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T A R T A L O M - J E G Y Z E K 
a „Religio" 1891. I. félévi folyamához. 

Vezéreszmék és Tanulmányok. 

Az újév hajnalán. A szeri. 1. 
Az Istenben való hit emberi természetünk törvénye. 1, 

2, 4, 7, 11. 
Az Ur dicsősége Afrika néptörzsei fölött. 2. 
Adatok a papnevelés elméletéhez. Dr Mihály fi Ákos- tói. 3,4. 
Boldog Pirrotti Mária Pompilius. Dr Csősz Imrétől. 5, 6. 
Katholikus nagygyűlés. Dr F. C. Á-tól . 6. 
f Simor János 1813—1891. A szeri. 7. 
Simor János bibornok végrendelete. 7. 
Papi lelkület. Dr Mihályfi A.-tól. 7. 
Simor-gyász Magyarországon. A szerk. 8. 

Nm. és ít. Császka György püspök ur beszéde ugyan-
arról. 21. 

f Windthorst Lajos. 1812—1891. 22. 
j Nm. és ft. dr Samassa József egri érsek ur megnyitó 

beszéde a Szent-István-Társulat márczius 19-én tartott 
közgyűlésén. 23. 

Alelnöki jelentés a Sz.-I.-T. ugyanazon közgyűlésén, 23, 24. 
Hozanna ! . . . Feszítsd meg ! . . 

A szeri. 24. 
A világ legnagyobb eseménye — 

\ halál. 24. 
Alleluja ! A szeri. 25. 
SS. D. N. Leonis d. p. P. XIII. 

eppos imperii Austriaci. 25. 
Egy szent Triduum a nagykárolyi kegyes-rendieknél. 9. 'Orazágos figyelemre méltó, vagyis : Miniszteri leirat 
Danielik János emlékezete. Kivonat Szvorényi Józsefnek 

a magy. tud. akadémiában 1891-iki jan. 26-án tartott 
,.Emlékbeszéd t-éből. 9. 

Krisztus Urunk az egész emberiség megváltója, mert ő 
mindnyájunkért szenvedett és meghalt. I. b. Simor 
János bib. legutolsó főp. tanitása. Magy. a szeri. 10, 11. 

Tűnődés. Papi szellejmről és az „Associatio perseverantiae 
sacer dotalis"-ról. (12) 

Minő törvényes erővel birnak a különféle miniszteri ren-
deletek Ausztriában? H. Gy.-tői, 12. 

Érdekes leleplezés. B. e. Hám János szatmári püspök 
arczképének leleplezése az általa alapitott konviktus-
ban. @ ) 

Magyarország kath. ifjúságának nevelőihez sz^Alajos há-
romszázados ünnepe alkalmából. A szeri. (Í4y 

Szentséges atyánk XIII. Leo pápa apostoli levele szent 
Alajos jubiláris ünnepére vonatkozólag Magy. a szerli14. 

A római Universitas Gregoriana és sz. Alajos harmadik' 
centenáriuma. 14. 

f Mihalovics József bibornok, zágrábi érsek. 1814— 
1891. A szeri. 15. 

Az egyház világi hatalma. (15) 16, 17. 
A magv^r primások székhelyének ügye a képviselőház 

előtt. 
A primási szék áthelyezése. Dr Dudel János-tó\. lik-
Szent Alajos centenáriumára vonatkozó Decretum. 16. 
Mgr D'Hulst a párisi Notre-Dame szószékén. 17, ÍBT̂  
Intentio faciendi quod facit ecclesia. vonatkozással a ,.M. 

Állam"-ban nyilvánult téves felfogásra. Dr Ocsényi 
A.-tôl.Çl8) 

A másodiíTreformáczió Magyarországon. JBrázay J.-tól. (1^. 
A primási székhely ügyében. 19. 
A katholikus önvédelem országos meginditását halasztani 

többé nem lehet. A szerlf^Z0) 21, 22, 26, 27, 29, 30, 
31, 32, 33, 38, 39, 40. 

A primási székhely ügyében az esztergomi főkáptalan 
emlékirata. 20. 

Nm. és ft. dr Schlauch LŐrinCZ püspök ur beszéde a 
főrendiházban a kisdedóvókróí szóló tvjavaslatról már-
czius 9-én. 20. 

Nm. gróf Zichy Nándor ur beszéde ugyanott ugyanarról 
a tárgyról. 21. 

Nagyheti gondolatok, 

a nagypénteki kálváriái 

Epistola ad aeppos et 

polit, községek kötelességeiről az egyházi és hitvallásos 
iskolai költségek iránt. 26. 

Egyházi gyászbeszéd Windthorst fölött. Mondotta Berlin-
ben a nagy férfiú temetésekor dr Kopp György boroszlói 
hg-püspök. 27. 

t Pásztélyi Kovács János. 1824—1891. A szeri. 28. 
Az országos kath. tanitógyülés ügyében az előkészítő-

bizottság két levele. 28. 
De vaticana specula astronomica restituenda et ampli-

ficanda Leonis XIII. Constitutio. 29. 
Az országos kath. tanitógyülés ügvében nm. és ft. dr 

Roskoványi Ágoston nyitrai püspök levele és Petrovácz 
József kalocsai érseki tanitó-intézeti igazgató nyilt levele 
dr Kouilóssy F. országgyűlési képviselőhöz, mint az 
orsz. kath. tanitógyülés elők. bizottsága elnökéhez. 30. 

Nemzetközi katholikus tudományos kongresszus Párisban. 
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40. 

Adalék a munkás-kérdéshez. Egy plébánostól. 34. 
„Kasznár uram tehene." Bizonyos komáromi urak figyel-

mébe ajánlva. Katholilus-tói. 34. 
A két társadalom : egyház s állam. Csippél F.-től. 35, 36. 
Mária hava. A szeri. 37. 
A „Szűz Mária Magyarország Védasszonya" nevü ima-

egyesület lapjának első vezérimája. 37. 
Ave a rónán. (Költ.) S. J. Rosty K.-tól. 37. 
Ki kell göngyölni azt a (kath.) zászlót ! <S-től. 39, 40. 
A pécsi székesegyház kápolnáinak theologiája fali fest-

ményekben. 40, 41, 42, 43, 44. 
SS. D. N. Leonis d. p. P. XIII. Litterae encyclicae de 

Conditione Opificum. 41, 42, 43, 44, 45, 46.' 
Becses irodalmi lelet Űrnapjára. Luther Márton levele 

Révay Ferenczhez Krisztus Urunknak az oltáriszeut-
ségben jelenléte mellett. 42. 

Űrnapján. Bemutató Paszlavszly S. munkatársunk sajtó 
alatt levő szentbeszédeiből. 45, 47. 

A szent Sziv temploma az ország szivében. (Költ.) S. J . 
Rosty K.-tól. 46. 

A franczia papság polgári alkotmánya és annak követ-
kezményei. Füssy T.-tól. 47, 48, 50. 

f Fektor Gáspár O. S. B. emléke. 48. 
Szent Alajos dicsőségbe lépésének harmadik centenáriu-

mán. 1591—1891. jun. 21. A szeri. 49. 



Ordo occasione Dedications Ecclesiae Cathedralis Quin-
que-Ecclesiensis observandus. 49. 

Szerbia és a kath. egyház. 51. 
A montmartrei bazilika, Francziaország nemzeti fogadalmi 

templom. 51. 
Az iskolaév végén iskoláinkról és még valamiről. 52. 

Egyházi Okmánytár 

XIII. Leo pápa levele keresztről nevezett sz. János, a 
karmeliták alapitójának harmadik centenáriuma alkal-
mából, 34. 

Nekrológok. 
Bugyis András prépost, ungvári plébános, f 1890. decz. 26. 
Fektor Gáspár sz. Ben.-r. áldozópap, házi lelki atya Pan-

nonhalmán. f 1890. decz. 29. 
Supka Jeromos zirczi apát. f 1891. febr. 17. 
Simon Zsigmond tihanyi apát. f*1891. márcz. 13. 
Felsőeőri Pyrker Ambró. f 1891. jun. 24. 

Egyházi Tudósítások. 
a) Belföld. 

Budapest. Boldog újévet! Prognosztikon. Tisza Lajos gr. 
újévi beszéde a miniszterelnökhöz s gr. Szápáry Gyula 
vál âSZâ Bi vallásügyi összeütközésekre vonatkozólag. 1. 
— Az első győzelem. 2. — A valláspolitikái helyzet. 
3. — A közigazgatási reform. 4. Magyarország 
katholikusainak nagygyűlése. 5. — A kisdedóvás. 6, 7. 
— Utóhang a legutóbbi képviselőházi vitákhoz. 11. — 
A harcz a katholiczizmus ellen Magyarországon. 14. — 
A khaosz. 16. — Katholikus tanitók nagygyűlése. 17. — 
Oktatásügyi divatok. 18. — Utóhang a főrendiház val-
lásügyi vitáihoz. 23. — Kath. akczió Magyarországon. 
26. — Húsvéti körültekintés. 27. — Az elkeresztelések 
ügye. 30. — Hamis jelszavak. 35. — A munkásmoz-
galmak május elsején. 36. — A febr. 26-iki kultusz-
miniszteri rendelet. 38. — Az elkeresztelési kérdés egy 
furcsa megoldása. 43. — A közigazgatás államositása 
és a vallási társadalom. 47. — Egy interpelláczió a 
primási szék betöltéséről és annak tanulságai. 49. — 

Budapest. A kegyes tanitórend magyarországi főnökének 
körlevele Pirotti Mária Pompilius emlékünnepe alkal-
mából. 4. 

Budapest. Beksics et comp, pro domo sua. 24. — A mi 
él, az mozog, vagyis a belga katholikusok már nemzet-
közi katholikus kongresszusok tartását tervezik. 29. — 
Protestáns dicsekvések és nagyralátó aspirácziók. I. II. 
III. 31, 32, 33. — Gróf Apponyi Albert legújabb állam-
férfiúi tette és nyilatkozata a képviselőházban. 44. — 
Apostoli királyi nyilatkozat, melyhez egy kis szó fér. 50. 

Bebreczen. Debreczeni protestáns egyházpolitika a kath. 
egyházzal szemben. 40. 

Eger. Az egri érsek legújabb politikai és egyházpoli-
tikai irányzatai. 5. — „Katholikus Olvasókör" alakulása 
Oroson. 22. — A folyó évre tervezett országos kath. 
tanitógyülés ügyében főpásztori intézkedés. 28. — A 
Tárkányi-féle magyar szentírás második kiadása. 43. — 
A kath. leányiskolák fejlődése Egerben. 47. 

Esztergom. Archi-Episcopi vota, gratiarum, actio et 
adhortatio. 7. - Simor-gyász : A főmegye búcsúja a fő-
pásztortól. Az ország és a főváros Testületek. A fővá-
rosi napi sajtó nyilatkozataiból. Nevezetesebb táv-
iratok. 8. 

Győri egyházmegye. A kath. hitélet mezejéről. 34. — 
Sz. Alajos ünnepe. 50. 

Gyulafehérvár. Felelet Febroniusnak Erdélyből. 4. 
Kalocsa. Az országos kath. tanitógyülés kérdéséhez. Ft. 

Majorosy János püspök, érseki helynök levele dr Kom-
lóssy Ferenczhez, a kath. tanitók országos nagygyűlése 
előkészitő bizottságának elnökéhez. 25. 

Kecskemét. A „meglövöldözötf feszület ügyében. 38. 

Liptó-Rózsahegy. Pirotti-triduum. 9. 
Nyitra. Akczió és reakczió. 9. — Régi tervek; régi aján-

latok. 12. — Néhány vonás a párisi katholikus élet-
ből. 15. — Tisztelet a királynak. 21. 

Onnau, a honnan. Állami közigazgatás és eskü. vagyis 
mit tervez a megyék államosításáról szóló tvjavaslat az 
eskü tekintetében? 39. — Klerikális liberalizmus. 42. 

PéCS. Főpásztori szózat, mely az egyházmegye papságát 
a restaurált bazilika fölszentelésére meghívja. 45, 46. 

Szatmár. A „felekezetek közötti békességről" beszélnek, 
mikor a kath. hitet támadják. 18. 

Székesfehérvár. Főpásztori szózat Simor János bibornok 
elhunyta alkalmából. 9. — Literae pastorales ad clerum 
pro S. Quadragesima. 12. — Főpásztori rendelet szent 
Alajos centenáriumának megünneplése iránt. 36. 

Vecsés . Aranymise. 38. 
Veszprém. A veszprémi kath. nagygyűlés. 51. 

b) Külföld. 

Ángolország. Manning bibornok legújabb nyilatkozata a 
társadalmi kérdésről. 19. 

Bajorország. A jezsuita-kérdéshez. 3. — Protestáns féle-
lem a szent kereszt tiszteletétől és még valami. 48. 

BéCS. Ft. Stadler serajevói érsek állítólagos jelöltsége a 
zágrábi érseki székre és annak oka. 49. 

Belgium. A társadalmi kérdésről Kutten lüttichi segéd-
püspök röpirata. 47. 

Berlin. A Windthorst-ünnepről születésének 80-ik évfor-
dulója alkalmával. 10. — XIII. Leo és Windthorst. 27. 

Észak-Amerika. A katholiczizmus az Egyesült-Államok-
ban. 16. — Az iskola-kérdés,az Egyesült-Államokban. 24. 

Francziaország. A franczia püspöki kar újévi nyilatko-
zatai. 5. — A munka és a válságos társadalmi állapo-
tok. 33. — A jelen időben mi a teendő ? Mit mond az 
aixi érsek s mi ujitást vitt be a kátéba ? (Bevitte a 
hivek kötelességeiről szóló tan kifejtését a — politikai 
tevékenységre vonatkozólag.) 37. -— Lavigerie bibornok 
levele Richard biboros párisi érsekhez. 38. 

Hannover. Püspöki halotti beszéd Windthorst sirja telett. 27. 
Közép-Mongolország. Apostoli élet a pogányok között. 2. 
London. A katholikusok egvenjogositása Angliában. 21. 
Németország. „Protestáns szellem" henczegő dicsekvése. 

29. — Yámsorompó a műveltség ellen. 35. 
Olaszország. „Polgári" temetkezés. 34. — Protestáns 

kongresszus Firenzében. 38. — XIII. Leo pápa levele a 
hitfentartás egyesületéhez. 52. 

Orosz-Lengyelország. A vallási kérdés a lengyel nép-
nél. 46. 

Páris. A társadalmi mozgalom Francziaországban. 12. — 
A politikai helyzet és a püspöki kar Francziaország-
ban. 13. — A katholikus Francziaország politikai nyo-
morúsága. 19. — Richard biboros párisi érsek válasza 
a franczia katholikusok mikénti politikai gondozásáról. 
26. — Francziaország püspökei, mint a pártok fölötti 
katholikus politika vezérei. 28. A vallási kérdés. 29. 

Portugal. Kath kongresszus Bragában. 50. 
Róma. A római karácsonyról. Beszámolás 2. — Epipha-

nia Rómában. 6. - XIII. Leo pápa legbensőbb életé-
ből. 10. — A kath. missziók 1890-ben. 11. — OlaSz 
ország helyzete a lefolyt kormányválság után 14. — 
Szentséges atyánk allocutiója a szent Collegiumhoz. 19. 
— Olaszország szövetségei és a pápai kérdés. 21. — 
A hármas szövetség és a római kérdés. 22. — A pá-
paság és a keleti n. e. papság. 31, 49, 51, 52. — 
Jérôme Napoléon utolsó perczeiről. 32 — Nagy szent 
Gergely centenáriuma. 34. — Mivé lett az „örök vá-
ros?" 37. — A társadalmi kérdésről szóló pápai en-
cyklika közzétételének előestéjén. 41. — A hangulat, má-
jusi ajtatosság, nerii sz. Fülöp, Űrnapja a Vatikánban. 
45. — Nagy sz. Gergely tizenharmadik centenáriuma 
és a gregoriánus ének. 48. 

Spanyolorország. A katholikusok és a képviselőválasz-
tások. 39. 



A „Religio" Tárczája. 
A könyek isteni adománya. Faber atya után. 1. 
A görög-keletiek Komáromban. Statisztikai kép és törté-

neti visszapillantás. S-r. 13. 
A görög-keletiek Komáromban czimü czikkhez. Irta Rusz-

tikusz. 14. 
A katholikus ifjúság szocziális akcziója. 22. 
Nagypénteken. Költ. Rudnyánszky Gy.-tól. 24. 
A social-democratia paradicsomáról szóló röpiratból mu-

tatvány. 31. 
Az alföldi magyar paraszt-socializmus néprétege. 52. 

Katholikus Köztevékenység. 

A budapesti Katholikus Kör ötödik felolvasó estélyéről 
jelentés. 4. 

Gróf Zicliy Nándor és a katholikus nagygyűlések ügye 
Magyarországon. 5. 

Katholikus állásfoglalás a kisdedóvásról szóló tvjavaslat 
hitvallástalan jellege ellen. Gróf Zichy N. levele. 

Gróf Cnorinsky Igó, gr. Zichy Nándor, dr Breznay Béla, 
dr Fischer-Colbrie Ágost, dr Kisfaludy Á. Béla, dr Kiss 
János felhívása a kath. tudósok II. nemzetközi kon-
gresszusában való részvevésre. 10. 

Az esztergomi főkáptalan köszönete a Simor-gyászban 
való részvételért. 10. 

A bpesti Kath. Kör gyászünnepélye Simor János bib. hg 
prímás emlékére. 10. 

A Katholikus Nagygyűlést előkészítő bizottságnak meg-
alakulásáról. 15. 

Katholikus autonomiai mozgalom a fővárosban. 15. 
A „ katholikus autonomia" ügyében megindult budapesti 

mozgalom első nagy üléséről jelentés. 17. 
Az orsz. kath. tanitó-gyülés ügyében fordulat. 24. 
Az országos kath. tanitógyülés előkészítő bizottságának 

ápr. 20-iki üléséről. 33. 

Katholikus Egyleti Élet. 
A budapesti Katholikus Kör II. rendes közgyűlésének 

kihirdetése és megtartása. 18. 
A Szent-István-Társulat választmányi gyűléséről. 12, 13, 

18, 19, 31, 34, 35, 41. 
A Szent-Imre-Egyletben Lubrich A. értekezése Stuart 

Mill és Comte-ról. 12. 
A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztályá-

ról. 15, 38, 40. 
A budapesti páli sz. Vincze-egyletről. 16. 
A Szent-István-Társulat ezidei vagyis XXXVIII. rendes 

nagygyűléséről. 21, 2?. 
A kassai kath. legény-egyesület évkönyvéről. 27. 
A Szent-László-Társulatról. 34, 35. 

Irodalom. 
A vallás ügyében. Néhány szó Magyarország értelmessé-

géhez. Abból az alkalomból, hogy a Religio cz. lap 
az alapítás félszázados évfordulóját elérte. Irta dr 
Breznay Béla. 1. 

Ifjúság öröme. 3. 4. köt. 1. 
A Megváltó. Irta Buza S. 3. kiadás. 1, 11, 28. 
Lubrich Ágost, Természetbölcselet 1. II. köt. 2. 
Gebé Andor, Bibliai régiségtan. 2. 
Dreisziger Ferencz, Önképzésünk akadályai. 2. 
Bodnár Gáspár, A család apostola. 2. 
Weísz-Makra-Rózsa, A kereszténység védelme erkölcsi és 

művelődési szempontból. 2, 11. 

Babik József, A magyar kath. egyházi ének története. 2. 
P. Benj. Elbel o. s. Fr., Theol. morális, ed. P. Ir. 

Bierbaum o. s. Fr. 2. 
Szeniennyei- Kapossy, Római kath. énekek. 2. köt. II. f. 2. 
Horvát János, A kath. egyház szertartásai. 3. 
Horvát János, Kath. egyháztörténet rövid foglalatja. 3. 

1 GyürJcy Ödön, Költemények. 3. 
! Walter Gyula, Szent beszéd. 4. 
i Mészáros Kálmán, Sz. Fer. r. atya. A szent Család kis 

követe. 11. 
Az ájtatos éŝ  ügyes ministráns fiu. 11. 
Kapisztrán, Ébredjünk és egyesüljünk! 11. 
Bányik Ignácz S. J., Katholikus oktató és imádságos 

könyv. 11., 
Dr Laurán Ágoston, Egyházpolitikánk, különös tekintet-

tel az ,autonomiá"-ra. 11. 
Dr Rada István, Molière élete és munkái. 11. 
A budapesti növ. papság irod. iskolájának jelentése. 11. 
Rajner Lajos, Gedeon harmatos és száraz gyapja. Szent 

beszéd. 12. 
Rosty Kálmán S. J., Márcziusi ibolya-koszorú sz. József 

tiszteletére. 16. 
Dr Karsch Lollion irodalmi jelentése a „Szentirástan 
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Az újév hajnalán. 
A világtörténelem középpontja — az Isten 

Fia Jézus Krisztus. Az ó-világ az ö csodálatos 
születésének varasában tel t l e ; az egész uj-világ 
a Golgothán kifolyt engesztelő isteni vér érde-
meinek gyümölcséből táplálkozik. A mi nemes és 
fenséges, kedves és boldogitó a keresztény népek 
életében ta lá lható s ami őket az ó- és uj-világ 
minden pogány népe fölé lelki műveltségben és 
anyagi haladásban magasan kiemeli : mindarra — a 
betblehemi jászoltól kezdve a golgothai kinos 
halálon át fel egész az ő dicsőséges mennybe-
meneteléig — Jézus Krisztus képesi tet t és tani-
to t t ki bennünket. 

Most már teljesen á tér tem a mi ősi, ker. 
kath. üdvözlésünknek Jézus Krisztus i ránt való 
bensőséges szeretettől áradozó, őt, mindenek fölött 
csak őt dicsőitő felkiáltását : Dicsértessék a Jézus 
Krisztus! Valóban, a világtörténelem filozófiájának 
legfőbb elve rejlik egy hamisi ta t lan keresztény 
lélek e hitvalló felkiáltásában. Csodálatos dolog ! 
A mi dadogni kezdő kisdedeink, a mi földet 
turó szegény munkásaink és napszámosaink aja-
kán mindennap százszor megfordul a világtörté-
nelem legfőbb principiuma, melyet Szokrates, 
Plátó, Arisztoteles, Cato és Cicero bizonyára 
szerettek volna legalább messziről látni, — de 
nem lá tha t t ák ; mig mi azt szivünk mélyébe be-
zárva -hordozzuk lelkünkben és hirdet jük ajkain-
kon, kicsinyek és nagyok, gazdagok és szegé-
nyek, urak és szolgák, tudósok és tudat lanok, és 
egész életünk, egyik év a másik után követ-
kezve, valóságosan nem egyéb mint az, hogy 
hitünk, reményünk, szeretetünk minden kitel-

hető igyekezetével és lelkesedésével — „dicsér-
tessék a Jézus Krisztus !" 

Azt mondják, a kereszténység, Krisztus val-
lása, — a szeretet vallása. Nincs különben ! Sőt 
igazán, nincs szembeszökőbb megkülönböztető 
jellemvonása a mi ker. vallásunknak — a szere-
tetnél. Jézus Krisztus önfeláldozó szeretete oly 
szeretetet gyulasztott az emberi szellemben, 
a melyhez hasonlót a világ soha nem látott , 
sem most, sem azelőtt. Mindenkit és mindent 
elfelednek az emberek; csak egyet nem tud az 
emberi lélek elfeledni: Jézus Krisztust és az ő 
szeretetét. 0 és az ő szeretete örökké él a ke-
resztény lelkek szeretetében, mely életben és 
halálban, örömben és szomorúságban csak egy 
kifakadást ismer, — ezt: „Dicsértessék a Jézus 
Krisztus !" Ily ragaszkodás, ily lelkesedés, ily di-
csőítés a világon több nem volt, nincs és nem 
lesz soha. Van a világtörténelemben sok nagy 
név: világhóditók, bölcsek, lángeszű tudósok, ra-
gyogó elméjű gondolkodók neve, kik kortár-
saikra és nemzetükre, sőt részben az utókorra 
is fényt árasztanak ki nagy leikökből. De hol 
vannak most1?! Egy ideig tele volt a világ ve-
lök, feltűnés és izgalom követte nyomdokaikat, 
azután pedig, nos hát mit tehet tek volna egyebet 
mint meghaltak, azaz kiléptek az élet köréből 
és levének a tudománynak élettelen tárgyai, 
holt férfiak holt nevei. A nép nem ismeri őket, 
a gyermekek, a szegények, a munkások nagy 
világa nem érdeklődik i rántuk, nem is bir tu-
domással róluk. Csupa holt ember, csupa holt 
név! A bethlehemi jászolban fekvő gyermek és a 
golgothai kereszten függő Isten-ember neve, Jézus 
Krisztus, ez már egészen másféle név. Ezt is-

1 

9 
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m e r i minden gyermek, ezért lelkesül, r a jong 
szegény és gazdag, tanula t lan és tudós egyaránt . 
És ezt a nevet nemcsak ismerik és tisztelik az 
életben, ezt a nevet mindenki , a kiben érzés 
van, mindenek fölöt t szereti is. S ez a szeretet 
Jézus Krisztus és az ő neve i rán t , ez a keresztény 
czivilizáczió legszembeszökőbb megkülönböztető 
jele. Ily szeretet a világon több nincs. Vele kelünk, 
vele alszunk. Vele kezdi a gyermek nyelvének 
gagyogását, eszének megnyi lásá t ; vele kezdi a ker. 
férfi és női sziv minden válalkozását ; vele végzi 
a k i f á rad t emberi szellem földi vándorlását . Di-
csértessék a Jézus Krisztus ! Ez a mi hi tval lásunk 
veleje, ez a mi életünk, ez a mi mindenünk. A 
szere te tnek ily uralkodása — ily ragaszkodása 
több nincs. Keresztén}^ val lásunk is teni eredeté-
nek , is teni jel legének és igazságának ez egyik leg-
megkapóbb bizonyitéka. A korzikai sas, nagy Napo-
leon le lkét is a szeretet , melyet Jézus Krisztus 
kel teni tudot t , győzte meg a keresztény vallás is-
teni erejéről. Persze, hogy ez csak akkor tö r t én t , 
mikor ezt az óriás szellemet a csapások megtaní -
to t t ák h á t a t fordi tani az önzés sugallatainak és a 
világ hiúságainak — s alázatos szivvel elfogadni 
a legfensőbb Lény at}^ai k iokta tása i t . Volt idő, 
t ud juk , mikor ez a büszke korzár, azt a szent 
aggas tyánt , kinek neve Y II. Pius vala, „komé-
diás" gúnynévvel mer t e megsérteni . Akkor még 
nem lá t t a Jézus Krisztus szeretetét , a melynek 
első szolgája vele szemben VII. Pius vala. De 
hal l juk nagy Napo leon t : hogy bizonyult be nagy 
lelke előt t a Jézus Krisztus szeretete ál tal a mi 
keresz tény vallásunk is teni fensége. Szent Ilona 
szigetén a legnagyobb hadvezérek egyike ezt i r t a 
be emlék i r a t ába : 

„Bámulatba ej tenek nagy Sándor hódi tása i ; 
az a hóditó azonban (t. i. Krisztus) nem pusz-
t án egy nemzete t hódit meg és kö t le magához, 
hanem az egész emberiséget . 0 az ember szere-
t e t é t akar ja , vagyis azt a mi t a bölcs néhány 
ba rá t j á tó l , az a tya gyermekeitől , a tes tvér tes t -
vérei től is sokszor h iába kiván, egy szóval; ő a 
sziveket aka r t a meghódítani. És ezt ő maga szá-
mára és egészen a maga számára k ivánta lefog-
lalni, — és sikerült is neki. Sándor, Caesar, 
Hannibál minden genial i tásuk mel le t t ezt soha 
el nem érték. Ok meghódi to t ták a világot, de 
nem érhet ték el azt, hogy most csak egy barát-

juk is éljen. Krisztus szól, és most és a jövendő 
nemzedékek szorosabb kötelékkel vannak hozzá 
lekötve a vér kötelékeinél. Ki nem akar ja az ő 

akaratának e csodatételénél a világot t e remtő Igét 
fe l i smerni !? Krisztus legnagyobb csodatétele ké t -
ség kivül a szeretet birodalma, melyet a lkotot t . 
Mindnyájan, kik benne hisznek, érzik ezt a cso-
dálatos természetfölöt t i szeretetet , ezt a szent tü-
zet, melyet ez az uj Prometheus hozott le az 
égből, melynek erejét és t a r tósságá t a mindent 
elpuszti tó idő nem gyengi thet i s nem korlátoz-
ha t ja . Én, Napoleon, ezt csodálom leginkább, 
mer t g y a k r a n gondolkodtam fölötte. És ez ne-
kem fe lülmúlhata t lanul bebizonyit ja Krisztus is-
tenségét. Nekem ugyan sikerül t lázba hozni a 
tömegeket ,melyek é re t tem meghal tak. Is ten őrizzen 
azonban, hogy bár legcsekélyebb hasonlatosságot 
is ta lá l jak a ka tonák lelkesedése és a keresztény 
szeretet között, melyek ugy különböznek egymás-
tól, m i n t az ő okaik. De csak megjelennem kel-
lett , egy felvillanyozó tekintet , hangom — mindent 
megte t t . Hanem ezt a varázserőt senkivel sem 
közölhe t tem; tábornokaim egyike sem kap ta á t 
tőlem, egyik sem ta lá l t a ki ny i t já t . Éppen igy, 
én sem vagyok képes nevemet és szerete temet 
a szivekben megöröki teni . Most sz. I lona szige-
tén vagyok ! Hol vannak szerencsémnek uclva-
ronczai? Gondol-e valaki r eám? Hol vannak ba-
rá ta im ? Ah igen, t i ke t t en-hárman , t i a hűség 
ha lha ta t lan ja i , t i osztoztok velem a számkivet-
tetésben. Még néhány pi l lanat és t e t ememet 
visszaadják a földnek, hogy a férgek eledele 
legyen. Mily mély örvény tá tong az én mélysé-
ges nyomorúságom és a Krisztus örök uralko-
dása között , a kiről prédikálnak, a k i t szeretnek, 
a k i t imádnak, — a ki az egész föld kereksé-
gén él!" 

Oh igen, Jézus Krisztus él ; ma és holnap 
és mindörökké. 

Azért szóljon hozzá a szeretetnek üdvözlése 
mind já r t az ú jév ha jna l án ; szóljon, ha eljön, az 
élet alkonyán ; szóljon az örökkévalóság küszö-
bén, minden ajakról , minden szívből: 

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
Mindörökké. Amen. *** 

Az I s t e n b e n v a l ó h i t 
emberi természetünk törvénye.1) 

Mióta a vallás utolsó nagy védelmei napvilágot lát-
tak, az idők és emberek nagyot változtanak, és az uj lelki 
szükségletek az igazság védőire u j kötelességeket róttak. 

l) Fő tekintettel világi olvasóinkra, de hogy papi olvasó 
közönségünknek is hitvédelmi szentbeszédek vagy értekezések szá-
mára eszméket szolgáltassunk, egy kiváló franczia hitvédő nyomán 
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A pap, ki jellegénél fogva az örökkévalóság tényezője, 
tanításaiban az időhöz köteles alkalmazkodni, mert habár 
az emberi szenvedélyek mindig ugyanazok maradnak, a 
tévedések folytonosan változnak. Ez mindenesetre ke-
vésbbé a dolgok velejére, mint inkább alakjára nézve 
történik és azért a divat tarka rojtjai alatt könnyen fel-
ismerhetjük a mindig megujuló plagium, a gondolatok 
egymástól való lopásának lelki szegénységét. De éppen 
ezért annál szükségesebb a tévelyt u j burokjában meg-
támadni, hogy igy a kereszténység u j védelme által uj 
fényben jelenjen meg és hogy igazságának bizonyítékai 
az ellene támasztott ellenvetésekkel arányos lépést tartva 
szaporodjanak. És minthogy az Isten minden tévelylyel 
az ő igazságát számtalan alakban és vonatkozásban állítja 
szembe, bátran állithatjuk, hogy Öt minden más lény 
mellett annál jobban ismerik meg az emberek, minél 
többszörösebb volt a támadás, mely ellene irányult. 

En — századomról fogok beszélni, és bármennyire 
nem vagyok is e századdal megelégedve, én róla mégis 
nem túlságos sok rosszat fogok elmondani. Ugy vagyunk 
valamely századdal is, mint az emberekkel; szeretnünk 
kell, bogy az igazságot sikeresen mondhassak szeriébe. 
A ki kora fölött túlságosan ja jgat , megsérti a Gondvise-
lést és nem ismeri a történelmet: a mult igaz ismerete 
kíméletessé tesz a jelen iránt. 

Századunk iránt érzett minden jóakaratunk daczára, 
mégis kötelességünknek tar t juk azt a szemrehányást 
tenni neki, hogy épp oly istenkáromló mint az előbbi 
század. Miért? . . . Mert köztük nincs más különbség, 
mint hogy ez amannak szellemeskedő élczelődését ál-
tudománynyal, gúnyolódásait udvariassággal cserélte fel. 
Teljes pártatlanság és tudományos szabatosság álarcza 
alatt századunk, hogy mindent megvizsgálhasson, mindent 
felbont; a minek következménye aztán több zavar és 
bonyodalom, mint rombolás. . Törekvésünk czélja, mint-
hogy romokat visszaállítani nem kell, eme lelki bonyo-
dalmak megoldása. 

A jelen apologia első alapját oly sziklatalajban fogjuk 
meglátni, a mely sokkal biztosabb alapnak, mint a hittel 
ellenkező tudomány és filozófia alapja. En elismerem, 
hogy a hitvédelem, bizonyításai nem álluak erő tekinte-
tében magasabban mint a tudományos evidenczia vagy a 
filozófiai bizonyosság ; de a míg a hitellenző tudomány 
csak feltevéseket fog a hit igazságaival szembe állítani és 
a keresztényellenes bölcselkedés csak oly ellenvetéseket 
fog felhozni, melyek a mi hitvédő bizonyítékainknál ezer-
szerte gyengébb alappal birnak : mindaddig a vallás 
mind a kettővel szemben jogában fog maradni és az ő 
itélkezésök ellen az emberi természet józan Ítéletéhez 
fog felebbezni. Mert ez az emberi szellem tévmentes 

ez évben ^ lehetőleg teljes, mindenesetre pedig egészen korszerű 
igazolását fogjuk adni a a) természetfeletti, b) keresztény és 
e) katholikus hitnek. Be fogjuk bizonyítani, hogy a) az Isten által 
kinyilatkoztatott hitet lelkünk kívánja, b) hogy a keresztény Val-
lás Istentől kinyilatkoztatott vallás, c) hogy a katholiczizmus a 
valódi kereszténység. Semmire sincs nagyobb szükségünk, mint 
arra, hogy ezek az igazságok a magyar világi katholikus értelmiség 
lelkében tisztán és világosan ragyogjanak, mint a nap. Akkor aztán 
lesz hitélet s a tanitó egyház nem marad magára, ha hitelveket 
kell védelmezni s az egyház jogait kell biztosítani. A szerk. 

kritériuma, s azon alapigazság, mely szerint a többi 
felett is ítéletet kell mondani. 

Míg mindent a világon kétségbe von a skepticzizmus,. 
természetes hajlamaink kétségbevonhatatlan tekintélylyel 
birnak. Eszünk sokszor téved ; természetünk soha. Ha 
tehát sikerül bebizonyítani, hogy a vallásosságra az 
embernek legyőzhetetlen hajlama van, akkor azt a követ-
keztetést senki vissza nem utasíthatja : hogy a vallás az 
embernek szükséglete is, kötelessége is. 

Már itt világlik ki előttünk, hogy a természetnek 
valódi ellenségei éppen maguk a naturálisták, mert ők 
az emberi természetet, a midőn vallásos hitétől akarják 
megfosztani, a mely az erkölcsi életnek mellőzhetetlen 
része, egyenesen megcsonkítják. Hiába igyekeznek ben-
nünket a pozitív tudomány nevében és az alatt az ürügy 
alatt kizárni a vitatkozásból, hogy mi metaphysikai, anya-
giakat túlhaladó föltevésekből élünk. Nincs nagyobb ha-
zugság ennél. A mit mi e vitába magunkkal hozunk, az 
se nem rendszeres, se nem kérdéses fölfedezések, hanem 
az emberi észre nézve legmellőzhetetlenebb bizonyíték : 
maga az ember. Minthogy a vallásosság tagadhatatlan és 
általános tény, világos, hogy erkölcsi szervezetünk puszta 
hazugság volna, hogy ha a vallásos érzelemnek nem 
valóságos tárgy felelne meg a létezők körében. 

A józan emberi ész e bizonyítása előre eldönti a 
kérdést és napnál világosabban mutat ja , hogy a pozitiviz-
mus, mely az emberi természetet számításon kivül hagyja, 
a hypothesisek, a föltevések legügyetlenebbike. Minden 
tudomány, mely az anyagi tények mellett az erkölcsieket 
nem tudja legalább is egyenlőképp méltányolni és az 
emberi természetet ketté szakitja, hogy kényelmesebben 
eltagadhssaa azt, a mit benne nem lát, vizsgálódásai 
tégelyének fenekén mindig csak mystifikatiót, önámitást 
fog találni. 

Hogy állitásunk elvi biztosság magaslatára emel-
kedjék, minden praemissáit, előzményeit megvizsgáljuk,, 
és e végből az ember természetét legmélyebb alapjaiban 
felkutatjuk, hogy lássuk, vájjon igazán van-e benne ha j -
landóság Istenben hinni s érezzük-e szükségét ennek a 
hitnek. Az erre az előzetes kérdésre adott felelet — 
dönteni fog. Mert a mint látószervünk föltételezi a vilá-
gosságot és ez viszont amazt ugv, hogy e két mestermü 
közöl egyiknek létezése sem érthető meg a másiké nélkül : 
éppen ugy a hit érzéke, a hit iránt való hajlam is föl-
tételezi, hogy ennek tárgya kívülünk megvan és létezik. 
Bátran állithatjuk tehát, hogy lelki szükségletünk, mely 
Istenbe hinni késztet, éppen ugy bizonyítja az Isten létét, 
mint szemünk a világosság létezését, a melyért terem-
tetett. Es ez a következtetés oly találó, oly helyes, hogy 
az ember Isten nélkül — a természet alkotásai között a 
legérthetetlenebb alkotás volna. Figyelmes kutatása és 
vizsgálása ama tehetségeinknek, melyek egészen spontán, 
azaz önként, önmaguktól nyilatkoznak bennünk, a követ-
kező eredményre fog elvezetni: 1. hogy a hit lényeges 
törvénye természetünknek általában és 2. hogy a hit külö-
nösen szellemi és erkölcsi tehetségeinknek mellőzhetetlen 
szükséglete. (Folytatjuk.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, jan. 2. Boldog újévet ! — 
A közélet terén az ugy nevezett elkeresztelések 

ügye s ezzel kapcsolatos vallási kérdés uralkodik min-
denek fölött : az uj év azzal kezdődik, a mivel a letűnt 
esztendőt elbucsuztattuk. Azért mégis boldog uj évet 
prognoztizálnnk hazánknak s nemzetünknek, ha a Gond-
viselés szent kegyelme megóvja országunkat valami vá-
ratlan csapástól. 

Boldogabb esztendőt várunk a vallási ügyek szel-
lőztetésétől, még ha az egyedül üdvözitő vallás s egyház 
ellenfeleitől indul is az, mert meg van irva : satanas 
cribrabit vos sicut triticum. 

Boldogabb esztendőt remélünk, midőn mindenki 
önként, kíváncsiságból, vagy a közélet erős lüktetésétől 
kényszerítve, foglalkozik a hitelvekkel: a tespedés he-
lyébe érdeklődés, az elposványosodás helyébe élénk rnoz-
golód as ̂  ci vallási közöny helyébe életerős hitélet lép. 

Boldogabb esztendőt kivánunk az Ür szőllője mun-
kásainak s hiveiknek, midőn alkalmuk nyilik az eltéved-
teket az örök igazságokról fölvilágositani, a tétovázókat 
hitükben megerősíteni, a hivőket jó példára serkenteni. 

Boldogabbnak kell lennie ez uj esztendőnek, a mely 
ébren találja a katholikusságot országszerte, a melynek 
hajnalán ellenfelei arra virradtak, hogy él még s ural-
kodik e hazában szent István hagyományos örök vallás-
buzgósága. 

Boldogabb lesz amaz év, melynek előestéjén az 
apostoli király ő felsége igazságot szolgáltatott a refor-
mátus Tisza K. tizenötévi miniszterkedése alatt oly galádul 
befeketített kath. papságnak, midőn a pozsonyi hid föl-
avatásánál minden klauzula nélkül elismerte hazafias 
erényeit a trón s ország iránt. Ezért méltán illeti meg a 
tisztelet gr. Szápáry Gy. kormányelnököt, a ki végre 
emanczipálta magát e tekintetben az ismeretes szellem 
alól, mely a trón s ország nagy kárára konkolyt hintett 
a korona és a legmegbízhatóbb s mindenek fölött dinasz-
tikus érzületű testület közé. Ezzel a miniszterelnök ur 
igen nagy szolgálatot tett a trónnak s hazának, eloszlat-
ván a kételyeket, megczáfolváti a vádakat s lehetővé tevén 
minden igaz hazafinak, hogy a naponként váltakozó poli-
tikai áramlatok forgása közepette a szt. István király óta, 
gyakran vészes viszontagságok közt, szilárdan álló tengely 
iránti bizalmat megujitotta s megerősitette, a mely körül 
a magyar állam biztosan folytatja pályafutását a második 
ezerévbe. 

A boldogabb uj esztendő iránti reményeinket csak 
fokozhatja gr. Tisza Lajos beszéde, melyet az újév alkal-
mából a miniszterelnökhöz intézett. E beszédnek vallás-
ügyi pontja szórói-szóra igy szól : 

„. . . most leg ujabban, a Magyarországon félszázad 
óta nem ismert vallási türelmetlenségnek mindinkább 
kidomborodó jelenségeivel találkozunk, melyek ha elhatal-
maskodhatnának, oly színben fognák föltüntetni nálunk a 
XIX-ik század végét, mintha arra nem a XX-ik, de a 
XIV. vagy XV. századnak kellene következnie. Szabad 
legyen reménylenünk, a különböző vallásfelekezetek intéző 
köreinek tapintatától és hazafiságától, hogy kezet fogva a 

kormány nyal, meg fognak tenni mindent, hogy e nemzetet, 
melynek fejlődési processus át úgyis annyi mostoha körül-
mény hátráltatja, megóvják ezen ujabb kerékkötőtől." 

Gr. Tisza Lajos nem igy beszélt Gönczön a biblia-
elforditó Károli Gáspár szobrának leleplezésénél! Akkor 
Szász Károly „püspökkel" egyetemben harczot s háborút 
hirdetett a katholiczizmus ellen. . . . 0 természetesen 
most is a vallási türelmetlenség vádját nem érti a pro-
testánsokra, pedig, ha igazságos- s őszinte akarna lenni, 
akkcr megmondhatná a bátyjának s az ő saját főgond-
noksága alatt álló „püspököknek" s prédikátoroknak, hogy 
ők többeket elkereszteltek, mint a „pápisták", mégis nem 
a „pápista", de a református papok vádaskodtak a kor-
mánynál s utóbb a rászedett Trefort és gr. Csáky ren-
deletei alapján a bíróságoknál elkeresztelések czimén s 
hurczolták vádottak padjára a kath. lelkipásztorokat, 
uszították ellenük a végrehajtókat — és nem rajtuk 
mult, hogy százával be nem börtönözték ezeket. Vagy 
türelmesség volt-e az, midőn a vallás- s közoktatásügyi 
minisztérium budget-jének tárgyalása alatt a kormány-
párti és az ellenzéki protestánsok, félretéve minden poli-
tikai nézeteltérést, puszta felekezeti szükkeblüségből mint 
egy szál ember sorakoztak Tiszáék körül a katholikusok 

I ellenében. Ez vallási türelmetlenség! Es az ország köz-
véleményében mindinkább szilárduló eme tudatot nem fogja 
gr. Tisza Lajos megdönteni ama szemforgató buzdításával 
a hitvallások békés együttélésére, mert minden igazság-
szeret ő ember abban nem láthat egyebet, mint a farkas 
s bárány meséjének ismétlődését, mert látja, hogy a 
protestánsok zavarják a felekezeti békét s mégis ők 
panaszkodnak. E tényt nem fogja eltussolni s meghami-
sítani semmiféle ékes dikczió, annál kevésbbé az olyan, 
melyről tudni való, hogy a sanda mészárosként másfelé 
vág, mint a hova néz. Azon körök, hol hasonló álnok 
békülékenységgel a további támadásokat látszólag igazolni 
akarják, máris meg vannak győződve ama hvpokrizisről, 
mely egy erőszakoskodó felekezeti klikket minden tettében 
jellemez ; — és a mennyiben erre szükség lesz, majd 
tenni kell róla, hogy az illetékes helyen, valamint a köz-
vélemény körében teljes meztelenségben lássák a farka-
sokat, mert valahára véget kell vetni ez országra szóló 
szemfényvesztésnek, mely a XIX. század végén az igaz 
fölvilágosodás útját állja. 

Egyébiránt gr. Szápáry Gy. miniszterelnök a jel-
lemzett beszédre adott válaszában nagy tapintattal rendre-
utasította amaz inszinuálást. A válasz e részét, minthogy 
az egyházpolitikai viszonyokat is tárgyalja, szó szerint 
adjuk : 

,Magyarország ismeretes volt arról, hogy da-
czára annak, hogy ezen országban századakon át a leg-
különbözőbb vallásfelekezetek és nagy számban éltek egymás 
mellett, azért ezek között mégis mindig a legnagyobb val-
lási türelmesség, a legnagyobb egyetértés uralkodott. Ebben 
egyik nagy érdeme rejlett azon főpásztoroknak, a kik 
magukat az ország közszellemével, az ország zömével min-
dig azonosították. (Elénk he^jeslés.) Ezen előzmények — 
nem rövid, de századokra terjedő előzmények — da-
czára, a ki hazánk viszonyait nem ismeri és csak 
egyes külső jelenségek után itél, azt gondolhatná, 
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hogy az ország néhány századdal visszazökkent, vagy 
pedig azt, hogy feléledt a vallások közti türelmetlenség, a 
vallások közti egyenetlenség, a melyekre az országnak sem 
a múltban nem volt, sem a jelenben hajlama nincsen. 
(Élénk helyeslés.) A törvényhozásnak és a kormánynak 
van egy főfeladata és rz az, hogy a törvénynek érvényt 
szerezzensk és azt mindenki által tiszteletben tartassák ; 
az egyház fejeinek pedig feladata az, hogy híveikben ápolják a 
vallásos érzelmet és ügyeljenek arra, hogy lelki pásztoraik 
vallási kötelességüknek eleget tegyenek; de mind a kettő-
nek. állami és egyházi hatóságnak, egy közös czélja, 
feladata és kötelessége van és ez az, hogy fentartsák az 
országban élő különböző ajkú nemzetiségek és különböző 
vallásfelekezetek között azon békét, azon egyetértést, a mely 
az országban eddig mindig fennállott. Ettől eltérni lehet 
némely vakondokmunkát teljesitő alantas közegeknek, a kik 
hivatásukat nem tudják vagy nem akarják nyíltan beval-
lani, de ez sem az országnak, sem az egyháznak érdeké-
ben nincsen. (Élénk helyeslés és tetszés.) Éppen azért, 
mert ez az általános, a közhangulat és hivatkozva az 
ország százados történeti fejlődésére, meg vagyok győződve, 
hogy a higgadt irány fog túlsúlyra vergődni és érvénye-
sülni fog az államnak az akarata, a melynek érvénye-
sülnie kell minden körülmények között, a mely az egy-
ház érdekével ellentétben nincs, győzni fog a főpap-
ságnak hazafias szelleme és bölcsesége, mely már nehezebb 
körülmények között is megtalálta az utat a kibontakozásra. 
(Igaz ! Ugy van.) Ugyanazért hiszem, hogy ezen jelenségek 
csak látszólapos tünetek és mind eddig, ugy ezentúl sem 
fog sikerülni a felekezetek közti béke megzavarása. (Hosz-
szas élénk helyeslés )" 

Hátsó gondolat nélkül, készpénz gyanánt veszszük 
gr. Szápáry Gry. miniszterelnök nyilatkozatát, melyben 
főpásztoraink erényeinek hódol a múltra nézve és böl-
cseségüknek a jelenben; ő exczellencziája lovagias jelle-
métől, szeplőtelen államférfiúi hírnevétől egyebet nem is 
lehetett várni, pedig kiki ismerheti a nehézségeket, 
melyekkel e tekintetben az ismeretes klikkel meg kell 
küzdenie. Jól esett hallanunk, mily fényes elégtételt szol-
gáltatott a kormányelnök ur a főpásztoroknak ama meg-
gondolatlan meghurczoltatásával szemben, inelylyel a 
képviselőházban az elkeresztelések ügyében folyt vita 
közben illettetének. Sajnáljuk azonban, hogy a miniszter-
elnök ur, személyes s igen érthető méltatlankodástól 
vezetve, bizonyos alantas közegek munkájáról is nyilat-
kozott egy füst alatt, melyet megróni jogában áll ugyan 
mindig, de annak számba vehető jelentőséget ily alka-
lommal tulajdonítani nem érdemes, nem tanácsos. Ezt a 
munkát bármikor csak akarják, lehetetlenné tehetik az 
illetékes körök : csak akarat kell hozzá és amaz eltökélt 
szándék, hogy a közvélemény, a nagy közönség érdeklődése, 
nemes buzgólkodása ne legyen kiszolgáltatva egyes haszon-
leső vállalkozások vagy kalandor stréberek izgágáskodá-
sainak, kik — másként nem tudván — zavarosat készí-
tenek, mert csak abban halászhatnak. 

Annál nagyobb örömmel hallottuk a kormányelnök 
ur azon kijelentését, hogy „az államnak az akarata nincs 
ellentétben az egyház érclekével" az elkeresztelések körül 
fölmerült kérdésben. Igaz ugyan, hogy gr. Szápáry Gy. 

ő exeziája ezen mondásában azt is vallja, hogy „az állam 
akaratának minden körülmények között érvényesülnie 
kell;" ámde e nyilatkozat értelméhez oda kell venni a 
háttért, nevezetesen azt, hogy ugyancsak ő, mint belügy-
miniszter magához bekivánta az iratokat s máig is füg-
gőben tartja mindazon eseteket, melyekben protestáns 
papok denuncziálására a közigazgatási tisztviselők túlbuz-
gósága elkeresztelés czimén pénzbüntetésre vagy esetleg 
fogságra Ítélte a bevádolt kath. papokat ; valamint tekin-
tetbe veendő az is, hogy ő exeziája a protestánsok tüzet 
okátó lármája daczára megindította a tárgyalásokat az 
apostoli szentszékkel a vitás ügy békés megoldása érde-
kében. Ez előzmények után okunk van bizalommal tekin-
teni a kormányelnök jó szándékára, melylyel azonban 
összhangban kell állani a további tetteknek, mert ellenke-
zőleg a hitvallások közti béke a kath. egyház türelmes 
szelleme daczára sem leszen megóvható. 

De amidőn mi ily higgadt tárgyilagossággal foglal-
kozunk e kérdésekkel, nem zárkózhatunk el annak észle-
lése elől, hogy tévkör — circulus vitiosus — az, mely-
ben az állami körök az ugy nevezett elkeresztelések 
kérdésében forognak. 

Az megczáfolhatatlan tény, hogy az 1868. LIII. 
t.-cz. 12. §-át a törvényhozás nem akarta ellátni büntető 
szankczióval. Amidőn azután a kihágásokról szóló 1879-
diki törvény 53. §-ába becsempészett „csapda" segélyével 
a protestáns papok a bíróságokat kath. lelkipásztorok 
bevádolásával elkeresztelés czimén — melyet ők maguk 
is gyakoroltak — arra unszolták, hogy az említett szank-
cziót utólag belemagyarázzák az 1868-diki idézett tör-
vénybe, az állami rendes és törvényes igazságszolgáltatás 
visszautasította ama követelés teljesítését, fölmentvén a 
denuncziált kath. papokat. A legfőbb állami törvényszék 
ellenében Trefort közoktatásügyi miniszter rendeletileg 
eltiltotta az „elkeresztelést," melyet pedig a bíróság sza-
badnak nyilvánitott. Erre jött gr. Csáky rendelete, mely 
az „elkeresztelést" megengedi, de a kereszteltet áttétetni 
követeli „illetékes lelkészéhez.u Most jön a híre, hogy a 
kormány Bécsben tartott tanácskozásain elhatározta a 
vegyesházasságok külön állami bejegyeztetésének és az 
azokból születendő gyermekek állami anyakönyvelésének 
elrendelését az „egységes házassági jog" behozataláig. 

Már most kérdjük : melyik e sok phrasis közöl az 
államnak azon akarata, melyet „minden körülmények 
között érvényesíteni kell"' ? ! 

Az állam, illetőleg a kormányok egyiket a másik 
után elejtették és módosították ; sőt Csáky gr. rendeletét a 
képviselőháznak Szivákról elnevezett határozata ellenére 
most oly törvénynyel akarják helyettesíteni, amely egye-
nesen tagadni fogja ama rendelet fő-postulatumát ! 

Már engedjék meg, az állami akaratnak az áprilisi 
időjáráshoz hasonló ily változandósága sem a bel-, sem 
külföldön nem imponál senkinek ; ellenkezőleg kézzelfog-
hatólag bizonyltja, hogy az állam, a kormány e kér-
désre nézve oly útvesztőbe jutott, melyből nincs mene-
külés ily palliativumokkal. 

A vegyesházasságoknak állami jegyzése és az azok-
ból származó gyermekeknek állami anyakönyvelése ugyanis 

í — melyet mint legújabb állami akaratot elénkbe adnak 
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— a kérdés lényegén mit sem változtat. Az állam a szü-
lők jogát akarja konfiskálni, ez pedig a lelkiismereti sza-
badság nyilvános megsértése, mely még több bonyodalmat 
fog okozni, mint sokan gondolnák, akiket csak az egy 
czél vezet, hogy a rosszhiszemüleg panaszkodó s vádas-
kodó protestánsokat ugy a hogyan elhallgattassák. Pedig 
ez sem fog sikerülni, mert ezeknek türelmetlenségét sem-
mivel sem képesek kielégiteni, hacsak nem adják ki ne-
kik az egész államot a kath. egyház összes vagyonával 
együtt, melyre oly régen sóvárognak. 

Akkor azonban ott leszünk mi, katholikusok is. Ott 
leszünk azonban a jelzett u j törvényjavaslat tárgyalásánál 
és igen fogunk delektálódni, amidőn a képviselőház több-
sége vissza fogja szívni a Szivák-féle határozatot. Majd a 
főrendiházban is meg fog indulni amaz akczió, mely gr. 
Szápáry Gy. miniszterelnök ur kérésére elbalasztatott. 

Elhatározó s döntő lépésre van szükség, hogy az 
ország végre meg legyen kiméivé a kivételes rendszabályait 
nyűgétől; hogy a vegyesházasságok s gyermekeik ne le-
gyenek „államiakká ;u hogy ne határozzon az állam afö-
lött, ki melyik hitvalláshoz tartozik. 

El a kivételes rendszabályokkal, el az ostrom-
állapottal a lelkiismeret terén, melylyel alkotmányos 
országot nem szabad, de nem is lehet kormányozni. 

Ezt kivánja az ország, amely megunta már a pro-
testánsok végnélküli megférhetetlenségét, kik a közérdek 
érvényesitésére, az ország szellemi s anyagi fejlődésere, a 
magyar állam megszilárdulására oly szükséges időt a 
kormánytól s törvényhozástól elrabolva folyton az állam 
közbelépését szorgalmazzák, pedig az ő kiterjedt autonó-
miájuk s nagy alapitványi vagyonuk az évenkinti állami 
segélvlyel együtt elég tért biztosit számunkra. 

Az állam az ő kedvükért nem állithat pandúrt min-
den egyes vegyesházassághoz, mint azt a hir szerint terv-
ben lévő uj expediens kontemplálja. 

Erre — ugy hiszszük — gr. Szápáry Gyula kor-
mányelnök nem fog komolyan vállalkozni ; hanem ellen-
kezőleg ki fogja tűzni a szabadság és egyenlőség zászlaját, 
mely biztosítja a hitvallások mindenikének jogait, és meg-
óvja az államot az erőszakos prozelita-csinálás háladatlan 
mesterségétől, mert amely bitvallás a saját erejéből nem 
képes hiveit megóvni, azt az állam sem fogja a bomlás-
tól megőrizni ; amint látjuk is, hogy minden közigazga-
tási erőfeszítés ellenére terjed a nazarénusok szektája a 
reformátusok és az anabaptistáké a lutheránusok közt. 

Mindezeknél fogva boldogabb esztendőt várhatunk 
azon reményben, bogy a magyar katbolikusság mellőzve 
minden konkolyhintést, számához méltó egyetértésben fogja 
ama korszakot alkotó akcziót támogatni, mely hivatva van 
a professzionatus türelmetlenség cselvetéseit szétrobban-
tani és a magyar államnak a vallási békét visszaadni, 
hogy sz. István alkotását a második ezerévben megfele-
lően tovább fejleszsze. -j-

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

A könyek isteni adománya. 
(.Fábcr atya után, ..Fortschritt der Seele*. 1S6G. 517—522 I.) 

„Meg vagyok győződve, hogy a legtöbben azt hiszik, 
miszerint bár a legnagyobb és legbecsesebb jótétemények 
egyike a könyek adományát bírni; mégis nem lenne ter-
mészetes, hogy érette még könyörögjünk is. Hanem hát 
az ellenkező az igaz. A Mise-könyv collecta nevű leg-
szebb imái közt néhány olyat találunk, melyeknek czél-
juk éppen az, hogy a könyek adományáért esdekelhesse-
nek, mivel hogy azok a gyengédség közönséges ismertető 
jelei. Ezek a collecták így szólnak: „Mindenható és irgal-
mas Isten, ki a sziklából élő viz forrását fakasztottad 
szomjúhozó néped számára : add, hogy kemény sziveink-
ből a töredelmes bűnbánat könyei omoljanak, hogy bű-
neinket megsirassuk és irgalmasságod által bocsánatukat 
elnyerhessük." — Kérünk Téged, Urunk, tekints kegyesen 
ez áldozatra, és fakaszsz szemeinkből könypatakokat, hogy 
kioltsák a tűz hevét, melyet megérdemeltünk. „Oh irgalmas 
Ur Isten, öntsd sziveinkbe a Szentlélek kegyelmét, hogy 
könyeinkkel bűneinket lemossuk és a Te jóságod által a 
bocsánat gyümölcseit elnyerjük a mi után epedezünk." 
Kötelességünk, úgymond sz. Gergely Dialógusainak 3. 
könyvében, teremtőnktől állhatatosan kérni a könyek ado-
mányát, és a trienti zsinat (római) katekizmusa azt mondja, 
midőn e töredelmességről szól, hogy a könyeket buzgón 
kell óhajtani és keresni. E tekintetben tehát az egyház 
szellemére nézve kétség nem forog fenn. 

Az egyház óhajához képest mysztikus theologusok, 
a lelki élet mesterei, rendszeresen tárgyalták a könyek ez 
adományát és azt háromfélére osztották fel: természetesre, 
ördögire, emberire, istenire. Természetes könyek azok, me-
lyek testi szervezetből, véralkatból, kórból, nemből és 
hasonló okokból származnak. Isten, mondja egy író, kö-
nyeit hullatta, az igazak és gonoszok fölé, hogy azokat 
lelkük üdvére használhassák, ha nekik tetszik. Ilyeu kö-
nyek (természetes könyek) nem birnak semmi jelentőség-
gel, .sem a jóra sem a rosszra nézve, és azok, kik ily 
könyekkel nem igen rendelkeznek, e miatt el ne kedvet-
lenedjenek; mert a physikai kifejezés, habár édes és jó-
tékony, csak külső nyilvánulása a benső gyengédségnek. 
Az ördögi könyeket az ördög támasztja, mert lelkünk által 
testünkre is hatni képes. Ily könyeket sirt Izmaël Natha-
nias fia, a kiről Jeremiás szól. Es Jézus Sirák fia köny-
vében ez áll az ily könyekről: „Egy-egy ellenség szemei-
vel sirhat is, de ha teheti, még a vérrel sem fog megelé-
gedni. Egy-egy ellenségnek köny ül a szemében, és még 
azt mondja, hogy rajtad segít, aláaknázza lábaid alatt a 
földet." Ilyenek a képmutatók könyei is, kik az emberek 
előtt szomorúan jelennek meg, és mysztikus theologusok 
azt a megjegyzést teszik, hogy eretnekek sokszor elsírták 
magukat, hogy a szív physikai ellágyulását tévesen az 
áhítatosság gyengédségének tartsák és így ne jöhessenek 
rá, hogy a benső áhítatosság utairól letértek és hogy 
aztán azok, a kiket tévedésbe vezéreltek, különösen a nők, 
azt képzeljék, hogy az ő vezéreik szentek és igy a hol 
ők vannak, ott van az igaz egyház is. Emberi könyek 
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azok, melyek az ember lelkéből fakadnak. Könyek anyagi 
javak vesztesége, a barátság és szeretet földi kötelékeinek 
kettészakadása felett, vagy megható elbeszélések és pa-
thetikus események alkalmából, — ezek mind emberi 
könvek. Ily könyei voltak Ezsaunak, midőn, mint az 
apostol mondja, bánata számára, helyet nem talált, ha-
bár azt könyek közt kereste ; mert ő a földiekre vonatkozó 
áldás és nem a lelki Ígéretek vesztét siratta. Sz. Jeromos 
mondja, hogy Michaeas prófétánk ily köny ült a szemé-
ben, midőn a sárkányok orditásáról és strucz-madarak 
gyászolásáról szólott. Világos, hogy ezekben a könyek-
ben semmi szent sincsen és némelyek közőlük semmi 
által sem szentelhetek meg , mert rossz inditó ok 
gyökeresen megrontja őket. De ki merné állítani, hogy 
egy anya könyei egyetlen fiáért, ki tőle elszakad, hogy 
Krimmbe menjen meghalni, vagy a katonaözvegy hosszú, 
csendes könyfolyásai az ő lelkében nem teremnek gyü-
mölcsöt az örök üdvösségre? Erényes embereknek ilyen 
könyek — imák. 

Azok a könyek, melyek a Szentlélektől származnak, 
s melyeket tulajdonképeni értelemben nevezünk a könyek 
adományának, hasonlítanak Tóbiás könyeihez, a kihez sz. 
Ráfael főangyal igy szólt : ,,Midőn könyek között imád-
kozál, elvittem imádat az Ur elé" ; vagy Ezekiás könyei-
hez hasonlók, a kihez Isten így szólt: „Meghallám imá-
dat, és láttam könyeidet" ; vagy végül édes Üdvözítőnk 
könyeihez, kiről sz. Pál apostol mondja, hogy „az ő tes-
tének napjaiban könyörgéseit és esedezéseit nagy kiáltás-
sal és könyhullatásokkal bemutatá . . . és meghallgattatott 
az ő hódolatáért." Ezek a könyek azoktól a kimondha-
tatlan panaszoktól származnak, melyekkel a Szentlélek 
magát velünk szivünkben érezteti, és jellemző vonásuk az, 
hogy a lélekben világosságot támasztanak és nem szomo-
ritják, sőt gyönyörrel és leírhatatlan vidámsággal töltik 
el. A theologusok öt fokozatát különböztetik meg e 
könyeknek, a melyek valamennyien többé vagy kevésbbé 
tökáletesen jó könyek. Első foka az ily istenes könynek 
az, midőn az emberi nyomor felett könyezünk. Ilyen 
könyei voltak Annának Sámuel anyjának, Tóbiásnak, Sá-
rának, Ráguel leányának és Judithnak. A második fokozat 
könyei akkor támadnak, ha a bűnt az isteni irgalom vilá-
gáról tekintjük. Ily könyeket hullatott Dávid gyakran, 
valamint Magdolna Mestere lábainál és Péter, midőn 
bukásából felemelkedett. A harmadik fokozat könyei a 
Jézus iránt való könyörületből, szenvedésének szemlélé-
séből származnak. Ilyen könyei voltak a bold, szűz Máriá-
nak az ő fájdalmaiban. A negyedik fokozat könyei abból 
az epedésből fakadnak, mely Istent akarja látni és elvi-
selhetetlen tehernek tartja öt nem láthatni. Ily könyeket 
sírt Dávid, és ezek valának az ő étele éjjel-nappal, míg 
lelke az erős és élő Isten után epekedett. Ilyen könyei 
voltak Magdolnának, tnidőu Jézus sirja fölött sírt, — 
mert Jézus nem volt ott. Az ötödik fokozat könyei fele-
barátunk iránt való lángoló szeretetből és az ő bűne és 
lelki nyomora fölött érzett természetfeletti fájdalomból 
származnak. Ily könyeket hullatott Sámuel Saul, Urunk 
Lázár és a neki oly kedves, elvakult Jeruzsálem felett. 

Ezekből láthatni, hogy ezek a könyek nem megve-
tendő eszközei az üdvösségnek ; hogy továbbá, habár meg 

nem érdemlett adományok, mégis ima által kérendők ki 
és az egyháznak szellemében fekszik, hogy érettük komo-
lyan és állhatatosan könyörögjünk. De mig érettök óhaj-
tozunk, sóvárgásunk mérsékelt legyen, különben ártani 
fog. Óhajtásunknak nem szabad rendetlennek lenni, más-
különben betegség jele leszen. Könyeinkben gyönyörköd-
hetünk, de értéköket ne túlozzuk. Büszkének lenni rájok 
pláne veszedelmes ; hiszen Isten adománya az egész. 
Mindaz által könnyen felfoghatjuk, mily nagy súlyt fek-
tet e benső gyengédségre az egyház, a midőn, rendes 
eljárásától eltérőleg azt kívánja tőlünk, hogy (ne eléged-
jünk meg a benső gyengédséggel, hanem) annak külső és 
testi megnyilatkozásáért is esedezzünk." 

IRODALOM. 
Könyvpiacz az 189Í. év elején. 

= Megjelent: A val lás Ügyében. Néhány szó Ma-
gyarország értelmiségéhez. Abból az alkalomból, hogy a 
„Religio" (Vallás) cz. lap a magyar időszaki sajtóban el-
érte ez alapítás félszázados évfordulóját, Irta dr Breznay 
Béla, tudomány-egyetemi ny. r. tanár, szerkesztő. Buda-
pest, Rudnyánszky A. könyvnyomdájából, 1891. 8-r. 16 
lap. Ara 20 kr. Kapható minden könyvárusnál. 

Valláskülönbség nélkül szól Magyarország összes, de 
kivált világi értelmiségéhez, a melynek feladata az or-
szágnak bölcs, minden irányban jótékonyan ható, a nem-
zeíre lelkileg-testileg, szellemileg-anyagilag izmosító állam-
politikát s ebben különösen messze az ország jövőjébe 
kilátó vallásügyi politikát csinálni. Szerző találó idézetek-
kel bizonyítja nagy nemzetek íróitól kölcsönözve a szót, 
hogy a vallás vagyis az istenismerés és istentiszte-
lés, elsőrangú államfentartó erkölcsi tényező volt, ma-
rad és lesz mindig és mindenütt. Éppen a maga egy-
szerű világossága miatt megkapó szerzőnek az az okos-
kodása, hogy Magyarország világi intelligencziájának nem-
csak azért kell a vallási eszméket és hitelveket komolyan 
és lelkiismeretesen tanulmányoznia, hogy az országnak 
magas fokú műveltség keretébe illő, messzelátó vallásügyi 
politikát tudjon alkotni, hanem azért is, mert a vallás 
iránt való értelmi kötelességeknek, szóval a vallás ala-
pos, tudományos tanulmányozásának teljesítése, mint egy 
angol iró mondá, oly személyes kötelessége minden 
értelmes embernek, melyet senki más nem végezhet el 
helyettünk. A képviselőházban lezajlott, de az országban 
egyre magasabb hullámokat verő vallási kérdésben min-
denki keresi a kibontakozás irányát, a nemzeti szellem 
járásának azt a csapását, melyen a magyar vallásügyi poli-
tika messze látó kitekintéssel a jövőbe haladni készül. 
Nagy jelszavak állnak az útszélen utmutatók gyanánt ki-
függesztve. "A képviselőház vallásügyi vitája alatt a kor-
mány részéről Szilágyi Dezső mondta ki nagyszabású be-
szédében e jelszót : történeti szabadelvű vallásügyi polir 
tika ! Febronius felkapta e jelszót és legújabb röpiratá-
ban zajos reklámot csinál mellette. Az ellenzék részéről 
ugyanakkor Irányi Dániel jelölt utat a magyar vallásügyi 
politika jövő járása számára: legyen, úgymond teljes val-
lásszabadság, a milyen például az Egyesült-Államokban 
van. Szerzőhöz, mint tudomány-egyetemünknek vallás-
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ügyi tanárához hogy méltó eljárás-e, hogy közbeszól és 
középutat jelöl ki, a melyen a magyar nemzet vallás-
ügyi politikája a chauvinizmus és az amerikaiskodás 
veszélyeit mellőzheti , azt a közönség ítélje meg. 
Szerző szerint nem annak kell vallásügyi politikánkban 
döntő vezérelvnek lenni, hogy „legyen ezentúl is ugy 
mind eddig volt" („történeti" jelszó), mert ez konfliktusra 
vezetett; még kevésbé lehet vezérelv az, hogy „legyen 
nálunk is ugy mint Amerikában van," teljes vallásszabad-
ság és szabad vallásalapitás ! Szerző egy harmadik, ma-
gasabb elvet állit fel, mely dominálni van hivatva, a kri-
tika és filozofáló ész világánál, valamint az öröklött 
hibákhoz ragaszkodó „történeti" csökönyösség ugy az 
amerikaiskodó experimentális irány felett, és abban áll, 
hogy azt mondja : legyen a magyar nemzeti vallásügyi 
politikának ezentúl kritiko-filozófiai iránya, vagyis ne az 
legyen döntő, hogy „hogyan volt ez eddig," vagy „hogy 
van odaát Amerikában;" hanem az, hogy — hogyan kell 
lenni ezentúl mindennek a vallási igazság Szerint nem-
csak a lelkiismeretek mélyén, hanem a közügyek terén, a 
politikában is. Meg kell vallani, hogy ez a másik két, 
igen kényelmes irány mellett a lehető legnehezebb ut, 
mert a vallási hitelvek velőt-feszitő tanulmányozását, rop-
pant szellemi munkát föltételez, a mihez keleties kényel-
mességünk s a felületen ragyogni szerető könnyelmű szel-
lemünk nem igen van hozzá szokva. De hát végre is sem 
a történet, sem Amerika nem röpitgeti szánkba a sült 
galambokat. Az állampolitika, kivált a vallásügyi állam-
politika béke-galambjait nagy gonddal, alapos hozzáértés-
sel, kritikai elmeéllel, s filozófi magas szárnyalással kell 
ápolni. S ehhez mindenek előtt — tudni kell; hogy pe-
dig tudjon valaki, tanulnia kell! A vallási kérdesek, a 
hitelvek alapos tanulmányozására nézve szerző az általa 
szerkesztett Religio (Vallás) cz. lapot, mely már félszázad 
óta áll a vallási eszmék tisztázásánsk szolgálatában, veze-
tőül, utitársul ajánlja valláskülönbség nélkül Magyarország 
értelmi osztályának. És óhaja, hogy a vallás hitelvei ta-
nulmányozásának szánt lapja családi olvasmány gyanánt 
szerepeljen ez országban, nem is oly furcsa kívánság, 
mint a minőnek látszik. A lópatkólástól fel egész a leg-
magasabb financziáig mindennek megvan már a maga 
szakközlönye. Miért ne lehetne ápoló-közlönye a magyar 
nemzet vallásosságának ? Magas fokú nemzeti vallásosság 
nélkül messzelátó vallásügyi politika fából vaskarika. Csak 
arra nézve érlelhet az értelmiség helyes állampolitikát, a 
mihez ért. Érteni pedig csak ahhoz érthet, a mit minden-
nap elméjében forgat. Ebben az irányban óhajt szerző 
ébresztőleg, eszméket tisztázólag, elméket felvilágositólag 
Religio (Vallás) cz. lapja, mint értelmi osztályaink rendes 
családi olvasmánya által — a közszellemre jótékonyan 
hatni. Törekvése figyelemre és lelkes pártolásra méltó. 

— Ifjúság öröme. Kiadja a Szent-István-Társulat. 
Eddig 3 kötet jelent meg. A IV. néhány nap múlva 
hagyja el a sajtót. Nagyon alkalmas ajándékkönyvnek. 
Ara egyszerű kötésben 80 kr., díszesebben. . . . 1 frt 20 kr. 

= „k Megváltó.'1 Irta dr Buza Sándor. E 20 nyomott 

ivre terjedő és 27 szép képpel diszitett munka, mely immár 
a 3. kiadással 9500 példányban jelenik meg, s mely a szent-
írás és több jeles kútfő nyomán az üdvözítő Jézus Krisztus-
nak egész földi életét történelmi sorrendben, igen érdeke-
sen és felette vigasztaló tanulsággal adja elő, kedves és 
hasznos olvasmányul szolgál ugy a ker. kath. családok-
nak, mint minden egyes igazhivő kereszténynek. — Ked-
vező körülménynél fogva megszerezhető a fűzött példány 
50, a félvászonkötésü 70, a diszkötésü 90 krért. A jöve-
delemből az afrikai zámbézi missió segélyeztetik. Meg-
rendelhető a szerzőnél, vagy a Jézustársasági atyák Con-
victusában Szatmáron. 

V E G Y E S E K . 
*** Felséges szavak. A pozsonyi állandó híd fölava-

tása alkalmával a róm. kath. klérus küldöttségét Boltizár 
József püspök vezette és üdvözlő beszédére a király igy 
válaszolt: „Kedvesen fogadom most is, mint minden alka-
lommal, a róm. kath. papság hódolatát és törhetetlen hű-
ségének kifejezését. A hagyományos hűség, melyre jövő-
ben is minden körülmények közt számitok, mindenkor 
biztos alapja volt a trónnak s az egyháznak és szivem-
ből kivánom, hogy az Isten bő áldása kisérje ezentúl is 
a vallás és haza érdekeinek gondozására irányzott műkö-
désüket." 

— Chinában tömeges kereszténygyilkolás volt La-
ongti-tsin községben. A londoni „Standard" szerint 50 —60 
család esett életével és mindenével áldozatául a pogány 
fanatizmusnak és embertelenségnek. Európa kormányai, a 
helyett, hogy az egyházzal ujjat húznak, bizony jól ten-
nék, ha terjeszteni segítenének az egyháznak a ker. civi-
lizatiót, mely az emberbecsülésnek egyedüli iskolája. 

Felhívás előfizetésre, ' . .»rj 
Gyors és tömeges megújítását az előfizetésnek kérjük 

e napokban, mert az idő rövid, a lappal való rendelkezés 
sürgős. 

Az ötvenedik évfolyamba lépés beköszöntött pillanata 
gondolom elég nagy ok arra, hogy az előfizetésre szólító 
felhívást ilyen rövidre nyujtsuk, kérve diszes olvasó kö-
zönségünk m. t. tagjait, hogy az előfizetést megújítani 
s Magyarország vallásosságának katholikus közlönyét, — 
mely már csakugyan félszázad óta szolgál Magyarország-
ban katholikusnak és nem katholikusnak egyaránt irány-
tűül az ember- és honboldogitásnak Istenhez vezető de 
persze hogy verejtékkel áztatott utján, — paptársaik, 
kivált pedig hazánk és nemzetünk világi értelmiségének 
körében okvetlenül terjeszteni szíveskedjenek, mert, ha a 
jelek az égen nem csalnak — nagy, talán óriás vallás-
ügyi küzdelmek előtt állunk, a melyeknek hevében bi-
zony-bizony jó lesz a mi híveink értelmiségének a Religio 
csendes, békés, tudományos szellemű modorában nyújtott 
felvilágosítás, megnyugtatás és — irányítás. 

Az előfizetés módozatai a lap czime mellett vannak 
feltüntetve. 

Budapesten 1890. decz. 31. 
Dr Breznay Béla, 

szerkesztő. 

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

Budapest, 1891. Rudnyáuszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.A 
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Vegyesek. — Felhivás előfizetésre 

Az Ur dicsősége Afrika néptörzsei felett. 
A szabadság hajnala Krisztus születésével 

kezdett derengni. E hajnal i fény világitása mel-
let t egy magasztos képet tár elénk sz. Pál. Phi-
lemonhoz ir t levelében arra kéri tani tványát , 
hogy Onesimus rabszolgáját, ki töle megszökött 
és időközben keresztény lett , ugy fogadja, mintha 
saját szivét küldené, „ugy fogadd öt. mint az én 
szivemet, mint engemet ." 1) A pogány társada-
lom nem ismerte a felebaráti szeretet eme szép 
példáját, a rabszolgát nem is t a r t o t t a embernek, 
megtagadta tőle a személyiséghez való jogot, 
Aristoteles lelkes eszköznek tekinte t te . A nem-
zetek apostola az isteni Üdvözitő példáját kö-
vetve a rabszolgát visszahelyezte emberi méltó-
ságába, s az egyház az igazi szabadság zászlaját 
lobogtatva kezdettől fogva arra törekedet t , hogy 
a szolgaság megszűnjék; testvéri szeretet hirde-
tet t , a rabszolgák ügyét a vallás, jog és huma-
nitas nevében felkarol ta . ' ) Az egyház akkor 
indult el az emberiség megmentésére, midőn a 
görög-római civilisatió te tőpont já t érte el. Első 
fellépésénél tapasztalta, minő megvetés és nyo-
mor j u to t t osztályrészül azoknak, kik a rabszol-
gaság igáját voltak kénytelenek viselni. S miér t? 
Mert a hatalmas pogány civilisatiót nem élteté 
az irgalmasság, csak önérdekét hajhászta. A ke-
reszténység nagy eszméje szeretet és türelemmel 
harczra kelt ezen önérdak ellen; sokáig folyt a 
harcz, de az eszmének győznie kellett, mer t 
Istentől, az élet és győzelem kutforrásától szár-
mazott. 

') Phil. v. 12, 17. 
2) SS. D. N. Leonis PP. XIII. Litt. Ap., 20. Nov. 1890. 

A XIX. század civilisatiója sok tévedése mel-
lett is nagy vivmányokat muta t fel a tudomány 
mezején, a humani tás külső formáit nagy ará-
nyokban terjeszti a társadalmi és állami életben^ 
a haladás csábitó szózatával igyekszik mindent 
meghódítani. És e nagyratörő civilisatió, mely 
az egész természetet az ész ura lma alá haj tva 
kérkedve dicsekszik alkotásaival, győzelmes ú t já -
ban, midőn Afrika belsejébe ju t , ámulva lát ja , 
min t hurczolnak a benszülöttek közöl százezre-
ket rabszijra íüzve, bilincsbe verve a vásárra 
„pecudum instar promercal ium;" tapasztalja, mint 
alázzák meg százezrekben azt az észt, melyre 
annyira büszke, azt a társadalmi és állami fej-
lődést, melyről azt hiszi, hogy nemsokára az 
egész világot meghódit ja. Megáll, visszaretten, 
segiteni akarna, szeretne ha ta lmának minden 
erejével gátot vetni emez erőszakos népmozga-
lomnak, de tagja i meg vannak bénulva, megbé-
n í to t ta azokat az egoismus. Az önérdek a nem-
zetközi érintkezésben, egyesek magán érdeke 
egyenes és kerülő utakon feláldozza egész nép-
törzsek jövőjét és haszonlesésből elősegiti a rab-
szolgakereskedést. 

Az egyház ezen egoismus ellen a keresztény-
ség nagy eszméjével száll sikra. A felebaráti, 
testvéri szeretetet viszi Afrika néptörzsei közé, 
mer t tudja, hogy a hol a szeretet uralkodik, o t t 
nincs szolgaság, vadság, barbár bánásmód, ha-
nem szelid erkölcs és keresztény szabadság vi-
rágzik.1) XIII. Leo pápa ő szentsége e magasz-
tos eszmét tünte t i fel legújabb körlevelében, a 
kath. egyház áldásos tevékenységére mutat , me-

>) Leo PP. XIII. 1. c. 
2 
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lyet a h i th i rde tők végeznek számtalan akadály 
és veszedelem közt. Stanley és mások a civilisa-
t iónak nagy szolgálatot t e t t ek az által, hogy 
óriási küzdelmek közt behatolván a legsötétebb 
Afr ikába, f e l t á r t ák az o t t an i néptörzsek állapo-
t á t ; a világosság azonban, melyet megjelenésökkel 
te r jesz tének ama sötét országban, csak múlékony. 
Az egyház hálásan fogadja a nagy fölfedezők 
szerencsés sikereit, felhasználja azokat, de a vi-
lágosság, melyet ö ter jeszt , állandó, hasonló a 
tavaszi nap fényéhez, a mely nem csak világit , 
hanem u j életet is támaszt . A kath . h i th i rdetők 
szerény ál lomásokon tűzik fel a keresztet , mely-
nek fénye szabadságot terjeszt , szelíden ragyog 
be a sötét ország éjébe, ugy ragyog mint az a 
csodálatos csillag, mely a napkelet i bölcseket a 
kisded Jézushoz vezeté ; e kereszt tövé t az isteni 
kegyelem ha rma ta öntözi, forrás fakad onnan, 
mely nagy folyóvá növekedve, az e lhagyot t vi-
dékeket meg te rmékeny i t i és alkalmassá teszi, 
előkésziti a keresztény ku l tu ra befogadására. E 
ku l tu ra s az azt él tető keresztény eszme diadal-
maskodni fog az önérdek felett . 

A keresztény szeretet fogja megszünte tn i a 
rabszolgaságot . S hogy e szeretet á l ta lános le-
gyen, ismét a keresztény eszme buzdit minden-
kit , hogy azok, a kik a h i te t nem hirdethet ik , 
a sz. czél elérésére legalább filléreikkel egyen-
gessék az uta t , segitsenek a hi thi rdetőknek, ve-
lök együt t rendezzék a misszió állomást, épitsék 
a kisded haj lékot , emeljék fel és diszitsék a sze-
rény kápolnát , hol a szeretet és békeség feje-
delme fog uralkodni . E szeretetet m u t a t j u k be 
neki, min t a legtisztább aranyat , áldozatkészsé-
günket , m i n t hódolat i t ö m j é n t és myr rha gya-
n á n t a sa já t küzdelmes életünket , a misszionárius 
keserves fáradalmaival egyesítve. Az egyház öröm-
mel, lelkesedve hi rdet i azon világosságot, mely 
2JL isteni kisded megjelenésével őt magá t el-
áraszt ja , „surge, i l luminare Jerusalem, quia venit 
lumen tuum, et gloria Domini super t e or ta 
es t ; 1 ) az Ur dicsősége t á m a d t fel fölöt te. S nem-
csak az isteni megjelenést ünnepli, hanem éven-
kin t a jándéko t is hoz, és mily fölséges, mennyei 
a j á n d é k o t ! Midőn a sz. áldozat legszentebb részé-
hez közeledik, az i rán t könyörög Istenhez, te-
kintsen i rgalmasan az egyház áldozati ajándé-
kaira , melyekkel már nem arany, tömjén és 
myr rha a ján l ta l ik , hanem a ki ezek ál tal jelké-

l ) I z 6 0 . 

pezte t ik , Jézus Krisztus, az ő sz. Fia, és a mi 
U r u n k . M i k o r ezen is teni a jándékot fogják a 
söté t világrész belsejében bemuta tn i minden nép-
törzs közö t t : akkor fog megszűnni a rabszolga-
ság és virágzik a szabadság, mer t az Ur dicső-
sége t ámad fel fölöt tük. 

Dr Kádár Ambrus. 

Istenben hinni 
az emberi természet törvénye. 

H i n n i a n n y i t tesz, m i n t n e m v a l a m e l y r e n d s z e r n e k , 
h a n e m t e r m é s z e t f ö l ö t t i d o g m á k n a k hódolni , l egyenek azok 
i g a z a k vagy tévesek . 2) E b b e n az é r t e l e m b e n b á t r a n mond-
h a t j u k , h o g y a szükség le t h inni , a j ó z a n e m b e r i ész szem-
b e s z ö k ő e n igaz elve. M e r t a hi t , vagy is az i g a z s á g n a k 
igazu l vé te le és i gazu l t a r t á s a , oly a n n y i r a megfe l e l lel-
k ü n k h a j l a m a i n a k , h o g y az e m b e r f o g a l m á n a k m e g h a t á -
rozása sokak szer in t nem e g y é b m i n t : hivő, va l lásos élő 
l ény . M e r t h a az e m b e r a h i t e t , az ő erkölcs i l ényének 
ezt a k iegész í tő részé t , m a g á t ó l e l tasz í t j a , c s a k u g y a n 
azonna l t e rmésze t e l l enes á l l a p o t b a esik és ö n m a g á t m e g -
csonk í t j a , a h e l y e t t h o g y eme lné . E s b i z o n y á r a az indus , 
a ki B r a h m á t i m á d j a , kevésbé tesz t e rmésze t e l ényeges 

') Secreta Miss. Epiph. 
2) Szerző ez állítása magyarázatot tesz szükségessé. Hinni 

á l t a l á b a n annyit tesz, mint igaznak tartani, a mit más mond, 
mert ő mondja. Hinni, mikor vallásos liitrol van a szó, mint itt, 
annyit tesz, mint igaznak tartani a mit Isten természetfölöttileg, 
vagyis az összes teremtett, szellemi és anyagi lények igazság-
közlő természetes erejét fölülmúló hatalmával, az emberiségnek 
kinyilatkoztatott. Az, amit Isten igy kinyilatkoztatott, az hit-
igazság, az dogma. Dogma tehát tulajdonképpeni értelemben 
annyi mint Isten igazsága, melyet ő az emberiségnek kinyilat-
koztatott, melyet tehát nekünk nem lehet nem igaznak tarta-
nunk. Minthogy azonban sokféle téves hit és ennélfogva ugyan-
annyi téves vallás van az Istentől valóban kinyilatkoztatott egy 
igaz hit és vallás mellett ; és minthogy ez utóbbiak az ő hitök 
és vallásuk tárgyát valamennyien Istentől kinyilatkoztatott igaz-
ságoknak t a r t j ák : azért szerző itt a hitnek tágabb értelmű meg-
határozását adta, összefoglalva az igaz hitet, vagyis a valóban 
Istentől kinyilatkoztatott igazságokhoz való ragaszkodást, és a 
téves hiteket és vallásokat, vagyis az Istentől csak tévedés kö-
vetkeztében kinyilatkoztattakul tett vallásr tételekhez való ra-
gaszkovást. Az egy igaz hit és a téves hitek megegyeznek 
abban, hogy mind a kettőnek nem valamely tudományos, bölcse-
leti rendszei', hanem dogma, természetfölöttileg kinyilatkoztatott 
igazság a tárgya ; különböznek egymástól abban, hogy mig az 
egy igaz hitnek tárgya, vagy dogmája való, azaz igazán Isten-
től kinyilatkoztatott teljes igazság : addig a téves hitek és val-
lások tárgya, dogmája, vagy egyátalában nem igazán Istentől 
van kinyilatkoztatva, vagy ha Istentől van is kinyilatkoztatva, 
az illető hitvallás által nem ugy van felfogva és előadva, a 
mint azt Isten valóban kinyilatkoztatta. Ennyit szükséges volt 
megjegyezni szerző szavai helyes értelmének megvédése végett. 
Lebegien szemeink előtt az igaz hit meghatározása, mely sze-
rint hinni annyit tesz, mint dogmákat, vagyis Istentől termé-
szetfölöttileg valóban kinyilatkoztatott igazságokat igazaknak 
tartani és hozzájuk meggyőződésünkkel és egész életünkkel ra-
gaszkodni. A szeri-. 
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törvényei ellenére, mint a raczionalista, az észimádó, az 
ő auormalis, természetellenes álláspontján a bi vő és val-
lásos emberiség, és ama része között, a mely hivő lenni nem 
tud, mert nem akar. 

A hit kiegészíti a mi lényünket, nem pedig kiseb-
bíti. Ez oly igazság, melyet a nép ajkán forgó közmon-
dás is, a mely mindig a józan ész nyilvánulása, megerősít. 
A „hit és hűség" nélkül szűkölködő ember mindenütt 
fajának elfajult példánya, ugy hogy még maga a nyelv 
is az igazságnak fogja a pártját , habár maguk a népek 
elpártoltak volna is az igazságtól. Az emberiség gondol-
kodó részének vagyis értelmiségének az a csoportja tehát, 
a mely oly sokat tud beszélni a tudás szükségérzetéről, 
jól tenné, ha figyelmét kiterjesztené a hinni vágyás szük-
ségérzetére is, mert ez is épp oly elpusztíthatatlan érzés 
mint amaz, és a mely tévedésekbe sodorható ugyan, de 
ki nem ölhető az ember szelleméből. Es hogyha a hit 
vagyis hivés szabadnak mondandó abban az értelemben? 
hogy kiki azt hiszi el, a mi neki hiendőnek tetszik ; de 
már nem mondható szabadnak abban az értelemben, 
mintha az embernek tehetségében állna teljesen lerázni 
minden hitet, a nélkül hogy ez által természetével ellen-
kezésbe jönne. 

A szellemek különczködő tévelygései nem ismeret-
lenek előttünk. Vannak bolond órák, a midőn valaki 
nemcsak lehetségesnek, de sőt kellemesnek tar t ja Isten-
ben nem hinni. Hanem ez csak eltorzulása az életnek, 
nem maga az élet ; és hogyha a lélek visszatér nyugal-
mába, semmit sem akar tudni az istenkáromlásokról, 
melyeket a szellemi dorbézolás szédelgése és a fanyarvégü 
élvhajhászat elkeseredése torkán kiszalasztott. A balsors 
csapásainak pillanata csaknem mindenkor szent pillanat ; 
nyilt sir szélén ritkán hitetlenkedik az ember ; és a fáj-
dalom rendes felkiáltása: Istenem, Is tenem! a hit meg-
nyilatkozása, melyet a fájdalom sajtol ki az emberi ter-
mészetből s a mely ellen a materializmus nem fog me-
hetni semmire. 

De hát honnan van lelkünknek e legyőzhetetlen haj-
lama a hitre ? Onnan van, mert hires természettudósok 
véleménye s z e r i n t , a hit jellemző sajátsága nemünknek. 
A mi az embert az állattól megkülönbözteti, azt mondják 
ők, nem annyira az ész, nem annyira a nyelv, nem is 
éppen a tökélyesedésre való képesség, mert ezeknek nyo-
mait, fejletlen kezdeteit, némely állatoknál is megtaláljuk. 
Köztük és köztünk a különbség eme tökéletességeknek 
többjében vagy kevesebbjében rejlik és nem abban, mintha 
mi azokat inkább vagy kevésbbé birnók. Ellenben a hitre 
való termettség, a vallásos érzület vagyis a vallásosság — 
ez az emberiségnek sajátos és egyedüli nemessége. És ez 
oly sajátos kiváltsága az emberi nemnek, hogy nincs oly 
elvadult embertaj, a melyben ez az érzület feltalálható 
nem volna, viszont pedig nincs oly állatfaj, melyben ez 
megvolna. Teljesen elhibázták tehát a dolgot azok, kik 
Adám unokáit tisztán csupán az állatország válfajának 
tekintették. Az állat az anyag szolgálatában áll, az em-
ber uralkodik az anyag felett, az állat, Plátó szerint, test 
éltető lélekkel, ez — szellem testben. Ez az oka, miért 
áll az ember az egész anyagi világ fölött és miért alkot 

*) Quatrefages, ünité de l'espèce humaine. 
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ő, a földön őt egyedül megillető ama kiváltságnál fogva? 
hogy Istent megismerheti és imádhatja, — egy külön, 
egészen kivételes birodalmat. 

Az ember, midőn azt mondja, hogy — én gondol-
kodom, minden esetre fölényét tanúsítja az állatvilág 
fölött ; mert a mig az orangutángok Iliászt nem irnak és 
erdeikben iskolákat nem tartanak, nekem szabad lesz őket 
őseimnek nem tartani. Igaz az is, hogy az ember fensőbb 
ségét vallja, midőn azt mondja, én tökélyesedésre vagyok 
képes, mert mi csakugyan nap-napután haladunk, mig a 
majmok a Pháráók idejében épp ott voltak a czivilizá-
czióra nézve, a hol korunk majmai vannak. Éppen igy, 
rangjának fensőbbségét vallja az ember az állat fölött 
akkor, midőn azt mondja, én beszélni és írni tudok, mert 
bizony még sok idő fog lefolyni, mig Lafontaine meséi-
nek hősei nekünk az egyetemeken előadásokat fognak 
tartani az ékesszólás művészetéből. Végül az ember csak-
ugyan hasonlíthatatlan előnyeiről fog szólni, midőn azt 
mondja, nekem van két kezem és két lábam, én egyene-
sen, égre emelt fővel járok, mert a hosszukaru majmok, 
melyeket vele szembeállítanak, a földre néznek, kúszásra 
termettek, és úgynevezett lábaikon sokkal nehezebben 
járnak, mint az ember járhatna — kezein. Mindezek da-
czára némely találékony tudósok mégis ugy találták, hogy 
uémely állatokban az emberek értelmességének és test-
alkatának sőt moráljának is alapvonalait feltalálták. Hogy-
ha azonban az ember az anyagi természet körében feláll 
és azt mondja : Credo m Deum! akkor az egész világ 
előtte hátrább áll az agarakkal és el kezd arra illesz-
kedni, hogy neki hódolatát bemutassa. Allatok épp ugy 
mint az egész anyagi világ engedelmeskednek az Isten-
nek ; az igaz ; ámde azt ők öntudatlanul teszik és a nél-
kül, hogy az Istent ismernék ; és midőn az ember Isten 
előtt imádva leborul, akkor ő ez által jobban mint bár-
mely más fölénye által, mint a teremtmények királya 
állitja magát a világ szeme elé. 

Megkövetem alássan tehát a tudományt, hogy a ter-
mészettudomány tabelláit, és Linnét, hogy osztályozásait 
módosítani szíveskedjenek. A testek világa nem, mint né-
mely geologusok hiszik, csupán ásványokból áll, melyek 
hozzátapadás által nőnek ; nem is növényekből áll, melyek 
kinőnek és élnek ; de nem is állatokból áll, melyek kinő-
nek, élnek és éreznek ; — hanem emberekből is, kik 
mindezeknél többet tesznek : hisznek Istenben és őt imád-
ják, mit a többiek soha sem fognak megtenni. 

Eszeveszett, gonosztevő ábránd tehát az, mely az 
emberiséget a vallási érzületről, mint valami gyenge-
ségről leszoktatni akarja, a mely szerintök bennünket 
alantibb álláspontra helyez elődünknél a gorillánál, a 
melyben ez a betegség (az istenihez való felemelkedés) 
még nem fejlődött ki. Hát vájjon az illető urak jól meg-
gondolták, a mit mondogatnak ? Nem arról van uraim a 
szó, hogy az ember egy tévedéstől megszabaduljon, — 
(az istenihez való felemelkedés nem tévedés); hanem 
arról van a szó, hogy az emberek, kik puszta állattá 
lenni akarnak, megjavuljanak. Maga a szenzualisztikus 
tagadás költője mondá : 

') Quatrefages. 
, • 21 - - i 
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„Vájjon boldog-e az igazán, ki minden fensöbbet tagadva, 
Az állathoz hasonlóan, tekintetét a földre szegezi ? 
Nem, mert az ilyen ember megszűnt ember lenni !" 

Azért Plutarch is könnyebbnek találta várost épí-
teni h levegőben, mint társadalmat vallás és oltárok nél-
kül. Es minket mégis ki akarnak mainapság kathedráli-
sainkból űzni, ki a természet nagy templomába ! A 
természet igazi templomai azok. melyeket az emberi ter-
mészet a nagv természetből macának alkotott s a melyek 
nélkül ő el nem lehetett és el nem lehet soha. Mint a 
méh az ő sejtjeit, ugy építi az ember az ő templomait, a 
nagy természetből szedve az anyagot ; de az ember a mit 
épit, észszel és lelkiismerettel épiti, mikkel az állatok 
nem bírnak. 

Es a hitnek e benső, ösztönszerű szükséglete épp 
oly mélv mint megmagyarázhatatlan. Lényegénél fogva 
szellemi természete levén, ösztönszerűleg a láthatatlan felé 
fordul, mig a látható világ korlátai látszat szerint fogva 
látszanak őt tartani és mintha el akarnák fojtani. A 
szenvedélyek, a helyett hogy táplálnák, félnek tőle ; ma-
gának a nagy természetnek pompái is fenn akarják tartóz-
tatni és érdekükben el akarják nyelni; és mégis, a val-
lásos érzület magasan kiemelkedik a nagy természet fölé, 
bármennyire csodálatosnak tartja ő ezt is. Valamint a mi 
székesegyházaink tornyai magasan kiemelkednek színhá-
zaink, börzéink és akadémiáink dómjai fölé : épp ugy 
sokkal magasabban áll az emberiség lelke előtt a hit 
szükségletének kielégítése mint az élvezeteké, mint 
a tudomány és gazdagságé, és a hit szükségletének 
kielégítése, egyik vagy másik alakban, az emberi-
ség szenvedélyeinek legnemesebbje és legkiirthatatla-
nabbja leszen mindenkor. Még a téves valiások is ezt 
bizonyítják; mert ha szemben az igaz vallással — téve-
sek is, de a hitetlenséggel szemben teljes erővel tanús-
kodnak az igazság mellett abban az értelemben, hogy 
mennyivel többre becsüli a valódi isteni kinyilatkoztatás 
nélkül levő emberiség a balhit és babona szégyenet a 
teljes hitetlenség gyötrelmeinél. A teljes vallástalanság 
ábrándos szörnyszülött, a melyben csak beteges agyvelő 
találhatja a gyönyörét s a melyet erkölcsileg egészséges 
népek mindenkor vissza fognak utasítani. Hit nélkül élő 
nemzedék épp oly kevéssé gondolható mint nemzedék, 
melynek ne volnanak eszméi és szeretete; és a legjobb 
bizonyíték az ellen, hogy az Isten nem illusio, nem csa-
lódás, az, hogy az emberiség tőle el nem szabadulhat. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

» 
Ï 

B U G Y I S A N D R Á S . 

Ungmeyye róni. kath. papjai fájó szívvel jelentik 
Bugyis András, okrai cz. prépost, ungvári plébános és 
felejthetetlen főesperesöknek, a szentségek ájtatos felvé-
tele után f. hó 26-án d. u. 6V2 órakor, jótettekben gaz-
dag élete 67-ik évében, szívszélhűdés folytán bekövetkezett 
lesújtó elhunytát. Hűlt tetemeit az oltártól, — melynél a 

Mindenhatónak 43 éven át oly híven át szolgált, — a 
lelkeüdveért folyó hó 29-én d. e. 9y2 órakor bemutatandó 
szent mise-áldozat mellett fogják az örök nyugalom he-
lyére kisérni mélyen megszomorodott paptársai. Üngvá-
rott, 1890. deczember 26. Az örök világosság fényesked-
jék neki! (P. f . küldetett be!) 

< 
F E K T O R G Á S P Á R . 

A pannonhalmi szent Benedek-rend szomorú szívvel 
jelenti szeretett tagtársának Fektor Gáspár, áldozópap- és 
házi lelkiatyának folyó évi karácsony hó 29-én d. e. ÍO1'* 
órakor végelgyengülés következtében tüdővizenyőben tör-
tént halálát. A boldogult született 1816. évi november 
25-én, a szerzetbe lépett 1838. évi szept. 16-án s áldo-
zárrá szenteltetett 1845. évi aug. 1-én. Rövid betegségé-
nek fájdalmait békével tűrve, az egyház kegyszereivel 
megerősítve s az Ur Isten szent akaratán teljesen meg-
nyugodva adta vissza halhatatlan lelkét a Teremtőnek. 
Hűlt tetemei f. évi decz. 31-ikén, a pannonhalmi székes-
egyházban reggeli 9 órakor bemutatott engesztelő szent-
miseáldozat után fognak eltakarittatni. Pannonhalmon, 
1890. évi decz. 29-ikén. Az Ur Jézus legyen jó lelkének 
örök jutalma ! 

Budapest, jan. 7. Az első győzelem. — 
A folyó hó derekán újból összeülő képviselőház 

munkaprogrammjának egyik első pontja a hamisítatlan 
keresztény vallásos szellem első diadalát jelenti hosszú, 
liosszu idő óta Magyarországon. Sokan lesznek, kik ezen 
szavak alaposságában kételkedni fognak, akik ezt az „el-
keresztelések" ügyében lefolyt viták után el sem hiszik, 
vagy akik, mint a megrögzött „liberálisok," gúnyolva 
fogják fejüket csóválni ily ultramontán önhittség fölött. 

Pedig ugy van ! Ha hiteit lehet adni a hírlapok 
egyértelmű tudósításainak, a képviselőház nem sokára 
egy begy ülése után tárgyalni fogja a vasárnapi munka-
szünetről szóló törvényjavaslatot. 

Hát ez volna az a nagy diadal ? Ez volna a meg 
nem hamisított keresztény szellem első győzelme?! 

Igenis, az. 
Aki tudja, mily gunynyal s lenézéssel fogadták a 

kozmopolita liberális körök a vasár- s ünnepnap meg-
szentelése ügyében indított akcziónkat a kath. sajtó terén 
a hatvanas évek végével ; aki ismeri a hetvenes évek vége 
felé, vagy később az uj ipartörvény tárgyalása alkalmá-
val a képviselőházban is már e kérdésben tett fölszólalá-
sokat, valamint ezeknek lehurrogatását, majd pedig lágy-
meleg támogatását : az legkevésbé sem fog csodálkozni a 
jelen czikk czimén. Igenis, a kozmopolita liberalizmus 
sajtó veresége az a törvényjavaslat, mely a képviselőház 
legközelebbi napirendjére van kitűzve, ha ugyan a keresz-
tény szellem halálos ellenségeinek nem sikerül azt onnan 
még egyszer levenni. 

Éppen e hosszadalmas vajúdás teszi oly fontossá e 
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javaslatot, oly jelentőssé az igaz ker. vallásos szellem ez 
első diadalát a magyar törvényhozásban. 

Két évtizeden keresztül mind ellene dolgozott, aki 
magát Magyarországon liberálisnak nevezi : összeröffent 
ellene a kereskedelem s ipar, amennyiben a kereskedelmi 
s ipari kamarák utján, hol — kevés kivétellel — a zsidó 
érdek dönt, befolyást gyakorol a kormányra; a liberális 
sajtó mind egy szálig, kormánypárti s ellenzéki egyaránt 
összeesküdött ellene; a nemzetgazdasági tudósok az egye-
temek tanszékein s a közélet terén a nemzeti vagyonoso-
dás czimén háborút folytattak ellene; a protestáns Tisza 
Kálmán s kreatúrái tizenöt esztendőn át ellene szegültek, 
sőt Tiszáék, a „keresztyén" reformátusok örökös főgond-
nokai egy húron pendülve a hamis tudósokkal és zsidók-
kal azt hirdették a képviselőházban, hogy a keresztény 
Magyarországnak csak kárára lenne a vasárnapi munka-
szünet. Egyedül a katholikus sajtó, nevezetesen e sorok 
irója — mint büszkén vallhatja — buzgólkodott ennek 
megvalósitásán, mikor a magyarországi munkások még 
nem is szervezkedtek, és támogatta önzetlenül és reklám 
nélkül ez irányban történt föllépésüket, mikor határoza-
taik körébe a vasárnapi munkaszünetet fölvették és ennek 
kötelező biztosítása iránt a képviselőházhoz kérvényt in-
téztek. 

Jól tudjuk, hogy a törvényjavaslat, — melyet a ház 
illető bizottsága botrányos lassúsággal tárgyalt, nem akad-
ván ott oly buzgó s annyi szorgalmazója, mint bizonyos 
vasúti konczessióknak, — nem elégiti ki mindazon igé-
nyeket, melyeket a vásár- s ünnepnap megszentelésének 
biztosítása szükségessé teszen, de még azokat sem, me-
lyeket a müveit külföldön, például a protestáns Angol-
országban ez irányban megvalósítva látunk, mégis elis-
meréssel kell szólani azon bátor férfiúról, Baross Gábor 
kereskedelmi miniszter úrról, aki a szóban levő törvény-
javaslatot annyi ellenzés daczára a képviselőháznak be-
nyújtotta. Ezzel, valamint másik törvényjavaslatával, mely 
a munkások biztosításáról szól balesetek és munkakép-
telenség esetében, és amely szintén tárgyalásra vár, a mi-
niszter a szabadelvű pártnak bebizonyította, hogy a koz-
mopolita és manchesteri liberalizmusnak ismeretes elve, 
a „laissez faire, laissez aller", nálunk sem tartható fönn 
többé, valamint azon másik elve sem, mintha a nemzeti 
vagyonosodás egyik elengedhetetlen föltétele volna az, 
hogy a munkás egészségének s munkaképességének — 
mely szintén nemzeti vagyon — kárára szakadatlanul, 
vasár- s hétköznapon egyaránt dolgozzék. A miniszter 
evvel egyúttal a munkások helyzetének javításán is fárad, 
habár javaslatai korántsem felelnek meg mindazon köve-
telményeknek és szükségleteknek, melyeket a külföld e 
tekintetben már elismert s részben ki is elégített. Ezek-
nek nálunk is mielőbb érvényt kell szerezni, ha nem 
kívánjuk a nemzeti vagyonosodás még nagyobb megkáro-
sodását^ mely különösen a munkabeszüntetések — strikek 
— következménye szokott lenni, valamint gondoskodnunk 
kell a munkások erkölcsi, vallásos és hazafias érzületének 
megóvásáról s fejlesztéséről, mely nélkül a forradalmi 
szocziáldemokráczia, kommunizmus s nihilizmus nemzet-
közi karjaiba esnek. 

Es épp ez okból is óhajtanok, hogy a képviselőház 

a vasárnapi munkaszünetről szóló törvényjavaslat tárgya-
lásánál e kilátást is szemügyre vévén, a munkások vallás-
erkölcsi érdekeit, ugy mint anyagi jogos igényeiket biz-
tosítsa : a javaslat nem részesiti kellő védelemben a 
munkást a vasár- s ünnepnap megszentelésében, sőt szá-
mos oly intézkedést is tartalmaz, melyek ezt reá nézve 
lehetetlenné teszik. Egyátaián félszegnek tart juk azon 
fölfogást, mely a munkaadónak anyagi (tehát: másod-
rendű) érdekét többre tar t ja a munkásnak valláserkölcsi 
(vagyis elsőrendű) jogainál a „force majeur" eseteit ki-
véve ; az előbbi könnyen gondoskodhatik arról, hogy 
gyárában, üzletében, gazdaságában vasárnapon ne essék 
kára a munkaszünet következtében, ellenben a munkás 
sem előzetesen, sem utólag nem pótolhatja Isten paran-
csolatját, hogy „az Ur napját megünnepeljed," mely a 
természet parancsa is, melynek megtartását a munkás 
testi épsége és munkaképessége épp ugy megköveteli, 
mint általában az emberi jogok egyik legelseje az. 

Es ez áll ugy a gyári, ipari vagy napszámos mun-
kásokról, mint állami vagy községi tisztviselőkről s alkal-
mazottakról, nevezetesen a vasúti s postai szolgálatban. 
Vagy kinek nem tünt föl az, hogy a vasúti balesetek, 
különösen a vonatok összeütközése legtöbbnyire vasárna-
napon, de még inkább vasárnapra közvetlenül következő 
ünnepnapon szokott történni, mintegy büntetésül azok 
megszentségtelenitéseért, valamint más közelfekvő okok-
ból, melyekről a zónás vasutügyi miniszternek alapos 
tudomása lesz. Igy, hogy csak egyet említsünk, a rákos-
csabai vasúti szerencsétlenség, mely annyi ember életébe 
került, pünkösd hétfőjére esett . . . 

Egyáltalán ajánlatos volna, hogy a magyar állam, 
mely a vasárnapi tnunkaszünetről szóló törvénynyel úgyis 
elkésett, ne másolja le úgyszólván a számos évek előtt 
hozott hasontárgyu osztrák törvényt, hanem megfigyelve 
az e téren általában a külföldön tett tapasztalatokat mind-
azon hiányokat pótolja, melyeket ott észleltek. Csak igy 
lehet a vasárnapi inunkSszünet iránt táplált jogos, méltá-
nyos és emberséges igényeket kellőképen kielégíteni. 

Mert ne higyjék ám, hogy a művelt Nyugat mögött 
elmaradt Febroniusok és társaiknak rég lejárt liberaliz-
musa képes legyen a világ haladását föltartóztatni és a 
mindinkább megujuló munkabeszüntetéseket megakadá-
lyozni ; ellenkezőleg, a Febroniusok s hasonszőrű izgatók 
csak arra tanitják az elégedetleneket, hogy miként kell 
gyalázni és megvetni a törvényes tekintélyt; a Febro-
niusék őrületes handa-bandái szocziálista kiadásban nem 
fognak elmaradni és akkor az állam kiküldheti fegyveres 
haderejét a fenyegetett rend biztosítására. 

Ámde Németország példája bizonyság reá, hogy a 
legnagyobb hadsereg sem nyújt elengedő biztosságot a 
veszedelem ellen: a szocziális kérdést csak a jog s méltá-
nyosság alapjan lehet megoldani. Ez alapot és a megol-
dásnak garancziáját csak a hamisítatlan keresztény szellem 
adhatja, amely nem szövetkezik sem a kozmopolita 
liberalizmussal, sem az arany borjú imádásával. 

Ezen nagy diadalt a XX. század bizonyosan látni 
fogja, és ezzel együtt a mult század véres forradalmi 
iránya modern törpe epigonjainak végleges s szégyenletes 
kudarczát. -f-
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Róma. 1890. évi decz. 30. A római karácsonyról. 
Beszámolás. — 

Ngos és Főtisztelendő Szerkesztő Ur ! 
Istennek jóvoltából szerencsésen éltük át az örven-

detes karácsonyi ünnepeket; az időjárás nem kedvezett 
ugyan, mert folyton esett kivált éjjeleken, de azért a 
templomok látogatottak valának. A főbazilika első nap 6 
órától, amikor itt a matutinum ve9zi kezdetét, délután 
félegyig tömve volt; az idegen uri személyek: angolok, 
francziák, aztán a helybeli katonaság kitűnt számra nézve 
a többi közt. Az első napi officium és a három énekes sz. 
mise igénybe vesz hetedfél órát egy huzamban. A bene-
ficiatus monsignorok, kanonokok, choralisták, addig a temp-
lomból nem távoznak, a sekrestyén kivül, ugy a peni-
tencziarusok is, a kiszabott idő alatt, gyóntató székeik-
ben helyüket állják. Az első szent misét fényes adstantiá-
val énekelte 7 órakor mons. Lenti konstantinápolyi 1. sz. 
patriarcha, a másodikat Naselli kanonok, a harmadikat l i -
kőr mons. De-Neckere meliteni érsek. 

Eddigi közleményem vonatkozik karácsony első nap-
jára ; szent István vértanú és sz. János evangelista nap-
jain az ünnepélyes sz. miséken kivül, igen megható egy-
házi beszédek fényes publicum előtt és ugyanegy szónok 
által tartattak. 

Ugyanezen alkalommal, minthogy az ó év végén 
és uj elején állunk, hogy mind magamat igazolhassam, 
mind pedig az érdeklő feleket, az áldott lelkű jótevőket, 
kik az 1890-ik és 1890/1-ik évben a szepes-csütörtökhelyi 
Zápolya-féle kápolnára akár pénzben, akár sz. misék el-
válalásával adakoztak, megnyugtassam, bátor vagyok be-
cses neveiket itt közölni, oly módon, amint az elmúlt 
évben, ugyané lapok utján, 1890. január 1-én az I-ső szám-
ban közelve volt Pénzben adakoztak : T. Amon József 
budapesti épitész 5 frt . Dr Schönher Gyula Nagybányá-
ról 1 ft. Schwartz A. követségi tanácsos 15 frt. Gróf 
hiczzingi Zichy József és neje 10 frt. Dessewffy Julia 
grófnő 10 frt . Kinszky Mária grófnő 2 forint 50 kr. 
Elvégzett misék után 63 frt 46 kr. Gróf Revertera 
a nagykövet ő exja 15 frt. Torma Károly egyetemi ta-
nár 15 frt. Az 1890/1-ben elvégzendő sz. misékre a bécsi 
minorita rendfőnök 106 frt. A 700 szent misékből pedig 
1890/1-re szívesek voltak vállalni következő kegyes áldo-
zárok : Kozma Károly egri kanonok ő nga 20-at, Rőthy 
István szombathelyi papneveidei kormányzó ő nga 26-ot, 
Horváth József hitoktató 5-öt, Ballay Ádám minorita 
házfőnök Aradon 87-et, Tapody Tamás minorita házfő-
nök Maros-Vásárhelyen 50-et, Bara Özséb minorita áldozár 
27-et, Csáky Dénes minorita házfőnök erdélyi Beszterczén 
30-at, Csák Czirjék minorita házfőnök Somlyón 10-et, 
Nics Glyczér minorita tanár Somlyón 10-et, Dombay 
Donát tanár Somlyón 10-et. Gera Miklós minorita defi-
nitor Nagyenyeden 18-at, Dely Ödön minorita házfőnök 
Enyeden 18 at, Rátz Pál nagybányai prépost ur ő nagy-
sága 20 at, dr Demkó György egri theologiai tanár 
30-at, Tapolcsányi minorita áldozár 10-et, dr Valihora 
János losonczi plébános ur, helyettes alesperes 10-et, 
Varga Péter rappi plébános ur 10-et, Répássy Alajos 
pilisi plébános ur 5-öt, Káposztássy Imre karancskeszi 
plébános ur 25-öt, Paulik Béla karancskeszi káplán ur 

10-et, Kovács Ágoston karancskeszi káplán ur 10-et, Fo-
dor József rappi káplán ur 10-et, Pollágh Károly felkai 
plébános ur 30-at, Savinyoni Frigyes 5-öt, Martin Antal 
ujmisés 3-at. Kézpénzben bejött 179 frt 50 kr. Az eddig 
elvégzett s bejelentett sz. misék után 15 frt 90 krt, -j- 63 
fr t 46 kr. Összeg az elvégzett misék után 79 rt 36 kr. 
Készpénzben 179 frt 50 kr. Az egész összeg, mely ka-
matra hazánkba biztos helyre küldetett: 258 fr t 86 kr. 

Midőn ezen kegyes jótéteményekért az illető urak-
nak hálás köszönetet mondok ar, Ur nevében, egyúttal 
boldog uj évet kivánok Nagyságos Szerkesztő Urnák, 
minden egyes adakozónak, s továbbra is ajánlom szent 
ügyünket szives figyelmökbe. Gmitter Alfonz, 

pápai magy. gyóntató. 

Közép-Mongolország. Apostoli élet a pogányok kö-
zött. — Van Koot levele a „Les Missions en Chine et 
en Congo" cz. folyóiratban érdekes részleteket közöl a 
középmongolországi belga hitterjesztés köréből. Halljuk az 
eredeti tudósítást : 

„Az én hitküldéri állásom, higyjék el nekem, korán 
sem sine cura. Az én keresztényeim husz faluban laknak 
szétszórva, a melyeket nekem sorban meg kell látogatni. 
Tizenkét hónap alatt kilenczen át folyvást utazásban va-
gyok, mert minden keresztény községben missiót kell 
tartanom, hogy ez alatt mindenki elvégezhesse húsvéti 
szent kötelességét. 

Missiót tartani, — ez az én nagy foglalkozásom. 
Kétséget nem szenved, hogy ez a vándorélet fáradságos. 
Minden tizenöt napban lakást változtatni, bizony nem 
kellemes dolog. De van ám élvezet is benne. Először is 
nem monoton, nem unalmas. Azután, ezeknek a missiók-
nak oly sikere szokott lenni, hogy a missionárius evvel 
szemben semmibe sem veszi az áldozatokat és fáradságot. 

A mi a keresztény hiveket illeti, ne gondold nyá-
jas olvasó, hogy a missió napjai reájuk nézve csak peni-
tenczia napjai, a midőn nem láthatsz, C3ak összeránczolt 
homlokot és komor tekintetet. Éppen az ellenkező az 
igaz. A misszió itt ünnep, melyre sokáig készülnek a hi-
vek : a missió itt ártatlan örömek ideje, a midőn a ke-
resztény hivek közönsége mint egy család összecsoportosnl 
lelki atyja körül és nem ismer, nem folytat más életet, 
mint hitéletet. 

Kitűzött napon a falu legényei lóra pattannak és leg-
fényesebb öltözetökben elébe mennek a misszionáriusnak, 
hogy mindenestől áthozzák őt magukhoz. Az egyik kö-
zőlük papi ornátusodat rakja fel a lovára ; a másik fehér-
neműidet veszi gondviselésébe ; a harmadik könyveidet pak-
kolja be: aztán kezdetét veszi a — lovaglás. 

Közeledvén a kitűzött faluhoz a lovasok, egyik előre 
vágtat hirdetni a jövetelt. Az otthon maradottak erre meg-
húzzák a harangokat és mindnyájan összefutnak, hogy fo-
gadják az — atyát. A falu bejáratánál férfiak, nők, gyer-
mekek, mindnyájan vig és mosolygó arczczal várnak, s 
egyszerre mindnyájan térdre hullnak, hogy áldását fogadják 
az — atyának. Azután szállására vezetik őt. A fiuk előre 
futnak és örömtől repdesve szökdécselnek mint a kis őzi-
kék anyjuk körül ; azalatt az öregek körülveszik az atyát 
és nem győzik kikérdezni, hogy mint szolgál egészsége, 
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nem okozott-e az ut nagy fáradságot és a többi. Az első 
látogatás a templomé. Az egész falu jelen van az — 
atyával és felharsan az ének a missió sikereért. 

A templomból a misszionáriust lakásra vezetik, me-
lyet a falu legmódosabb embere önérzetesen szokott 
felajánlani. Es itt is mindenki kötelességének tartja üdvö-
zölni az atyát és neki szerencsés Isten hoztát mondani. 

Az első két nap a hitközség állapota kipuha-
tolásának van szentelve. Nehézségeket kell megoldani, 
viszályokat elintézni, néha némely visszaéléseket kell 
megbüntetni. Senki az atya szavának ellene nem szegül; 
a bántalmakat megbocsátják; egymást kölcsönösen meg-
hívják szeretet-lakomákra, megpecsételni a kibéküléseket. 
Szóval, mindenki egy sziv és egy lélek leszen, és miután 
a talaj ekként elkészült, a missionárius kötelessége köny-
nyüvé vált. 

Minden reggel és estve mindenki számára tanitás 
van. Ezenfelül külön van hitelemzés a gyermekek, külön 
oktatás a szülők számára, a kik azután gyermekeiknek 
adják tovább az oktatást. 

Néhány katechumenus jelentkezik. Keresztények ve-
zetik őket a szakálas paphoz. Meglátszik rajtok, hogy az 
európai szakáltól kissé félnek. Lassankint bizalmasak le-
szünk. Minden esetre külön oktatásban részesülnek. Meg-
oldjuk kételyeiket, bátorítjuk. Lelkesítjük s reményt kel-
tünk bennök, hogy nemsokára Isten gyermekei és a 
mennyország örökösei lesznek a szent keresztség által. 

így elfoglalva, világos, hogy gyorsan telik a misszió 
két-három hete. Mihelyt a gyónás és áldozásnak vége, 
ezek a jó lelkek kezdenek búslakodni, mert tudják, hogy az 
atya távozása közeledik. Ezer okot tudnak kitalálni, hogy 
őt tartóztassák. „Atyám, ön nagyon ki van fáradva; ma-
radjon még néhány napig gyermekei között ! Hisz oly 
ritkán van szerencsénk szent misét hallgatni és hallani 
Isten szent igéjét. Mikor atyánk köztünk van, minden 
jól megy ; béke van a szivben, öröm ül az arczokon. 
Mintha mindenki angyallá változott volna ; és igy akar 
maradni mindenki. Mihelyt atyánk itt hagy bennünket, 
oda minden öröm! Mindenki dolgaira tér ; boldogtalanok 
leszünk és ellany hűlünk. " 

Sajnos ! ezek a panaszok sokkal alaposabbak, hogy-
sem megczáfolni igyekeznék őket. Nem is válaszolhatok 
hamarjában rájok mással, mint hogy buzdítom eze-
ket a jó lelkeket, hogy erősen bízzanak a jó Istenben 
és azt hozom fel nekik, hogy hiszen másokhoz is el kell 
mennem, a kik alig tudják már várni szent szolgálatomat. 
Rendesen nem tehetek egyebet, mint hogy minden rhe-
torikám daczára maradnom kell tervemen tul még né-
hány napig, oly ellenállhatatlanul tudnak kérni és kö-
nyörögni. 

De a válás órája mégis elérkezik. El kell válni a 
jövő éqig. Miután mindnyájan utoljára együtt voltunk a 
templomban, következik a búcsúzás. Megvallom, hogy ez 
a búcsúzás mindenkor mélyen meghat. Azután az áldozat 
után, melyet a hitterjesztő hazájától és családjától vett 
végbucsuja által tett, azt hihetné valaki, hogy szive min-
den más válás iránt érzéketlen. Nem ! Láttam már ga-
lambősz missionáriusokat könyezni az ily elválásnál. 

Igaz, hogy Hen-pa vidékének keresztényei különös 

sajátságokkal birnak. Minthogy rideg éghajlattal kényte-
lenek küzdeni, jellemük durva, néha erőszakos; ellenben 
igen nyilt, őszinte és nemes lelkűek ! Tisztán vagy túlnyo-
móan keresztény falvakban lakván, melyek távol esnek 
nagy városoktól is, — úgyszólván egy nagy családot képez-
nek együtt, a melynek a misszionárius igazi lelki atyja, 
mindene. 

Ennek a vidéknek még pogányai is külsőleg von-
zóbbak, mint a síkságon lakók. Szemök nyíltabb, moso-
lyuk igazabb, a találkozás velők kellemesebb. Mégis a 
különbség a pogány és a keresztény ember egész meg-
jelenése közt óriási. A kereszténység megnemesíti az em-
bert és homlokára lelki nagyságának bélyegét üti, ugy 
annyira, hogy e pontra nézve egy utazó, báró Hübner, 
pekingi tartózkodásának leírásában azt meri állítani, hogy 
csak arczára kell tekinteni, hogy az ember egy keresz-
tényt ezer pogány közt is rögtön fel tudjon ismerni. 
Meggyőződésében teljesen osztozom ; mert az ember, mi-
után a keresztség által újjászületett, physikumában éppen 
ugy mint lelkében, egészen más ember." 1)e 

IRODALOM. 
Könyvpiacz az 1891. év elején. 

= Természetbölcselet . Az aq. sz. Tamáson alapuló 
bölcselkedés legújabb örökbecsű vívmányainak nyomán. 
Irta Luhrich Ágost I. II. köt. Budapest 1890. 460, I I I . ; 
579, III. 1. 

Lubrich Ágost magyar katholikus bölcselkedésünk 
úttörője. Tudományára büszkék lehetnénk, ha volna elég 
katholikus önérzetünk. Mint a magyar tudományos styl 
mesterétől is sokan tanulhatnak. 

— Bibliai régiségtan. Dr Ackermann Péter egy-
kori bécsi egyetemi tanár kiadványa után latin eredetiből 
szabadon magyarította ifj. Gebé Andor munkácsegyházm. 
áldozár stb. Fordító sajátja. Eger 1890. 8-r. 480 1. Ára 
fűzve 3 frt, diszkötésben 4 frt. 

- f Önképzésünk akadályai. Tanulmány. Irta Drei-
sziger Ferencz néptanító. Kapható szerzőnél Adán Bácsm. 
Nagyszombat 1890. 8-r. XI. 142 1. Ára 1 frt . 

X A család apostola. Korszerű elbeszélés. Irta 
Bodnár Gáspár. 2. kiadás. Szatmár, 1890. 56 1. Ára 35 kr. 

— Vörös Dániel. Humoros regény. Irta Városi 
Gyula. I. köt. Budapest, 1890. 383 1. 

* A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési 
szempontból. Irta Weisz Fr. Albert. A második, javított 
kiadás után fordították Makra I. és Rózsa J . I. kötet. 
Aug—okt. füz. 481—576 1. 

Minden-füzet rendes beküldését kérjük. Ez a mű az 
egész világirodalomban páratlanul áll. 

** A magyar kath. egyházi ének története rövid 
leírásban. Irta Babik József stb. Eger, 1890. 8-r. 68 1. 
Ára 40 kr. 

l) Ezt kellene eszökbe venni azoknak, kik keresztény hitel-
vek kizárásával akarnak államokat reformálni. A pogányositásnak 
— más emberek lesznek az eredménye. Hogy jobbak, nemesebbek 
nem — mint a ker. ember, az bizonyos. A szerk. 
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= Theologia morális per modum conferentiarum 
auctore clarissimo P. Benjamin Elbel 0 . S. Fr. Novis 
curis edidit P. F. Irenaeus Bierbaum 0 . S. Fr. Prov. 
Saxon. S. Crucis Lector jubilatus cum approb. superior. 
Vol. I. Pars I. Paderbornae 1890. 8-r. VIII. 354 1. 

Nagyérdemű helyről beküldetett a végett, hogy vé-
leményt mondanánk, czélszerünek tartjuk-e Elbel müvé-
nek ez uj kiadását? Nemcsak czélszerünek tartjuk a 
kiadást, hanem annak felkarolását rögtön a legmelegebben 
ajánljuk is. 

— Római katholikus énekek az isteniszolgálat ösz-
szes ágaira. Szerk. Szemennyei M. és Kapossy Gy. 2. köt. 
II. f. Eger, 1890. Ára 1 frt. 

V E G Y E S E K . 
Szentséges atyánk, a római pápa, karácsonyi 

alamizsna gyanánt 15,000 frankot osztatott ki Róma sze-
gényei között. Szűkölködő áldozó papok segítségére évi 
10,000 frkot vétetett fel a pápai udvartartás kiadásai 
rovatába. (Moniteur de Rome.) 

— A protestáns lelkipásztorok Angliában egymás-
után sűrűn térnek vissza az anyaszentegyház kebelére. 
Legújabban Cartmel, az oxfordi hires Christ Church 
ritualista lelkésze nejével együtt konvertált. Rövid idő 
alatt ez a negyedik eset, hogy protestáns lelkész ott 
hagyta az eltévedt protestáns nyájat és átjött a kath. 
egyházba az igaz hitre. 

— Kinevezés. Dr Steiner Fülöp székesfehérvári püs-
pök ur ő mga, ngos Supka Jeromos zirczi apátot és 
Pallér Kelemen székesfehérvári főgymn. igazgatót szent-
széki ülnökökké nevezte ki. 

— A kongrua-bizottság kibővítése. A kongrua-bizott-
ság körében felmerült óhaj következtében a kultuszmi-
niszter — hir szerint — elhatározta a nevezett bizottság 
kibővítését, különösen abból a czélból, hogy albizottságok 
szervezése által a sokoldalú és nagyon elágazott ügy mi-
nél alaposabb és gyorsabb megoldást nyerjen. Mint érte-
sülünk, a kongrua-bizottságba legközelebb meg fognak 
hivatni : Andrássy Tivadar gróf, Apponyi Albert gróf, 
Bossányi László képviselő, Fenyvessy Ferencz képviselő, 
Frink Endre kúriai bíró, Horánszky Nándor képviselő, 
Károlyi Sándor gróf, Melczer Istváu v. b. t. tanácsos, 
nyugalmazott hétszemélynök, Német Péter táblai biró, 
Neppel Ferencz képviselő, Paiss Andor kir. táblai tanács-
elnök, Pallavicini Ede őrgróf, Rudnyánszky József báró, 
Szápáry Géza gr., Széchenyi Aladár gróf, dr Timon Ákos 
jogakadémiai tanár, Unger Alajos képviselő, Zichy Nán-
dor gróf. — A kongrua-bizottság, melynek elnöke tudva-
levőleg Samassa József egri érsek, tagjai eddig a követ-
kezők voltak : Vancsa János metropolita érsek, Schlauch 
Lőrincz, Schopper György, br. Hornig Károly püspökök, 
Angyal József osztálytanácsos, Kárffy Titusz miniszteri 
tanácsos, László Zsigmond miniszteri tanácsos, Lukács 
György államtitkár, Pechata Endre osztálytanácsos, Sza-

lavszky Gyula államtitkár, Tonházy Gyula kincstári jog-
ügyi tanácsos, dr Wolafka Nándor apátkanonok, osztály-
tanácsos ; előadó : Boncz Ferencz miniszteri tanácsos, kir. 
közalapítványi ügyigazgató ; jegyző : dr báró Jeszenszky 
Béla. E szerint a bizottság ezentúl 32 tagból fog állani. 

— Bugyis András, elhunyt ungvári plébános emlé-
kéhez nagy szeretettel térünk vissza. O igazán kiváló, 
nagy ember, nagy hazafi és nagy pap volt. Mily nagyra 
becsülte őt főpásztora, azzal mutatta meg, hogy maga 
ment fel Szatmárról Ungvárra eltemetni Bugyis Andrást. 
Az Ungvártt megjelenő „Kelet" azt a tanúbizonyságot 
teszi Bugyis üdvös működése mellett, hogy „a hitélet 
felvirágoztatásában az ő plebánossága korszakot alkotó!" 
Magyarország védangyala keseregve tekint az ily lelki-
pásztor gyászravatalára. 

— Nyugta. A ruscsuki róm . kath. templomra, Bul-
gáriában, a budapesti közp. papn. intézet igazgatóságához 
folytatólag a következő kegyes adományok folytak be : ő 
exja Zalka János győri püspök ur 50 frt, a szombathelyi 
káptalan 10 frt, Prifach József pápai praelatus ur Szé-
kesfehérváron 5 frt, Vár ad y Ferencz pápai kamarás ur 
Németságon 1 frt, Jusztusz József esperes ur Alattyán 
5 frt, dr Lechner János kanonok ur Pécsett 5 frt, Blazo-
vits Pál pleb. ur Ligvánd 5 frt, Minderlein Ignácz ur 
Lovász-Patonán 3 frt, Horváth Lajos káplán ur Kapu-
váron 3 frt, Szemennyei M. pleb. ur Regölyön 2 frt, 
Vurdics Ignácz tanár ur Pannonhalmán 2 frt, Véber 
Ágoston ur Szakáiházán 2 frt, Schwerer Nándor pleb. 
ur Szabad-Szentkirályon 2 frt, Habram I. ny. pleb. 
ur Martonoson 2 frt, Rózsa József pleb. ur Bánhegyesen 
1 frt, Wimmer Ferencz pleb. ur Tisza-Várkonyban 50 kr, 
egy kath. pleb. 1 frt, és egy praefectus 1 frt. Isten fizesse 
meg! Jézus szentséges szive indítson másokat is a szent 
czél elősegítésére. 

— Sajtóhiba helyreigazítása Előző számunk 5. lapjának 
második hasábján alulról számított 17 sorban „phrasis" helyett 
phasis olvasandó. — A 6. lap első hasábjának közepe felé a betü-
szekrény ismeretes manói a protestánsokkal szövetkezve kisütötték, 
hogy „a protestánsok kiterjedt autonomiája, nagy alapitványi va-
gyonuk az évenkinti állami segélylyel együtt elég tért biztositanak 
számunkramár mint a katholikusok számára ; holott éppen min-
ket, katholikusokat akarnak kitúrni mindenünkből, és minden előnyt 
az államban számukra, a protestánsok javára lefoglalni. így hát 
ama szövetkezésnek nagyon rövid lélegzete lett, mert csak alkal-
mat adott való értelméből kiforgatott eszménk helyesbítésével 
együtt a kibővítésére is. 

Felhivás előfizetésre, ^ m 
Gyors és tömeges megújítását az előfizetésnek kérjük 

e napokban, azok részéről, a kik még az előfizetéssel hátra-
vannak, mert az idő rövid, a lappal való rendelkezés sürgős. 

Az előfizetés módozatai a lap czime mellett vannak 
feltüntetve. 

Budapesten 1891. jan. 7. 
Dr Breznay Béla, 

szerkesztő. 

Kiadótulajdonos és felelŐ3 szerkesztő : Breznay Béla, hittudor. k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár 

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.' 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 fl't. 

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

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, j anuár 10. 3. I. F é l é v . 1891. 

TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok: Adatok a papnevelés elméletéhez. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A vallá-politika 
helyzet. — A jezsuita-kérdéshez. — Irodalom : A katholika egyház szertartásai. — Katholikus egyháztörténet rövid foglalatja. — Költe-

mények. Stb. — Hivatalos. — Vegyesek. — Felhívás előfizetésre 

Adatok a papnevelés elméletéhez.1) 
I r ta : dr Mihály fi Ákos. 

A papnevelés természetfelett i jelleggel bir, 
s eredményt csakis a természetfelett i eszközök 
kellő felhasználása mellett muta tha t fel. Ezen 
eszközök ismeretére, kiválasztására, teljes alkal-
mazására az elöljárók tani t ják és buzdit ják a 
növendéket. Ezért bátran mondhat juk, hogy a 
szemináriumi nevelésnél legtöbb az elöljáróktól függ. 

Többször hallottunk nyilatkozatokat, melyek 
egyik vagy másik nevelési rendszert t a r t j ák az 
egyedül üdvözitőnek. Némelyeknek csak a jezsui-
ták nevelési rendszere, másoknak csak a nálunk 
honos rendszer, ismét másoknak csak a franczia 
rendszer tűnik fel teljesen helyesnek és jónak. 
Ez egyoldalú felfogás. A rendszerbe az elöljárók 
öntenek lelket. A legjobb rendszer is csak na-
gyon kevés eredményt muta t fel, ha ezt oda 
nem való elöljárók kezelik. Nem tagadjuk mi 
sem, hogy a rendszertől is sok függ, de csak 
akkor, ha ez teljesen odavaló elöljárók kezében 

an. A rendszer a test , az elöljárók képezik a 
lelket. Egészséges lélek ép s egészséges testben 
képes sokat és nagyot művelni, mig a beteges 
test korlátozza az egészséges lélek működését 
is; a beteges lélek pedig még egészséges testben 
sem képes semmi nagyobb szellemi munkára. E 
hasonlat teljesen megvilágit ja az elöljáróknak a 
nevelési rendszerhez való viszonyát. 

E sorokban egyedül az elöljárókról óhaj-
tunk szólani. Midőn elöljárókról beszélünk, ér t-

') Előzményei a mult év folytán láttak ugyanitt napvilágot. 
A szerk. 

V 
jük mindazokat, a kik a növendékpapok képzé-
sével és nevelésével foglalkoznak. Előljáró tehát 
nemcsak a rektor prefektus, spirituális, hanem a 
t aná r is. Ez korunk paedagogiájának egyik nagy 
tévedése, mely elválasztja a t anár t a nevelőtől, 
a t an i tás t a neveléstől. Sajnos, némely szeminá-
r iumba is behatol t ezen paedagogiai helytelen-
ség. A t aná r azt hiszi, hogy eleget tesz köte-
lességének, ha elvégzi előadásait, kikérdezi a 
növendékeket, megállapít ja érdemjegyeiket : ezen 
kivül a növendékekkel egyáltalában nem törő-
dik. Ezen eljárás helytelensége már magából a 
dolog természetéből is kitűnik, de ezt az aláb-
biakban is be fogjuk bizonyítani. 

Lássuk először, minő tula jdonokat kiván a 
papnevelés a szemináriumi elöljáróktól, hogy az-
után annál biztosabban vázolhassuk az irányt, 
melyben nekik a szemináriumot kormányozniok 
s vezetniök kell. 

I. Minden szemináriumi elöljáróban három 
tulajdonság szükséges, melyeket nem pótolhat 
sem magas kor, sem magas rang, sem nagy 
műveltség, sem a profán tudományokban * való 
nagy jár tasság. Szükséges, hogy minden szemi-
nár iumi előljáró ot thonos legyen a theologiában ; 
hogy mindegyik mély, de egészséges jámborság-
gal s vallásossággal b i r jon; végül hogy mind-
egyik a legnagyobb odaadással, szeretettel és 
lelkesedéssel működjék közre a növendékek ne-
velésében. 

A theologiában való teljes jár tasság s ala-
pos képzettség nélkül növendékpapokat nevelni 
lehetetlen. A szemináriumi nevelés, amint ezt 
más alkalommal bővebben kifej tet tük, teljesen 
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természet fe le t t i alapokon n)Tugszik, természet -
fe le t t i törvények szerint s eszközök által tö r té -
nik. A ki ezek szerint akar másokat nevelni, 
annak ezen dolgok ha tá rozo t t és világos fogal-
maival kell birnia. A szemináriumi nevelésnek 
az a czélja, hogy az egyház a lkalmas szolgákat 
nyer jen magas czélja megvalósí tására. A ki 
t e h á t az egyháznak alkalmas szolgákat akar ne-
velni, annak ismernie kell az egyház egész szer-
vezetét , tö r t éne té t , működését és fe ladata i t , fő-
leg pedig birnia kell az egyház szellemével. Már 
pedig mindezt csak akkor fogja teljesen ma-
gáévá tenni, ha az egész theologiá t alaposan 
tud ja . 

Második fe l té te l az, hogy az elöljárók egy-
től-egyig egészséges és mély vallásossággal bír-
janak . Ez számos okból szükséges. Először is a 
szemináriumi nevelés természetfe le t t i dolog. Ez 
t e h á t kedvező e redményt csak is I s teunek bő-
séges malaszt jával érhet el. Első sorban az Isten 
malasz t já t kell működésünk számára biztosí tani . 
Minél nagyobb mér tékben szereztük ezt meg, 
annál több eredménynyel ok t a tha t j uk , i n the t jük 
s buzdí tha t juk a növendékeket . Már pedig az 
Isten malaszt já t csakis j ámbor és erényes élet, 
buzgó imádság és önmegtagadás ál tal tehet i 
az ember önmaga és működése számára, ha 
szabad így t-zólnunk, folyóvá. Ha t ehá t a sze-
minár iumi elöljáró azt akar ja , hogy szavai, inté-
sei, buzdításai fogékony t a l a j r a ta lá l janak a nö-
vendékekben, igyekezzék minél többe t imádkozni, 
minél j ámborabb és erényesebb életet élni. Ebben 
az esetben biztos lehet arról, hogy az Is ten ma-
laszt ja fogja kisérni szavai t ; s akkor éles lesz 
a szó, min t a ka rd ; képes lesz behatolni a sziv 
mélyébe, annak kérgé t fe l törni s jegét megol-
vasztani. „Ego enim dabo vobis os et sapien-
t iam, cui non po t e run t resistere et contradicere 
omnes adversari i vestri ." (Luc. 21, 15.) 

Egyál ta lában nem szabad elfelednünk azfc, 
hogy p, kath. vallási élet te rén a sikeres mun-
kálkodásnak első fel tétele az Isten malaszt ja , s 
hogy ezen malasztot rendes körülmények között 
csak is ki tar tó , buzgó imádság és j ámbor eré-
nyes élet á l tal szerezhetjük meg. Ékesszólás, 
műveltség, tudomány, vagyoni áldozatok, min-
denféle tá rsada lmi akcziók. ha velők karöl tve 
van s a lap juka t képezi az Isten malaszt já t bizto-
sító imádság szelleme és jámborság, képesek 
sok jó t létrehozni, de imádság és jámborság 
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nélkül mindez csak ideig-óráig t a r t ó külsőséget 
hoz létre, virágot , melynek nem lesz gyümölcse, 
vagy legalább is nem lesz ére t t , élvezhető gyü-
mölcse. Ezért oly rendkívüli fontos dolog az, 
hogy a kath. egyházi élet terén a vezérférfiak 
vallásos emberek, az imádság emberei legyenek. 

Windhors t , a német kath. pá r t hires vezére, 
a német ka th . gyűléseken ugy szólván egyetlen 
nagyobb beszédéből sem hagyta ki a buzgó s 
k i t a r tó imádságra való buzdítást . Ugyanígy tesz 
Leo pápa is : körleveleiben folytonosan az imád-
ságra h ív ja fel a papság és a nép figyelmét, 
m i n t a kath. vallási élet alapjára. Ugyanez áll 
a szemináriumi nevelésről is. Az e löl járóknak 
az imádság embereinek kell lenniök. Többet kell 
imádkozniok növendékeikér t , min t a mennyi t 
nekik beszélnek : ez esetben a kevés beszédnek 
is maradandó hatása lesz. 

Jámborságo t és erényességet kiváu a sze-
minár ium minden elöljárótól. „Le succès des 
séminaires t i en t pr incipalement à la sa inte té 
personelle des directeurs", mondja a franczia 
szeminár iumi elöljárók számára i r t kézikönyv. 
A szeminár iumi elöljárók életéből kell a növen-
dékeknek megtanulniok azt, hogy hogyan kell a 
ka th . papnak élnie. Akkor fog a növendék meg-
győződni az elöljárók ál tal hangoz ta to t t elvek 
igazságáról, ha ezen elveket az elöljárók életéből 
lá t ja visszatükröződni. A elöljárók élete az ő 
beszédeik élő s hangosan szóló kommentá r j a . A 
legtöbb esetben hiába beszélnek az elöljárók az 
imádság és a szentségek szükségességéről, ha a 
növendékek azt lá t ják , hogy elöljárók in praxi 
ezeket éppen nem t a r t j á k szükségesnek ; hiába 
magasztal ják a türelem, szelídség s önzetlen fele-
bará t i szeretet erényeit , ha a növendékek — 
kiknek pedig nagyon is éles és kr i t ikus szemük 
szokot t lenni — azt lá t ják, hogy az elöljárók 
ezen erényeket , főleg a növendékekkel való ér int-
kezéseikben, éppen nem igyekeznek gyakoroln i ; 
hiába igyekeznek a növendékeket meggyőzni 
arról, hogy a papnak az egyházat t isztelnie s 
szeretnie kell, ha ezek azt veszik észre, hogy az 
elöljárók az egyház intézkedéseit folyton kr i t i -
zálják, sőt azokat a legtöbb esetben nem is tel-
jesitik. Csakis akkor fog az előljáró szavaival a 
növendékek többségére hatni, ha szavainak meg-
felelően él is. Jul ius Caesar személyes bátorsága 
ön tö t t ka tonáiba is bá to r ságo t ; ő nem beszélt 
sokat, de előlment mindig a csatába, megte t te 
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mindazt , a mi t ka tonái tó l kivánt. Éppen igy 
jámborságot és erényességet csak is jámborság-
gal és erényességgel csepegte the tünk az embe-
rekbe. 

Jámborságo t és erényességet k iván a sze-
minárium az elöljáróktól, még pedig minden 
elöljárótól kivétel nélkül. Mert ha a növendékek 
csak a rektor vagy spir i tuális életében l á t j ák az 
ál taluk hangoz ta to t t elveket érvényesítve, a többi 
elöljárók életében pedig nem, könnyen a r ra a 
meggyőződésre jönnek, hogy az a nagy j ámbor -
ság s erényesség, melyet rek torukban vagy spi-
r i tuál isukban megbámulnak, szép ugyan, de nem 
szükséges. Admiranda, sed non imi tanda. Vagy 
azt gondolják, a rek to rnak s spir i tuál isnak igy 
kell élnie, de más papnak már nem. Vagy 
a mi még rosszabb, de azért gyakran előfordul, 
ha a spir i tuális és a többi elöljárók szelleme és 
élete közöt t nagy a különbség, ez nem egy eset-
ben a spiri tuális összes működését gyengít i , hogy 
ne mondjam, teljesen megsemmisí t i . Mert ez 
esetben a növendékek a spir i tual is t excentrikus, 
exal tá l t embernek t a r t j ák , s igy beszédeire, t a -
nácsaira sem adnak sokat. Igaz, ennek van egy 
más oka is, néha maga a spiri tuális is hibás, 
min t ezt alább ki fogjuk fe j t en i ; de nem egy 
esetben valóban buzgó és tapasz ta l t spiri tuális 
működését akadályozza a többi elöljárók ellen-
kező szelleme és élete. Csak is az a szeminárium 
nevel eredménynyel papokat , melyben minden 
elöl járót a valódi j ámborság szelleme j á r j a át, 
melyben mindegyik igyekszik a kath. pap példa-
képe lenni, mindegyik ugy él, hogy életéből 
min t ny i to t t könyvből tanulhassák meg a növen-
dékek a pap é le tmódját , szellemét és erényeit . 

De ezen jámborságnak és erényességnek 
minden tekin te tben egészségesnek kell lennie, 
mentnek minden félszegségtől és túlzástól. A 
szemináriumi elöljáró nem élhet ugy, a min t 
egy kontempláló rendben élő szerzetes, a kinek 
más gondja nincs, mint sa já t lelki üdvének 
munkálása, a legnagyobb keresztény tökéletesség 
u tán való törekvés által . A szemináriumi elöl-
já rónak ugy kell élnie, hogy öt növendékei, a 
kik később a világban mint lelkipásztorok vagy 
tanárok fognak működni, utánozhassák, követ-
hessék. 

Az egészséges j ámborság kerüli a cziniz-
must a ruházatban, a darabosságot a modorban, 
a feltűnést az önmegtagadás gyakorla ta iban, a 

j ámborság túlzó s e rő l t e t e t t nyi lvání tását a 
t emplomban , a misénél, egyál ta lában mások 
előtt . Az egészséges j ámborság nem komor, de 
nem is durva ; maga i r án t szigorú, mások i r án t 
türe lmes és elnéző ; az egészséges jámborság soha 
sem áll puszta külsőségekből, ezeket is m e g t a r t j a 
ugyan, de ezekre sokkal kisebb súlyt helyez, mint 
a belsöiv ; az egészséges jámborság nem engedi 
a szenvedélyt u ra lkodni ; nem önző, nem hiu, 
mindig alázatos, t ehá t még a növendékekkel 
szemben is. 

Sajnos, sok esetben egyes szeminár iumi elöl-
j á rók nagyon j ámborak s vallásosak, de csak a 
jámborság beteges kinövéseit vagy tulhnjtásait is-
mer t e t i k meg a növendékekkel . S a mi a leg-
hát rányosabb, növendékeik tő l is hasonlókat kí-
vánnak . Az ilyen túlzások és beteges kinövések 
a legjobb buzgalom minden törekvését képesek 
lerontani . Igen könnyen nevetségessé teszik a 
növendékek előt t a j á m b o r s á g o t ; s a növendé-
keknek egyál ta lában nem lesz kedvük ezen ter-
mészetel lenes ál lapot utánzására . 

Harmadik fel té tel gyanán t emi i t e t tük azt, 
hogy a szeminár iumi összes e löl járók te l jes szív-
vel és lé lekkel él jenek hivatásuknak, a papkép-
zésnek. Összes törekvéseik, munkálkodásuk, egész 
életük egyedüli czélját képezze, minél jobb pa-
poka t nevelni. Épp ezért kell, hogy mindegyik, 
a r ek to r ugy, m i n t a spiri tuális , a t aná r épp 
ugy, min t a prefektus, a legnagyobb szeretetet 
és odaadást t anús í t sa a növendékek i r á n t ; kell, 
hogy mindegyik melegen szivén viselje a növen-
dékek érdekeit . Mindegyiknek a r ra kell töreked-
nie, hogy a növendékeket hibáiktól és gyarlósá-
gaik tó l megszabadítsa, s beléjük a valódi papi 
szellemet s lelkületet becsepegtesse. Mindegyik-
nek figyelemmel kell kisérnie a növendékek lelki 
á l lapotá t , je l lemfej lődését ; mindegyiknek arra 
kell törekednie, hogy az egyes növendékeket , a, 
mennyi re ez csak lehetséges, jó l megismerje , s 
igy, a hol csak a lkalma van, őket hibáikra 
figyelmeztethesse, a helyes i rányra igazithassa, 
nekik, m i n t jó barát , tanácscsal szolgálhasson. 

Ezen lelkület a szemináriumi elöl járókban 
több okból szükséges. Először is több szem töb-
bet lát. A spiri tuális maga, bármily buzgósággal 
is végzi hivatalát , főleg egy népesebb szeminá-
r iumban, nem képes az egyes növendékeket ugy 
megismerni, a min t ez a papnevelés szempont-
jából szükséges. Másrészt a megismeréshez első 
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kellék a növendék bizalma. De ezen bizalmat 
nem lehet kierőszakolni. A bizalom forrása ren-
desen az ember egyénisége. Nem mindegyik vi-
seltetik éppen a spirituális irányában azon 
őszinteséggel és bizalommal, mely a papnevelés 
egyik leghathatósabb élesztője. Ezért kell, hogy 
mindegyik előljáró a növendékek irányában nyilt, 
leereszkedő, bizalmat keltő módon viselje magát. 
Igy a kinek nem lesz bizalma a spirituálishoz, 
bizalommal fog fordulni a rektorhoz vagy egyik-
másik tanárhoz; a k i t nem képes teljesen meg-
ismerni a spirituális, azt meg fogja ismerni egy 
másik előljáró. Ezáltal az elöljárók testülete 
minden egyes növendék jellemfejlődéséről s lelki 
irányzatairól tiszta képet fog nyerni. Több szem 
többet l á t : más és más szempontokból itél. Az 
egyik ezen jellemhibát veszi észre, a másik egy 
másikat. A tanár jobban észreveheti, melyik nö-
vendékben uralkodik a hiúság, önteltség, nagyra-
vágyás, min t ezt a spirituális tehetné. A pre-
fektus legjobban észlelheti, melyik növendék 
indulatos, szenvedélyes, nyers, durva. Ezen szem-
pontból természetesen legelőnyösebb az volna, 
ha az egész elöljáróság, tehát a tanárok is, benn 
laknának a szemináriumban, minél többet érint-
keznének a növendékekkel. Francziaország majd 
minden szemináriumában az összes elöljárók a 
szemináriumban laknak, a növendékekkel étkez-
nek, velük közösen végzik a lelki-gyakorlatokat, 
sőt a növendékeket a szórakozási órákban is 
gyakran felkeresik. 

Két okból szükséges az, hogy a szeminá-
riumi elöljárók teljes buzgósággal igyekezzenek a 
növendékek lelkületét, jellemét megismerni. Elő-
ször, hogy őket nevelhessék, a keresztény élet 
szellemébe bevezethessék, a papi lelkületre s 
szellemre tanithassák. A szemináriumba lépő 
if júnak, főleg nálunk, a hol nincsenek előképző 
kis-szeminariumok, a keresztény életről, a papi 
szellemről s lelkületről alig van egy-két határo-
zatlan fogalma. Elméleti oktatás által a keresz-
tény élet lényegébe, a papi lelkületbe bevezetni 
senkit sem lehet. Az elméleti oktatás t folyton 
gyakorlati vezetésnek kell kisérnie: nyomról-
nyomra, lépésről-lépésre az elöljárónak kell a 
növendék életét ezen szellem szerint irányitania. 
Rá kell mutatni a növendék életében azon tüne-
tekre, melyek a keresztény és papi szellemmel 
ellenkeznek, s meg kell muta tn i minden egyes 
növendék egyéniségének megfelelően az u ta t s 

eszközöket, melyekkel a keresztény és papi szel-
lemet sa já t jává teheti . 

A másik ok még fontosabb. Az elöljárók 
kötelessége a püspököt a felszentelés előtt egyes 
növendékekről kellően tájékozni. Ma is áll az, 
hogy méltat lanul felszentelni nem szabad, s a 
püspök nagy bünt követ el, ha mél ta t lant bo-
csát az Ur szentélyébe. Nem pusztán formali tás 
az, a mit a püspök a felszentelés előtt kérdez: 
„scis illos dignos esse?" Valódi vizsgálatnak, 
scrut iniumnak kell a felszentelést megelőznie, 
hogy az archidiaconus a püspök kérdésére nyu-
godtan felelhessen, s a püspök nyugodt lelkiis-
merettel végezhesse el a papszentelést. Ez a 
scrutinium a szemináriumi elöljárókra van bizva: 
az ő felterjesztésük alapján történik a felszen-
telés. Ez a scrutinium nagyon nehéz, mélyen a 
lelkiismeretbe vágó dolog. A bün, ha méltat lan 
szenteltetik fel, azok lelkét terheli, kik a püs-
pökhöz ter jesztet t relácziójukban mél ta t lant 
mondot tak méltónak. Vétkezik azon szeminári-
umi előljáró, a ki positive tudja valamely nö-
vendékről, hogy ez a felszentelésre nem méltó, 
s őt mégis oda ereszti az Ur oltárához. Sőt vét-
kezik akkor is, ha olyat bocsát a felszenteléshez, 
a kiről positive nem tudja, vájjon méltó-e. Csak 
olyat szabad a felszenteléshez bocsátani, a kiről, 
a mennyire ez emberileg lehetséges, positive 
tudjuk, hogy méltó. Ezt t an i t j a aquinói sz. Ta-
más 1 ) : „Dicendum, quod ad minus hoc requiri-
tur, quod ordinans nesciat aliquid coutrarium 
sancti tat i in ordinando esse, sed etiam exigitur 
amplius, ut secundum mensuram ordinis vei officii 
injugendi diligentior cura apponatur, ut habeatur 
certitudo de qualitate promovendorum, saltem ex 
test imonio aliorum. Et hoc est, quod apostolus 
dicit ad Thnotheum. Manus cito nemini imposu-
eris." Ugyanezt t an i t j a szent Alfonz is :2) „Non 
suf'ficit, quod ipse (episcopus) nihil mali no vérit 
de ordinando, sed debet fieri certus de ejus posi-
tiva probitate, juxta sublimitatem gradus, ad 
quem ille inhiat ascendere, ut communiter di-
cunt." 

A szemináriumi elöljáróknak tehát ez képezi 
leglényegesebb kötelességüket. Összes törekvésü-
ket arra kell irányitaniok, hogy jól kiismerjék 
az egyes növendékeket, hogy igy a püspöknek 
adandó reláczióban minden emberi tekintettől 

l) Sum. theol. Suppt. HI. p. qu. XXXVI. a IV. ad 3-an. 
-) Theologia morális, I. VI. n. 803. 
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menten, egyedül az egyház j avá t s az illető nö-
vendék lelki üdvét t a r t v a szem előtt , mondhassák 
meg véleményüket. Egyál ta lában helytelen eljá-
rás az, ha egy e löl járóra bizzák ezen reláczió 
megkészitését. Ezt az elöljárók testületének kell 
kiállítania. Egy ember, bármi ly nagy tapaszta la-
tokkal bír jon is, ilyen életbe vágó dologban 
könnyebben tévedhet , m in t egy egész tes tü le t , 
melynek t ag ja éppen hivatásánál fogva ismer i a 
növendékeket, s azt is jól tudja , minő tulajdo-
nokkal kell birnia a fenszentelendőnek. 

Még helyte lenebb volna az, ha ezen reláczió 
a duktor, tehá t egy növendék bemondásai alap-
ján tör ténnék. 

Egy növendék nem bir és nem is b i rha t 
annyi lé lektani és paedagógiai érzékkel és is-
meret te l , a mennyi ilyen nagy fontosságú relá-
czió megkészitéséhez szükséges. Egy növendék 
nem bir és nem is b i rhat azon felelősség érzeté-
vel, mely ezen reláczióval összefügg. Nem bir és 
nem is b i rha t azon tárgyi lagossággal , melynek 
ezen fel terjesztés a lap já t kell képeznie. 

A mi a scru t in iumot illeti, leghelyesebb 
azon gyakorlat , melyet egyes szerzetes rendek a 
fogadalomhoz való bocsátásnál a lkalmaznak, s 
melyhez tel jesen hasonló a franczia szemináriumok 
gyakorlata . A szerzeteseknél az egész konvent 
összejő, e lmondja mindegyik az illető növendék-
ről észrevételeit, ez u tán szavaznak. Csak akkor 
tehet a növendék fogadalmat , ha a konvent 
többsége őt erre mél tónak talál ja . Ugyanigy 
já rnak el a franczia szeminár iumokban. Franczia-
országban az egyház ál tal előirt i n t e r s t i t i umoka t 
szigorúan m e g t a r t j á k . Minden egyes rend fel-
adása előt t közös tanácskozásra jönnek össze az 
elöljárók. Mindegyik e lmondja az i l lető növen-
déken t e t t észleleteit s megfigyeléseit (a növen-
dék gyónt a tój á t kivéve). Ezután szavaznak mind-
nyájan a gyónta tón kivül. A szavazás három 
szóban nyi lvánul : j ' appel le ; je r e fuse ; je diffère. 
Ha a többség szavazata visszautasító, a növen-
dék a szemináriumból kizárat ik. Ha a többség a 
rend felvételét elhalasztani akar j a, a növendék-
nek még félévig, vagy egész évig kell várnia. 
Ez a gyakorlat a legjobb. Ez ál tal emberileg 
megteszünk mindent, hogy az egyházat megóvjuk 
mél ta t lan papoktól , kik az egyház szent ügyé-
nek legnagyobb ellenségei. 

(Vege köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, január hó 9. A valláspolitikái helyzet. — 

Soha Magyarország nem látott oly khaoszt, zűr-
zavart, milyent az ugy nevezett elkeresztelések ügye kö-
rül észlelhetünk. 

Egy bécsi zsidó lap, melynek budapesti levelezője a 
Tisza-klikknek szolgálatában áll, megtámadja gr. Szápáry 
Gy. és gr. Csáky A. minisztereket, hogy elfogadták ugyan 
a képviselőházban megszavazott ismeretes határozati 
javaslatot, mert különben megbukott volna kormányuk 
és Tiszáék ismét hatalmukba keritették volna a magyar 
államot, de hogy azóta minden lépésük oda irányul, mi-
ként lehessen a képviselőház határozatát megkerülniök és 
a katholikusokkal kiegyezkedniök anélkül, hogy a protes-
tánsokat elidegenitsék maguktól, vagyis hogy a kecske 
is jóllakjék, meg a káposzta is megmaradjon. 

Egy másik bécsi zsidó lap, mely szintén a Tisza-
klikk szándékait szokta előmozditani, ráüzen a Szápáry-
miniszteriumra, hogy a február 26-diki Csáky-féle ren-
delet lényegét ne merje föladni, mert akkor biztos 
bukásnak néz eléje a képviselőházban. 

Es mialatt a magy. protestánsok mélyen hallgatnak, 
legfölebb a fönemlitett bécsi szócsövek utján fenye-
getik a magyar kormányt, addig itthon a lapok oly híre-
ket terjesztenek, melyek arra vallanak, hogy tovább fo-
lyik ama kétszinű játék, melynek a képviselőházban az 
elkeresztelések ügyében lezajlott vita alatt tanúi voltunk. 
Az hirlik ugyanis, hogy az ezen ügyben az apostoli 
szentszék és a herczeg-primás közt váltott és illetéktele-
nül közzétett leveleket a képviselőházban szóba fogják 
hozni és az elkövetett indiskrécziót arra fogják ott föl-
használni, hogy megtámadva a kormányt oly határozati 
javaslatot provokáljanak, mely tiltakoznék bármely ide-
gen hatalomnak az ország ügyeibe való beavatkozása, 
már mint a pápának mint a kath. egyház fejének ily 
egyházi ügyben való eljárása ellen, amivel természetesen 
a pápai Curia s a kormány közt folyó diplomacziai tár-
gyalásokat is akarnák megakasztani. 

Egy másik hir pedig azt újságolja, hogy ugyancsak 
a képviselőházban meg fogják támadni gr. Szápáry Gyula 
miniszterelnököt, a miért kieszközölte a király közbenjá-
rását a püspöki karnál a főrendiházban megindítandó 
akczió elhalasztása czéljából. 

Nem tudjuk, mi a való ezen híresztelésekből ; min-
den jel arra mutat azonban, hogy a protestánsok — 
mert csak ezek érdekében állhat ily parlamenti viták indí-
tása — nagyban készülnek a harczra a katholikusok ellen, 
amiből kitűnik, mily őszinte volt Tisza Lajos gróf szava, 
midőn a kormányelnökhöz intézett újévi üdvözlőjében 
békés együttélést prédikált a felekezetnek. 

Annyi bizonyosnak látszik, hogy amint szoros össze-
függés létezik e protestáns parlamenti akczió tervei s az 
emiitett bécsi lapok eljárása közt, hiszen kiegészítik egy-
mást, épp oly nyilvánvaló ama czél is : előzetesen erejét-
venni a főrendiházban netán szükségesnek mutatkozó ak-
cziónak. Pedig ebben bizonyára el fogják magukat szá-
mítani azok, kik ama protestáns mozgolódás szálait ke-
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zükben tartják. A diplomácziai érintkezés a szentszékkel, 
melynél a monarkhiát egy nagykövet képviseli, nemcsak 
hazai törvényeinken alapul, hanem a koronának nem ke-
vésbé törvényes előjogát képezi, mely ellen nyilt pártütés 
nélkül a protestánsok föl nem léphetnek ; sajnos, hogy a 
kormány „elkeresztelési " elfogultságában már akkor nem 
figyelmeztette erre a protestánsokat, midőn a kultus-
budget-vita alatt a római pápa ellen tusakodtak, mint 
hajdan a pogány törökkel czimboráskodó elődeik. Az is 
évezredes magyar törvény, hogy ez a római pápa a ma-
gyarországi katholikusok egyházi feje, akit hitvallásuk s 
hitszervezetük ügyében a főhatóság törvény szerint meg-
illet, annyira, hogy törvénytelenséget követ el azon ma-
gyar kormány, amely e főhatóság mellőzésével e kettőbe 
beleavatkozik, mint p. a febr. 26-diki rendelettel tette. 
Hasonlóképen kifogás alá nem eshetik, ha az apostoli 
korona akár gr. Szápáry Gv. miniszterelnök kérésére, 
akár saját kezdeményezéséből a püspöki karhoz fordul : 
ez az apostoli patronusnak nemcsak joga, de kötelessége, 
és mihelyt a főpásztorok mint ilyenek és mint a király 
hú főrendei a közbenjárást elfogadták, sem a protestán-
soknak nem szabad a magyar alkotmány ez egyik sarka-
latos alaptörvénye ellen föllépniök, sem a „M. Állami-
nak (jan. 8.) nincs joga e közbenjárásról igy irnia : „Nem 
szenved kétséget, hogy a kormánynak a tiszta alkotmá-
nyosság szempontjából nem szabad a királyt belevonni a 
pártharczokba (!) és ha ezt teszi megsérti az alkotmányt 
(!) és a király magas személyét (!) egyaránt." 

Általában sajnálatunkat kell kifejeznünk afölött, 
hogy néha oly meggondolatlanok azok a támadások, me-
lyek különösen gr. Szápáry Gyula kormányelnök ellen 
napvilágot látnak. Igaz ugyan, hogy önmaga is rászol-
gált erre a vakandokról szóló újévi hasonlatával, de 
katholikus papoknak nem szabad megfeledkezniük ön-
magukról, de arról sem, hogy a miniszterelnököt nyolcz 
hónap óta nemcsak a protestánsok szorongatják, de 
katholikus részről némelyike is napról-napra minden-
nemű gúnynevekkel illeti és provokálja, sőt legújabban 
még azt is szemére vetik, hogy mint belügyminiszter nem 
foganatosíttatja a protestáns prédikátorok által denuncziált 
katholikus papok ellen elkeresztelés czimén a szolgabirák 
részéről hozott elmarasztaló ítéleteket ! 

Teszik pedig ezt akkor, midőn a nm. püspöki kar 
ugy találta, hogy ez idő szerint nincs szükség a kormány 
elleni föllépésre, és amidőn az indiskreczióból és a diplo-
máczia elemi szabályáinak megsértésével1) közzétett pápai 
dekretumok másodika a tárgyalást a kormánynyal meg-
inditandónak határozza, melynek alapján, mint minden 
újságolvasó tudja, gr. Szápáry Gy., gr. Csáky A. és leg-
újabban Szögyényi miniszterek több izben tárgyaltak 
Bécsben az apostoli nuncziussal. 

A kik a kormány és az egyházi hatóság közt a békés 
kiegyezést bármikép akadályozzák, egyenesen a Tisza-klikk 
malmára hajtják a vizet. Egyébiránt már a legelemibb józan 
ész is azt sugalja, hogy ha valakivel tárgyalunk, azt ne 
szidalmazzuk; annál kevésbé egyezik meg a diplomácziai 
szokásokkal, hogy kath. papok vagy kath. újságírók pro-

*) L. Urussov, Vatikán mellett működött orosz ügyvivő 
esetét. 

vokálólag gúnyoljanak oly államférfiakat, kikkel az apos-
toli szentszek diplomácziai tárgyalásokat folytat. Erről 
különben ennyi is elég, mert a nevetségessel határos gye-
rekeskedés inkább szánalmat érdemelne, ha nem volna 
ártalmára a kath. ügy komoly méltóságának. 

Ezekben hiven kívántuk jellemezni a helyzetet, amint 
az a nyilvánosság előtt mutatkozik. E helyzet nem enged 
kétséget, hogy az elkeresztelések ügye ilyen vagy olyan 
alakban még egyszer nagy s élénk vita tárgya lesz a 
képviselőházban, bármint dőljön el — de reméljük ki-
elégítőn fog eldőlni a tárgyalás a szentszék, a püspökök 
s a kormány között; és ekkor nemcsak a kath. egyház,. 
de a kormány érdekében is volna, ha a képviselőházban 
független katholikus párt, vagy pártkoaliczió ellensúlyozná 
a szövetkezett protestánsok és zsidók fakcziózits akczióját, 
a vallási béke megóvása czéljából. Olyan párt, mint a 
főrendiházban az elkeresztelések ügyében ad hoc szervez-
kedett, a képviselőházban ma nélkülözhetetlenebb, mint 
valaha, amidőn a protestánsok, kik a politikai téren egy-
mást még hazaárulással is vádolják (a függetlenségiek a 
Tiszáékat), a felekezeti ügyekben ellenben félretéve min-
den politikai antagonizmust mint egy szál ember sorakoz-
nak a kath. egyház ellen, melynek magyarországi patró-
nusa maga az apostoli király. Oly párt lehetetlenné tenné 
azt, hogy bármily kormányt meg lehessen buktatni a 
képviselőházban, ha nem ugy tánczol, mint a Tiszáék 
fütyölnek. Oly párt azonfelül minden körülményben biz-
tosítaná a főrendiház üdvös akczióját és biztosítaná a 
katholikus sajtó törekvéseit a közügyek terén. 

E pártnak azonban, hogy hivatását betöltse, telje-
sen függetlennek kellene lennie a kormánytól s az isme-
retes érdekhajhászó klikkektől, mint a mily független 
például a német czentrumpárt, mely a protestáns császárt 
s kormányát méltányosságra kényszeríti a kath. egyház 
iránt. 

Ily párt ma a helyzet legégetőbb szükségü köve-
telménye ! -f~ 

Bajoroszag. A jezsuita-kérdéshez. — 
Németország tekintélye, a német jogérzék és sza-

badságszeretet jó hirneve a félelem és gyűlölet, a türel-
metlenség és fanatizmus orgiái által, melyeket a „jezsuita-
törvény" eltörlése ellen támasztott agitácziók a német 
földön inszceniroznak, bizonyára nem fog nyerni. Mit 
fognak ott erről az uj német „kulturkampf"-ról, erről a 
jezsuita-rémületről gondolni és mondani, mely egész Né-
metországot bejárja ? Valóban jól mondja egy régi köz-
mondás : „Unsere Schande schreit über die Lande!" Mit 
fognak mondani például Angolországban és Amerikában, 
a hol a jezsuitákat az életből ismerik, ehhez a második, 
bővített kiadásához a protestáns-szabadelvű jezsuita-ostrom-
nak ? Bismarck büszke mondása: ,.Mi németek nem 
félünk senkitől, csak az Istentől," a következő toldalékkal 
lesz igaz : . . . „és a jezsuitáktól." 

Midőn 1880 ban a franczia köztársasági kulturhar-
czosok a jezsuiták kiűzetését napirendre hozták, a londoni 
„Times" akkor következő éles bírálatot mondott a 
jezsuitáktól való oktalan félelemről : 
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„A jezsuiták kiűzetése a zsarnokság tette, és hogyha 
a köztársaság oly törvényeket éleszt fel, melyek a sze-
mélyes szabadságot megsértik, ezzel csakis a tömeg zsar-
noksága tétetik egyetlen egy ember zsarnoksága helyébe. 
Ha a köztársaság a tömeget csak az ez utóbbi szenve-
délyeinek tett áldozatok árán elégitbeti ki, akkor többé 
senki sincs biztonságban. Elavult törvényeket újra felásni, 
hogy velők bűntelen polgárokat elnyomjanak, sokkal rosz-
szabb mint uj törvényeket alkotni ; és az egész dologban 
a czél épp oly rossz mint az eszközök. Miért űzik ki a 
jezsuitákat? Mert tanaik a mostani kormányrendszerrel 
ellentétben vannak. Ez az elmélet szörnyű elmélet. Több 
mint a szabadság egyszerű elkobzása ; ez elkob zasa a 
legbecsesebb szabadságnak, a lelkiismeretének. Kormány, 
melyet a nép támogat, mely győztesen kerül ki az ur-
nákból ellenfelei fölött, a legnagyobb hibát követi el, 
hogyha megsérti a személyes szabadságot, azalatt az 
ürügy alatt, hogy önmagát védi, holott veszélyben nincs. 
Az angolok előtt ez az eljárás (a jeísuiták ellen) tapintat-
lanság és anachronizmus. Az ellenfelek erőszakos elnyo-
mása oly fegyver, melyet mi a mi politikai fegyvertá-
runkból régen kiküszöböltünk már és mi csak nehezen 
hitethetjük el magunkkal, hogy a szabadelvű köztársaság 
Francziaországban régi, aszkóros intolerancziába esik vissza. 
Ilyen dolgok a mi országunkban lehetetlenségek. Az angolok 
nem viseltetnek semmiféle előszeretettel a papizmus iránt, 
még kevésbé a jezsuitizmus iránt ; de a jezsuiták és a 
többi szerzetes rend minci — a mi országunkban teljes 
szabadságot élveznek. Türelmetlenkedés. az csufságos bélyeg 
bármely kormányformára nézve, a melynek jelszava és 
lényege a — szabadság." 

Ez, gondolom, elég világosan van mondva. 
Itt Augsburgban legújabban egy jezsuitaellenes szó-

nok azt a körülményt, hogy a szocziáldemokraták a je-
zsuita-törvény eltörlése mellett fognak szavazni, ismét 
sajátságos módon : a jezsuiták ellen igyekszik magyarázni, 
azt mondván : „nem azért teszik ezt a szocziáldemokraták, 
hogy a jezsuiták elvegyék utóbb a fejőket, hogy ne le-
gyen mivel gondolkozniok, hanem azért, mert a szocziál-
demokrata vezérek azt hiszik, hogy mihelyt a jezsuiták 
visszatérnek, az egész német nemzet a desperáczió kar-
jaiba fog rohanni, minden össze fog omlani és a szoczi-
áldemokraczia lesz a játékban a nyertes." Ez ellenében 
bátrak vagyunk a következő kérdéseket fölvetni: Hát 
vájjon Amerikában, Angliában, Németalföldön és egye-
bütt desperáczióba rohannak, vagy vájjon minden összeom-
lik-e ott azért, mert a jezsuiták ott mindenütt szabadon 
élnek, tanítanak és működnek? Miért kell ennek éppen 
Németországban megesnie ? Es vájjon a szocziáldemokra-
czia nem óriási arányokban nőtt-e, daczára annak, hogy 
a jezsuiták az országból száműzve vannak! Ma már teljes 
lehetetlenségnek tartják az emberek, hogy valaki párt-
tekintet nélkül ellenfelének joga mellett adja be a szava-
zatát. Hát már minden érzék a tárgyilagosság és igaz-
ságosság iránt kiveszett? . . . Szabad legyen még vége-
zetül idézni Liebknecht, szocziáldemokrata vezér szavait, 
melyeket a birodalmi gyűlésben mondott : 

„En protestáns vagyok születésem óta, de be kell 
vallanom, hogy én nem értem azt a rettegést, a mely 

némely körökben a jezsuitizmussal szemben uralkodik. Én 
tanulmányoztam a jezsuita rend történetét, és ez alatt én 
gyakran valóban csodálattal teltem el az által, a mit ez a 
szerzet létre hozott, hatalmas eszméi által, habár azok az én 
véleményem szerint téves czélokra használtattak, különösen 
pedig a rend tagjainak önzetlensége lepett meg engem. 
Kénytelen vagyok azt is elismerni, hogy a mi a szellemi 
életet illeti, én a jezsuitáknál nem találtam kevesebb 
tudományoságot mint például a protestantizmusban. Ne 
gondolják önök, hogy én követője vagyok a jezsuitáknak ; 
éppen ellenkezőleg, én ki akarom irtani a jezsuitizmust, 
sőt én még többet akarok kiirtani a jezsuitizmusnál. De 
a vallást és a vallásos eszméket nem lehet erőszakkal, 
nem lehet kivételes törvényekkel mellőzni." 

Liebknephtről, a szocziáldemokratától ennyi elég. 
Bámulatos, hogy Vilmos császár sokkal szűkkeblűbb a 
jezsuitákkal szemben egy szocziáldemokratánál. 

IRODALOM. 
*** A katholika egyház szertartásai. Elemi isko-

lák számára. Horvát János lelkész, népiskolai hitelemző 
Kun-Félegyházán. 2. javitott kiad. Kis-Kun-Félegyháza. 
Ranezay József. 1890. 16-r. 46 1. Ára 20 kr. 

= Katholikus egyháztörténet rövid foglalatja, 
több szentnek életrajzával. Néptanodák, polgári és ipar-
iskolák használatára. Irta Horvát János stb. U. o. 1890. 
16 r. 72 1. 

Azon szomorú kort éljük ma, melyben a protestan-
tizmus a katholikusok teljes leigázását vette czélba ; és 
megdöbbenve látjuk, hogy nevezett elem már eddig is 
szembeszökő tért foglalt el. Ezen kevésbé örvendetes 
jelenségnek kimagasló okát első rendben is az indifferen-
tizmusban találjuk, mely a katholikusoknál, szomorú de 
való, lábrakapott Ennek alapja pedig a kath. hitrend-
szernek hiányos ismeretében gyökerezik. Az akut jellegű 
betegség gyógyítására nézve legüdvösebb a czélhoz vezető 
tankönyvek használatba vétele. Ez igy levén, örömmel 
kell üdvözölni minden olyan irodalmi terméket, mely a 
czélnak megfelelőleg az utat biztosan egyengeti. Két ilyen 
irányú müvecske hagyta el a sajtót, az egyik, az első 
helyen emiitett, 2-dik kiadásban e napokban. Mindakettő-
nek. Szerzője nt. Horvát János, előnyösen ismert egyházi 
iró. Mindakét könyvecske mélyen belemarkol az életbe 
és a kath. ifjúságot kath. önérzetre és helyes világisme-
retre oktatja. 

+ Költemények. Irta Gyürky Ödön Esztergom, 
1890. 16-r. 141 1. Ara 1 frt diszkötésben 2 fr t 50 kr. 
Megrendelhető szerzőnél, Budapest, Koronaherczeg-utcza 
17. sz. I. em~ 

Egy keresztény, egy katholikus, magyar nemzeti 
lantos, comme il faut. Csupa erő, csupa dallam, küzdő 
hit, bizó remény és forrón érző szeretet. Java része e 
nemes, ébresztő, tisztító és lelkesítő költeményeknek, va-
lóságos confessio fidei s az egésznek mintegy refrainjeül 
szerző következő felkiáltása szolgálhat : 

Ne féljetek, ne sírjatok, 
Él még az Isten oda fenn ! 
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= Megrendelési felhívást küldött be dr Lauran 
Ágoston, szent Ágostonról nevezett kalocsai cz. apát, 
nagyváradi gör. szert. kath. kanonok, ily czimü füzetre : 
Egyházpolitikánk vagyis a magyarországi katholicziz-
mus egyházpolitikai fonákságait feltáró napi kérdések, kü-
lönös tekintettel a „ Katii. Autonomiá"-ra és a napirenden 
levő „Febr. 26-iki rendelet" re. A mintegy 12 nyomta-
tott ivre terjedő füzet ára 1 fr t . Papnövendékeknek 50 
kr. A füzet f. január hó végéig fog sajtó alól kikerülni 
és a m. t. megrendelőknek bérmentesen megküldetni. 

-f- Előfizetési felhívás küldetett be az „Iskola" cz. 
kath. nevelés- és tanitási havi folyóiratra, melyet „A ke-
resztény nevelésnek eszménye Jézus" jelige alatt, mint a 
szatmár-ugocsa és ung-beregmegyei r. kath. néptanitó-
egylet hivatalos szakközlönyét 1890. évi okt. havában 
Ember Károly r. k. néptanító, mint kiadótulajdonos és 
szerkesztő inditott meg. Tartalma és tartalmának szelle-
ménél fogva ugy a testületi szellem ébresztése és ápolása 
tekintetében, mint az önművelődésre nézve méltó eszkö-
zül igyekszik szolgálni város és faluhelyen működő kath. 
néptanítónak egyaránt. Egész évre előf. ára 2 frt. Egy 
havi füzet ára 25 kr. Megrendelhető Felsőbányán. Mutat-
vány példány kívánatra küldetik. 

— Értesítés. Van szerencsém a m. t. érdeklődő kö-
zönséggel közölni, hogy „Katholikus oktató é s imádsá-
gos könyvem'" 3-ik kiadása január vége felé elkészül. A 
hatodfelszáz lapra terjedő, jó papíron, kedves nagy be-
tűkkel nyomott könyv ára fűzve 60 kr, egész vászonkö-
tésben 80 kr, egész bőrkötésben aranymetszéssel 1 frt 40 
kr. A kiadás a J . t. kalocsai kollégium tulajdona ; könyv-
kereskedésbe nem kerül. Tisztelettel Bányik Ignácz, J . t. 
pap, főgymn. tanár. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterein elő-

terjesztésére : Serly Károly szentszéki ülnököt, nagyká-
rolyi kerületi esperest és vállaji plébánost, a szatmári 
székesegyház tiszteletbeli kanonokjává. — Orosz Antal 
huszti kerületi esperest, tanfelügyelőt és huszti plébánost 
pedig ugocsai főesperessé kinevezem. Kelt Bécsben, 1890. 
évi deczember hó 19-én. 

Vallás és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére: Pál István szentszéki ülnököt és erdélyi 
egyházmegyei igazgató-tanácsi előadót, az erdélyi székes-
káptalan tiszteletbeli kanonokjává kinevezem. Kelt Bécs-
ben, 1890. évi deczember hó 24-én. F E R E N C Z JÓZSEF , 
s. k. Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa elrendelte, hogy Pierott i Pom-

pilius Mária kegyesrendi áldozár szentté avatása alkalmá-
ból az összes kegyesrendi templomokban f. hó 15, 16, és 
17-ikén triduum tartassák. 

— Dr Schlauch Lőrincz, nagyváradi 1. sz. püspök 
ur ő excja, ő felségétől annak emlékére, hogy a király 
vendége volt, ő felsége nagy olajfestményü arczképét 
kapta ajándékba. A káptalan a fejedelmi ajándék vétele 
alkalmából ő exjánál testületileg tisztelgett. 

— Egy lépéssel előbbre ment a hullahamvasztás Bu-
dapesten. A főváros tanácsa f. hó 8-án kimondta, hogy a 
hullaégetés kötelezővé tételét ugyan nem tar t ja szüksé-
gesnek (de erre nincs is joga), hanem, ha valamely vállalat 
vagy egyesület a fakultativ hullaégetést kívánja, ő nem 
ellenzi. Ibis — redibis ! Erre igazán nem volt szükség! 

— A dömések rendfőnöke, f t Laroca atya f. hó 8-án 
Rómában meghalt. 

— Szögyényi miniszter f. bó 8-án három negyed-
óráig tartó értekezleten volt Galimberti bécsi nuntiussal. 
Az u. n. elkeresztelési ügy volt szóban. 

— Köszönettel vettük a sz. Máriáról nevezett szent 
Ferencz-rendi tar tomány ft. főnökségétől az 1891-ik évre 
szóló Schematismus! Áldás kisérje a buzgó szerzet mű-
ködését ! 

— Kneipp bácsi, a vizzel gyógyitó hires vvörishofeni 
plébános Bajorországban, világhírű ember lett. Tiszteletére 
tekintélyes férfiak egyletet alapítanak „Kneipp-Verein" 
czimmel és egyleti lapot indítanak meg „Kneipp-Bliitter" 
czim alatt. Egyletnek, lapnak czélja — szórói-szóra idéz-
zük a hozzánk is beküldött programmot: — ,1 . észszerű, 
Isten akarata szeriuti, keresztény életmód tudományos 
megállapítása és terjesztése. 2. Alapos kutatásra fektetett 
természetes gyógymód általánosítása" egyletük és lapjok 
által. Kneipp bácsi elnöke az egyletnek és munkatársa a 
„Kneipp Biii t ter ' -eknek. Ránk magyarokra ugyancsak ránk 
fér egy kis leczke a természetes életmódról. 

— A Jézustár sasági'tk kalocsai érseki főgymnasiu má-
ban a karácsonyi szünidők alatt egész özöne tar ta tot t az 
épületes és tanulságos játékoknak és ünnepélyes aktusok-
nak. Becz. 24-én játszta a Stephaneum első szakasza „A 
sólymoskövi kis harang" cz. középkori karácsoni regét 
négy felvonásban. Decz. 26-án és 28-án előadta a Ste-
phaneum legfelsőbb szakasza a „Szent János evang. Vagy : 
az üdv gyűrűje cz. színműi képet sz. Ede angol király 
életéből. Szerző Rosty K. S. J . Decz. 29-én az intézet 
természettudománybölcselő köre tanulmányos éretekezést 
és vitatkozást rendezett e czim alat t : „A víz mint termé-
szettani és egészségtani tényező." Decz. 30 án és jan. 
1-én a Stephaneum legfelsőbb és középszakasza történeti 
színművet adott elő „A legszebb karácson" czimmel. 
Szerző ismét Rosty K. S. J . Közreműködött minden alka-
lommal a stepharieumi zenekar. Boldog fiuk, boldog szü-
lők, boldog nevelő J . t. atyák ! 

E S 5 Felhivás elöíizetésre. «=á£B 
Gyors és tömeges megújítását az előfizetésnek kérjük 

e napokban, azok részéről, a kik még az előfizetéssel hátra-
vannak, mert az idő rövid, a lappal való rendelkezés sürgős. 

Az előfizetés módozatai a lap czime mellett vannak 
feltüntetve. 

Budapesten, 1891. jan. 10. 
Dr Br ez nay Béla, 

szerkesztő. 

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

Budapest. 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-uicza 8. sz. 
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TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : Adatok a papnevelés elméletéhez. — Istenben hinni az emberi természet törvénye. — 
Egyházi Tudósítások . - B u d a p e s t : A közigazgatási reform. — B u d a p e s t : A kegyes tani tórend magyarországi főnökének kör-
levele. — G y u l a f e h é r v á r : Felelet Febroniusnak Erdélyből. — Kath. Köztevékenység : A bpest i Katholikus Kör. — Irodalom : Szent 

beszéd. — Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. — Felhivás előfizetésre 

Adatok a papnevelés elméletéhez. 
I r t a : dr Mihályfi Ákos. 

(Vége). 

II. Az elmondottak után könnyen vázolhat-
juk azon irányelveket, melyeket az elöljáróknak 
a szeminárium kormányzásában szem előtt kell 
tartaniok. ') A szemináriumi előljáró egész mű-
ködése s vezetése a növendékek lelkét, belsejét 
érinti. Ez a lelki vezetés és kormányzás a leg-
nagyobb hatalom. De épp azért ez fejlődhetik 
leghamarabb zsarnoksággá is. Ezzel a hatalommal 
csak addig nem követ el az ember visszaélést, a 
mig ezt vigyázva, gonddal s lelkiismeretes féle-
lemmel használja. Mihelyt az ember önmagába 
bizva kezdi ezen hatalmat használni, abban a 
perczben kezd vele visszaélni. Sajnos, vannak 
elöljárók, kik visszaélnek ezen lelki hatalommal. 
Yannak, kik azt hiszik, hogy ezen hatalom gya-
korlásának egyedüli módja az önkény és erőszak. 
Ok akarnak minden lenni, ők tudnak mindent, 

' ) Következő fejtegetéseinket nagy részt a zsenialis 
Weiss, Apologie des Cbristenthums (5. k. 362 k. 11.) mű-
véből vettük, melyről boldogult Hettinger, a papnevelés-
nek ezen nagy alakja, egy-két hónappal halála előtt igy 
nyilatkozott (Literarische Rundschau, 1890. 1. füzet) : 
„Möchten doch alle Vorstände von Klöstern und geistli-
chen Erziehungshäusern die goldenen Lehren beherzigen, 
die der Verfasser über diesen Gegenstand im neunten und 
zehnten Vortrage uns gibt. W e r weiss nicht, wie so man-
che Seminarien nichts anders waren, als ,Studentenkaser-
nen', wie einmal einer drastisch sich ausgedrückt hat, 
ohne Geist, ohne Innerlichkeit, ohne Ideen, wo der Vor-
steher derselben auch nichts anderes war, als ein Polizei-
mann im geistlichen Kleid ? Ein paar Regeln mehr, ein 
paar Uebungen anders geordnet — und dann schmeichelt 
man sich Klöster und Seminarien reformirt zu haben. 
Kleide den Leichnam, wie du willst, er bleibt doch todt 
ohne den Geist, der allein Leben einhaucht." 

senkit nem kérdeznek, tanácsot nem kérnek, 
alattvalóiknak még a vélemény nyilvánitását is 
megtil t ják. Az ő nézetük bizonyos, változtatha-
tatlan, mindig a legjobb, csalhatatlan. Mást sem 
tesznek, mint mindig parancsolnak, törvényeket, 
rendeleteket adnak. Az ilyen elöljárók inkább 
zsarnokokhoz hasonlitanak, mint Jézus Krisztus 
helyetteseihez. Ok alattvalóikat nem az egyesek 
egyéni természetének, Isten kegyelmének és sa-
játos adományainak megfelelően, hanem saját 
megcsontosodott nézeteik, megrögzött szeszélyeik 
szerint nevelik. S ennek óriási kára van. Ez leg-
több esetben oka annak, hogy a növendékek 
jellemfejlődése hiányos, téves lesz. Hányszor 
halljak az elöljárókat arról panaszkodni, hogy 
nem tapasztalnak növendékeikben semmi nyílt-
ságot, őszinteséget, bizalmat, hogy növendékeik-
ben az emberi félelem, a képmutatás, hizelgés, 
szolgai lelkület van kifejlődve. Ennek a legtöbb 
esetben az elöljárók kormányzatának helytelen-
sége az okozója. 

Elöljáró és alattvaló összetartozó egészet 
képeznek, mint az emberi testen a f e j é s a t ö b b i 
tagok. A mint a testen a fej nem magáért van, 
hanem a testért, ugy az előljáró is alattvalói-
ért van. A fej nem akarja magába szivni a tes-
te t tápláló és fenntartó összes nedveket; a fej-
nek főérdeke az, hogy a testnek minden egyes 
tagja jól érezze magát, egészséges legyen, hogy 
a legutolsó tag is részesüljön jogában. így kell 
lennie az elöljárónak is. Az előljáró tulajdon-
képen alattvalóinak szolgája ; nem azt kell akar-
nia, hogy az alattvalók érette éljenek, őt bál-
ványozzák, hanem hogy az alattvalók az ő 

4 
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fáradozása s vezetése folytán jól érezzék ma- | 
gukat . ! ) 

Az elöljárók nem egyszer szokták mondan i : 
az én ha ta lmam Is tentől van ; engem, m i n t Is ten 
helyet tesét , az ő kegyelme kisér, s igy a kor-
mányzásban, lelki vezetésben t évú t r a nem ju t -
hatok. Ez a zsarnokság mentegetése. De nagyon 
rossz mentség. A hata lom Is tentől van, de az 
a la t tvalókért . A hatalom bi r tokosát követ i az 
Is ten kegyelme, de csak akkor, ha ez az Isten 
kegyelmének törvényei t meg is t a r t j a . Már pe-
dig az Isten nem azt akar ja , hogy mi sa já t elő-
itéleteink, szeszélyeink s önkényünk szerint ve-
zessük a reánk b izot takat . Is ten azt akar ja , 
hogy nagy gonddal és belátással az emberi ter -
mészetnek. egyéni sa já tságoknak s az is teni ma-
laszt működésének megfelelően igyekezzünk őket 
czéljukhoz vezetni. 

Az elöljárónak folytonosan szem előtt kell 
t a r tan ia , hogy a nevelés czélja önálló, öntuda-
tos, jellemes emberek nevelése. A papnevelés 
czélját akkor éri el, ha biztos meggyőződést, 
erős aka ra to t , szilárd je l lemet , gyengéd lelkiis-
mere te t tud adni a növendéknek. Ha ezt nem 
ér jük el, a nevelés kárba veszett . De ezt csak 
okos vezetés mel le t t , a lé lektani törvények hű 
megtar tásával lehet elérni. Ha az előljáró nem 
tesz mást , min t parancsol, ha növendékét pa-
rancsok és törvények lánczolatába bonyoli t ja, 
ha őt a cselekvés szabadságától tel jesen meg-
fosztja, ha a törvényt és szabályt a tö rvényér t 
és szabályért t a r t a t j a m e g : akkor a nevelésnek 
nem lesz semmi eredménye. Ily módon nem le-
het erős akaratú , szilárd jel lemű, gyengéd lel-

Megszívlelendő, a mit e tekintetben a párisi Szul-
picz-szeminarium igazgatója irt Greithnak, egykori növen-
dékének, a szt.-galleni szeminárium aligazgatójának: „Sie 
haben ganz recht, in Allem, was Sie einführen wollen, 
mit viel Klugheit, Sanftmuth und Mässigung voranzuge-
hen. Denn das Erste ist, das Vertrauen zu gewinnen und 
die Seminaristen dahin zu bringen, dass sie Freude und 
Lust an Allem haben, was zu ihrer Vervollkommnung 
beitragen kann. Das zweite ist Liebe zur Regel und zum 
Stillschweigen zu begründen ; wenn Sie diesen wesentlichen 
Punkt erreicht haben, können Sie durchsetzen, was Sie 
wollen. Das Dritte ist kräftig daran zu arbeiten, dass 
Eintracht, Friede und Liebe herrscht; verwenden Sie 
hierauf die lebhaftesten, eindringlichsten Ermahnungen; 
iügen Sie Beispiele bei ; empfangen Sie alle die jungen 
Leute mit grosser, sichtlicher Liebe. Sie haben gerade 
den richtigen Charakter hiefür. Lachen Sie mit ihnen, 
zeigen Sie ihnen Frohsinn, ermuthigen Sie alle, in Ihrer 
Gegenwart muss ihnen das Herz aufgehen und selbst wenn 
Sie leiden, dürfen Sie das nicht merken lassen." Stim. 
aus Maria-Laach 24. sz. Baumgarten „Erinnerungen an 
Dr Karl J . Greith Bischof von St-Gallen." 

ki i smere tü embereke t nevelni. A ki igy nevel, 
az nevel szolgákat vagy gyermekeket , a kik 
lerázva a szolgaságot, a szabadsággal élni nem 
tudnak, később magukra hagya tva is gyermekek 
maradnak . A szemináriumi nevelés czélja az, 
hogy a gyermekből embert neveljünk, hogy őt 
önállóságra, a lélek valódi szabadságára megta-
ní tsuk. Ez a lélek szabadsága pedig tul teszi ma-
gá t minden emberi t ek in te ten , ez cselekvéseiben 
más i rányi tó vagy inditó okot nem ismer, mint 
I s t en t és lelkiismeretét . 

Ezekből l á t h a t j u k , hogy mire kell a szemi-
nár iumi vezetésnek törekednie. A belső nevelé-
sére: a jellem, a lelki ismeret fejlesztésére, szóval 
a lelki életre. A külső szabályok, a fegyelem, a 
szorgalmas tanulás , a sok imádkozás mind nem 
ér semmit ezen belsőség, a lelki élet gyakorlása 
nélkül. Ez mind csont és hus, vér és velő, — 
de nem lélek. Nem az a fő t ehá t a szeminári-
umban, hogy ka tona i pontossággal kelnek, fe-
küsznek, sétálnak, hogy minden csengetyü szóra 
mozog a házban, hogy a növendék szigorú fel-
ügyelet á l tal tel jesen el legyen zárva a világ-
tól. Hanem az a fö dolog, hogy ez a sok kül-
sőség a belsőből, a meggyőződésből fakadjon. 
Miben áll a lelki élet gyakorlása? alázatosság, 
öntudatos önmegtagadás , a szenvedélyek és rossz 
ha j l amok megfékezése és elgyengitése, minden 
bűn kerülése, Is ten és embertársaink i rán t való 
folytonosan cselekvő szeretet képezik a lelki 
élet a lapelemeit . Ezeket kell a növendékekbe 
beoltani, s ha ezek megfogamzot tak a szivben, 
é l te tni fogják a külsőségeket is. Ezek adnak a 
fegyelemnek, szabályoknak, a világtól való elzár-
kózásnak ér te lmet . 

„Spiri tus est Deus, et eos, qui adorant 
eum, in spir i tu et ver i ta te opor te t adorare 
ezen je l szava t kellene minden szeminárium ka-
pu já ra irni, de még inkább minden előljáró szi-
vébe bevésni. 

III. Vázoltuk röviden a szemináriumi elöl-
já rók fe ladatai t Nehéz, nagy felelősséggel, sok 
önfeláldozással j á r a szemináriumi nevelők mun-
kája. Ennek természetesen teljes szivvel-lélekkel 
csak akkor felelhetnek meg, ha ál lásukat életpá-
lyának tekinthet ik . A szemináriumi elöljárónak 
folytonosan kell magá t képeznie, a neveléssel 
szakszerűen kell foglalkoznia, állása olyan, mely 
igénybe veszi egész szellemét, lelkének összes 
tehetségeit , sőt egész életét. Ilyen állás köteles-
ségeinek buzgó teljesitése csak akkor lehetséges, 
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ha, az ember egész életét er re szenteli, ha ezt 
nem tek in t i á tmene tnek , hanem élete pá lyá já -
nak. Sajnos, ez a felfogás ná lunk a legtöbb he-
lyen egyszerűen lehetet len. Lehe te t l en azért, 
mer t a legtöbb helyen a szeminár iumi állások 
az egyházmegye legmostohább gyermekei . Az 
elöljárók anyagi ellátása semmi a rányban sincs 
állásukkal, a nagy felelősséggel s terhekkel , me-
lyeket viselnek. Van szeminárium, melyben a 
rendes theologiai t aná r anyagi j avada lmazása 
kevesebb, m in t ugyanazon városban az első kar-
káplán évi jövedelme. Hány szeminár iumi elől-
j á ró tehe t a szünidők a la t t szórakoztató uta-
zást, hány mehet fürdőre ? hányan tehe tnek ta -
nulmány-u taka t ? Pedig hogy mindez egy t anár -
nak s nevelőnek szükséges, l á t juk abból is, hogy 
a legszigorúbb szerzetes-rendek is adnak a rendi 
t anároknak mindezekre a lka lmat . 

Nincs a szemináriumi e lö l já róknak kellő 
nyugdíjra sem kilátásuk, melylyel ha é le tüknek 
j ava erejét a szeminár iumban f o l y t a t o t t m u n k a 
fölemészti, öregségükre ál lásuknak megfelelő meg-
élést b iz tos i tha tnának maguknak. 

Ez az oka annak, hogy a szeminár iumi 
ál lásokat csak lépcsőnek tek in t ik , melyről jobb 
állásra emelkedhetnek. Kevesen vannak , a kik 
egész életüket szemináriumi állásban tö l t ik e l ; 
még kevesebben vannak olyanok, a kik azon 
elhatározással lépnek a szeminár iumi állásba, 
hogy egész életű set a papnevelésnek szenteljék. 
Pedig normális viszonyok közöt t igy kellene a 
dolognak lennie. S ez mind já r t más fo rdu la to t 
is adna a papnevelésnek. 

Még Vering is megemlí t i egyházjogában ezen 
nálunk uralkodó viszás á l lapotokat . N e m í r j uk 
ugyan alá az ő radikális j avas la tá t , melylyel a 
püspököket és káp ta lanoka t ezen viszonyok ren-
dezésére figyelmezteti, bár megval l juk őszintén, 
sok igazság rejlik javasla tában. 1 ) 

A szemináriumi elöljárók állását biztos élet-
pályává kellene tenni. Biztossá lehetne ezt 
tenni kellő anyagi javadalmazás által . 

Jó évi fizetés, 3 vagy 5 éves. pótlék, kellő 
nyugdíj volnának erre az eszközök. Akkor nem 
kívánkoznék a 10 — 15 éves t a n á r vagy előljáró 
semmiféle más javadalomra."') 

x) Lehrbuch des Kirchenrechts (1881. Freiburg, 3. 
kiadás) 420 1. a jegyzetben. 

2) Nehogy valaki azt higyje, hogy mi pro domo 
beszélünk, kijelentjük, hogy, mint szerzetes tanár, e dologban 
éppen nem vagyunk érdekelve. 

A taná roka t és nevelőket az egyházban min-
dig megbecsülték. Még a legszigorúbb szerzetes-
rendekben is az ő á l lásukat t a r t j á k az elsőnek, 
s ők a szerzet kebelében is számos előnyben s 
k ivál tságban részesülnek. Jól t ud j ák ugyanis azt, 
hogy a t a n á r és nevelő állása, ha ennek buzgón 
meg akar felelni, a legterhesebb. De azt is tud-
ják, hogy a legfontosabb érdekek k ívánják azt, 
hogy a t aná rok és nevelők buzgón, tel jes szív-
vel-lélekkel te l jes í t sék kötelességeiket . 

Istenben hinni 
az emberi természet törvénye. 

Láttuk, mily mélyen gyökerező törvénye az emberi 
természetnek a hit, a vallás. Alkalmazzuk most ezt az 
igazságot, hogy azt még jobban megismerhessük, részle-
tesen L. az ember értelmi, 2. szeretni vágyó, 3. tölcélye-
sedhető és 4. erkölcsi természetére ; és ha ugy fogjuk 
találni, hogy ez a négy képesség tételünk igazolásában 
mellettünk van, akkor fel vagyunk jogosítva állítani, hogy 
a Credo, a hitvallás, távol attól, hogy gyenge lelkek 
lealacsonyitása volna, ellenkezőleg, éppen a leghatalma-
sabb és legellenállhatatlanabb szellemű emelkedésnek 
kifejezése, és hogy az, a ki a Credót, a Hiszek-et kimon-
dani nem akarja, magát az egész emberiséggel és önma-
gával állítja ellentétbe. 

1. Mindenekelőtt a hitigazságok, a dogmák, me-
lyekben sokan nyűgöt látnak az emberi szellem számára, 
a legnagyobb jótétemények egyike az emberi szellemre 
nézve. Minthogy az embert joggal ugy definiálták, hogy 
ő nem egyéb mint — tanításra szorult lény : az ember, 
hogy ismeretre jusson, kénytelen avval kezdeni, hogy 
hisz, vagy másoktól fogad el ismereteket, igazságokat; 
és ez épp ugy áll a természeti mint a kinyilatkoztatott 
igazságokra, a hitre nézve. A ki magát semmiféle termé-
szeti oktatásnak alávetni nem akarná, az magát tudatlan-

; ságra kárhoztatná ; a ki pedig a természetfölötti dogmák-
nak hinni nem akar, az magát a kételykedés örvényébe 
dobja. A kétely azért oly fájdalmas sebe az emberi szel-
lemnek, mert azt természetellenes állapotba sodorja. Es 
mégis, a hit- és vallásellenes vélekedések soha a kétely 
állapotán felül nem emelkedhetnek, mert éppen azért 
soha a hit ellen bizonyosságra nem juthatnak. Mindenki, 
a ki valamely állítással áll szemben, a mely épp oly ala-
pos mint a magáé, ez utóbbit meggyőződésével, meg-
nyugvásával nem tisztelheti meg. Valamint két egyenlő 
elentétes e r a egymást megsemmisíti: ugy két egyértékü 
ellenmondó állítás is negatív eredményben, a meggyőző-
dés zérus-pontján, melyet kételynek nevezünk, olvad ösz-
sze egymásba. Állítsunk a szabadoncz gondolkodóval 
szembe például nem egy vele egyenértékű tekintélyt, 
hanem állítsuk vele szembe az egész keresztény világ 
tekintélyét, az ő 19 százados fennállásával, az ő geniális 
férfiainak, a szellem hőseinek hosszú sorával, az ő tudós 
püspökeinek és papjainak légióival, az ő miriádnyi hívei-
vel, az ő megszámlálhatatlan jótéteményeivel és emlékei-

4* 



10 RELIGIO. 

vei: és én azt mondom, hogy ily megmérhetetlen bizo-
nyíték meggondolatlan elutasítása sokkal nagyobb hitet 
kíván, mint a mibe kerül az evangéliumba vetett hit. 

A negatio, a tagadás soha dogmatikai alakot nem 
ölthet, mert egyik vagy másik uton mindig a skepticziz-
mus, a kétely állapotában végződik. íme egy pikáns 
példa. 

J . J . Rousseau, midőn azt kérdezték tőle, mit kell 
tartani az örök kiegyenlítésről, így felelt: En nem tu-
dom. Egy szabadoncz gondolkodónak, a ki azt állitá, 
hogy neki e hit, a mindeneket kiegyenlítő isteni, örök 
igazságszolgáltatás hite ellen kézzelfogható bizonyítékai 
vannak, Diderot ezt mondá: Na, ön evvel a dologgal el 
fog hallgatni. Es midőn Voltaire jelenlétében valaki avval 
dicsekedett, hogy e hitnek tarthatatlanságát bebizonyította, 
amaz felkiáltott : Mennyire boldog ön ! En ennyire még 
nem vittem. — Tehát egy talán az egész, a mire a hit-
tel ellenkező vélekedők vihetik. No már, ily irtózatos 
ürességre alapítani akarni az emberiség sorsát, valóságos 
arczul csapása az emberi természetnek, a mely lelke min-
den erejéből tiltakozik az ellen, hogy a kétségbeesés ut-
ján gonoszságra vezettessék. 

Mily gyilkcs lelki gyötrelem, mily öngyilkossága 
egy tudásra vágyó lénynek, a mely a jövő titkáról óhajtja a 
leplet felemelni és a mely mégis a legsötétebb tudatlanság-
gal tekint a sir mélyébe, a mely hiába kopogtat valameny-
nyi filozófi iskola ajtaján és a mely sehol, semmi egyéb 
megoldást kétségében nem talál, mint csupán ezt: talán! 
Hát csakugyan ez lenne sorsa, rendeltetése az emberi ter-
mészetnek ? 

Lássuk most az ellentétet. Mily nyugalom és bé-
kesség, mily ünnepi öröm szállja meg a lelket, hogyha a 
tévely utain megtett hosszadalmas vándorlás után végre 
az ismét megtalált igazság küszöbére lép és azokat a 
szent igéket kezdi elrebegni : Credo, Hiszek ! Oh ugy 
van, én hiszek, vagyis : az én életem, az én törekvé-
sem és fáradozásom nem titok többé, és az én szen-
vedéseim többé nem a szívtelen fatum kifejezései. Én 
hiszek, és a megpróbáltatás perczeiben nem fogom 
többé magamtól aggódva kérdeni : Hol van az én Iste-
nem ? En ezentúl nyugodtan alhatom, mert van gond-
viselés, a mely életemet őrzi, és ott a síron tul engem 
Atyámnak kitárt karjai várnak. En hiszek, és most mily 
könnyűnek tűnik fel nekem ez az élet, mily szépnek ez 
a világ és mily fenséges, igazán mennyei fényözön árad 
szét ebben a siralom völgyében ! Semmi sem hasonlítható 
a vaknak csúfolt hivő ember eme világos boldogságánál, 
a ki még félig elkábultan hosszú utazásának csapásai 
miatt, mint egykoron sz. János evangelista, most már az 
Igazság szivére hajtva le fejét pihen és az élet nyugal-
mára szükséges minden bizonyosságot, minden meggyőző-
dést egy szóval mond ki : Hiszek ! 

Es vájjon ^ 'csoda felelete van a vallásellenes taga-
dásnak az értelmes lényiség és természet eme szükségle-
tére, eme törekvésére ? Egy ország, mely az eredeti 
fölfedezések teljesítésének specialitását magának látszik 
fentartani akarni, állítólag feltalálta az intellectualis, ér-
telmi nagyság-és boldogság typikus alakját i s : az örökké 
kételykedőt, a ki az istenkáromlást dilettantizmusból üzi, 

a ki szenvedélyesen szereti és keresi az igazság zsákut-
czáit, a ki valóságosan transcendentális a szofisztikában, a 
hóbortosságban, szóval — elcsábitója a szellemeknek. No 
de akár hány uj módját fogja is feltalálni az igazság 
elhomályositásának, uj emberiséget nem fog feltalálni. Ha 
a Kant és Hegel tanaitól tévedésbe vezetett ember, mint 
Ossián hősei, tetszését találja is az ingatag fellegekben: 
az Isten által teremtett embernek szilárd föld kell a lába 
alá ; ha ez vagy amaz szeret ide s tova támolyogni, azt 
hitetve el magával,, hogy az igazságot keresi, midőn sem-
mit hinni nem akar : addig mások haladni akarnak előre, 
midőn azt mondják : én hiszek az igazságokban ; és ha a 
kétely, a mely nem egyéb az emberi szellem mozdulatlan-
ságánál, azt mondja és hirdeti magáról, hogy ő a haladó 
mozgás : akkor ezzel nem azt bizonyítja, hogy az emberi-
ség élén halad, hanem ezt csak elhiteti magával ; mert 
tulajdonképpen ő hátat fordított az emberiségnek és mindig 
messzebb esik tőle. 

Teljes nyugodsággal rábízom az emberiség lelkiis-
meretére a sofisztika bűvészete által elhomályosított igaz-
ság megítélését. A ki vallási dogmába nem hisz, az 
okvetetlenül vagy magának hisz, vagy azoknak a tekin-
télyeknek, a kiknek magát alárendeli. De minthogy ez az 
Én és azok a Tekintélyek, a kiket magának vezetőkül 
választott, tévedéseknek vannak alávetve, azért az ő részükről 
csak kételykedő meggyőződésre számithatni ; mert csak 
a tévelytől való mentesség nyújthat teljes biztosságot. 
Ennélfogva mi is a sorsa a szabadoncz gondolkodóknak, 
a kik az igazságot ignorálják? Az a megaláztatás, hogy 
oly vallási symbolumot, oly hitvallást követnek, a mely 
változékonyabb még a politikai véleményeknél is, és a 
mely a mit tegnap este mondott, ma reggel már tagadja 
és minden szellemből, a ki őt követi, egy önmagával soha 
tisztában nem levő „haladásnak" örökös bolygó zsidójává 
teszi. Ámde, hogyha észszerű dolog meghatározott czélra 
törekedni: akkor a czéltalan mozgás teljesen oktalan el-
járás ; és hogyha az utazások az ember szellemét szóra-
koztatják és fejlesztik, akkor a kóborló élet csak demora-
lizálhat s okvetetlenül szerencsétlenné tesz. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január hó 13. A közigazgatási reform.— 
Az uj évben mindinkább megvalósulni látszik a vár-

megyei kormányzati rendszer eltörlésével, az önkormány-
zat elejtésével az állami közigazgatás behozatala. E becses 
lap hasábjain az ily kérdések szellőztetését rend szerint 
kerülni szoktuk, mert e közlöny félszáz esztendő óta kath. 
egyházi s irodalmi ügyekkel foglalkozik első sorban. Ma-
napság azonban majd minden polgári vagy állami vonat-
kozású ügy belejátszik a valláspolitikai térre, lévén a 
modern államfogalom s érvényesítése abszolutisztikusabb, 
mint volt a középkori abszolutizmus, melyet mérsékelt a 
kard és kereszt hatalmának szoros megkülönböztetése, 
valamint a rendi alkotmány szervezettsége. Azonfelül 
minden szabású reform kihatással van a nemzetek gon-
dolkodásmódjának, összes szellemi s anyagi életének ala-
kulására, mint azt a külföldön észlelhetjük, de amint 
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hazánkban is tapasztalhatjuk, hol hiába keresnők ma 
ama nemzeti erények teljes összemüködését, mely a múlt-
ban Magyarországot oly hatalmassá tette, mig a hitegy-
ség megbontása s a pártharczok sz. István birodalmát 
darabokra tépték, nagy részében az ellenségnek kiszol-
gáltatták. 

Nem vagyok laudator temporis acti, de a jelen 
idők bálványozói közé sem tartozom : akkor is gyarló 
volt az ember s intézményei, ma is ugy van ; akkor 
azonban más volt a nemzet, mint ma, és más lesz a 
jövőben. 

A közigazgatás reformja egyike lesz azon tényezők-
nek, melyek a magyar nemzet szellemét, erkölcsét merő-
ben át fogják alakítani. 

És ez adja kezünkbe a tollat, hogy a Religio ha-
sábjain a kérdéssel előzetesen foglalkozzunk, bevárván a 
közigazgatás államosításáról szóló törvényjavaslat szöve-
gét, hogy ebből magából is levonjuk majd a szükséges 
következményeket. 

A magyar nemzet ősi intézményeit egytől-egyig 
bizonyos patriarkhális, keresztény vallásos szellem jelle-
mezte : a s. regni corpus, melynek atyai feje volt a király, 
felölelte az egész nemzetet és a keresztény szellem köte-
lékeivel csatolta egymáshoz, nem feledkezvén meg a job-
bágyokról sem, kikről jobban gondoskodott, mint manap 
a szabad polgárokról van godoskodva. E szellemben volt 
szervezve a közigazgatás, a vármegyei rendszer is. Az 
örökös főispánok, kik vagy érsekek s püspökök, vagy fő-
nemesek valának, biztosították ama szellem hagyományos 
öröklődését, mialatt a megyei tisztviselők szabad válasz-
tása a nemzet hasonló szellemének tág tevékenységi tért 
nyújtott. Ez oly igaz, hogy amidőn az önkény a nemzet 
nyakára rabigát kovácsolt, mindig adminisztrátorokkal 
helyettesité az örökös főispánokat. 

Ám legyen ez intézménynek magában véve számos 
hibája, azt az egyet soha senki sem fogja ráfoghatni, 
hogy a magyