel o > o 
lemi közrehatásából fakad. Világító és melegítő szel-
lemi szent tüz az, mely Isten és az ember legbensőbb 
érintkezésétől kapja életének szikráját s fellángol-
tatásának fuvalmát . Minden vallásban van valami 
ebből a szent tűzből : mert a mit Cicero is a vallá-
sosság velejének tart , miszerint az nem egyéb mint 
az isteni legfőbb lénynyel való törődés és az ö olyan 
a milyen tisztelete,6) minden vallásban kell, hogy 
meglegyen; az egyedüli kiválasztott szentély azon 
ban, melyben az emberek által maga Isten ápol-
ta t ja az istenesség szent tüzét, csak egy, a keresz 
ténység. Más vallásokban a vallásosság szent tüze 
prometheuszi csent tüz. Inkább éget és emészt, mint 
melegít és tenyészt. Inkább bánt ja az Istent, mint 
engeszteli. Következményeiben, s talán okaiban is, in-
kább büntetés, mint áldás. Több benne az Isten 
i ránt i lázadás és engedetlenség mint a tisztelet és 
hódolat. Ilyen a zsidó népcsalád mostani vallása. 

E nép daezosan ragaszkodik Istennek rég czélt 
ért rendeleteihez, s nem akarja belátni, hogy tem-

4) Cou fess. 1 1. c. 1. u. 1. 
5) Religio est quae superioris cuiusdam naturae divi-

nae curam eeremoniasque affért. L. 2. de inv. rhet. 

plom, oltár, áldozat, papság, haza nélkül nem lehet 
az, a mi még mindig akar lenni, Istennek az ó szö-
vetségi törvényhozás által theocratiailag szervezett 
népe. Fölötte közel kétezer év keserű tanulságai 
mind nyom s hatás nélkül viharzottak el. Az Isten 
által szervezett papi és prófétai vezérlet helyét az 
egész világra szét szórt zsidóság fölött a rabbinis-
mus váltot ta fel, melyben a pharisaisinus és irástu 
dákosság szervezte mágát , a Tamudba codificál-
ván be a szent irás eszmekörén messze szerteszét 
kalandozó világnézletét. A Talmud tudósai, kik a 
zsidóság theologusai és iuristái vol takegy személy-
ben, magukhoz ragadták a. nép lelkiismeretének 
vezetését s nagy ügyességgel tudták benne, az ese-
mények kiáltó tanúságával szemben, s az isteni bün 
tető ostor folytonos csapásai daczára, fentartani a 
hitet, hogy ö még mindig kedves kiválasztott népe 
az Istennek. ..Gondosan megőrizték a nagy részt 
nem érvényesithetö törvény m ú m i á j á t ; a földbir 
tok, templomi szertartás, áldozati szolgálat, bün-
tető igazságszolgáltatás, bármennyire lehetetlenné 
is vál t foganatosításuk, általok alapostól tárgyal-
ta tot t és széles, mindinkább felduzzadó casuistikává 
szövetett ki. Minél inkább meglátszott, hogy a (mó-
zesi) törvény a nép mostani helyzetében egy haj-
dan élö szervezetnek szétszaggatott s már többé 

o o 
össze nem függő s össze nem függeszthető tagjaihoz 
hasonló, annál nagyobb aggodalommal törekedett a 
rabbinusi mesterkedés ezékbe a csontokba tetszéle-
tet- lehelni magyarázatok és toldások á l ta l ; begön-
gyölítették azokat minden kigondolható specialis 
esetekre feláll í tott mellékes határozatok és döntvé-
nyek egész nagy alkotványába ; és a hol a szokás 
és élet a szűk törvényes korláton tu l kinőtt, ott az 
iskola az elmeélt arra használta, hogy a törvénvek 
betűjével, habár csak képzelt öszhangot is, gondol-
jon ki." 6) 

A zsidóság a Talmud e szellemétől nem tudot t 
s nem tud szabadulni. Mumia-szerü vallásához való 
ragaszkodásában van valami isteni, van valami csak-
nem daemoni : isteni örök átokszerüség s csaknem 
daemoni örök dacz. 

Erről az oldaláról, se vallási oldalnak Isten ke-
zében levő szálát tekintve, a zsidó-kérdés, mint világ-
történeti népkérdés, ember részéről, nem csak meg-
oldhatatlan de meg sem is közelíthető. Isten kezében, 
vallási elveiknél fogva, ők ostorai a népeknek, ostorai 
önöninaguknak, — az isteni kinyilatkoztatás élő, 

6) Bollinger, Heidenthum und Judenthum, Rgburg 
1857. 856. 1. 
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örök bolygó tanúi. Testes iniquitatis suae, mondá sz. 
Ágoston, et fidei nostrae. A zsidó kérdés ez oldal-
ról tekintve eszköz az isteni gondviselés kezében, 
melyet halandó onnan ki nem vehet. Azt el kell fo-
gadni .ugy a mint van, mint emberileg meg nem 
változtatható tényezőjét az emberi erények és bű-
nökből isteni kézzel szőtt világtörténelemnek. Innen 
van, hogy az egyház örök időkre szóló nagypénteki 
imáiba a zsidó népet mint örök dacz átka alatt 
levőt foglalta be. Imádkozik megtéréséért e népnek; 
de imájában csakis azt kéri, a mit e népre való te-
kintettel kérhet, hogy Isten az örök dacz okát szün-
tesse meg. Ut auferat velamen de cordibus eorum. 
A zsidókérdés vallási oldalának Isten kezében levő 
szálait tekintve tehát az emberek, s igy az államok 
és nemzetek is, csak imádkozhatnak, de semmit sem 
határozhatnak. 

(Folytatjuk.) 

Mire használták a pápák az ö hatalmukat ? 
(Egyháztörténelmi, tanulmány.) 

(Vége ) 

Igy fordították a pápák mint az egyház fejei hatalmu-
kat az erények és jámborság élesztése és védelmére. Ha-
talmukat mint világi uralkodók ugyané czélra használták. 
Mert azt, amit ők mint uralkodók, saját területükön, zárdák, 
templomok, kápolnák, vezeklési, vagy megesett és veszély-
ben levő nők részére menházak alapítása, missiók tartása, és 
apóst.hitküldérségek felállítása által.jóteszközöltek és roszat 
megakadályoztak,— leírni tehetségünket majdnem felülmúl-
ja. Ily értelembenvolt törvényhozásuk is berendezve. IY. Pál 
oly szigorúan bánt rokonaival, és a néppel, hogy az erkölcsi-
séget emelje, miszerint halála után lázongásra került a do-
log : életében oly szigorú volt, hogy ellene moezczanni sem 
mertek. Y. Sixtus a házasságtörésre halálbüntetést sza-
bott. ') X I . Incze rendeletet bocsátott ki a fényűzés ellen. 
Legújabban I X . Pius is igy tett. 

Pápai székre emeltetve tökéletesitték azt, aminek 
még mielőtt pápák és uralkodók lettek, hiányában voltak. 
Miként nagy Leó, és Gergely, ugy léptek fel több pápák, 
mint buzgó hirdetői a isteni igének, ámbár ők sok elfoglalt-
ságuk mellett az igehirdetést jó lelkiismerettel mások ál-
tal végeztethették volna. I I I . Sándor mint fentebb emlitet-
tük, érzékenyen panaszkodott, hogy a szónoki tehetség nála 
hiányzik, és hogy ő elődeit tevékenységük e fontos részében 
nem követheti. Annál buzgóbb volt VI. Kelemen ez ügyben. 
A többi papi végzendőket is bevonták ők tevékenységük 
körébe. Arról már volt szó, hány pápa örömest látogatta 
meg a betegeket és haldoklókat a kórodákban. A theati-O D 
nok közt, kiknek e szorgoskodás leginkább szivükön feküdt, 
a szeretet műveinél ezen buzgalom, és áhitatban első volt 
IV. Pál.2) V.Pius különössen szerette előkészíteni a haldok-
lókat a halálra. V I I I . Kelemen a jubileumi évben 1600 za-

1) K. Lex. X. 208. 
2) Macaulay i. h. 20 lap. 

rándokot gyóntatott meg, V I I I . Benedek egy jubileumkor 
1725 bűnbánót gyóntatott meg személyesen. IV. Kelemen 
nem elégedett meg azzal, hogy a betegeket folyvást gyóntatta 
a kórodákban, hanem még a Vaticánban kölön gyóntató szé-
ke is volt. Különben a szegényeknek, kiket asztalához rende-
sen meghívott, még ker. oktatást is adott. 

Végre nem szabad mellőznünk azt, hogy mennyire 
tisztelték a pápák minden időben hatalmukat, és mennyire 
ápolták a jámborságot a szentéletüekkel való barátságuk ál-
tal. Kevés szent élt vagy tartózkodott Rómában, ki a pápák 
barátságát ne élvezte volna. Hogy szere t te i i . Orbán Ausel-
mot, és mennyire kitüntette, azt már lát tuk I I . Incze sz. 
Malachiást Rómába jöttekor nagy szeretettel fogadta : le-
vette püspöki fövegét, és fejére tette, stóláját melyet 
misézéskor használt nyakába ölté, és végre áldás és csók-
kal bocsátá el.4) Sz. Bernát, bármily nyiltan beszélt is a pá-
pákkal, azoknak mégis kedvencze volt. Mert nem csupán 
azon pápák, kik az ő idejében éltek, — kik közül egyik, I I . 
Incze, mindent neki köszönhetett, mert az ellene irány-
zott schismát megszüntette, és a másik I I I . Jenő tanítvá-
nya volt, — hanem még a későbbi pápák is nagyra becsülték 
őt. V. Pius, VIII . Gergely „de consideratione" czimű mű-
vét az asztalnál olvastat ták5) V I I I . Sándor kegyteljesen 
megengedte, hogy Mabillon által kiadott művei neki ajánl-
tassanak fel. VI. Kelemen megparancsolta a maurinusok-
nak, miszerint említett művét kis kiadásban nyomtassák 
ki, hogy ezen arany könyvecskét folyvást magánál hord-
hassa. 6) Ez is bizonyítja alaposságát azon állitásnak, hogy 
a pápák örömest hallják az igazságot. Ha azt nem szível-
hették'volna, ugy bizonyára kerülniük kellett volna a szen-
teket, mert a szentek nem oly hírben állanak mintha hazu-
gok és hízelgők lennének. Legkevésbé lett volna képes 
VII . Gergely barátja a túlszigorú Damiani Péter a hízelgés-
re, vagy az igazságnak a pápa előtti eltilkolására. Aquinói 
Tamás IV . Orbán, IV. Kelemen és X. Gergely kedven-
cze ; Cajétán és Ignácz IV. Pál barátai, Borromei Ká-
IV. Pius öcse és kedvencze, oly férfiak voltak, hogy még 
egy pápának is meg merték himezetlenül mondani az igaz-
ságot. Az által azonban, hogy a pápák ily férfiakat, mint a 
nevezettek, vagy hogy némely szenteket felhozzunk, egy 
nerei sz. Fülöpöt, vagy pedig a földi fogalmak szerint ala-
csonyabb származású cantalicioi Felixet, Brigida svéd 
királynét, és lányát Katalinát , ép ugy megajándékozták sze-
retetük és barátságukkal min ta szegény sienai festő leányt ; 
hogy ők maguknak szenteket választottak gyóntatókul, 
mint I X . Gergely pennaforti Raymondot, IV. Jenő Antal t , 
I X . Kelemen nerei Fülöpöt, egyúttal magukat és ama 
szenteket is megtisztelték és a jámborságnak ápolását a ker. 
népnél hatalmasan előmozdították. 

„Egy megmérhetetlen világot átkaroló tevékenység", 
kiált fel7) egy ujabbi prot. történész, midőn egyetlen egy 
pápának, a pápák közt nem is legnagyobbnak, t. i. X V . 
Gergelynek működése lebeg szemei előtt. Mit mondjunk mi 
itt, hol minden pápák működését látjuk ! 

3) Geb. Hiber III. 371. 
4) Bemard vita s. Malachiae C. 16 n. 38. 
5) Mabillon in dedie. openim S. B. ad Alex. VIII . 

Dion. Sammarthanus in (led. ep. S. Greg. M. ad Clem. XI. 
7) ltanVe. K. Lex. IV. 725. 

35* 
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Valóban a pápai hatalom viselőire nézve nem volt 
más, mintáitalános szolgálat, fáradalmas hivatal, mely érzé-
kiségüket elnyomta, s mely őket mindazoknak, kik rájuk 
bízattak,8) okosaknak és oktalanoknak, lekötelezettjévé tette. 
Valóban apóst.szolgaság,9) és a név,mit hivatalos kiadványaik-
hoz mellékeltek, „Isten szolgáinak szolgája", nem puszta 
czafrang, hanem egy igen érthető érzelem kifejezése egy ily 
nehéz teher alatt. 

„Oh e könnyű ruha mily nehéz az embernek," sóhajt 
fel VI . Orbán, midőn a pápai mucetumot felölté. 10) „A 
pápánál szegényebb nincs a földön, ,-igy panaszkodott I I I . 
Adorján. Mert, mondja ő, a pápai széken oly sok szenvedésre 
lelt, hogy ehhez mérve a földi keserűség édesség. A római 
püspök széke tele van tüskével, és falánkkal, és olv nehéz te-
her, hogy a legerősebb vállat is lenyomja. A tiara joggal 
mondható fénylőnek, mert oly meleg mint a tüz stb." " ) „A 
római püspök", irja IV . Sándor, ki az apostolság legmaga-
sabb látóképességével nézte kötelességében az egész f'Öldet, 
„számtalan gondok által vétetik igénybe, és gondolatok által 
vonatik erre meg arra, mert széke, fenségesebb minden mások-
nál, neki a tömegben sürgős szolgálatot készit.Mert minél ma-
gasabb széke, annyival nagyobb az őrködés terhe mely 
rá nehezül, annál inkább meg kell gondolni, hogy a legma-
gasabb méltósághoz legnagyobb gondoskodás kiváutatik, és 
a magasabb méltóság annál nagyobb teherrel jár , s igy a 
terjedelmes gond lelkét még égetőbb fullánkokkal ösztönzi. 
Ep azért, mert más egyházak pásztorainak, kikre az úr nyá-
jának csak egy x'észe van bizva , kötelessége egyházuk 
magaslatáról éberen juhaikra vigyázni, kell hogy a pápa, 
kire az egész nyáj van bizva, ezekre az apos. szék csúcsáról 
még figyelmesebben és szünet nélkül nézzen. Mert mig ezek 
korlátolt egyházak élén állnak, ő mindnyájukra külömb-
ség nélkül rendelt püspök, az ur szőllejének általános őre és 
ápolója, valamint az összes kath. akolnak, — és a pásztorok 
legfőbb pásztora. Minthogy ő mindenekért köteles szorgos-
kodni, és szellemi tekintetét mindenre irányozni, csuda-e 
ha megrémül lelke, és remeg, hogy azt oly komoly és nehéz 
gondok miatt — s neki gyarló emberi természetében sem sza-
bad bizni — el tudja-e viselni. Mert nála minden oldalról 
összegyűlnek az ügyek, ő hozzá jutnak el a jogi kérdések, 
neki adatnak elő a kételyek, hozzá vitetnek a legbonyolul-
tabb, legkuszáltabb ügyek. . . Neki csak gondja van szabad 
idő, munka szünet, tévékenység szórakozás, mély elmélke-
dés és éji őrködés alvás nélkül."11) 

Ha a pápák az ő hivatalukat ily szempontból fogták fel, 
— s azok után mit mi az ő hivatalbeli kötelmükről röviden 
fontolóra vettünk, igy kellett is azt nekik felfogni, — úgy 
ők trónjukra jobb hasonlatot nem használhattak, mint a I I I . 
Adorján által használt kifejezést: „tövises szék ellátva hegyes 
tüskékkel", úgy koronájukra igen rá illett a hasonlat, hogy az 
izzó gyűrű homlokuk körül. Bár elmultak azon idők, me-
lyekről nagy Gergely mondá, hogy akkor mindegyik, ki e 
méltóságra jutott , biztos volt, hogy mint első hurczoltatik 
a legkinosabb vértanuságra; 1?) bár véget értek azon száza-

8) VIII. Incze Philipisnél K. recht 17. 
9) Stiber III 372. (> quam grave est viro leve hoc inanipulum. 
10) S. Anton. Summa theologica p. III. tit. 22. c. 8. 
») Philips, i. h. V. 12. s. k. 
12) Greg. M. reg. past. I. part. c. 8. 

dole, melyekről Sevigné asszony irja : „Fontolják meg, hoçfy 
ezen első századokban a Conclave cselszövényei mellett vég-
re is a papok közül azt választák. kinek legtöbb buzgalma 
és ereje volt a vértanúi halál elviselésére, hogy 37 pápa 
egymásután e halállal mult ki, anélkül , hogy ezen állást 
keresték vagy kerülték volna, melyhez a halál, 03 mi-
nő halál volt kötve ;"13) bár jöttek más idők: a pápai 
méltóság utóbb mint előbb vértanúság maradt, —- mia-
latt az egyszerű keresztények az attóli félelemtől ment-
ve lettek, — de csak azzal a kölömbséggel, hogy az 
lasubbá, veszélyesebbé, és kevésbé dicsőbbé lett, mint a 
véres mártyromság, melv a korábbi pápákat oly biztos uton 
és sokkal kevesebb felelőséggel vitte az örökkévalóságba. 

„Oh mi nagy mégis az a római egyház !" Bossuet e 
hires szavaival zárjuk be értekezésünket. Minden egyházat 
támogat, minden szenvedők terhét viseli, fentartja az egy-
séget, megerősíti a hitet, old és kötöz bönösöket, nyitja és 
zárja a mennyet." 

Gyúrom, 
veszp. egyh. m. áldozár. 

Renan egy nyilatkozata. 
(Francéi ából.) 

A lievue des Deux-Mondes minapi számainak egyiké-
ben Renan elénk tárta t i tkát . E titok pedig oly fontosságú, 
hogy valóságos kinyilatkoztatást képez. Oldalba támad egy 
világot, a hitetlenség világát. Megmondja, hogy mily föl-
tételek alatt élhet meg ez a világ. Megmutatja a hitetlensé-
get a maga meztelenségében. Megmutatja egész mivoltában 
egy hihetetlen nyiltság rohamától elkapva. Átszolgáltatja, 
elárulja. 

Rendesen, nagyon rendesen, a világ kezdete óta mindig, 
mikor valamely ember beszélt, tette ezt azon reményben 
vagy legalább azon vágyból, hogy hallgassák meg és győzze 
meg hallgatóit. 

Renan megvallja nekünk, hogy ő az ellenkező érzeményt 
érzi. Azon reményben, azon vágyból szól, hogy ne győzzön 
meg senkit. IIa attól félne, hogy meggyőz valakit, tor-
kába szakadna a szó. 

A z Ecclesiastes könyvéről való egy tanulmányról vanszó. 
Ez a tanulmány hosszú, igen hideg, és félnék, hogy 

fárasztom az olvasót, ha részletesen megczáfolnám. Hanem 
egyszerre az utolsó lapok felé, váratlan, hallatlan, hihetet-
len kilátást tár elénk, ezerszer tanulságosabbat és fontosab-
bat, mint ezen roppant termékeny filozófnak roppant ter-
mékeny tolla által husz év óta halom számra irt kötetei. 

De itt már idézni kell. A tárgyat, melyet majd elmélke-
déstekre bizok, nem kell a végtelenbe elemezni. Olyannak 
kell azt mutatni, a milyen, az ő természetes szépségében. 

Az Ecclesiastis könyvének szerzője Renan előtt kö-
vetkezetlennek látszik. Mert praemissáiból az istentelen-
ségnek kellene következni. Hanem ugy látszik, ennek a kö-
vetkezetlenségnek megható valamije van. Hallgassátok csak : 

„A két vagy három helyen, úgymond Renan, hol az 
ember azt hinné, hogy majd mindjárt a tiszta materialis-
musba sülyed, egyszerre felemelkedik magas szárnyalással. 
Ez a philosophálási mód talán az igazi." 

13j Brief von 23 und 2<i Juli 1691 bei Gournerie III . 82. 
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I t t van tehát, a mit az ember néni sejtett ! Az igazi phi-
losophálási mód az, lia előbb elhitetjük, hogy majd mindjárt 
a tiszta materialismusba sülyediink, aztán egyszerre fele-
melkedünk magas szárnyalással. Ezen következetlenség meg-
hatónak látszik Renan előtt. Mit szólnak önök t. olvasók 
ezen philosophálási módhoz, mely talán az igazi? 

Mindent csodálok ebben a szeretetre méltó phrasisban; 
elbájol mind, még ez a talán is. Renant gyöngéd szerénysége 
vette rá, hogy ezt a kedves talán-1 irja. 

Komolyan állíthatta volna előttünk, hogy a következet-
lenség az igazi philosophálási mód. De megkimél bennünket ; 
gyarlóságunkhoz ereszkedik le, lassan előkészit minket a 
nyilatkozatra, mit majd tesz. Ad nekünk tahin-okat, a hogy 
az ember czukorkát ad a gyermekeknek. 

Renan folytatja : 
„Sohasem fogja az ember, úgymond, elhallgatásra 

birni a materialismusnak ellenvetéseit. Nincs rá példa, hogy 
gondolat, vélemény, agyvelő nélkül támadt volna, vagy fel-
oszlásban levő agyvelőtől. Másrészt, az ember sohasem fog-
annyira jutni,hogy arról győződnék meg, hogy végzete ha-
sonló az állatéhoz. Még ha ez ki is lesz mutatva, nem fogja 
elhinni az ember. Ez az, aminek minket megnyugtatni kell, 
hogy a szabadon gondolkozzunk. 

Vizsgáljuk e becses sorokat a hozzájok méltó figye-
lemmel. 

„Nincs rá példa, úgymond Renan, hogy valamely 
gondolat, vagy vélemény, agyvelő nélkül támadt volna. . ." 

Ez épen olyan, mint lia azt mondaná : „Nincs rá példa, 
hogy ember létezett volna test nélkül." 

Maga M. de la Palisse is megegyezik ebben. Vannak 
tiszta lelkek, kik gondolkoznak az anyag hozzájárulása 
nélkül : ezek az angyalok. Ami az embert illeti, világos, 
hogy szüksége van a testre, nemcsak hogy teljesítse emberi 
teendőit, hanem azért és legelőször is azért, hogy ember le-
gyen. De ez semmikép sem bizonyít a lélek nemléte mellett. 
Ez a lélek s a test együttlétezését bizonyitja. Hogy embert 
tegyen, szükséges test ; de ez nem elegendő. Test kell és lé-
lek kell. 

De ez nem mind. Bámuljátok, kérlek, a halom ellen-
mondásoknak emez egymást keresztezését ! Renan kijelenti, 
hogy az ember nem fogja elhallgattatni a materialismus-
nak ellenvetéseit. Más részt, az ember nem fog oda ju t -
ni, hogy azzal győzze meg magát, hogy végzete hasonló 
az állatéhoz. Még ha ez hi is lesz mutatva, úgymond, nem 
fogja elhinni az ember. 

Tehát valamikor ez ki lesz mutatva ! Tehát ki lesz 
mutatva, hogy az ember végzete hasonló az állatéhoz ! 

íme tehát amit a jövő számunkra fenntart ! íme a de-
monstratio, melyet nekünk ígér ! De vigasztalódjunk. Még-
ha az embernek s állatnak azonos végzete ki is lesz mutatva, 
az ember nem fogja elhinni. 

Ez az, úgymond Renan ez az, aminek minket meg kell 
•nyugtatni, hogy szabadon gondolkozhassunk. 

Amennyi szó annyi drágakő. Renannak mondása any-
nyit tesz mint ez : 

Gondolkozhatunk szabadon, hisz az "emberek szeren-
cséjükre és szerencsénkre, nem bíznak gondolatainkban. 

Nem kell, hogy az alap elfelejtesse velünk a formát. 
Vizsgáljuk csak ezt a stylust : 

Ez az, aminek minket meg kell nyugtatni, ugy mond 
Renan, hogy szabadon gondolkozhassunk. 

Jeles akadémikus, mily nyelvet beszél-ön ? Ön azt 
akarja mondani : 

Ez az, aminek nekünk bátorságot kell adni a szabadgon-
dolkozásra. De ezen szavak : c'est ce quit doit nous rassurer 
à penser (ez az aminek meg kell nyugtatni gondolkolkod-
ni) nem a franczia nyelvéi, melyen ön akar beszélni. 
Kényszerítve vagyok eltalálni az ön gondolatát, mint egy 
breton parasztét, holott az ön kötelessége, oh akadémikusom ! 
épen az volna, hogy azt nekem csodálatosan összefoglalva 
szolgáltatná. 

Planche Gusztáv jól tette hogy meghalt Renan 
czikke előtt, ő aki őrködött, féltékenyen, mint egy tigris, a 
a Revue des Deux-Mondes stylusa fölött. J a j ! ha ő abban 
ezt a phrasist olvasta volna, bizonyára felkiált : Egy nap-
pal tovább éltem, mint kellett volna ! 

Théophile Gautiert illetőleg, ha ő ugyanezt a czik-
ket olvasta volna, megtalálhatta volna ebben azon o-ondola-

' o & 
tának a visszasugárzását, melyre a minap rámutat tam : 

„Semmi sem való szemmire, és tulajdonkép nincs is 
semmi. Mindazáltal megesik minden; de ez igen közönyös." 

Azonban Renan időről-időre komolyan veszi a dolgo-
kat. Ha a következettlenség megható, amint ő azt ma hinni 
látszik, az ő könyvei és czikkeinek sok könyet kell fo-
lyattniok ! 

Folytatom az idézést : „A szükséges hinnivalók, úgy-
mond Renan, minden el-érlietőség fölött állanak. 

„Az emberiség csak annyiban fog ránk hallgatni, a 
mennyiben rendszereink megfelelnek az ő kötelességeinek 
és hajlamainak." 

Figyeljetek jól ! itt kezdődik a vallomás. I t t van Re-
nánnak a kinyilatkoztatása, mely megnyitja szivét ; ő maga 
bátoritja magát a szólásra, mert a szükséges hinnivalók túl 
vannak minden elérhetőségen. Akkor aztán, uram, az ön sza-
va, ha meghallgatnák, megingatná a szükséges hinnivalókat ! 
A szükséges hinnivalók pedig szükségkép igaz hinnivalók; 
mert az ember csak igazságból él. 

Idézek tovább ; a dolog már drámai : 
A legszerencsétlenebbek, úgymond Renan, azután ha 

az ember nem hinne többé Istenben, az^atheisták volnának. 
Soha ily vallomás ember szájából nem jött. Tehát a 

hit védelme ala,tt, és általa pártfogolva veszik a hitetlenek 
maguknak az engedélyt azt megtámadni ! Mi sejtettük egy 
kicsit ; de szeretem a bevallását Renan szájában. Szerencsét-
lenek volnának, ha a hit, melyet megtámadnak, nem volna 
itt azért, hogy akaratuk ellenére őket védelmezze. Szerencsét-
lenek volnának, ha a hit, mely ellen törekednek, nem ma-
radna itt, hogy ütéseiktől le nem győzetve, pártfogolná 
azokat, kik ütik ! Szeretném e vallomást visszhangoztatni 
világszerte. Szeretném jelezni az emberi nemnek. 

Idézzünk, csak idézzünk! 
„Sohasem philosophál az ember szabadabban, úgymond 

Renan, mint ha tudja, hogy a philosophia nem von maga 
után következményt." 

Az ember hajlandó nem hinni fülének és szemének. 
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Hogyan ! Há t liogy szabadon beszélhessen a lehető leg-
komolyabb tárgyakról, önnek hinnie kell, hogy sza-
vainak nem lesz semmi következménye ? Mi véleménye van 
tehát önnek az ön tulajdon szavairól, midőn ön nein 
merné többé azokat szabadon kimondani, ha azok következ-
ményt vonnának maguk után!? Mily vallomás! mily val-
lomás ! 

Mily hálával nem tartozunk Renannak, aki, midőn 
ilyen nyilatkozatokat tesz, minket meghitteinek tart ! Meg-
bitteinek tart és nem kérdi ennek t i tkát . Megengedi ne-
künk ismételni e valószinűtlen vallomást ; használjuk indis-
cretio nélkül. De folytatom az idézést: 

„Kongjatok harangok, kiált fel Renan, kedvetekre. 
Mentül többet kongtok, annál inkább veszem magamnak a 
szabadságot megmondani, hogy a ti csevegésiek semmi külö-
nöst sem jelent. Ha attól félnék, hogy elhallgattatlak, oh ! 
akkor félénk lennék és discret." 

Tehát, lá t já tok! Oly föltét alatt beszél, hogy az em-
ber ne higyjen, vagy legalább ne higyjen kelleténél tul ! 
Szüksége van a harangok szólására. Neki bátorodik, mert, 
beszéde daczára, szólnak ! Renan bizik a dolgoknak, miket 
megtámad, legyőzhetetlen erejében ! Pártfogásukban érzi 
magát ; és ezen csendes ótalomtól, melyet neki azok nyújta-
nak, kedve kerekedik azokat megtámadni, a nélkül, hogy 
abban a veszélyben forogna, miszerint azokat legyőzi ! 

Renan félénk és discretté lenne, ha attól félne, hogy 
hallgatói ő hozzá hasonlókká lehetnek. 

Igy beszél a negatio. Fél a maga diadalától. — Akarja 
ön tudni, hogy miként beszél az affírmatío? Az apostolok 
cselekedeteinek X X V I . fejezetében Agrippa király, leverve a 
vádolt sz. Pál ékesszólásától, azt mondja neki: 

„Kicsinyben múlik, s majd rábeszélsz, engem, hogy 
kereszténynyé legyek." 

—Nemcsak majdnem de egészen, felel szent Pál menny-
dörgő hangjával ! 

„Kivánom az Istentől mind kicsinyben mind nagyban, 
hogy nem csak te, hanem mind a kik hallják is, ma olya-
nokká legyenek, a minő én vagyok, kivévén e bilincseket." 

Egy oly vádlott, aki vádlóinak azt kivánja, hogy le-
gyenek hozzá hasonlók (kivéve a lánczokat, mikre a kezét 
fűzték) nekem a legnagyszerűbb látványok egyikének tet-
szik, melyeket az ékesszólás eddigelé mutat azt embereknek. 

Ez ugyan az a szent Pál volt, aki ismerte azt a különös 
vágyat, hogy az átok reá szálljon testvéreiért. 

A negatio beszéde, az ő félelmei és aggodalmai után, 
hasznosnak, csattanónak és drámainak találtam megmutatni, 
hogy mint beszél az affirmatio. 

Es szeretném, lia az egész világ olvasná e czikket, 
hogy lássa és hasonlítsa össze. Hello Ernő. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t . Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. •—• 
A világ folyásának minőségét soha senki sem ítélte 

meg jobban és illetékesebben, mint az egyház látható feje. 
A világ boldogulását és az államok életerejét biztosító esz-
közöket senki sem jelölte ki helyesebben és korábban, mint 
a közönséges ker. anyaszentegyház legszeretőbb atyja, a 

pápa. Nem késett tehát X I I I . Leo szentséges atya sem a 
teendők körvonalozásával. Aqninói sz. Tamás bölcsészete 
fegyverül lett adva a kath. egyház izmos karjába. Vala-
mint hosszú volt a történelem tanúsága és fenmaradt köny-
vészeti adatok szerint a protestantismussal folytatott szel-
lemi harcz — és biztos vala a győzelem : ugy tartós küzde-
lemre számíthat a mai viszonyok szerint is az egyház ; de 
végre is az áltudomány felett kivívott győzelem koszorúja 
övezi dicső homlokát, mert hiszen a tudomány szövétneke, 
melylyel ki akarnák elleneink szorítani az istent fénytrón-
jából, nem fog soha a katholicismus ellen szólhatni, hanem 
inkább mellette fog bizonyítani; mivel az igazi tudomány 
onnan veszi forrását, a honnan a tudományt első sorban 
ápoló katholicismus vette kezdetét, t. i. — Istentől, ki vég-
oka mindennek. Nagyon jól mondta gr. Széchenyi István, 
kinek a magyar áldozatkészsége pompás szobrot emelt ; 
de ezen „legnagyobb magyar"-nak a nemzetrontás ellen in-
tézett aranyszavait vajmi gyakran csak füle mellett bocsátja 
el : „Az u. n. emberi tudomány vajmi sokszor csak bitorlott 
fénytől ragyog és nem csak nem tudomány, hanem ennek 
épen ellenkezője, t. i. egyenes tudatlanság . . ." (L. Önisme-
ret. 38. 1.) — De szabad s illő-e ily jókora kanyarulattal 
biró kitérést tenni, midőn épen az orsz. rnagy. könyvkiállí-
tás azon termeiben vagyunk, hol a 16. és 17. századbeli 
hitvita-iratok oly szép egyetértésben foglalnak egymás 
mellett helyet, hirdetve az eszmék villongó harczát és ma-
gyar iróink munkásságának dicséretreméltó voltát? Illő és 
szabad ; mert hiszen, szerény véleményem szerint, az elmon-
dottak semmi illetlent sem, hanem valót és igazat tartal-
maznak. I t t egy figyelmet érdemlő irodalmi működés köré-
ben mozogtunk ; itt, e csekély kitérésben, ugyancsak meg-
szívlelendő irodalmi ügyes-bajos állapotainkra vetettünk 
nagyjából tekintetet. E nélkül, az orsz. magy. könyvkiállí-
tás diszes tárgyainak puszta és száraz elsorolásánál — ta-
lán hiányzanék is a ,még valami." I t t van és lesz tehát 
majd a vége felé is igen alkalomszerű helye az irodalmunk-
ban való elharapódzott veszedelmes, mert a józan érveket 
már számba venni nem akaró és hitetlenséggel szövethezett 

í—o 
— irány feltüntetésének ; és tegyük hozzá : komoly meg-
szivlelésének ; ha nem akarjuk, hogy az utókor a mai nem-
zedék egykor porladozó csontjai felett egy nagy mulasztás 
szánakozó hangját hallassa talán, egy, az 1882. évinél számra 
nézve nagyszerűbb, de tartalomra, az igazság lelkes védel-
mének bátor nyilatkozására nézve nagyon csekély, igen a 
föld porához simuló könyvkiállítás gombamódra felszapo-
rodott, vallástalan műveinek szemlélése alkalmával. 

(Folytatjuk.) 
Budapest, junius 20. Egy tanfelügyelő nyilatkozata. I. 

— Nem tudjuk vannak-e többen is a tanfelügyelők közt, kik 
terjedelmesebb művekben adtak jelentést tanfelügyelői a kerü-
letükhöz tartozó iskolák állapotáról; ami kezünkhöz csak 
kettőnek jelentése jutot t , és mondjuk ki előre, hogy e jelen-
tésekben örvendetes, igen, vallási szempontból örvendetes 
nyilatkozatokkal találkoztunk. Az egyik, a hajdú-megyei 
tanfelügyelő, Kis József jelentése, kinek nyilatkozatai hatá-
rozott bizonyságot tesznek vallásos lelkületéről és azon tö-
rekvéséről, hogy az iskolákban a vallásos szellem tápláltas-
sék, mert csak ugy lehet a nemzetnek jellemes hazafiakat 
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nevelni. A másik hasonló természetű, de az előbbitől annyi-
ban elüt, mert feltárja, hova jutottak iskoláink az ujabb 
aerában, mely határozottan követeli a kormánytól, hogy 
még idő van, tegyen valamit a vallásosság érdekében a közös 
iskolákban. Ez a másik jelenlés, Békey Imre, fővárosi tan-
felügyelőtől jelent meg. Ez utóbbi jelentés kioálólag magára 
vonja figyelmünket, azért meg lesz engedve, ha e jelentés-
sel a szokottnál tovább fogunk foglalkozni. 

Soha szomorúbban igazolva nem lett a katholikusok 
jóslata, mint a midőn a közös iskolákra vonatkozólag ki-
mondták, hogy azoka vallástalanságnak, az erkölcsi elfajulás-
nak forrásai és fészkei. A fővárosi tanfelügyelő urnák jelen-
tése a jóslat igazolása, bármennyire látszik is a vallásosság 
emelésének követelése mellett a közös iskolákat is védel-
mezni. Az állami tanfelügyelőtől, hacsak nem akar meg-
szűnni állami tanfelügyelő lenni, a mennyiben most az ál-
lam felekezetnélküli, mást nem is várhatunk, mint hogy a 
közös iskolákat védelmezze ; e védelmezés értékét azonban 
nagyban, hogy ne mondjuk egészen leszállítja, midőn már 
az állami tanfelügyelő is kénytelennek érzi magát a vallá-
sosság emelése mellett felszólalni. Nem azért mondjuk ezt, 
mintha elitélni akarnók az állami tisztviselők által tett ha-
sonló nyilatkozatokat, ellenkezőleg, annál többre becsüljük a 
benső meggyőződést ilv bátran kifejező nyilatkozatot, minél 
inkább belátjuk a kényes helyzetet, melybe az ily állami tiszt-
viselő jön napjainkban hasonló nyilatkozattal. A dolog ké-
nyes voltát maga a fővárosi tanfelügyelő ur is belátja, midőn 
következőleg nyilatkozik : „Tőlem, mint a közoktatási tör-
vénynek. és az ebben ( ? ) egyik főgyökerét találó hit és er-
kölcstan tanításának is, egyik hivatott, habár igénytelen 
őrétől, a tapasztalás nyújtotta meggyőződésből eredő nézet 
— még, ha az tévedeseken is alapulna, — nem csak várható, 
de, habár kényesebb természetű vala is ez. hivatalos állásom-
ból az ehhez kapcsolt kötelességérzetemből folyólag nyíltan 
és őszintén elmondandó is volt." 

De lássuk immár, miként nyilatkozik a t. tanfelügyelő 
ur. Két hiányról tesz emlitést a t. tanfelügyelő ur: az egyik 
a tankötelesekről szól, kik közül több ezer nem jár iskolá-
jába, és igy folytatja: „A jóval előbb észrevételezetten kivűl, 
másik hiányul látni, a hit és erkölcstannak, ez eléggé buzgó 
tanitás daczára is, nem csekély részben a szükségesnél ta-
gadhatatlanul mégis kissé alantabb mértékre szállitható 
Ö o 
erkölcsi eredményét az iskolában és méginkább a közélet-
ben ; de még nagyobb hiányként emiithetem fel az e kérdés-
sel szorosan kapcsolatos azon hiánylatot is, mely szerint a 
községi ismétlő és ipar rajz-iskolákban a hit cs erkölcstan 
egyáltalában nem taníttatik." Minthogy az idézettekben a tan-
felügyelő ur bajt constatál, természetes a következtetés, 
legalább szerintünk, hogy ő ezt az állapotot elitéli. Csaku-
gyan el is itéli, mind a mellett ugy, hogy azért a közös isko-
lát védelme alá veszi, mit mi nem tehetünk, daczára annak, 
hogy vele egy értelemben vagyunk az eszközök és a czél-
ra nézve, nem tehetjük pedig épen az általa mondottak 
alapján. 

A tanfelügyelő ur ugyanis a bajt constalálva, külömb-
séget tesz a közös és a felekezeti iskolák közt vallasosság és 
erkölcsösség tekintetében, egyszersmind azonban constatálja 
azt is, hogv a baj tulajdonképen a községi és nem a feleke-

zeti iskolában van. A községi iskolákról mondja, hogy bár 
taníttatik ott a vallás és erkölcstan, de mégsem egészen ' o o 
ugy. mint a felekezetiben; de nem is tanittathatik, mert 
a felekezetiben a szóban forgó tantárgyakra nézve heti 
3—5 óra is fordittathatik , mig a közösbén csak heti 
1—2 óra; és azután igy folytatja, „hogy pedig több idő 
alatt többet és behatóbban lehet tanitani és hogy ha a hit-
oktató többször vagyis hosszabb időn át foglalkozhatik osztá-
lya gyermekeivel, azokkal, természetükkel, hajlandóságaik-
kal stb, bővebben megismerkedhetik, hogy mindez főleg a 
megnőtt gyermekek erkölcsi érzületére, de az iskolából ki-
hatólag a szülői házra, sőt a társadalomra nézve is sokkal 
igen előnyösebb, ezt talán bizonyítani is felesleges." Ugy van, 
a tanfelügyelő urnák tökéletes igazsága van, és mi igen-igen 
köszönjük, hogy szikes volt a nem közös iskolák előnyét a kö-
zösök felett a családra, a társadalomra igy feltüntetni és ez 
által bebizonyítani, hogy miután a baj csuk a közös iskolák-
ban van, hogy ezek az iskolák a családra, a társadalomra 
hátrányosak, több mint veszélyesek. Minthogy tehát a tan-
felügyelő ur szerint előnyösebb a felekezeti, mint a közös 
iskola, mi a dolog természeténél fogva azon következtetésre 
jutunk, hogy dicsőség — első sorban ! — a közös iskolának, 
dicsőség — másod sorban .' — a felekezeti iskolának is, mert a 
mondottak után a két iskola egymás mellett meg nem állhat. 

Midőn mi a közös iskolák felett a fővárosi tanfelügyelő 
ur nyilatkozata következtében is pálczát törünk, tesszük ezt 
a tanfelügyelő ur minden sérelme nélkül, tesszük annál in-
kább, mert szeretjük reményleni, hogy oly férfiú, ki a bajo-
kat állása daczára is ily irányban felfedezni bátor volt, ki 
kész az elkövetett, még pedig saját hozzájárulásával elkö-
vetett hibákat hibának kijelenteni, ki vallásos érzületéről 
oly nyilvánosan tesz tanúságot ki oly hathatósan, a benső 
meggyőződés kifejezésével képes felszólalni a vallásosság 
és erkölcsösség emelése mellett, mondjuk, szeretjük hinni, 
hogy ily elfogulatlan férfin el fog jutni azon meggyőződés-
re is, melyet mi táplálunk, hogy a közös iskolák egészen 
eltörlendők; be fogja látni, hogy- két oly elvileg egymással 
ellentétben álló intézmény, minő a felekezeti és közös iskola, 
egymás mellett se nem állhat üdvösen se nem működhetik, 
hanem egyedül csak az állhat fenn, mely a múltban épen 
ugy mint jelenleg szemben a közös iskolával üdvös voltát 
bebizonyította. De legyen ennyi elég mára, jövőben foly-
tat juk, hogy a tanfelügyelő ur szerint is mi a teendő; és 
meg fogjuk látni, hogy ő a mi álláspontunkon áll. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
De Beaumosit Kristóf, párisi érsek. C h r i s t o p h e de 

Beaumont, archevêque de Paris (1703—1781.) par le P. 
Emile Regnault, de la Comp, de Jésus. 2 vol. in 8-° arcz-
képpel. Paris 1882. X X Y I . 522 és 540 lap. Kapható LecofF-
renál. Ára 12 frank. (Vége.) 

Nagy püspök ! . . . Nagy eszmém van róla ; de hogyan 
fessem le ? Véleményem szerint két fő tulajdonság jellemzi. 
Törhetetlen ragaszkodás a tan tisztaságához és megingathat-
lan jellemszilárdság. A tan tisztasága azért, mert a püs-
pök annyira tanitó, hogy az nem akarni lennie nem szabad ; 
jellemszilárdság azért , mert ő nyájat őriz farkosokkal 
szemben. Nekem ugy látszik, hogy épen e két jellemvonás az, 
a mit de Beaumont Kristófban csodálni lehet. A jansenis-
mus a 18-ik században azon praetensióval telve, hogy ő az 
egyházhoz tartozik, minden kitelhetőt megtett, hogy az 
egyház isteni alkotmányát tönkre tegye; támaszkodva vala-
mennyi régi gallicán hóbortra, engedelmességét mindig egy 
jövő zsinat számára tartá fen, mely soha sem lett valósággá 
s kezdé a pápa iránt való engedelmesség felmondásával, 
kit mindig ajkain hordozott s mintegy maga mellett tartott , 
de alatta lenni sehogysem akart. Midőn a római pápa a 
katholikus traditiók természetes és tévmentes magyarázója, 
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az egyházban az áhi tat gyakorlatainak egyik azon német 
szabadalmazta s bátorította, mely a keresztény élet táplálé-
ka s egész boldogsága it t a földön (a gyakori sz. áldozást), 
a jansemismus tüstént bortrányról s újdonságról kezdett 
lármázni; adjuk hozzá, hogy az ily jansenista tévelyek, me-
lyek bizonyos körökben igen divatban voltak, szerencsét-
lenségére messze szétterjesztették romboluásukat, részint 
valóban keresztény életű liivekre, részint a papság és püs-
pöki kar némely tag ja i ra . 

Midőn önnel, t.a., de Beaumont Kristóf törtenetét olvas-
sa az ember, ami legelőször szembeötlik e főpásztorban, az az 
ő lelkiismeretes ragaszkodása a tiszta, egészséges tanhoz. 
Nyiltan s őszintén szakit kora esztelen törekvéseivel. Érz i 
az ember, hogy szereti az egyházat, hogy szivvel lélekkel 
engedelmeskedik nem csak parancsainak és törvényeinek, 
hanem legbensőbb vágyainak és legcsekélyebb aspiratióinak 
is. Francziaországban édes Üdvözitőnk legszentebb Szive 
tiszteletének egyik legelső s legbuzgóbb apostola ; és az ő 
ájtatossága nagyban lendített a hivek összhangzó tiszteleté-
nek felpezsdülésén a Bold, szűz Maria iránt. Ezt nevezem 
én de Beaumont Kris tófban törhetetlen ragaszkodásnak a 
tan tisztaságához. 

A mi jellemszilárdságát illeti, kora e tekintetben elég 
heves és általános gáncsot szórt ellene, hogysem fel ne len-
nénk jogosítva őt e miat t fennen üdvözölni. Püspökségének 
egész lefolyása nem egyéb, mint hosszú dicsőségteljes ellen-
állás egy bosszantó kormány számtalan kihívásai és sérel-
meivel szemben. A király gyenge s a parlament érzi hogy 
ő az ur. Az érsek kénytelen el tűrni minden szeszélyt, mit 
a parlament a királylyal szemben magának megengedett. 
Száműzik őt elejénte Conflansba azután Périgordba. Az ér-
sek távozik, de nem enged ; mert végre is ő maga az, ki az 
egyházmegyét kormányozza, mindent hallva mindent téve. 
Minden-féle lárma veszi körül a lakjá t : hirlapi czikkek, 
pampliletek, gúnyversek és dalok, — mert ez a dalok szá-
zada volt minden ellen a mi szent és tiszteletre méltó ; 
— az érseket mindez meg nem rendíti, le nem téríti az igaz 
ú t r ó l ; és valahányszor a vihar, mely elragadta, ismét visz-
szahozza övéi körébe, népe és papsága mindannyiszor lelke-
sült tüntetéssel fogadta s nagy névvel tisztelte meg, elnevez-
vén őt százada sz. Atlianázánalc. 

Ugy látszik nekem, tisztelendő atyám, hogy e néhány 
szóban találóan foglaltam össze önnek véleményét, melvet 
könyvében de Beaumont érsekről kifej tet t . 

Ámde lássuk, mily gyümölcsöket nyert az egyház az 
ő dicső püspökségéből ? 

Igaz, a gonoszság felduzzadt hullámai elárasztották 
azt a gátat , melyet de Beaumont Kris tóf megkisérlett el-
lene állítani. Nem tesz semmit. Azért hálát kell adnunk 
Istennek, hogy ily időkben ily püspököt adott egyházának. 
Legalább volt egy nagy s nemes hang hallható az igazság 
és jog védelmére, mely fennen t i l takozott a mindent meg-
rohanó istentelenség ellen. Midőn a jezsuiták a jensenismus 
és philosophismus combinált erőködéseinek áldozatul esnek, 
ő nem fél mellettök ékesszóló ügyvédül fellépni. Főpásztori 
körlevele, melyet védelmökre irt, arany hetükkel van felírva 
e társaság évkönyveiben. Es midőn a philosophismus kolom-
posai levetve az álarczot nyil t sisakkal támadtak az egyház 
hitének és elveinek, ugyancsak ő az, ki a világ előtt szent-
ségtörő törekvéseiket megbélyegzi. Végül utolsó tette azon 
erélyes visszautasítás volt, melylyel megtagadta Voltairenek 
a keresztény temetés tisztességét. 

Az ily t i l takozások nemcsak ugy vehetők mint a dia-
dalmaskodó gonoszság ellen fellázadt lelkiismeret szózata, 
hanem egyszersmind mint jövő időkbe kiható viszhangok. A 
részrehaj thatlan történelem igazat ad nekik s indokolja őke t ; 

és igy az, ki kortársai nagy része előtt, száz éve, nem volt 
más mint egy fanat ikus pap, az a történelem előtt manap 
már a IS-iki század nagy püspöke. 

Nehéz volt. tudom, tisztelendő atya, de Beaumont 
Kris tóf történetét megirni, elbeszélni küzdelmeit az egy-
ház szabadsága ellen intézett támadások és saját tevékenysé-
gét akadályozó ellenkezésekkel szemben, anélkül, hogy erre 
is arra is körül ne tekintsen országunk jelen állapota fölött. 
Ön ezt a legfinomabb discretióval megtette : kötelességem-
nek tartom önt ebben követni. Azonban lelhetséges-e észre 
venni, hogy habár a jansenismus reánk nézve többé nem 
egyéb történeti emléknél, ennek a sectának gyűlölködő 
és veszekedő természete még sem hagyta el parlamentünk 
légkörét ? Lehet-e látni, hogy a szabadoncz elmélet, mi-
vel ma már nyiltan istentelen és materiál is ta egyúttal 
merészebb és uralkodóbb is mint a 18-ik században, mi-
kép tanárkodik az állam tanszékein s dictál törvényt az or-
szágnak. 

Ah, igaz, modern tévelyeink, az az áléltság, melyeknek 
tanúi vagyunk, ama tisztátalan és gonosz tanok, melyek fü-
leinket körül dongják, a népek lelkipásztorait erősebben kö-
telezik mint valaha a legéberebb erély kifejtésére. Azt hi-
szem, t. atya, hogy az ön könyve nekik kitűnő olvasmányul 
fog szolgálni. A mi engem illet, én azt igen közel érinti 
érdeklődéssel olvastam, s kijelentem önnek, hogy hasznát is 
fogom venni. 

Fogadja , t . a tyám stb. Ferencz, pergai érsek, 
bordeauxi segédpüspök. 

V E G Y E S E K . 
— Az ájtatos fővárosi közönségnek tisztelettel hozzuk 

tudomására, hogy ft. Dőry Mihály plébános ur, ki 1857-ben 
a Mária-Czelbe vezetett, 25 ezerből álló, hétszázados orszá-
gos bucsújárásnál is mint a nagy nemzeti zászló vivője vett 
részt, az általa pastorált sz .Rókus-templomban alapitványo-
zott bucsu vezetését,tekintetettel aggkorára és a betegek körü-
li bokros teendőire, különösen pedigazért , hogy még életében 
biztositsa magát az iránt, hogy alapítványának szent czélja 
jövőré is pontosan és lelkiismeretessen végre fog haj ta tni , 
az alapitvány kezelésével együtt a szűz Máriáról nevezett 
ferenczielc helybeli házára ruházta át, megbizván a vezetés 
és rendelkezéssel névszerint nt. Bády Valér sz. fer. rendi 
áldozárt és hitszónokok, ki az ezévi bessenyői búcsújárásra 
vonatkozó felhívást már közzé is tette. E szerint a menet 
ezentúl a IV . ker. Ferenczrendiek templomából fog kiindulni, 
és pedig ez évben f. évi jul ius 16-án reggeli 5 órakor tar-
tandott szent mise után. Igen bölcs intézkedés az, mely sze-
rint a menetet áldozár kiséri s a rendre rendezők ügyelnek 
fel, valamint a figyelmeztetés cz. rovatban az a kijelentés, 
hogy a vállalkozásnak „nein mulatság, hanem kizárólag 
csak ájtatoskodás" a czélja. Igen jó megjegyzés. Sa já t sze-
meinkkel lát tunk Mária Czellben olyas valamit , a mi búcsú-
járó helyen szörnyű sacrilegium. Isten éltesse az alapító 
plébános ura t : az u j vezetőnek pedig adjon áldást buzgól-
kodására! 

— Belgiumban a katholikusok a tar tományi tanácso-
sok választásában nagy győzelmet ara t tak a szabadkőmű-
vesek által vezérelt szabadelvű pár t felett. Megválasztatot t 
191 katkolikus, 2 független és csak 134 szabadelvű . . . És 
a szabadelvű pár t mégis uralkodó p á r t ! 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
IX. Pius pápa emlékére : 

Novákovics János . . . . . . 2 fr t 

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

Nyomatot t Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körút 10. sz. alat t . 
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TARTALOM. A zsidó-kérdés. — Décréta S. Congregationis l l i tuum. — Egyházi tudósítások : Budapest. Az országos 
magyar könyvkiállítás és még valami. — Budapest. Egy tanfelügyelő nyilatkozata. — Sopron. A hitélet köréből. — Iro-

dalom. L'étudiant chrétien, à l'école de saint François de Sales. — Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. 

A z s i (1 ó-lí é r d é s. 
„La civilisation européenne meur t sur-

tout d' ingratitude envers le Christianisme, 
qui a Ffait ses prospérités devenues trop 
lourdes et qui lui a donné les lumières dont 
elle a abusé." ') Veuillot L. Mélanges, t . 
I. p. 532. 

Van tehát a zsidó-kérdésnek egy oldala, a vá-
lási, a mennyiben annak szálai Isten kezében van-
nak, a melyről tekintve az mindaddig megoldha-
tatlan lesz, a meddig maga az Isten meg nem oldja. 
A zsidó nép, vallását tekintve, mindaddig kérdés, 
probléma marad az emberiség történetében. A mo 
dern, és még százszorta nagyobb haladás is mint a 
modern haladás, ha minden emeltyűt mozgásba hoz 
is, mik rendelkezésére állanak, a zsidó kérdést val-
lási tekintetben sarkaiból ki nem forgathatja. Döllin-
ger nagy igazságot mondott ki, de ö is csak sz. 
Ágoston nagy eszméjét másolta, midőn az emberi 
ség történetének tanúságait összegezte, constatál-
ván, hogy „a szétszórt nemzetiségek azon sorsa, 
hogy azok az uralkodó nép által feszívatnak, a zsi-
dóknak nem volt szánva. Nekik elkülönített, össze 
nem keveredett fajnak kell maradniok, tanúbizony-
ságul a világ számára és eszközül jövő időkre a 
gondviselés kezében.'"2) 

Ér tsük meg jól. Nincs meggondolatlanabb 
vagy vakmerőbb állítás, mint oly országban, minő 
a mienk, hol a zsidó nép tetemes része telepedett 

') Az európai civilisatio mindenek felett háladatlauságban hal el 
a kereszténység iránt, a mely jólétét alapitá meg, mely reá nézve nagy 
teherré vált,, és a mely eszméket adott neki, melyekkel ő visszaélt. 

2) „Das Schicksal zersprengter Nationalitäten, von 
der herrschenden Bevölkerung aufgesogen zu 'werden, Wai-
den Juden nicht bestimmt. Sie sollten bleiben, eine abgeson-
derte, ungemischte Race, zum Zeugnisse für die Welt , und 
als ein Werkzeug der Vorsehung in ferner Zukunft." Hei-
denthum und Judenthum, 859. 1. 

le, azt mondani, hogy i t t nincs zsidó-kérdés. Igenis 
hogy nemcsak van, de soha, semmiféle emberi, — 
állami, társadalmi, — eszközökkel nem lehet oda 
vinni a dolgot, hogy ne legyen zsidó-kérdés, mig 
csak zsidó nép fog lakni e hazában. Akármicsoda 
intézkedések fognak tör ténni ; akármily szépen s 
ékesen fognak beszélni s írni a zsidók magyaru l ; 
akárha mindnyá jan is a legszebb hangzású magyar 
neveket fogják felvenni ; ha tömegestől fognak is 
,megmagyarositva' ott ülni akadémiában, felsőház-
ban, a királyi trón, sz. István apostoli király koro 
nájának tanácsában : mig zsidó nép lesz köztünk, 
vele zsidó kérdésünk is lesz. Miért? Mert a zsidó 
nép, mint nép, bármint igyekezzenek is egyrészt 
egyes tagjai akárha tömegestől ,elmagyarosodni', és 
bármint törekedjenek másrészt némely ,felvilágo-
sult ' keresztény polgártársaik őket p. holmi polgári 
házasság által magukhoz vonni, — mig zsi '.ó, azaz 
vallásának alapján marad, beolvasztatni akármely 
más nemzetiségbe nem fog soha. 

A zsidó nép nemzeti külön állásának végső lét-
oka más nemzetektől egészen eliitöleg tisztán saját-
szerű vallásában rejlik. Más nemzetek nemzeti léte 
vagy külön ál lamiságban vagy legalább anyanyel-
vökben gyökerezik; ebben b í r ja táplálékát s egy-
út ta l biztositékát. A zsidó-népnek, — ne mondjuk, 
nehogy érzékenységét sértsük, hogy nincs hazája, 
hanem csak igy mondjuk : nincs a világon se állama 
se élő, tehát igazán anyanyelve. A mely nép min-
denütt otthon van, s minden népnek anyanyelvét 
anyanyelvének mondja, arról, bárhogy csiirje-csa-
var ja valaki, mást igazán nem mondhat, mint azt, 
hogy annak a népcsaládnak egyeteme, mert hiszen 
a zsidók az egész világra kiható összetartásuk által 
maguk tesznek legerősebb bizonyságot, hogy őket 
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az egész világon egj'iitt solidaritásban lehet és kell 
venni, — se hazával se, a mi a nemzetiségnek 
mintegy lehellete, se nemzeti anyanyelvvel nem 
bir. Es mégis, vagyis sajátszerüen épen ezért a zsi-
dó népcsalád teljesen önálló, sőt legyözhetlen nem-
zeti léttel bir, csupán faji eredeténél és főleg saját 
szerű vallásánál fogva, mely az ö lelkét szivét olya-
tén világnézlettel tölti el, a mely teljes lehetetlenné 
teszi, hogy e népcsalád más nemzettel egy szivvé-
lélekké forr jon össze. 

Az a distinctio, melyet egy szélbali képviselő, 
pár t jának a zsidó kérdésben programmját fejtegető 
beszédében3) tett az or thodox és a más zsidók 
közt,4) azzal a czélzattal, hogy bebizonyítsa, misze-
r int csak az orthodox zsidók nem olvaszthatok be; 
de a ,más' zsidók igenis, — végzetes tévedést re j t 
méhében. Igaz, hogy a zsidóság életének felszinén 
két áramlat észlelhető : az, mit orthodoxnak s az, 
mit ,haladó elemnek' szokás nevezni. Ámde ha a 
zsidó nép lelkületének mélyére tekintünk, ott e két 
áramlatnak semmi nyoma ; ott csak zsidó áll előt-
tünk jobbról balról. Mindakét zsidó elem ugyanis 
egyenlő szívóssággal ragaszkodik a födologhoz, val-
lásának, mely öt a beolvadástól végzetszerűen visz-
szatart ja , szelleméhez. Ezt bizonyítani fölösleges. 

De lássuk hát, micsoda alapon s hogyan gon-
dolja a magyar országgyűlés szélső balpár t ja az u. 
n. ,haladó' zsidó elemet a magyar társadalomba és 
nemzetbe beolvasztani? . . . Minthogy szélső balpár-
tunk hivatása egyik legelső feladatának természete-
sen azt ta r t ja , hogy a divatos szabadéi vüség zászlaját 
feddhetetlenül lobogtassa, előre is meg lehetünk 
győződve, hogy oly nevezetes, és a világtörténelem 
ben párat lan tet t véghezvitelének miként jére nézve, 
milyen a zsidóság egy részének keresztény népcsa-
ládba beolvasztása, szabadelvű programmal lesz 
dolgunk, melynek velejében a t. ház s az egész or 
szág szabadelvű polikusai bizonyára pártkülönb 
ség nélkül osztoznak.. .Szórói-szóra idézünk. „T. ház, 
a dolog igy van. Nekünk etlnkailag egy alapra kell 
segítenünk mindazokat a most még lieterogenek-
nek hítszó elemeket.Li Jegyezzük meg jól. Szabad-
elvű programúi szerint a haladó zsidó elem már 
most is csak látszik heterogennek. De menjünk to 

3) Hogy e beszéd a szélső balpárt programmjául te-
kintendő, arra nézve van authentikus nyilatkozat, az,Egyet-
értés' azon kijelentése, hogy teljes szövegben azért tar t ja 
szükségesnek e beszéd közlését, „minthogy benne a pártnak 
a zsidókérdésben elfoglalt álláspontja van kifejezve." J an . 
14. sz. 

4) Hermann Ottó, a képviselőház jun. 9-iki ülésében. 
L. Egyetértés, jun. 14 sz. 10. 1. 

vább. Lássuk, mit értenek az alatt az ,etlnkailag egy 
alapra segíteni' alatt. Világosan megmondják, még 
példával is i l lustrál ják. . . „Hogy mit értek én az 
alatt az etlnkailag egy alap alatt ? Hiszen ezt lát-
juk minden nemzet társadalmi mozgalmában kife-
jezve. A magyar paraszt kunyhójából kimehet a 
gyermek az életbe ; ha törekvő, lia van tehetségei 
felvihet! a miniszteri bársonyszékig és ezen az egész 
pályán mindig fogjuk látni a typikus magyar em 
bért. A zsidógyermek, a mai zsidógyermek, ha alan-
tas helyzetből bármily magasra törekszik, azon az 
egész életpályán keresztül magyar embert mostan 
ság még mutatni nem fog, hanem minden fokon ki 
lesznek benne fejezve bizonyos tulajdonságok, me-
lyeket még az idő rövidsége folytán nem vetkez-
hetett le, látni fogjuk mindig, hogy itt még mindig 
zsidóval van dolgunk. Igy tehát a végkifejlódésben 
az idők folyamán oda akarok menni, (hal l juk!) hogy 
valósággal a zsidóság oda jusson, hogy csupán csak 
mint felekezet létezzék." 

íme a nagy szabadelvű panacea a zsidó kérdés 
végleges megoldására, mely ,megoldásnak' dicsősé-
ge, a felállított párhuzam szerint, a magyarságot fe-
nyegeti. Elemezzük csak a mondottakat. 

Szabadelvű programúi szerint az az ethikai 
alap, melyre kell áthelyezni a zsidóságot, az, hogy 
a miniszteri bársonyszékig felvihető életpályán 
mindig lehessen, a zsidón is, „látni a typikus ma-
gyar embert" ; mert a zsidógyermek „azon az egész 
életpályán keresztül magyar embert mostanság 
még mutatni nem fog.L1 Mikor aztán „az idők folya 
mán" ugy fog haladni a zsidógyermek a ministeri 
bársonyszékig, hogy zsidó helyett typikus magyar 
embert fog ,mutatni ' , akkor a zsidó kérdés ,.végki 
fejlődésben" meg lesz oldva, mert akkor többé 
zsidó nem lesz, csak zsidó „felekezet." 

Mit mondjunk erről az ethikai alapról, mely-
nek veleje a paszománt; mit mondjunk a szabad 
elvüség e programm járói, melynek czélja fából vas 
karikát, zsidóból typikus magyar t csinálni?! 

Ha több szót vesztegetnénk rá, mint csupán 
azt, hogy satyrának jó tárgy, vétkeznénk a józan 
ész és a t. olvasó türelme ellen. 

Ez minden egyéb, csak nem az a minek kel-
lene lennie : . . . megoldása a zsidó-kérdésnek ! 

(Vége k ö v j 

Décréta S. Congregationis Bituum. 
I. 

Decralum Generate. 
Ex minus recta interpretatione Decreti sacrorum Ri-
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tuum Congregationis, sub die 8 Április 1808 lati in una 
Compostellana, quo declaratum fuerat diei posse Missam de 
Requie, praesente cadavere, diebus primae classis, licet non 
festivis de praecepto, excepto Festő Titularis, factum est, 
ut in nonnullis Ecclesiis usus invaluerit eiusmodi Missas 
canendi in solemnitate anniversarii propriae Dedicationis, 
quod utpote Festum Domini, ac prae Titulari maioris dig-
nitatis honore pollent, vi decretorum nunquam ipsi postpo-
nendum est. Quocirca eadem sacra Rituum Congregatio ad 
omnem ambiguitatem tollendam, opportunum e re esse duxit 
declarare, quemadmodum per praesens Decretum deciarat 
ac praescribit, nullibi licere in anniversario Dedicationis 
propriae Ecclesiae, Missam de Requie, ne praesente quidem 
cadavere, decantare, quemadmodum in Patr iarchali Archi-
basilica Lateranensi aliisque praestantioribus Urbis Eccle-
siis semper cautum fuit . Non obstante Decreto diei 16 Ápri-
lis 1853. in una Ordinis Minorum s. Francisci de Obser-
vantia ad Dubium X X , quo MÍ3sa huiusmodi permissa fu-
erat.*) Atque ita declaravit a.c servari mandavitdie 27 Feb-
ruarii 1882. 

Facta autem per infrascriptum Secratarium Sanetissimo 
Domino Nostro Leoni Papae X I I I relatione, Sanctitas Sua 
Decretum sacrae Congregationis approbavit et confirmavit. 

Die 16 Martii anno eodem. 
D. Card. Bartoliniua S. R. C. Praef. 

Placidus Rai Ii S. IL C. Seer. 

I I . 
Snlford'cn. 

A Revmo hodierno Episcopo Salfordiensi quum a s. 
Rituum Congregatione exquisitum fuerit : An liceat absque 
speciali Apostolico indulto in Missa, quae celebratur cum 
cantu, sed sine adsistentia sacrorum ministrorum, thurifi-
catione3 peragere ? Sacrorum Rituum eadem Congregatio, 
••eferente subsripto Secretario, respondit : „Negative, iuxta 
alia derceta".**) Atque ita respondit et rescripsit. 

Die 7 Iulii 1880. 
D. Card. Bartolinius S. R. C. Praef. 

Placidus Ralli S. R. C. Secr. 

I I I 
l'a il ri ív. 

Perillustris et Rme uti Frater . — Per literas datas 
die 3 martii vertentis anni exposuit Amplitúdó Tua nonnulla 
quaesita quoad subterranea loca Ecclesiarum quae in ista 
Archidioecesi Taurinen. brevi consecrandae sunt, ubi spec-
tacula, theatri more, ad iuventutem praesertim honeste exer-
cendam, peragenda essent. — R u r s u s per litteras datas die 
31 eiusdem mensis et anni expetivit ipsa Amplitúdó Tua 
nam licita consecrari possit Ecclesia, quae pertinens ad lai-

*) „In festő Anniversario Dedicationis propriae Ecclesiae potest-
ne celebrari Missa de Keqnie cura cantu praesente cadavere ?" S. K. C. 
respondit: „Posse iuxta Decretum in Compostellan. diei ÍJ Április 1808 
•id dubium Í •. Die 1(1 April. J853, Ord. Min. S. Franc, ad 20"". 

**) „An quando Missa canitur sine ministris, thurifleari possit tam 
Altare quam Chorus, ut alias fit quando ministri p.dsunt ? S. R C. res-
pondit Negative, die l'J. aug. 1651. Urbis ad 3™. — An in Missa conven-
tuali absque Diaconis cantata, assistentibus tantum thuriferavio, et cero-
ferariis, et praesente Clero seu commuuitate, adhiberi possit thus, tam 
in principio Missae quam in Evangelio, et Offertorio?" Kesp Negative die 
18 decembr. 1779, Ord. Min. S. Franc, ad 21'". 

cam familiam, per vigentes civiles leges potest haeredita-
ria ratione transmitti, aut vendi, aut in usum profanuni 
converti. 

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem infras-
cripti Secretarii, omnibus rite perpensis, censuit responden-
dum Amplitudini Tuae : 

Ad lm — Non licere, utpote quod Ecclesia cum sua 
parte subterranea consecratur per modum unius. — Ad 2m 
— In casu de quo agitur, nisi habeantur sufficientes cautio-
nes, Amplitúdó Tua abstineat ab eusmodi Ecclesiae sonse-
cratione. 

Quae dum pro mei muneris ratione Amplitudini Tuae 
significo, Eidem diuturnam ex animo felieitatem adprecor. 
— Amplitudinis Tuae, 

Romae, die 4 maii 1882. Uti Fra te r addictissimus 
I). Card. Bartolinius S. R. C. Oraef. 

Plac. Ralli S. R. C. Secr. 

Perillustri et Rmo Dno 
Archiepiscopo Taurinen. 

EGYHÁZI TUD0SITAS0IÍ. 
Budapes t . Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. — 
A kath. egyház, mely hű marad múltjához s me-

lyet az egész földkerekségén az apostoli működés szelle-
mének egysége lelkesit, megérti a kor intő szavát e tekin-
tetben is.*) Ilogy megérti-e külön-külön minden nemzet, — 
hogy megérti-e édes hazánk is, mely a végkifejlésében na-
gyon gyanús „toleráns" szót szereti hangoztatni, és ölelke-
zik mindenféle hamis elmélettel s irtózik a kath. elvektől, 
— azt alkalmam lesz megmutatni. A nemzetek kétségbe-c? © 
ejtő állapotán a mindinkább növekedő eszmezavarban csak 
az egyház segíthet, miként eddig is segített mindenkor. A 
támadó fegyvert az ellenség választja ; a védelem fegyve-
rét ahhoz alkalmazva kell választanunk. Mig a nap-nap 
mellett felburjánzó dudváját az erkölcsrontásnak, kell, 
hogy kiszorítsa a ker. hitélet virágainak ápolása: addig el-
mulaszthatatlan, hogy a kath. irodalmi termékek, — az 
apró, népies füzetektől kezdve fölfelé a tudomány minden 
ágának vaskos kötetéig, — mindinkább tért foglaljanak s 
megteremtsék hazánkban azt a régen óhajtott állapotot, 
melynek neve : tömörülés. Azt hiszi csekélységem, hogy 
eme szóra hevesen lüktet a kath.ember szívere. Hevesen ;de 
az még mindig csak az óhajtandó valósulásnak heves lükte-
tetése, a tömörülés megérkezésének forró kivanása ! í r t ak 
arról sok szépet és üdvöset a közel mult években, s ugy vé-
lem, legtöbben a legnagyobb súlyt fektették a kath. iroda-
lomnak a társadalom különféle osztályaiban való terjeszté-
sére. Ez egyik lényeges kellék is. (L. a hazánk viszonyainak 
tekintetbe vételével irtam e cz. cz.: ..Jegyzetek a katholiku-
sok tömörülésének kérdéséhez." Magyar A. 1880. é. 238, 
239., 242., 243. és 247. sz. I. I I . I I I . IV.) Hanem tudósaink 
ajkáról, olykor-olykor a m. t. akadémia diszes csarnokaiból, 
a felsőbb tanitézetek és középiskolák falai közül is kellene 
hangzania azon, a tudomány révén az alsóbb rétegekbe ható 

*) T. i. hogy a kor hitetlen szellemével szemben mi az ő teen-
dője. Ezt a gondolatot az előbbi coutextusból át kell venni. Szeri,-. 
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kezdeményezésnek, melyet aztán vállatvetve, oly könnyen 
fejleszthetne tovább az örökös újság és modern felfogás után 
való kipkedés-kapkodásra nem hajlandó józan irodalom. 

íme, ismét csak az irodalomnál, még pedig a legtöbb 
jót eszközölhető egyházias szellemű irodalomnál vagyunk. 
Az orsz. magy. köny vkiállitásról szóltunkban, — lehetne-e 
egyébről szólni, mint az irodalomról s azzal szorosan össze-
f'üo'o'ő dolgokról ? Igy, mehetünk tovább is a diszes tervek-öö O./ 
ben a kiállítás tárgyai között. 

Hogv a könyvkiállítás iránt, melynek épen hitvita-ira-
tainál tartók a hosszabb megállapodást, nagy érdeklődés 
mutatkozott, azt legszebben bizonyitja, hogy ott a hazai 
régi nyomtatványok csaknem teljes sorozatát láthattuk. 
Ama majdnem teljes sorozat lehetővé tette a szakférfiakra 
nézve az egyes darabok tanulmányozását, a látogató közön-
ségnek pedig hazánk régi irodalma mivoltának áttekintését 
s méltatását. Sok ri tka és becses munka a fővárosi köz-
könyvtárakban hiányzó mű is foglalt ott helyet, s minden 
körülmény csak elősegítette a kiállítás által elérni szándé-
kozott sikert. — Hazánk több közkönytáráu és felsőbb inté-
zetein kivül részt vett a kiállításon mintegy harminczki-
lencz, tisztán a katholikusok birtokát képező könyvtár; 
részt vettek továbbá a könyvkedvelők érdekességei. Hogy 
hány nevezetes főúri, szerzetesi és parochiai könyvtár állít-
hat ta volna ínég ki kincseit, melyeket századok óta őriz, 
elképzelhetjük, hacsak valamikor egy-egy helység ősi nagy-
úri kastélyjának— sokszor nagyon is elrejtett irodalmi kin 
csei után gondosabban néztünk, vagy egy egy régi klastrom 
s plébánia könyvtárát szemügyre vettük. 

A gyakran igen becses műveltségtörténeti adatokat 
rejtő főúri, parochiai és klastromi könyvtárakon kivül első 
sorban érdemelnek figyelmet a m. o. püspökségek gazdag 
könyvesházai, melyek némelyikében egyetlen példányok is 
előfordulnak. Igy pl. ezen. N.-Keresztúrban (Sopronra.) 
nyomtatott műnek : „Summája azoknak az articulusoknak, 
kikről veteködésök támadtatnak az Augustana Confessióban 
való tanitók közt," — egyetlen példánya a kassai püspök-
ség könyvtárában van meg. (1598.) „Kájoni János Cancio-
nale Catholicum, régi és uj deák és magyar énekek" (Csík 
1676.) — pedig, mint egyetlen példány a csiki franciscanus 
kolostor könyvtárából való. Különben a m. o. sz. Fer . r. 
szerzetesek dicséretére legyen mondva, tizenegy helyről ad-
ták a könyvkiállítás iránt való érdeklődésök szép kifejezé-
sét. Részt vett azon nyolez püspökség, (ideszámítva az esz-
tergomi és kalocsai székesegyházakat s az egri érseki egy-
házmegyét,) a kegyes tanítórendiek öt háza, a pannonhalmi 
sz. beuedekr. főapátság, a csornai és jászóvári premontrei 
rend gazdag könyvtára, több gymnasium, lyceum, a kassai 
kir. jogakadémia, melynek igen sok nevezetes régi munka 
jutot t a Jézus-társasági atyák után. — Mellőzve több jeles 
intézet s kiállító collegium stb. és az ügybuzgó magánosak 
elsorolását, csak a budapesti központi és a győri nagyobb 
papnevelő intézetet, meg a szombathelyi seminariumot em-
lítem a kiállítók sorában. Tudva levő dolog, hogy a semi-
nariumok s az azokban fennálló magyar egyházirodalmi is-
kolák mindenkor az irodalmi munkásság előkészítő palae-
strái voltak, innen : mindenütt jeles könyvtárakkal is ren-
delkeznek azok. Bár hazánk sok ilynemű és más figyelemre 

méltó könyvtára nem vett részt az orsz. magy. könyvkiállí-
táson, mégis a kiállított tárgyak sokaságának hatása és 
eredménye nemcsak hogy ki nem elégítette, hanem jóval 
fölül is multa a az érdeklődők várakozását; ez már magá-
ban legragyogóbb jele a magyarok ama szellemi munkássá-
gának és igyekezetének, mely szerint a kereszténység által 
meghonosított külföldi műveltség haladásával folyton lépést 
tartani legszebb feladataik közé számították. Ez be van bi-
zonyítva. 

Fennebb a könyvtárak között nyomatékkal voltak 
említve általam a főúri könyvtárak és országunk számos 
parochiájának, hol kisebb, hol nagyobb könyvtárai. Az el-
sők közöl aránylag, mondhatni, nagyon kevés, — az utób-
biak közöl pedig, a mennyiben a kimutatások sem mutatnak 
mást, egy sem vett részt az orsz. magy. könyvkiállitáson. 
Ez azonban nem megrovásképen, hanem a legártatlanabb 
szándékból van mondva; hiszen igy is alig-alig birt helyet 
szorítani a buzgón működő rendezőség a számra nézve re-
ményen felül beküldött műveknek ; hát ha még rohamosabb 
lett volna a könyvek érkezése ?! — A kiállítás hatásával 
és eredményével teljesen el van érve igy is a megelégedés. 
Mégis koczkáztathatunk alkalomszerűleg egy pár, a főúri 
és parochiai könyvtárakra vonatkozó szerény megjegyzést. 
Ma, midőn régi irodalmunk termékeinek ismertetésére a 
bibliographia oly élénk érdeklődéssel vállalkozik s a könyv-
tárak rendezése és ismertetése saját magunk érdekében a 
közszükségletnek felel meg, —• lehetetlen kihagynunk a 
számításból, hogy amaz említettem könyvtárak — sok szen-
vedett veszteség után is — sok pótló adattal gazdagíthat-
ják a köny vészetet ; az itt-ott lappangó iratok sok, hazánk 
történetére, irodalmi állapotaink egykori körülményeire 
vonatkozó útbaigazítással szolgálhatnak. Ily formán az is, 
ki nem könyvbuvár, sokszor nagy szolgálatot tehet az iro-
dalomnak, a multak hitéletének feltűntetését óhajtó haza-
fias igyekezetnek. Erről győz meg időnkint bennünket a 
„Magy. Könyvszemle" is ; igy u. o. (1881. VI . é. 4., 5. f.) a 
magyarhoni Jézus-társaság könyvészetéhez 1711-ig pótló 
adatokat közöl az elsőrangú egyházi költő és tudós Rosty 
Kálmán S. J . , kinek könyvszerető lelkét •— a jelen irodalmi 
mozgalmak közepett — meglepte az „auri sacra .faînes", és 
kutatott , tovább ásott. Kutatni és ásni való aranyunk bő-
vében van még ! E szerint nem lehet közömbös dolog, hogy 
azon helyeknek, hol eredményre vezető kutatás eszközöl-
hető, — épen való tartása, megbecsülése, nagy gondossággal 
eszközöltessék. 

Képzelem, hogy többen lehetnek hazánkban, kik a vi-
déki könyvtárak „hasznavehetetlen lomjának" megsemmi-
sítéséről egyet-mast hallottak. E semmi esetre sem helyesel-
hető el járás,— melylyel avatatlan rendezők, házfelügyelők, 
a mezei gazdasághoz talán jobban értő ispánok és minde-
nesek aztán megtisztították a helyiségeket a sok értéktelen 
ócskaságtól, — mondanunk sem kell, hogy egyszersmind sok 
irodalmi kincset semmisített meg. Én is tudok egy pár ilyen 
esetet. Egy helyen éveken át volt mivel alágyujtani, — 
csakhogy akkor még nem tudtuk becsülni a „salabakterek"-
et ; onnan Budai Ézsiás superintendens egy „nyugtató le-
vele" került csak hozzám, mig a sok fontosabbnak halmaza 
nem kerülhette ki sorsát. Egy más helyen a sok „régi nap-
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tár" stb. csomószámra a pinczébe került s lassan onnan is 
kiszorították, hogy érje el hamarabb enyészetét. Egy pár 
ott felejtetthez könnyen hozzájutottam, mivel ugy sem kel-
lett senkinek. Még az ily semmire sem becsült jószág is 
rejthet kincseket. Kincs az előttünk mind, mit magyar 
eleink a műveltség terjesztésére, a hit megszilárdítására 
tettek. íme, a „Calendarium Cassoviense" 1763. mit rejt ! 
A zoologiából értekezések vannak benne, oly ügyes lehúzá-
sokkal, hogy tisztelettel állunk meg a jezsuiták buzgóságá-
nak minden hasznosra kiterjedő munkássága előtt. Még több 
is van azon megvetett naptárban. Van abban : „Catalogus 
librorum, qui in academica Universitatis Cassoviensis So-
cietatis Jesu Typographia anno 1762. reperiuntur," — mely 
könyvjegyzék mindjárt nagy szolgálatára lehet a bibliogra-
phusnak. Fel van ott sorolva 344 munka, és pedig latin 
nyelven irt 190, magyar nyelven 70, németen 44 és tóton 
40. — Ezek mind a jezsuiták kassai nyomtató műhelyéből 
kerültek ki. A lelki és tudományos életre való befolyásukat 
minél szélesb körben biztosító törekvés abban nyilvánult ér-
dekesen a Jézus-társasági atyáknál, hogy ők már túlnyomóan 
12-edrétű könyveket állítauak ki az u. n. folians és 4-edrét 
alakú helyett. Nyomtatójok sok terméke apró könyvecskék, 
„melyek — Ballagi A.-ként is — kényelmesen kezelhető 
külalakjoknál, valamint olcsóságuknál fogva mintegy vilá-
gosan kifejezik, hogy nem csupán egykét tudósra vagy könyv-
niolyra, hanem mennél nagyobb közönségre számítanak. — 
A Jézus rendi atyák nagy tevékenysége óriási terjedelmű 
irodalmat hozott létre." Mindenesetre jól esik az irodalom-
történet és az orsz. magv. könyvkiállítás által is igazolt 
ama nyilatkozatot olvasni. Ilanetn ilyen és hasonló nyilat-
kozattal szemben kissé különösen hangzik, aztán, az a mit 
M-i H.-től olvasunk, Molnár Aladár : „A közoktatás törté-
nete a X V I I I . sz.-ban," cz. műnek bírálatában, hogy t. i. a 
nagyszombati iskola egész kezdetleges volt és nem sértjük a 
valóságot, ( ? ) azt állítva, hogy többet köszönhet a hazai 
tudomány és műveltség sok kisebb terjedelmű iskolának, 
(nem kezdetleges?) mint ezen u. n. egyetemnek. (Bp. Szem-
le. 27. k. 315 1.) Ezt már bajosan irhatnók alá ! Bizon csak 
a hazai műveltséget és tudományt kellett terjesztenie azon 
iskolának, tegyük hozzá : a jezsuitákénak, — ha nyomtató 
intézetük u. o. a tudományt és műveltséget terjesztette ; 
már pedig, — nem én mondom, hanem egy prot. író szavai-
val élek, (L. Kalauz. 158 1.) hogy a felvett időszakban leg-
nagyobb nyomdánk volt a n.-szombati, mely 1711—1773 ig 
egymaga körülbelül annyit termelt, mint a többi szoros érte-
lemben vett magyarországi nyomdák együttvéve. 

Az általánosságban említett főúri régi könyvtárakkal 
nem mérkőzhetnek ugyan a szintén általánosan felhoztam 
parochiai könyvtárak ; hanem, tekintve ezeknek is becsét, 
itt-ott tekintélyes nagyságát, mégis megérdemlik, miszerint 
a kath. papság nevéhez kötött műveltsógterjesztés, részint a 
fiatal papság önképzésének, a papnevelő intézetben kijelölt 
üdvös utmutatások szerint való haladásának szempontjából, 
hogy azokról egy kis megjegyzéssel kisért említés legyen 
téve épen ezen a helyen. — A parochiai könyvtárnak, a hol 
t. i. már meg van vetve az alap, legyen az bármily csekély, 
— zár alatt és tisztességes helyen kell lenni ; mert, ha nyílt 
folyosókon tar t ja a szúette állvány régi terheit, a merre bár-

mely időben akárki megfordulhat, vagy a sekrestyében s ta-
lán a padon hányódnának azok a régi példányok: könnyen oda-
jutnak a folytonos ,dézsmálás' következtében, hogy csak a régi 
catalogusok maradnak majd meg s a köyveknek hűlt helye 
lesz .Pedig a könyvtárra s annak jelesb művekkel való sza-
porítására időnkint—nagy szükség van, eltekintve attól, hogy 
még az sok bibliographiai kérdést is tisztázhat. Az egyház 
mindeunél régibb honunkban, s igy az egyház egyszersmind 
legbiztosabb karral nyúlhat a multak leplének feltárásához. 
A plébániai könyvtárak nagy szükségét, s azok gyarapítá-
sát igen sürgeti a mai kor azon szelleme is, mely támadó 
természeténél fogva arra hívja fel a papságot, hogy magasz-
tos hivatása, a lelkek üdvének munkálása mellett, a hittu-
domány valamely más ágával is foglalkozzék, hogy az egy-
ház fiainak helyes muukafelosztása által mindinkább meg-
valósuljon a ker. hitélet háztartásában : „nec portae inferi 
praevalebunt. . ." Isten kegyelme, i f jú lelkesedés- és tényke-
sedéssel sokat tesz ; igaza van Rückertnek az utóbbit ajánló 
soraiban : „Wer gerne thiitíg ist, hat immer was zu thun ; 

— Kind sage nie : ich bin nun fertig und will ruh'n. — Wenn o o 

du mit dem Nothwendigen schon fertig bist, — Doch bleibt o o 7 

dir etwas noch zu thun, das nützlich ist." — Aphoristice so-
katmond pedig ama régi közmondás: „A jó pap holtig tanul." 

(Vége köv.) 

Budapest , junius 23. Egy tanfelügyelő nyilatkozata. I I . 
— Mult levelünkben méltó dicsérettel emeltük ki a tan-
felügyelő ur nemes törekvését, melylyel ő előmozdítani akar-
ja a vallásosságot és erkölcsösséget az iskola utján, miután 
bevallotta, hogy azok a közös iskolákban nem jó lá-
bon állanak. E belátásnak természetes következménye : el-
mélkedni az eszközök felett, melyek alkalmazása által a 
bajon segíteni lehetne: és a fővárosi tanfelügyelő ur valóban 
elmélkedett is e módok és eszközök felett, és elmélkedésének 
eredményét közli is jelzett jelentésében. 

Midőn mi e módokat és eszközöket felemlíteni szán-
dékozunk, csak mély fájdalmunkat fejezzük ki, hogy a hely 
szűke nem engedi meg egész terjedelmében közölnünk azon 
valóban mély meggyőződésből származó elmélkedésnek ne-
vezhető részt, melyben a tanfelügyelő ur, a vallásos-oktatás 
szükségességéről meggyőzni törekszik még azokat is, kik az 
ő nézetét e szükségesség felől nem osztják, kiktől legalább 
azt várja meg, hogy a vallásos nevelés ápolásának gátul ne 
szolgáljanak. Igazán, ha valami, ugy e rész különösen meg-
szívlelendő mindenki által, és mi azt hizszük, hogy aki e 
részt elolvassa, lehetetlen, hogy önmagába ne szálljon és 
igazat ne adjon a tanfelügyelő urnák. De ez a rész arról is 
tanúskodik, hogy a tanfelügyelő urnák a mint egy részt el-
szomorító adatai lehetnek a közös iskolák szelleme felől, ugy 
más részt ő oly férfiú, ki méltón foglalja el helyét, ki fel-
fogja feladatát és annak komolyan és lelkiismeretesen is tö-
rekszik megfelelni. 

Menjünk át tehát ezek után azon módok és eszközök 
felemlítésére, melyeket a tanfelügyelő ur ajánl. A segít-
ségnek, úgymond, egyik főmódja a hit- és erkölcstani 
heti órák számának a községi elemi iskolákban leendő fel-
emelése ; amit meg kell előzni két iskola tanácsi határozat 
eltörlésének, melyek egyike szerint a vallástan csak heti 
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1—2 órára határoztatott, másika szerint pedig felsőbb osz-
tályba bocsáttattak azok is, kik a hittanból kellő előmene-
telt nem tettek. Jegyezzük meg itt, hogy a tanfelügyelő ur 
csak a ,községi' iskoláról beszél és igy elismeri itt is, hogy 
a baj tulajdonképen csak a ,közös' iskolákban van. Amint e 
részrehajlatlanságot örömmel jegyezzük fel, ugy csak helye-
selni tudjuk a tanfelügyelő ur nézetét is az alkalmazandó 
e?zközök felől ; mert ugyan mi az a heti 1 — 2 óra a vallás-
oktatásból ott, hol azután a többi tantárgy egészen más 
szellemben adatik elő ? Lehet e ott a vallásosság és erköl-
csösség emelkedéséről szó, hol heti 20—24 órában lerontatik 
ami heti 1—2 órában építtetett, ha ugyan építhető volt? 
Ez a heti 1 — 2 óra csak egy csepp a tengerben, holott leg-
alább a szellemet illetőleg minden tantárgyat a vallásos-
ságnak kellene áthatni. Helyeseljük továbbá azon indítványt 
is, hogy felsőbb osztályba ne mehessenek azok, kik a vallás-
tanból kielégítő jegyet nem kaptak, mert különben, mint 
azt igen helyesen jegyzi meg a tanfelügyelő ur, az ifjak 
előtt ugy tűnik fel, mintha a vallástan a többi tantárgyak-
nál kissebb fontosságú lenne. Ennek pedig következménye 
más nem lehet, mint az, hogy a vallástan tanulása elhanya-
goltatik, miből azután vallástalanság és erkölcstelenség 
származik. 

Ismételjük tehát, hogy a jelzett eszközöket a kitű-
zött czélra nézve mi is helyeseknek talál juk. De azért egészen 
kielégítőknek nem tar t juk ; sőt nekünk ugy látszik, hogy 
maga a tanfelügyelő ur sem véli a bajt egyedül a mondott 
eszközök által orvosolhatónak: azért egy lépéssel ő is tovább 
megy és igy egy lépéssel, mit ismét örömmel jegyzünk fel, 
hozzánk közeledik, a mi álláspontunkat igazolja. A tanfel-
ügyelő ur ugyanis a következő nevezetes szavakat mondja : 
„A példaadás a legjobb mester is. H a a tanuló ifjúság látni, 
tapasztalni fogja azt, hogy a hittanitók mellett, nem ugyan 
kötelezőleg és bár hivatalosan ( ? ) sem ezekhez csatlakozva, 
hanem önszántukból, mintegy figyelőként és közelebbi, vagy 
távolabbi helyeket foglalva el, osztály-tanítóik is, mind töb-
ször többször és mind nagyobb buzgalommal térnek be va-
sár-és ünnepnapokon az Isten sz. házába s ha az azokba 
vallástanitóik által utalandó osztálybeli gyermektk szeme 
lát tára végzendik ők is benső áhítattal vallásaink szertar-
tásainak gyakorlását, akkor, (le csak akkor hiszem, hogy a 
javításra, a társadalom megmentésére czélzó irányzataink-
kal . . a siker koronáját biztosabban el fogjuk érni." Ki 
nem látná be e szavakból a nemes törekvést mely a t. tan-
felügyelő urat lelkesíti? Ki nem látná be, hogy mily közel 
állunk egymáshoz? Igen, a tanító vallásos példája egyik fő-
(•meltyüje a tanítványok vallásosságának ; ezt a vallásos-
ságot csak a mindenoldalú összhangzó vallásos irány emel-
heti; ez a példa gyakorlati bebizonyítása annak, hogy az a 
vallás, melyet a hitoktató tanít, csakugyan szükséges. A 
példa a felnőttekre is vonzó erővel bir midenkor: mennyivel 
inkább áll ez a fogékony gyermekre ? Mily jótékony hatás-
sal van az a gyermeki lélekre, lui látja, hogy az a tanitó, 
kivel egész héten együtt van az iskolában, nem hiányzik a 
templomból sem, és nem csak nem hiányzik, hanem mint oly 
helyesen mondatik, ott „a gyermekek szeme látára végzi ő 
is benső áhítattal vallási szertartásainak gyakorlását." Ez 
azonban nem közösiskolai, hanem katholikus álláspont: és az-

ért üdvözöljük a tanfelügyelő urat, hogy ez álláspontot fog-
lalja el velünk együtt. 

A vallásosság előmozdítására nézve tehát a fenneb-
biekben megegyezünk ; a teljes megegyezéshez azonban 
még egy lépés szükségeltetik, ami a mondottakból ön-
kényt következik. Es ha ez bekövetkezik, igen, csak ak-
kor lesz reménylhető a társadalom megmentése, a meny-
nyiben ez az iskolától függ. IIa már szükséges a jelzett 
czélból a tanítók példája, ha szükséges hogy benső áhítat-
tal végezzék a gyermekek szeme előtt vallási gyakorlataikat, 
ugy ennek a templomban való példaadásnak kell, hogy az 
iskolában levő szellem is megfeleljen; mert mit ér ismét ez a 
példa ha a tanitó az iskolában más szellemben oktat, mint a 
hogyan a templomban való viselete megkívánná? Vájjon a 
gyermekek látva ilyen ellentétes eljárást, nem jönnek-e azon 
következtetésre, hogy a tanitó ur viselete a templomban» 
hogy más szóval ne éljünk, nem őszinte? És ha ez a követ-
keztetés meg lesz, akkor a vallásosság előmozdítható lesz-e 
ama példával, vagy a tanitványok nem lesznek olyan két-
szinűek mint a tanitó u r ? Mindevvel csak azt akarjuk kife-
jezni, hogy az iskolai tanitásnak, bármely tantárgyból is, val-
lásosnak kell lennie, azaz összhangban kell lenni az iskolai 
szellemnek a templomi példával. 'Mindez azonban a közös 
iskolában nem érhető e l , mert a közös iskolás tanitó ki 
van véve az egyházi felügyelet alól, mit ő jól tudva, 
már csak azért is, hogy megmutassa, hogy neki a pap 
nem parancsol, nem fog vallásos szellemben oktatni. Oda 
jöttünk tehát ismét, hogy le a közös iskolával, ha czélt aka-
runk érni. (Vége köv.) 

Sopron, jun. 8. A hitélet köréből. — Sopron városa te-
kintve a kath. lakosok és a kath. intézetek számát és tekin-
télyét második város a győri püspöki megyében. Van itt 
társas káptalan 5 kanonoki stallummal és két káplánnal ; 
van ősrégi plébánia, gyönyörű, stylszerűen restaurált góth 
plébániatemplommal; a plébános mindig kanonok; mellette 
3 káplán működik. Van Sopronban a sz. Benedek-rendiek 
kezén kir. kath. főgymnázium, van sz. Domonkos rendi 
zárda, van sz. Orsolya-rendi zárda 52 apáczával ; ezeknek 
kezén pedig tanitónőképezde, 3 oszt. felső leányiskola, két 
párhuzamos 6 osztályú fő elemi leányiskola ; házukban van 
nevelőintézet mintegy 60 növendékkel.Van itt még a szntsges 
Megváltóról cz. zárdanők anyaháza, ahonnan rövid idő 
alatt 7 filialis intézet lett benépesitve tanítónők vagy beteg-
ápolókkal. Ezek is tartanak bennlakó növendékeket, mint-
egy 70-et, de még többnek is akadna hely. Van i t t még 
kath. árvaház, és egy városi kórház, hol szintén apáczák 
viszik a házat. Van a városban kath. tanítóképezde, melyet 
a megyés püspök saját költségén tar t fön. Van sz. Vincze-
egylet, sz. Erzsébet- és Oltáregylet, van kath. legényegylet, 
kath. temetkezési egylet. Népiskolái fölött pedig a kath 
hitközség önkörmányzatilag rendelkezik. 

Ahol annyi az egyházi személy és intézet, könnyen el-
gondolható, hogy az ajtatossági gyakorlatok mezején is na-
gyobb élénkség tapasztalható, Igy pl. egész éven át napon-
kint tartatik két templomban esti litánia : a domonkosok-
nál kitett Oltáriszentség előtt, a Szenlélek-templomban pe-
dig a ciboriumban kitett szentség előtt. Négy templomban 
volt májusi ajtatosság; a domonkosiak naponkint prédikál-
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tak ; az Orsolya-szüzek és a föneml. anyaház templomában 
naponkint ájtatos olvasmány volt a litánia előtt, a 4 helyen 
ünnep és vasárnapon intelem előzte meg a litániát. A fő 
dolog, hogy a nép igen szereti ezen ajtatosságokat s sokan 
buzgón részt vesznek bennök. 0 exja megyés püspökünk, 
méltatva mindezen jelenségeket, nem ritkán lepi meg a sop-
roniakat személyes megjelenésével ; nagyobb ünnepeken pe-
dig időnkint i t t szokta végezni a sz. szertartásokat. Az idén 
itt tartotta az urnapi körmenetet. Kevés városban lesz oly 
imposans urnapi processio mint Sopronban. Az egész város 
talpon van ; a nép csak ugy tolong föl a dombra, melyen sz. 
Mihály temploma áll. Innen indul ki a processio hosszú, liosz-
szú sorban, a legszebb rendben, imádkozva, énekelve, néme-
tül, magyarul, deákul, le a várkerületen álló Immaculata-
oszlophoz, hol első oltár van. Innen tovább indul s megke-
rüli az egész belvárost, s igy vissza a sz. Mihályba. Csak a 
processio maga tar t közel 3 órahoszat. De azért senki azt 
meg nem unja : mindenki örömmel kiséri az Ura t . Az egész 
hosszú ut nyirfasorral diszitve, a kath. lakosok ablakai ké-
pekkel, égő gyertyákkal kitüntetve. Valóságos diadalmenete 
ez az U r Jézusnak. Az idén ő exja jelenléte, és a fölötte 
kedvező időjárás még több népet hozott össze. 

Szegény prot. atyánkfiai pedig élve a szabadsággal 
még mezei munka után is járnak. Habár 8000 vannak 
Sopronban ; egyetlen imaházuk van. De ez is nagy nekik. 
Test a protestantimus lélek nélkül ; csak a negatio tar t ja 
benne az életet. I t t a 13,000 katholikussal szemben igen 
erősnek érzi magát s talán sehol nem áll oly dölyfös merev-
ségben a katholikusok irányában nint itt, amiért is az „53. 
§." is innen nyert első illustratiót és végre megoldást. 

Még legyen megemlítve a közeli Jézus sz. szive-ünne-
pe. Ezt kivált az Orsolya-szüzek tar t ják meg nagy pompá-
val és azon szellemben, melyben azt maga az Üdvözitő 
megtartatni óhajtotta — b. M. Margit tanúsága szerint. 
Négy éve kezdték a megyés püspök kegyes engedelmével. 
Korán reggel kiteszik az oltáriszentséget, mely egész nap 
kitéve marad. Áldozó papok fölváltva imádják az isteni 
szivet a jiresbyteriumban. A chorusban az apáczák, a ha-
jóban a nép. Délelőtt sz. beszéd és nagy mise, este a betét 
előtt sz. beszéd és litánia. Ismeretes dolog, hogy az Ur Jé-
zus sz. szive ünnepén két dolgot kért M. Margi t tó l : engesz-
telő sz. áldozást és megkérlelö imát a kitett oltáriszentség 
előtt. Ha sok helyen, mintegy ex condicto az isteni sziv ün-
nepét oly szellemben megtartanák, mily hatalmas praedica-
tio volna ez a hithidegek és hitetlenek füleiben! Meg akar-
tam említeni ezen dolgot. Hátha a jó példa követőkre akad ! 

Isten velünk. 

IRODALOM. 
-(- L'étudiant chrétien, à l'école de saint François de 

tíali'S. A keresztény tanuló if jú szalézi sz. Ferencz iskolájá-
ban. Pa r un missionnaire de saint François. Páris és Poi-
tiers. Oudin. 1882. 32-ed rétű X . 408 lap. Ára 2 frank. 

Irodalmi rovatunkban igyekszünk minden rendű olva-
sóink szükségleteire kitelhetoleg tekintettel lenni. Most a 
tanuló ifjúság lebeg lelkünk előtt s a nagyérdemű tanári 
karnak óhajt juk figyelmét felhívni a fenczimzett becses 
irodalmi termékre, mely akár eredetiben a franczia nyelvet 

biroknak, akár fordításban, mely bár mielőbb megtörténnék, 
kedves és üdvös vacatiói ajándékul szolgálhatna. — Szalézi 
szent Ferencz mindenki által ismert és kedvelt iró. Az ő 
szellemében, az ő szép eszméivel és szavaival ad egy az ő 
rendjéből való missionarius az élet minden körülményeiben 
keresztény tájékozázt az arra, ha valaha, napjainkban oly 
igen rászorult ifjúságnak. Az annecyi püspök e műnek fő-
pásztori jóváhagyását oly indokolással adta meg, mely töb-
bet nyom a latba, mint ha mi iveket Írnánk dicséretére. 
„Minthogy ebben a füzetben, igy ir mgr Isoard, a szent 
Tudor műveiből s leveleiből csupa kivonatok vannak, ne-
künk csak a felett kell Ítéletet mondanunk, helyes-e az esz-
me, mely szerzőt azok összeállításában vezérelte s vájjon he-
lyesen alkalmazta-e azt. Szalézi sz. Ferencz az ájtatosság 
Tudora. Szavai, intelmei, figyelmeztetései, melyeket tapasz-
talataiból merített, minden kereszténynek szólnak : nincs 
életmód, mely ne kapna tőle életszabályt az üdvösség mun-
kálásában ; nincs az életnek körülménye, melyre vonatkozó-
lag e szent férfiutói tájékozást, felvilágosítást, bátorítást ne 
nyerhetnénk . . . Ez a könyv, mely ítéletünk alá bocsátta-
tott, meghozza a tanuló ifjúság számára azt, a mi az élet 
többi állapotaira nézve nagyrészt már megtörtént. Elmond-
hatni tehát, hogy az eszmé, mely e könyvnek létet adott, 
fölöttébb szerencsés és minden dicséreten felül áll. A mód, 
a mint szerző azt megvalósította, nem kevésbbé dicséretre 
méltó . . . Szorítkozunk csakis annak kimondására, — hogy 
mi ezen könyv megjelenését Isten u j kegyelmének tart juk, 
melyet egyházmegyénkkel tesz, valóságos vigasztalásnak 
annyi megpróbáltatás és aggály közepett, mint u j dicsőséget 
megyénk számára, végül, mint szalézi sz. Ferencz apostoli 
működésének folytatását hajdan vezérelte egyházmegyéi s 
egész Francziaország katholikusai között." — Ehhez nincs 
mit hozzáadni, csakis azt, hogy középiskolai igen tisztelt 
tanári karunk, mely sokszor az apai háznál is tovább, teljes 
8 évig tar t ja kezében ifjúságiink lelkét, ra j ta legyen, hogy 
az ily művek, melyekhez az isteni malaszt mintegy látha-
tólag van kötve, széles körben elterjedjen a jövő nemzedék 
közt, melynek vallásosságaért vagy vallástalanságáért sokan 
felelősek, a középiskolai tanári kar nem utolsó sorban. 
Nagy szó az, mit az életbe kilépett egy ifjútól hallánk. 
Nincs vallásom ; nem tudták velem közölni, mondá. Termé-
szetesen nála az alap, a családi vallásosság is hiányzott. 
Ámde rendkívüli szükségletekben, milyen a családi vallá-
sosság hiánya, az iskolának rendkívüli figyelmet, szorgal-
mat és erélyt kell kifejteni, hogy kötelességét teljesítse. Az 
iskolának kell pótolnia, a mennyiben lehetséges, a csa-
ládi vallásosságot; neki kell a vallástalan, vagy hithi-
deg légkörből jött nemzedéket vallásába initiálni. Erre hat-
hatós eszközül szolgálhat a fenczimzett művecske. Ismé-
telve ajánljuk. 

= Előfizetési fölhívás Májusi Gyöngyvirág czim alat t 
sajtó alá rendezendő sz. beszédekre. 

A művelt kath. közönség ismeri azon szent beszédeknek 
nagy részét, melyeket jelenleg sajtó alá adandó vagyok, 
hogy díszesebb és megfelelőbb alakban foglalhassanak he-
lyet könyvtáraikban. A jóakaró elismerésnek számos meg-
tisztelő bizonyítéka indított arra, miszerint fáradságot és 
költséget nem kiméivé óhajuknak megfeleljek. 

Az egész munka 16 sz. beszédet foglaland magába, 
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a hit és erkölcsi élet legmagasztosabb igazságairól. A hit, 
erény, ima, háziáhitat, nyilvános istentisztelet, alázatosság, 
töredelem, gondviselés, halál, örökkévalóság, Isten és fele-
baráti szeretet, eredendő bűn, az anya és felvilágosodás, 
ezek azon tanok és igazságok, melyeket külön-külön szent 
beszédben fejtegetek. — Alkalmi beszédek voltak az elsők 
melyeket mondottam, az ujakat pedig az elsőkhöz alkalma-
zám. Mária tiszteletére alkottattak de oly formán, hogy az 
egyházi szónok tananyagot, a művelt lélek pedig tápot, re-
ményt és megnyugvást meritsen a keresztény kinyilatkoz-
tatás kiapadhatlan forrásából. 

A munka körülbelül 11 nyomtatott ivre fog terjedni, 
melynek kifogástalan kiállításáról az Athenaeum kezeske-
dik. — Előfizetési ára egy forint o. é., mely összeg — leg-
czélszerűbben postautalványnyal — alulirthoz (Budapest, 
IV . ker. Ferencziek zárdája) küldendő f. é. Augusztus vé-
géig. — Tiz előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szol-
gálok. 

Budapest, 1882. Junius hóban. 
Strasser Marczián, 

sz. fer. r. áldozár. 

V E G Y E S E K , 
.j.*.., Lapunk zártakor vettük a következő nyilatko-

zatot. 
Siófok. 1882. junius 21. 

A „Religio" nyos szerkesztőjének 
Budapesten. 

A ,Pester LI.' f. évi jun. 2. számában kivonatilag kö-
zölt s ugyanazon lap jun. 4. számában megjegyzések mellett 
Mannheim által interpretalt siófoki predikáczio, alulírott 
által soha és sehol nem tartatott meg/') S amidőn ezen hatá-
rozott s nyílt kijelentésemet az igazság érdekében közlöm : 
ugyanakkor azt is kinyilvánítom, hogy azon esetben, ha 
községünk ker. kath. lakossága a tisza-eszlári, vagy bár-
mely más indok miatt föllázadva, a zsidóságot szóval vagy 
tetleg bántalmazná : papi kötelességemnek ismerném, a fe-
lebaráti szeretet törvényéből kifolyólag minden jutalom 
vagy dicséret várása nélkül odahatni, hogy a helytelen, 
inhumánus, de különösen kereszténytelen üldözés megszűn-
jék. S eme kötelességem teljesítésére, valamint én, ugy 
egyetlen kath. paptársam sem várná be püspökének utasí-
tását, mert ezt a ker. vallás szelleme minden szolgájától, 
püspöki parancs nélkül is megköveteli. A kath. papság is-
meri ezen kötelességét és gyakorolja is. Nem sajnálja a fá-
radságot, nem irtózik a guny és üldözéstől, sőt vére kiontá-
sától sem retten vissza, ha az igazság és kötelességeinek tel-
jesítése azt ugy kívánja. A kath. papság független híveitől, 
<le megőrli jogait a hatalmasokkal szemben is; — a gyenge 
mindig pártfogást, az üldözött menedéket talál nála. A mi 
vallásunk a szeretet vallása, melynek magasztos és nagy-
szerű alapelveit soha semmiért és senkinek áldozatul oda 
nem veti. Es ezen szeretet-vallása isteni törvényeinek kö-
szönheti különösen a zsidóság azon menedékjogot, melyet a 
kereszténység ellen, már létele által, nyílt tagadása daczára 

*) Ecce : gelogen wie vieles Andere abban az eszlári esetben. Pe-
dig ez, az oly nobel laphoz nem illik. Szeri;. 

élvez ; annak köszönheti, hogy a kereszténységhez arányí-
tott elenyészőleg kevés száma daczára, bántatlanul piszkol-
hatta, üldözhette s rágalmazhatja a kath. egyházat és an-
nak szolgáit. •—• Nem irigylendő ugyan, különösen a közel-
múltban vitt eme szerepe a zsidóságnak ; — de annál ma-
gasztosabb a mienk, kik izgatásra soha, de védelemre még 
irántuk is mindenkor készen voltunk s leszünk. — Ezt a meer-o 

szokott nemes eljárást a zsidóság egyenjogúsításával iga-
zolhatjuk ; s fölötte örvendenénk, lia már egyszer a zsidóság 
háláját is constatálhatnók. 

Káuzli Gyula 
káplán. 

— Halálos hün terhe alatti Az angol püspöki kar a 
keresztjáró napok hetén tar tot t ez évi értekezletében kimon-
dotta, hogy a papság halálos bűn terhe alatt köteles nem 
ajánlani, illetőleg meg nem engedni, hogy katholikus szü-
lők gyermekeiket nevelés végett a közös iskolákba és az ál-
lami egyetemekre küldjék. 

— A magyarország ágostai hitvallásnak Pozsonyban 
f . é. S e p t e m b e r h ó b a n ,eyyetemes theologiai akadémiát' nyit-
n a k 6 rendes és 2 m a g á n t a n á r i állással, melyek közül ele-
i n t e csak 3 r e n d e s és 2 m a g á n t a n á r i állás lesz betöltve. A 
r e n d e s t a n á r o k j a v a d a l m a 1200 f r t évi fizetés és 300 f r t . 

l a k b é r ; a m a g á n t a n á r o k évi fizetése 600 f r t . 

— Protestáns atyánkfiainak azért áll a világ, mert 
mintegy pályaművök, melynek czime „Vallás-erkölcsi és 
társadalmi élet 1848 óta Magyarországon" mondja, „kitűnő 
állású hazafiak buzogtak (náluk) abban, hogy az elhidegült 
világi elemet . . . az egyház javára megnyerjék". 46 1. Ezek 
a kitűnő állású protestáns férfiak valóban ugyancsak erős 
protestáns színezetet adnak állásuknak. Igy az e napokban 
elhunyt b. Radvánszky Antal, kinek élete mint Zsedényié 
csupa alkotás volt felekezete javára ; igy Tisza Kálmán, ki-
nek lábai előtt fekszik Magyarország, s ki, daczára hogy 
Budapesten van híres prot. gymnasium és félmillióba ke-
rülő egyetem, mégis, mint a lapokban olvastuk. Debreczenbe 
megy fiának vizsgálatára. Hej katholikus nevelő papja-
ink mit neveltek kath. i f jú mágnásainkból . . . s mit ne-
velhettek volna! S kath. gymnasiumaink mikor lesznek már 
a kath. önérzet ébresztői s ápolói ; ! ? 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
IX. Pius pápa emlékére: 

Pántocsek Jószef pozsonyi kanonok • 2 frt. 
Khál József nyug. plébános c. i. pro dftis 1 frt 
Paszlavszky Sándor nevelő c. in pro vivis et dftis 2 frt 
EL Bonczódföldi pro dfta anima Abbatis St. Hosoff . . . . 1 db ar. 
Dr. Csajágliy Károly ny. esp. pleb. c. i. pro dftis parentibus et 
cognatis . . . . 1 frt 

Előf ize tés re felhívás. 
T. féléves olvasóinkat, kik jövő félévre még nem intézkedtek, kér-

jük az előfizetés mielőbbi megtételére. A t. olvasók gyors, tömeges intéz-
kedése megkímél bennünket időnk szétforgácsolásától. Teljes példányok-
kal folytonosan rendelkezésre állunk. Mivel szándékozunk ügyünkön a 
jövőben lendíteni, azt annak idején fogják látni t. olvasóink. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal, egész évre 10 írttal, minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stáczió-utcza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest, Muzeum-körut, 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztői lakás: Buda-
pest, VIII.,Stáczió-utcza 
55. , hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
s 

: Előfizethetni minden kir. 
; postahivatalnál; 
í Budapesten a szerkesztö-

nél, és Kocsi Sándor 
• nyomdai irodájában, Mu-
' zeum-köru 10. sz. alatt. 

k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f o l y ó i r a t . ïïtzzzz 
levélben, intézèndôk. 

NEGYVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, junius 28. 51. I. Félév, 1882. 

TARTALOM. Mitrae Jubi lar i , quae Lustris jam Quinque Etnin . . . Celsiss . . . ac Reverendissimum Dominum Domi-
num Joannem Ii. Simor, Pa t rem Patriae, etc. etc. Laetum Fortunatuinque Coronat: Fausta quaeque Ominatur Ephe-
meris catholica „Religio" I I . Calend. Julias. 1882. — A zsidó-kérdés. — Az ir püspöki kar szózata az ir néphez. — 
Egyházi tudósitások : Budapest. Az országos magyar könyvkiállítás és még valami. — Budapest. Egy tanfelügyelő nyi-

latkozata.— Róma. Garibaldi apotheosisa és az egyház győzelme. —Irodalom. — Vegyesek. 

M I T R A E J Ü B I L A R I , 

QUAE LUSTRIS JAM QUINQUE 
E M I N . CELSISS . AC H E Y E R E N D I S S I M U M 

DOMINUM DOMINUM 

l e n n i b * s i m o r 
PATREM PATRIAE, 

ETC. ETC. 

L A E T U M F O R T U N A T U M Q U E C O R O N A T : 
F A U S T A Q U A E Q U E O M I N A T U R 

K P U K M E H 1S C A T I I O L I C A „ R E L I G 1 O " 
II. CALENI). JULIAS. 1882. 

Da Phoebe plectrum ! duc, rape Pegasuin, 
Ut astra scandat ! labraque amystide 

Perfuude sacra, barbitonque 
In faciles resonare versus. 

Concede rursus ! Die ! age tibia 
Mitram Joannis, Pannoniae decus : 

Quam quiua certant lustra claram 
Tergeminis celebrare palmis. 

Jo ! t r iumphis plaude recentibus 
Interpres Almi filia Numinis, 

Quae visu inacessam profano 
Lucem habitas soliumque solis. 

Tu Virgo Sion ! Tu Capitolii 
Aeterna sedes Hungarici , decern 

Fulgens avorum saeculorum 
Laude novâ rut i l is trophaeis : 

/Sponsum Joannem nunc redimi rosis! 
J am quarta saecli pars s tupui t thronum 

Quo celsus ardet solis instar 
Cuncta Mitrae radiis serenans ! 

0 qui sacrarum, quadrifiuo potens 
Regno, infularum sidera confines 

Crucisque sceptro ducis orbem 
Arpadico tepidum cruore. 

Supreme Praesul ! cerne polos ! patent . . . 
In Teque avorum posthuma Principum 

Primatum, honoris nunc re fundunt 
Multiplici monumenta mole; 

En cerne casto pectore Banffium 
Fortemque coeli Marte Bakociuia 

Pazmaniumque al tam decoris 
Hungarici fideique Pe t rám: 46 
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Hic surgit omnis, funere celsior 
Laudisque sertis Te propriae ligant, 

Ut aemulator cuncta nectas 
In cumulum meriti trophaea ! 

Celsis alumni his j ung imur infimi 
Et filialis munera pectoris 

Preces sacramus, vota, carmen, 
Quod t remulâ lyra voce balbit. 

Quoque Ister ingens volvitur alveo 
Lambitque Granus saxa Strigonii 

Quo murmurâ t raucus per arva 
Praecipitatque Vcujus fluenta : 

Hinc nos coronas carpimus aureas 
Mitraeque celsae purpureum jubar , 

Virtut is lieic gemmas vovemus 
Et Fidei radians rosetum ; 

Haec una namque est, quod agi tas : Fides! 
Vim contra et liostis multipliées dolos 

Servare inoffensam laborans 
Carpathicis sine labe terr is ; 

His fortis alte montibus insides 
Custos in omnem lynceus excubans 

Pannoniam, errorum procellas 
Istrograni speculatus arce. 

Heic sentit atris anguibus horrida, 
Tuarn rubentem fulmine dexteram : 

Et nocte se condit p r o f u n d i 
Haereseon malesuada Lerna ; 

F rus t r a ergo falsae dux sapientiae 
Exaestuant i fraena licentiae 

Fremens remit tet et venena 
Cerberiis agitata spumis ! ? 

Umbramque Lethes progeniem, satu 
Tentabit audax immiserabili 

Inducere Hunnis, viperinum 
Concilium scelerumque noctes : 

Nam Tu mi t ra tus lumine Cynthius 
Fugabis Orco nata volurnina ! 

Tu dogmatum vibrans sagittas 
Falsiloquos fodies magistros ! 

Ut priscus olim Fraeco Dei, viae 
Praecarsor urget , erimina percuti t 

Paratque Christo plebem amoenam 
Utque leo jacit ore flainmas : 

Sic Te tonantem fu lgura pro fide, 
Sacer perur i t contra nefas dolor . . . 

Mox pulcra plebi ad astra monstras 
Purpureas patefacta valvas ; 

Sic Te Joannem Suada rapit decens : 
Ut pigra mundi frigora temperes 

Ardensque lucensque, et salubri 
Arte animos populosque ducas 

Ad celsa Christi culmina ! sic gregi 
Palanti , amoris pascua pandere 

Verbique grana in vulgus, ore 
Spargere mellifluo laboras. 

Mox rore linguae lilia perlinis 
Pubem tenellam flore novo serens 

Et blanda condens Teinpla Matrum 
Virgineis animata curis ; 

Sic Leva pinguis, Selmeciensium 
Sic fracta vallis, — sub Cruce Candidas 

Cernunt puellas, in parentes 
Auspice Te innocuas parar i ! 

Nec Tu profanis fundere sumptibus 
Gazain sacratam prodigus, aut pios 

Avarus in sumptus, profusis 
Sacra theatra struis thesauris : 

Sic celsa surgunt Palladia ar t ium 
Sic plena libris atria, imagines ! 

Quae veritates sempiternas 
Arte piâ rudibus recludant ! ! 

Quo fonte Rex Htephanus stetit : 
Delubrum avitum stat radiis recens 

Spargitque spem priscae salutis 
Et generat fidei t r iumphos ! 

His Regis armis contere Dux, Pater ! 
Idola saecli! est insuperabile 

Scutum Tonantis ! Tolle macte 
Signa Mitrae decorata lustris 

J a m quinque! Tolle hoc Palladium potens! 
Vexilla firmes Pannonibus : Crucem ! 

Possint avorum ferre palmas 
Et patriae reparare stragem ! ! 
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Si Dux ades, gens deliciae Tuae 

In taminat is vivet honoribus, 

Te deprecante viva perget 

Stare salus patr iae thronique! 

Duc nos per ignés, duc Crucis agraina 

Princeps in arrnis, victor in arduis ! 

Claudes Avernum, Cruxque su rget 

Celsa super radians Scytharum ! 

Sis ergo nobis Tu omnia in omnibus! 

Nobisque semper laetus amant ibus 

Serus recedas, oro, — diûque 

Esto Pater, pugi lumque robur ! 

Corona, lustris quae caput, implicat 

Quints, beatum praesuleum decus : 

Numquam cadet, sortisque numquam 

Praeda, Pa t rem redimet per aevum. 

Haec Mitra, solis Pannonici vice 

Fulgebi t astris ; totaque gens Tui 

Proles amoris, siderum instar, 

Lustra perennia TE sequentur. 
Cecinit Colom. Rosty, e s. J . 

A z s i d ó-k é r d é s. 
(Vége ) 

Wer möchte das Vorhandensein eines 
Standpunktes läugnen, für welchen die 
Menschheit nur Ein groszes Ganzes bildet, 
alle bunte Manigfaltigkeit ihres Lebens 
nur Einen grosen Plan. Einen ,wunderba-
ren, herrlich hinausgeführten' Plan Gottes? 
Roscher, Grundlagen der Nationalökono-
mie. 15. Aufl. Stuttg. 1880. (Í94. 1. 

A mondottak után teljesen jogosult a kíván-
csiság az i r án t , hogy mi tehát a mi véleményünk 
a zsidó kérdés megoldása felöl. 

Néhány rövid szóba foglalhat juk össze a mon-
dandókat. 

Ha valaki kérdi, melyik a zsidó-kérdés megol-

dásának egyedüli czélra vezető módja, annak azt fe-
lel jük, hogy az, ha mi, gyarló emberek, e kérdésnek 
sa já t erőnkből való teljes megoldásáról, meghódolva 
az isteni gondviselés határozatai előtt, melyeknek 
megvál toztatására nincs egyéb eszközünk az imá-
nál, alázatosan lemondunk, azaz, ha mindazon áb-
rándos terveket, melyek a zsidó népnek bármely 
keresztény népbe való beolvasztására czéloznak, 
mint agyrémeket mellőzzük, tudva azt, hogy a zsi-
dó nép mindaddig külön, elszigetelt léttel biró 
bolygó népe lesz a földnek, mig a je lmondatunkban 
jelzett isteni nagy világtervben e nép vallási át-

a lakulásának ügye a Magasságbel iá l ta l nap i r end re 
ki tűzve nem lesz. 

Ezt a felfogást igazolja a zsidó népcsalád leg-
bensőbb lelkületének, hogy ugy nevezzem, psycho-
logiája, mely szerint e népnek beolvaszthatat lan-
sága isteni határozat fo lyományául tekintendő; 
ugyanezt bizonyí t ja következetesen a vi lágtörténe-
lem eddigi menete is, mert hiszen mióta e nép a 
ha jdan Isten ál tal neki különös gondviseléssel 
adott és fenntar to t t . fö ldről a világ négy sarka felé 
minden nemzetek közé szétszóratott , azóta minden 
kornak s minden népnek, melynek körében zsidók 
tömegesen megtelepedtek, volt hol acutabb hol szelí-
debb lefolyású zsidó kérdése, a nélkül, hogy azt 
akármely kor s akármely nép a zsidóbeolvasztása 
ál ta l a maga részére véglegesen megoldotta volna. 

Mi tevők legyünk tehát mégis e kérdéssel 
szemben, mely annyi vitális érdeket érint, — most 
midőn az acut jelleget kezd ölteni ? Ölbe te t t ke-
zekkel hagy juk a keresztény civilisált tá rsadalmat 
visszaesni az ököljog ba rbár ura lmának azon álla-
potába, melyben a közhatalom ál ta l vprédául áten-
gedett nép erőszakkal, vérontással , lesz kényte len 
önvédelmet kifej teni lé t jogai mel le t t? 

Ez jog- és igazságszolgál tatás a lapjára fekte-
te t t á l lamban meg nem engedhető. Ámde, ha a csil-
lagok járása nem csal, ezen állapotok be fognak 
következni, sőt m á r küszöb előtt állanak, mer t tár -
sadalmunk izgatott lázas ál lapotban forrong. Mi-
kor oly higgadt és számitó ál lamférfiak, mint gróf 
Apponyi Alber t oly keserű kifakadást engednek 
meg magoknak, mi lyen a ,P. Lloyd' által kéjiviselt 
zsidóság állása, befolyása és működéséről a fent-
nevezett országgyűlési képviselőtől megje lent : 1 ) 
akkor a bajok orvoslására már tizenegyet ü tö t t az 
óra. Apponyi A. gróf a zsidóságnak csak egy, t. i. 
politikai bűnéről ránto t ta le a leplet , midőn, 
mintegy a magyar nemzet szíve mélyéből merí tve 
a gondolatot , mél tó nehezteléssel azt veti a ,Lloyd' 
táborának szemére, hogy „vájjon kitől várható in-
kább a nemzet szellemi életének inficiálása, én tő-
lem-e, ki csekély erőmet, meggyőződéseim mellet t 
nyi l t sisakkal küzdve, első sorban a nemzeti önér-
zet fentartásának szentelem, vagy a P. Lloyd kétku-
lacsos poli t ikájától , melynek egész ál lamférfiúi böl-
csessége a nemzeti élet legfontosabb pi l lanataiban 
a meghunyászkodás hirdetésében és a közvélemény 
félrevezetésében állott , és melyben saját p á r t j a sem 
ismer őszinte bará to t . " 

!) Pesti Napló. 1882. május 13. 
35* 
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A magyar értelmiség elkeseredésenek e fokától a 
nép szenvedélyének kitöréséig csak egy lépés van. 

Mindenek előtt tehát a közhatalomnak azon kell 
lenni, hogy a szenvedélyek vérengző kitörését meg-
előzze. A rend és béke fenntartása az ö sajátlagos 
czélja. Ezért van. Ha ezt nem teszi ; ha hagyja az 
eseményeket vezénylet nélkül alakulni ; ha bevég-
zett tényekre ' vár, s ő, ki vezényletre van hivatva, 
az események után kul log: jele, hogy vagy észben 
vagy szivben a közjólét iránt, vagy m indakettőben, 
h iányt szenved. 

Hanem a társadalomnak, mely nálunk hála Is 
tennek, legalább kereteinél fogva még keresztény, 
szintén meg kell tenni kötelességét. S e kötelesség 
ben mindnyájunk kötelessége, kik sz. István biro-
dalmát alkotjuk, egyenkint, külön-külön, benfog 
laltatik, — csak fel kell nyitni a szemünket. Nem 
kell ehhez se lámpás, se távcső, se górcső, — még 
jjápaszem se. Oly világos mint a verőfényes nap. 
Azt mondta Veuillot L. előző czikkünk homlokán 
idézett szavaiban, hogy az európai civilisatio min-
denek fölött a kereszténység iránti hálátlanságban 
hal el. S a dolog nagyon természetes. Annak a 
kereszténységnek, mely iránt való hálát lanságban 
hal ki Európában a lelki nemesség és erkölcsi fen-
keltség, Magyarországban felkent első képviselője 
nagy igazán mondá emez örökké emlékezetes sza 
vakat : „Hálát lannak lenni nem erény, a tör ténet 
lapjait tépdelni nem tudomány, a létalapokat fél-
relökni nem haladás." 2) Már pedig, hogy ami lét 
alapunk a kereszténységben van, ki merné kétségbe 
vonni ? ! I)e ha saját táborukból kell a keresztény tár-
sadalom meddő bámulóinak bizonyíték: ám hallják. 
,.Az emberi szabadságérzet megnyugtatására bát-
ran lehet állítani, hogy még egyetlen, vallásban és 
erkölcsben derék nép, mindaddig, mig a legfőbb 
javakat megőrizte, de csakis addig — nem esett 
el." 3) Vagy ki ne ismerné b. Eötvös vallomását, ar-
ról, hogy mindaz, miben a keresztény népek nem 
keresztény kortársaikat s az ókor legműveltebb né-
peit felülmúlják, — a keresztény vallásra vihető 
vissza '? ! 

Tehát tá rsadalmunkban, hogy a zsidó nép 
üzérkedő szellemének szel lemileg s anyagilagáldozat-

2) Főm. s főt. Simor János bibornok, berezeg primás, 
a Sz. Istv. Társ. X X I I . nagygyűlés megnyitó beszédében, 
1874. marez. 19-én. 

3) Roscher, i. h. 684. „Übrigens darf zur Beruhigung 
des Freiheitsgefühles kühn versichert werden, dasz noch 
kein religiös und sittlich tüchtiges Volk, solange es diese 
höchsten Güter bewahrte, aber freilich auch nur solange 
nicht, gefallen ist. 

ul ne essék, keresztény vallásos önérzetet és életet kell 
felébreszteni és ápolni. Ez fog megmenteni attól a 
léhaságtól, mely a zsidó néppel, a vallási, óriás kii-
lömbözet semmibe vételével, egy ,ethikai' alapra 
áhítozik s ebben lát ja Magyarország boldogulásá-
nak föltételét. Minden keresztény ember legyen 
ember és keresztény : azaz fejtse ki Istentől emberi 
természetében nyert tehetségeit s igyekezzék igaz-
ban, jóban, nemesben, eszmében és alkotásban, a 
magán-és közéletben túl tenni a zsidón, '— s 
hogy ezt megtehesse, éljen ker. vallása szerint. 
Megfeszített munkásság, szellemi és anyagi téren, 
s a munkásság tüzének táplálására olajul vallásos 
erkölcsösség, beoltva a serdülő nemzedékbe megfe-
lelő nevelés által : ez fogja a zsidóságot oly társa-
dalmi állásba visszaszorítani, ha abból kilépett, a 
mely öt isteni és emberi ítélet szerint megilleti. 
Nyomorultakká, s más népek prédájává valamely 
nemzetet csakis a bűn teszen. Magyarország erköl-
csi regeneratiója, keresztény megi f ju lása : ez menti 
meg keresztény nemzetünk minden rétegét a zsidó-
ság részéről fenyegető anyagi s erkölcsi pusztulás 
veszélyétől ; ez lesz a zsidó kérdésnek nem végleges 
megoldása, mert ez az Isten kezében van, — ha-
nem e kérdés megoldási processusának rendes 
kerékvágásba vezetése. 

A zsidóság pedig a maga részéről elmélkedjék 
azon sajátszerű tünemény fölött, hogy minden nemzet 
ösztönszerűleg visszataszítja öt,ha azonosulásról kezd 
szó lenni, és ö még sem képes magának sehol a világon 
hazát alkotni. Ebben valami titokszerü van a titoksze-
í'üben pedig Isten rejlik. Ne feledje a zsidóság azt sem 
soha, hogy öt nem annyira saját , valami különösnek 
bizonyáranem mondható szeretetreméltósága védi 
keresztény népek között az ü'dözéstöl, mint inkább 
a szent keresztről szétsugárzó keresztény türelmes 
szeretet. 

Az ir püspöki kar szózata az ir néphez. 
„Azon valeágban, melyen Írország most keresztül 

megy, és a melynek mélyen és hosszú időre érintenie kell az 
erkölcsi érdekeket, ép ugy, mint az anyagiakat, nektek jogo-
tok van tanácsot, irányt s támogatást várni püspökeitektől, 
mely eloszlathatja az aggodalmakat, melvek a jelen viszo-
nyok közt a legélesebb látású és legjobb indulatu szelleme-
ket is fogva tar t ják . 

Ez irántatok való kötelesség által indítatva, és minden 
kifejezhetőségen tul szorgosak levén lelki s anyagi jóléte-
tek iránt : gyülekezetünkben a többi tárgyak közt fontolóra 
vettük szeretet hazánk jelen helyzetét és sietünk veletek kö-
zölni tanácskozásaink eredményét. 

Engedjétek mindenek előtt kimondanunk, hogy itéle-
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tünk alakításában minket főkép lelki érdekeitek iránti te-
kintet befolyásolt és hogy minket egyedül a lelkiismeret 
szava és Istennek örökké igazságos jótékony törvénye ve-
zérelt. 

Rátok nézve, kik a katholika egyház hódoló fiai 
a hit által felvilágosítva és az isteni rendeletek iránt 
engedelmesek vagytok, kik mindenek előtt Isten országát s 
igazságát keresitek, reátok valamint ránk nézve kétségtelen 
igazság az, hogy az összes társadalmi s politikai, vala-
mint vallási kérdések közt Isten törvénye a mi legfőbb 
s tévmentes szabályunk ; hogy ami erkölcsileg igazságtalan 
s jogtalan, az nem lehet politikailag jogos és igazságos ; és 
hogy oly cselekedet, melyet Isten tilt, nem lehet sem a mi, 
sem az ország hasznára. 

Alkalmazván ezen elveket az eseményekre, melyek na-
ponkint körülöttünk előfordulnak és a fontos kérdésekre, 
melyek e pillanatban népünk figyelmét igénybe veszik, 
oly veszélyeket veszünk észre, melyek ellen föl kell emel-
nünk szavunkat, hogy felébredés jöjjön létre, szemben azon 
kihágásokkal, melyeknek száma nem csekély és amelyeket 
mélyen kell fájlalnunk, és nyiltan elitélnünk. 

Igaz, hogy a vallási téren ugy mint a politikai téreu 
az Íreknek eltagadbatatlan jogukVan, hogy bizton, termékeny 
talajukból megélhessenek, és hogy szabadon saját javukra 
használhassák ki országuk jövedelemforrásait. Egyébiránt, 
az megengedett jog, gyakran kötelesség azokra nézve, kik 
magánosok vagy állam részéről elnyomatást szenvednek, 
hogy minden törvényes módon igazságot követeljenek, és az 
igazság és keresztény szeretet nemes cselekedete segélyezi 
az igazságtalanság orvoslását. Ezen szempontból a nemzeti 
mozgalom birja helyeslését és áldását nemcsak a ti lelkipász-
toraitoknak, de magának az uralkodó pápának is, és helye-
selték azt országunkban és távol országokban az összes igaz-
ságos és nemeslelkü szellemek faj i és vallási különbség nél-
kül. Mindazáltal tudnotok kell, amint arról az egész világ-
nak tudomása vau, hogy a törvényes czélra való ezen törek-
vésben időről időre oly eszközöket alkalmaztak, melyek a tár-
sadalmi rendre nézve alapjában fölforgatók és az igazság ós 
felebaráti szeretet törvényeivel ellenkeznek. Ezen törvényte-
len eszközökre óhajtjuk figyelmeteket felhivni és pedig kü-
lönösen a következőkre, milyenek : 

1. Megtagadása a törvényes adósságok fizetésének, 
amidőn az lehető. 

2. Megakadályozása másoknak ezen törvényes adóssá-
ságok fizetésében. 

3 Ivár okozása felebarátunknak akár személyében s 
jogaiban, akár tulajdonában. 

4. Erőszakos ellenállás a törvénynyel és azokkal szem-
ben, kik ennek alkalmazásával meg vannak bizva ; és tanács 
ily ellenállásra. 

5. Titkos társulatok alakitása ily vagy hasonló tettek 
elkövetése czéljából, vagy engedelmesség ezen kárhoztatott 
társulatok parancsainak. 

Ezen categoriák mindegyikében számos többé-kevésbé 
criminalis vétség lett elkövetve ; ezek közt iszonyúan kima-
gasodva uralgott ama gyilkosság bűnténye,mely e pillanatban, 
midőn hozzátok szólunk, felzaklatja a közlelkiismeretet, 
megebcsteleniti hazánkat és kihivja a Mindenható haragját . 

Mindezen vétségek ellen, mindegyik ellen közőlűk til-

takozunk az Isten és egyház nevében, és kijelentjük, hogy 
kötelességtek hitünk és hazánk legrosszabb ellenségének te-
kinteni azon embert, ki a legkissebbet közőlük tanácsolni, 
vagy védeni merészelné. Mi ünnepélyes felhivást intézünk 
a hivokhöz és különösen a mindkét nemű ifjúsághoz, hogy 
nemcsak semmi viszonyba ne legyenek a titkos társulatok-
kal, hanem, hogy azokat kárhoztassák és megtámadják 
mint ellenségeseket hitünk, vallásunk, a társadalmi szabad-
ság- és hazánk előhaladása iránt. 

Engedjétek most kijelentenünk, hogy a nemzeti moz-
galom, megtisztítva attól, ami bűnös, és megóva attól, ami 
bűnre vezet, a mi és papságunk legbuzgóbb támogatását 
fogja birni. * 

Tekintélyes mértékben lett igazság szolgáltatva né-
hány év óta Írország bérlőinek. De ugy nekik, valamint 
más osztályoknak, nevezetesen a munkásoknak, sokkal több 
igazságot kell szolgáltatni, és ami, valamint a ti kötelesség-
tek, mindaddig követeléseinkkel fellépni, mig azok teljesít-
ve lesznek." 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest. Az országos magyar könyvkiállítás és még 

valami. — (Vége.) 
Ama közmondás tágas értelmében önmagában fog-ö o o 

lalja a tudomány szeretetét, mivelését, következőleg a 
könyvtárak iránt való érdeklődést és azoknak becsben tar-
tását, gyarapítását. Több ily könnyvtárral ismerkedhet-
tünk meg a könyvkiállítás azon könyvállományának szemlé-
lésekor, a melynek összeszerzése a 16. sz.-ig vezethető 
vissza. A főpapi székhelyeken, kolostorokon, tanítóintéze-
teken és főúri palotákon kivül, hol a hazai nyomtatványok 
mellet a hazai legrégibb irodalmi emlékek mindig a legna-
gyobb becsben tartat tak, egyes lelkes férfiak könyvgyűjte-
ményeivel is találkozunk hazánkban. Különösen a 18. szá-
zad végén hatalmas lökést adott a nemzeti szellem felébre-
dése ,magyar könyvtárak' alapítására, a melynek czélja volt 
mindazt megőrizni, mi Magyarországról és M.-o.-ban Íra-
tott. Az első, ki ezen eszmeért lelkesült, gr. Széchenyi Fe -
rencz ! O volt az, ki, midőn nagyszerű kézirat- és könyv-
tárát az országnak felajánlotta, alapját vetette meg a m. 
nemz. muzeum diszes könyvtárának. A nemes példa dicső 
követésre talált. Századunk első felében kimagaslanak a 
g y ü j t ő k közül : Jankovics Miklós, Horváth István, gr. 
Kemény József; századunk második felében: Nagy István, 
Török János mutattak fel figyelemre méltó eredményt e 
téren. A Török J . könyvtárát mint tudjuk, Schlauch Lő-
rincz, szathmári püspök ő nmga vásárolta meg, s e neveze-
tes könyvgyűjteményből több darab tűnt fel a kiállításon. 
A codexek, ősnyomtatványok, díszmunkák és a modern iro-
dalmak termékeinek gyűjtése által is kimagaslottak többen 
honunkban. Ilyennek : gr. Apponyi Antal, gr. Battyányi 
Ignácz, erdélyi nagytudományu püspök, kinek dus könyv-
tára ma is legnagyobb ékessége Gyulafehérvárnak; nyilvá-
nos könyvtárt alapítottak még : gr. Teleki Sámuel és br. 
Bruckenthal I. — De hova vezetne minket egyházi és világi 
főuraink, egyes tudósaink ama jeles sorozata, melyhez bát-
ran adhatnók a most élőket, kik „az áldozatkészséget és szak-
ismeretet, a lelkesedést és kitartást," mint az „amateur"-ök 
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lényeges tulajdonságait önmagukban egyesítik, — ha a sze-
gedi, most rendezés alatt levő „Somogyi-könyvtár" nagy-
tudományu alapitójáig akarnók ' levezetni jeleseink sorát? 
Ezekről a történelem lelkesen fog egykor szólani, miként mi 
csak lelkesedéssel és méltány lattal szólottunk azokról, kiknek, 
a kiállitás szellemi tőkéjét s annak megőrzését tekintve, orosz-
lánrészük van a nemzeti önérzettel megnyitott és bezárt 
orsz. magy. könyvkiállitásban. 

A könyvészeti érdekesség mellett, — mint az u. n. 
tésztanyomások, (Krisztus keresztjét viszi a kálváriára,) 
fémlapról való nyomások, (B. Szűz a gyermek Jézuskával,) 
rézmetszetek stb. — igen érdekes volt Myskovszky V. initi-
ale gyűjteménye. E diszítmények (a Passai Missaléból. 
1370.) a műtörténelem okirat-tárához figyelemre méltó ada-
tokkal járul tak. — Dankó József, a tudós esztergomi kano-
nok pedig, könyvornamentikai kiállításával, mint úttörő, 
feltüutette az érdeklődő közönség előtt azon körülményt, 
hogy a könyvészetet nem pusztán a tudomány, hanem a szé-
pészet álláspontjából is kell tekinteni, s ez által a stylszerű 
diszítésekre nézve helyes utmutatás nyerhető. Az említett 
tudós nagy gonddal összeállított könyvdiszítései csinos kere-
tekben voltak elhelyezve. — Jelenkori nyomdászatunk is 
fel volt tüntetve, részint az u j könyvek kiállitása, részint az 
összes magyarországi hirlap-sajtó termékeinek egy-egy pél-
dánya által. Korunk szellemi irányáról tanúskodik az a ren-
geteg újság ; a hírlapirodalom virágzik és széles körökben 
terjed ! Csakhogy e terjedés nincs egyenes arányban azon 
szellemi haszonnal, melynek az igazi felvilágosodást, a hitben 
és keresztény erkölcsökben vak) izmosodást kellene feltün-
tetnie ; hanem a helyett, hogy az igazság szolgálatában a 
körülmények komoly mérlegelése, a szorgos és beható ta-
nulmányozás szülte kritika, az isteni félelemen alapuló 
haladás és az anyagelviség hizelgő karjaiba elbizakodó-
an nem ereszkedő tudomány terjesztenék a földi és jövő 
czéluuk elérésének napként ragyogó fényét, — mit lá-
tunk? Lát juk az érdekharczok vakmerő támadásait és a 
legnemesb elvek könnyelmű kigunyolását; szemléljük a 
divatos felületesség pöffeszkedését, a mint a valódi ér-
dem fényét a kapós megjegyzések talmiaranyával elhomá-
lyosítani törekszik; halljuk, hogy az Isten nélkül való tudo-
mány szerint, (ifjaink meg esküsznek rá, inert az egyeteme-
ken a tudomány fölkentjeinek ajkairól kerül egy-egy vacs-
kos könyvbe s ezernyi tárczába !) az embernek ugyanazon 
sors ju t osztályrészül, mint a többi állatnak ; mint egyén : 
születik, szaporodik meghal ; mint emberiség: fényes, 
messzeterjedő világot ragyogtat maga körül, mint azok 
a napok, melyek fényökkel világokat árasztauak el, vé-
gok az lesz, hogy örökké kialszanak. Honnan e messzeter-
jedő fény ? nem kérdezik! Igy aztán az önmegtagadásra, 
a ker. értelemben veendő humanitásra sarkaló elvek, persze, 
nem tetszenek, — s megindul az aranyborjú körül az igazi 
( ! ) „létért való küzdelem." (Y. ö. Topinard, Anthropologia. 
702. 1.) 

Hogy igy áll a dolog, mindnyájan tudjuk, —- és sokan 
bele is szoknak az állapotokba; az ellenszereket is ismerjük 
— és sokan alkalmazzák is, de amaz állapotokhoz szo-
kott és a gonosz sajtó táplálékán élősködő sokaság bor-

zad az ellenszerektől. „Miért oly gyarló az ember ? ! 
— kiált fel Kisfaludy Károly. — Hidegen megy el 
az igazság mellett, s meghal álmaiért." A kath. sajtó 
hangoztatja ugyan hazánkban is szavát, küzd, előretörni 
igyekszik, s mégis a népesség számarányához képest nagyon 
csekélynek mondható az elfoglalt tér. A kath. sajtó párto-
lására még nincs szilárd talajunk. A modern hírlapirodalom 
terve, czikkeinek táblázata olyan, hogy bátran alkalmazható 
arra Humboldt Sándor egy adomája. Midőn e tudóst a sz.-
pétervári katonaiskola szervezete iránt megkérdezték, csak 
egy kifogása volt a tanterv ellenben ; azt mondta, hogy ő a 
szerint megbuknék a természettudományok — Van egy sar-
kalatos hiba a napi sajtó tervében is. Egyesek, családok, nem-
zetek buknak ama terv szerint a kis kátéból, mely mindig leg-
nagyobb fontosságú könyv marad arra nézve, hogy az emberi 
méltósághoz illő művelődés folyvást biztosittassék. — H a 
tehát valamint a szellem bárminő működésének, ugy a tani-
tásnak csak a lényeg adja meg értékét nem az ékes szabály-
rendelet vagy legkevesebbet jelölő külső forma : mit tart-
sunk a sajtó azon termékeiről, melyeket tankönyveknek ne-
vezünk? Ma a hírlapirodalom mellett a tankönyvek szapo-
ra megjelenése nagyon jellemző. Szép dolog, hiszen azok 
képezik a tudományok alapját. Vannak is szakemberektől 
irt igen jó könyveink ; de mégis legszebb dolog volna az, ha 
nem olyan adagokban, nem oly alakban adogatuák be a tu-
domány tápláló szerét a gymn. ifjaknak mint p. az egyetemi 
tanulóknak, a kik. — ha ugyan ker. nevelésben részesültek, 

— helyes gondolkozás után, a tudományok hangsúlyozott 
ujabb vívmányai mellett sem téríttetnének el a ker. gondol-
kozás irányától, hanem épen ez adna fényt a még olyan 
ujabb vívmányoknak is. 

De elég. Legfelebb olykor-olykor a modern tudomá-
nyokról irt s kath. tollból eredő kritikára nézve legyen i t t 
egy kis megjegyzés. Hiszen a birálat is a nyomtató műhe-
lyekből kerül ki, tehát — ide való. Valóban a kritika szá-
mára mai napság egész aratás áll elő. Olvasni is szokták, 
— még akkor is, ha kath. szellemű lapokban jelenik az meg. 
Midőn tehát az irók, kik bizonyos szakok tanulmányozásá-
nak sok időt szenteltek, alapos bírálatokkal sokat segíthet-
nek a kor ferde felfogásainak javításánál, — a felületes és 
szólamoktól hangzatos kritika addig többet árt ügyünknek 
mint használ. A tapasztalás mutat ja . 

Bocsánat, hogy a nyomtató helyek termékeinél egy 
kis állapodót ta r to t tam; hanem hát, ha a könyvkiállítás ar-
ról győzött meg, hogy édes hazánk fővárosában, Bpssten, 
ez idő szerint 70 nyomda van. vagyis annyi, mint Lipcsé-
ben ; — ha országunk nyomtató műhelyeit bizvást tehetjük 
300-ra : csak nem ugorhattunk át könnyedén ama nyomta-
tók termékeinek minőségén ! Annál is inkább, mivel az 
igazság sorsa e földön, hogy gyakran föl nem ismerik, gyű-
lölik ; mert a vallás igazsága természetfölötti s észáldoza-
tot kiván ; a másképen gondolkozó világra pedig állanak M. 
J . Michel e szavai: „Philosophie rétrospective et rétrograde, 
autorité exclusive de la raison destituée de ses plus solides 
étais, principe du libre examen, hérésie, incohérence des do-
ctrines, affaissement des moeurs publiques, telles sontles cau-
ses des sinistres paroles que vient de nous faire entendre le 
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prophète : — J a i sais que tu passes pour vivant, mais tu e3 
mort." (La revél. de S. Jean. 118.) 

Ha kész a virágcsokor, szalaggal kötjük össze : igy 
közléményem végén, hogy teljes egészet adjak, a kiállításon 
képviselt m. o. könyvkötészetet is fel kell említenem, mely-
ről Keszler J . nagyon jelesen értekezik. (L. Kai. 219—230.) 
Látszik, hogy hazánkban a kötés és diszités ipara a fejlett-
ség elég magas fokán állt, és hogy már a 6-ik sz.-ban nem 
csupán kéziratokat másoltak a szerzetesek, hanem a viva-
riumi klastromban ügyes könyvkötők is voltak, kik a könyv 
külső ékítéséhez mesterien értettek. A mint a szaktudósok 
összhangzó nyilatkozatai mutatták, az egyház mindig út-
mutatóként haladt nemzeti műveltségűnk előmozdításának 
utain. Az egyház az irodalom és művészet pártolását min-
dig első sorban egyeztette meg a hazaszeretettel. Az orsz. 
magy. könyvkiállítás hatása és eredménye nem is lesz med-
dő. Hiszszük, hogy lassan-lassan más tekintetben is meg-
fogják adni az egyháznak az elismerés koszorúját, bár so-
kan még nagyon is balvéleménynyel vannak a felől ! De Gre-
guss Ágostként : „Balhit köde és tünde hitványságok — 
Igy födik el az örök igazságot ; — De, hála Isten, — Csak 
ideiglen !" Paszlavszlcy Sándor. 

Budapest, junius 23. Egy tanfelügyelő nyilatkozata. I I I . 
(Vége.) — Láttuk az eddig mondottakban, hogy a közös-
iskolás rendszer a vallástalanságot előmozdítja, az erkölcs-
telenséget istápolja; láttuk ennek következtében, hogy nagy 
a veszély, de láttuk azt is, hogy a fővárosi tanfelügyelő ur 
ra j ta van, hogy e bajon segítve legyen, miértis a vallások-
tatás kiterjesztését, s ott, a hol az nem léteznék, mint az ipar 
iskolában, annak behozatalát, továbbá a tanítók példáját a 
templomba járásnál ajánlja, mint ellenszereket a baj orvos-
lására. E felemlített körülmények és eszközök sejtetni en-
gedik már a veszély nagyságát, de a bajt egész nagyságá-
ban még nem tár ják fel ; azonban hogy mily dimensiót ve-
hetett már a veszély, mely catastrophával fenyeget, azt is 
megtudhatjuk a tanfelügyelő ur művéből, kinek e veszély 
fenyegető voltáról legtájékozottabbnak kell lennie, mert ő 
szemlélheti legközvetlenebbül a közösiskolás rendszer gyü-
mölcseit. 

A t. tanfelügyelő ur ugyanis, miután egyes segéd-
eszközökről megemlékezett, a baj elhárítására a követ-
kezőket mondja : „Vállvetve kell tehát az ország magas 
kormányának és az egyházak hatóságainak bölcs intézke-
dése mellett, humanitárius és vallási egyleteinknek, köz-
igazgatási és iskolai hatóságainknak, tanítóinknak és iskolai 
közegeink mindegyikének, közös erővel a hydra, az erkölcs-
telenség, a corruptio ellen küzdeni. Az ország fővárosa 
maga nem segíthet gyökeresen a bajon ; minden erőlködése 
mellett sem érhetne biztosan czélt egymagában ; saját tár-
sadalmi viszonyait, különösen az alsóbb nép köreiben javí-
taná, emelhetné ugyan e részben is erélyes és eléggé beható 
intézkedései által ; de a határaiba naponkint beözönlő ujabb-
ujabb socialdemocraticus, realistikus, vallásfelekezet nél-
küli és egyébb romlott és a vidékre is elszáguldozó, de ott 
is csak romlást szitó elemek ellen küzdeni egymagában 
alig, s csakis közegyetértéssel, közakarattal lehet." 

Általánosan elismert igazság, hogy a baj megszünte-
tésére felhasználandó eszközöknek arányban kell lenni a 

baj nagyságával ; csekélyebb baj, csekélyebb erő és eszköz-
zel, nagyobb nagyobbal szüntethető meg. Ha már most ez 
igazságot itt alkalmazzuk, ha látjuk, hogy mily erőket, 
mily hatalmakat hiv fel a tanfelügyelő ur a baj megszün-
tetésére, úgy okvetlenül a baj óriási voltára kell következ-
tetnünk. A tanfelügyelő ur nem hagy ki senkit, felszólít 
mindenkit, kinek csak valami befolyása van, hogy sajat kö-
rében a baj ellen küzdjön, és evvel felfogható képét nyúj t ja 
annak, hogy e néhány közösiskolás év alatt a corruptió 
mily óriási mérvben terjedt el. 

Ez a baj ily nagyságában valóban létezik ; hogy léte-
zése be fog következni ezt azonnal megmondtuk : és kérdjük 
minek lehet azt köszönni ? Azon szerencsétlen liberalismus-
nak, melyet egykor ,éljen' kiáltások közt ültettek a kor-
mányszékbe, hol még ma is uralmon van. A liberalismus 
hirdette nálunk, hogy el kell választani az egyházat az ál-
lamtól, a liberalismus hirdette, hogy az államnak felekezet-
nélkülinek kell lenni, a liberalismus kifolyása a közösiskola 
eszméje ; ez a liberalismus volt az, mely felszabadította a 
tanitót az egyháztól, ez a liberalismus az, mely a vallások-
tatást a minimumra leszállította, ez a liberalismus az, melv 
megtiltotta, hogy a gyermek az isteni szolgálatnál segéd-
kezzék, ez a liberalismus az, mely nem engedte meg, hogy 
a gyermekek közösen gyakorolják a vallási kötelmeket, ez 
a liberalismus az, mely kitiltotta az iskolából a feszületet 
és a sz. képeket, ez a liberális a felekezetnélküli, az egy-
háztól elválasztott államban hirdette a tételt, hogy meg 
fog élni az egyház nélkül is, ez a liberalismus az, mely kö-
zös, azaz semmiféle imádságot szerkesztett a gyermekek ré-
szére. Vegyük össze csak az itt hamarjában felsorolt néhány 
pontot és akkor tudhatjuk, hogy ki okozta azt a bajt, mely-
nek leküzdésére a tanfelügyelő ur felhívja a legnagyobb 
társadalmi tényezőket. 

• Nem, ugy amint eddig ment, tovább a dolog már nem 
mehet, ha csak az erkölcsi corruptióban elveszni nem aka-
runk ; visza kell térni ama régi állapothoz, midőn egy-
ház és állam, egymással karöltve járva, mindketten keresz-
tény szellemben működtek és közrehatottak az ifjúság ke-
resztény oktatására. Nekünk, ha csak itélő tehetségünk nem 
csal, ugy látszik, hogy a tanfelügyelő ur is a régi időkre gon-
dol vissza, midőn ,az ország magas kormánya és az egyhá-
zak hatóságainak bölcs intézkedése mellett ' óhajt ja a többi-
ek közreműködését, azon időkre, midőn még nem létezett 
közösiskola, midőn az egyház barátságos összeműködése 
mellett az erkölcsösség oly óriási deficitjéről nem lehetett 
beszélni, mint a felekezetnélküli, az egyháztól elválasztott 
állam vezetése mellett. Gondoljanak ki korunk bármily 
nagy tudományu férfiai bármit is, ami helyetesítené a ha-
tást, melyet a keresztény nevelés érdekében egykor az egy-
ház és állam közt létezett benső barátságos viszony gyako-
rolt, sohasem lesznek képesek ezt a valamit oly bölcsen ki-
gondolni, hogy az egyenértékű legyen e viszonynyal. A 
mult állapota természetes volt, a jelenlegi természetellenes, 
melynek következményei valamint nálunk, ugy máshol is az 
erkölcsi elvadulásban szemlólhetők; és megjegyzendő, hogy 
nem azért, mert az egyház változott, nem azért mert az egy-
ház kevésbbé gondozza a vallási életet mint a múltban, ha-
nem azért mert az állani nem teljesíti kötelességét,(illetőleg 
az egyházzal szakitva, ellenkező, tehát nem vallásos irány-
ban gyakorolja befolyását. Igen, a bajon, nem holmi surro-
gatumok, nem holmi félbarátság, hanem csak őszinte, min-
den tartalékgondolat nélküli csatlakozás az egyházhoz se-
gít, és ha ez meg lesz, akkor örvendhetünk mindnyájan egy 
jobb jövő hajnalának a tanfegyelő úrral együtt. 

Ami bennünket illet, valamint edd'g mindig követel-
tük az egyház és állam közt létezett viszonyok visszaállítá-
sát és az ebből folyó keresztény oktatást, ugy ezt követelni 
ezentúl sem fogunk megszűnni, sőt azt hisszük, hogy a tan-
felügyelő. ur is, kiről csak elismeréssel nyilatkozhatunk, elő-
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fogja mozdítani, ezen, a nemzetre is oly üdvös czélt. A ne-
mes érzelmek, melyeket könyvében feltaláltunk, kell, hogy 
őt a mi felfogásunkhoz vezesse; ily érzelmekkel, ily gondo-
latokkal fele uton megállani nem lehet. Ne is álljon meg,'ha-
nem jöjjön mielőbb felállított elveink következményeire. Be-
lát juk. hogy már most kifejezett nézeteivel is nagy üdvösen 
működhetik azon a téren, melyen munkálkodik, még többet 
tehet azonban,ha azon belátásra jut , hogy a közösiskola utján 
czélját el nem érheti, hanem csak a felekezeti iskolában va-
lósíthatja meg. Különben pedig ígéretéhez képest csak has-
son közre, hogy a közösiskolákban egyelőre az általa említett 
javítások léptessenek életbe, mert ezek bennünket azon re-
ménynyel kecsegtetnek, hogy a nemzet mégis el fog jutni ez 
uton a közösiskolák megszüntetéséhez. 

Róma, jun 15. Garibaldi apotheosisa és az egyház győ-
zelme. — Egy idegen itt az örök városban látni akarta azt 
a látványosságot, melyet, pogány eredetű és értelmű nyel-
ven, apotheosisnak neveznek. ACorsoegyik palotájának füg-
gönye mögül volt szerencséje elvonulni látni az egész hosszú 
menetet, következő rendben : 

Iskolák ! Azaz azon nemzedék, mely hivatva van a 
X X . század aj ta já t megnyitni. Mily szomorú előérzet ! 

Munkások, demokraták, szabadgondolkozók, anti-cle-
ricalisok, istentagadók, socialisták. internationlisták ! Azaz a 
jelen nemzedék, brutális erejének terpeszkedésével, fenyeget-
ve az egyházat és minden társadalmi rendet. Mily szomorú 
valóság ! 

A szabadkőművesség ! Azaz táborkara a mindenható 
néptömegnek, az a táborkar, a mely korunk politikáját ve-
zérli s a melynek czélja, melyet a pápák már régen leleplez-
tek, minden isteni és emberi tekintélynek a földön, — hale-
hetne, — lerontása. Mily szomorú kilátás ! 

Végül jön a triumphator kocsija ! . . 
Szorult szivvel, bús lélekkel, vonult vissza az idegen 

lakásába. A quirinali téren menve keresztül, egy pillanatra 
megállt az apostoli palota előtt, mely most I . Umberto ki-
rály laka. 

A tér egészen elhagyatott vala. Mogorva őrszemek 
unatkoztak a kapu alatt, mely fölött Péter és Pá l félig 
fekvő alakjai uralkodnak, melyek közül amanak kezében 
a jelképes kulcsok vannak, emezében kard látható. A hatal-
mas palota ablakai csukva valának. Nem volt hallható sem-
mi, csak a fontánok vizének csöndes locsogása, melyek Phi-
dias és Praxiteles remek müveivel folytatának p á r b e s z é d e t . 

Vájjon mily gondolatok fordulhatnak meg az apostoli 
palota vendég lakóinak agyában ? A t. olvasó nem szorul 
rá, hogy mi neki azt megmondjuk. 

A quirinali térről tekintetûnkjRôma környékét öleli föl 
és egy másik fensikon feltűnnek a kupola és a Vatikán. 

A Vatikán kétségkívül börtönné lett. De se szégyen, 
se lelki furdalás, se félelem nem képesek megzavarni a fo-
goly pápa lelkét. Szenved a jogért, mert gyűlöli a gonosz-
ságot, s azért a nyugodtság, remény, a valódi lelki erő, vele 
vannak, vele tartanak. 

Korán sincs ám azért elhagyatva, mint sokan gondol-
ják. A legtisztább hódolat sorakozik köré, és a keresztény 
világ buzgó imákat küld égfelé szabagságáért. 

Ezen imák. előbb utóbb, meg lesznek 'hallgatva. 
Ebből az apotheosisból ptdig a történelemben nem ma-

rad más puszta emléknél. Mazzini, Marat, Napoleon és az ó 
világ urainak apotheosisai . . . puszta emlékezet. 

A mi az egyház győzelmét iileti, az biztosítva van ; 
fájdalmai azért vannak megengedve, hogy tagjait megtisz-
títsák és méltókká tegyék e győzelemre. 

J. de R. 

IRODALOM. 
= „Monumenta Ecclesiae Strigoniensis jussu et sumptu 

Eminentissimi et Reverendissimi Domini Joannis Cardina-
lis Simor, Principis Primatis, Archi-Episcopi Strigoniensis 
cet. cet. Ordine ch ronologico disposuit, dissertationibus et 
notis illustravit Dr. Ferdinandus Knauz, Abbas de Szerfel, 
Ecclesiae Metrop. Srigon. Canonicus cet. cet. Tomus secun-
dus. Ab anno 1253. ad annum 1321 — 1 — 927. cum 6 ta-
bulis lithographicis et 14 sigillisligno incisis. Strigonii 1882. 
Typis descripsit Gustavus Buzárovits. 118 ív negyedrétben. 
Ara 10 frt . Kapható csakis a szerzőnél. 

V E G Y E S E K . 
— Nagy szellem mindenre ráüt i a nagyság pe-

csétjét . Igy tet t kegyelmes főpásztorunk, főm. és 
ft. SilllOr J á n o s bibornok herczeg-primás és esz 
tergomi érsek ur ő eminentiája. Midőn mi ország-
szerte még csak készültünk gyenge erőkkel , 
apró igyekezettel emlékezetessé tenni püspöksége 
félszázados örömünnepét , ö eminentiája előre el-
homályositott mindent, a mi tiszteletére tör ténhe-
tik, kettős nagyszerű alapí tványával , melyek mind 
egyike százezer forintnyi tökéből áll, az egyik kedvelt 
szülővárosában, az ös magyar királyi székhelyen, 
Székesfehérvárot t létesítendő árvaház számára, a 
a másik a nagyszombati társas kápta lan javára. 

— A Lembergben folyó politikai hütlenségi pör folya-
mából kitűnt, hogy a politikai hűtlenséggel karöltve já r t 
az egyház iránti hűtlenség. Naumowicz lelkész bevalotta, 
hogy az az ismert hnileczi áttérési eset a muszka schismára, 
saját szavai szerint, demonstratio akart lenni Róma állító 
lagos latinizáló törekvése ellen. Erre az esküdtek egyike 
inditványozá, hogy ezen vallomás értékének szakszerű meg-
állapítása végett a lembergi egyetem dogmatikai és egyház-
történelmi tanárai véleményadásra hivassanak fel. Nem 
tudjuk, elfogadtatott-e az esküdt ezen indítványa, de az 
kétségtelen, hogy a szaktudósok véleménye más nem lehet, 
mint Naumowicz ineghazudtolása. Annyira nem latinizálja a 
görög egyházat Róma, hogy p. X I I I . Leó pápa a galicziai 
sz. Vazulrend ujjáalkotásáról szóló minap közlött apostoli 
levelében határozott engedélyt ad kath. szertartású if jaknak 
sz. Vazul rendjébe való lépés végett a görög szertartásra át-
térni. Ha ez is latinizálás : akkor Naumowicz görög katho-
likus pap eszét gyógyíthatatlanul megzavarta muszka sza-
kadárság. 

Előfizetésre felhívás. 
T. féléves olvasóinkat, kik jövő félévre még nem intézkedtek, kér-

jük az előfizetés mielőbbi megtételére. A t. olvasók gyors, tömeges intéz-
kedése megkímél bennünket időnk szétforgácsolásától. Teljes példányok-
kal folytonosan rendelkezésre állunk. Mivel szándékozunk ügyünkön a 
jövőben lendíteni, azt annak idején fogják látni t . olvasóink. 

Előfizethetni 
félévre 5 fr t tal , egész évre 10 f r t ta l . minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stiíczió-utcza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest , Muzenm-körut, 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1882. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 


	Tartalom
	1. szám
	2. szám
	3. szám
	4. szám
	5. szám
	6. szám
	7. szám
	8. szám
	9. szám
	10. szám
	11. szám
	12. szám
	13. szám
	14. szám
	15. szám
	16. szám
	17. szám
	18. szám
	19. szám
	20. szám
	21. szám
	22. szám
	23. szám
	24. szám
	25. szám
	26. szám
	27. szám
	28. szám
	29. szám
	30. szám
	31. szám
	32. szám
	33. szám
	34. szám
	35. szám
	36. szám
	37. szám
	38. szám
	39. szám
	40. szám
	41. szám
	42. szám
	43. szám
	44. szám
	45. szám
	46. szám
	47. szám
	48. szám
	49. szám
	50. szám
	51. szám
	Oldalszámok
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	273����������
	274����������
	275����������
	276����������
	277����������
	278����������
	279����������
	280����������
	281����������
	282����������
	283����������
	284����������
	285����������
	286����������
	287����������
	288����������
	289����������
	290����������
	291����������
	292����������
	293����������
	294����������
	295����������
	296����������
	297����������
	298����������
	299����������
	300����������
	301����������
	302����������
	303����������
	304����������
	305����������
	306����������
	307����������
	308����������
	309����������
	310����������
	311����������
	312����������
	313����������
	314����������
	315����������
	316����������
	317����������
	318����������
	319����������
	320����������
	321����������
	322����������
	323����������
	324����������
	325����������
	326����������
	327����������
	328����������
	329����������
	330����������
	331����������
	332����������
	333����������
	334����������
	335����������
	336����������
	337����������
	338����������
	339����������
	340����������
	341����������
	342����������
	343����������
	344����������
	345����������
	346����������
	347����������
	348����������
	349����������
	350����������
	351����������
	352����������
	353����������
	354����������
	355����������
	356����������
	357����������
	358����������
	359����������
	360����������
	361����������
	362����������
	363����������
	364����������
	365����������
	366����������
	367����������
	368����������
	369����������
	370����������
	371����������
	372����������
	373����������
	374����������
	375����������
	376����������
	377����������
	378����������
	379����������
	380����������
	381����������
	382����������
	383����������
	384����������
	385����������
	386����������
	387����������
	388����������
	389����������
	390����������
	391����������
	392����������
	393����������
	394����������
	395����������
	396����������
	397����������
	398����������
	399����������
	400����������
	401����������
	402����������
	403����������
	404����������
	405����������
	406����������
	407����������
	408����������


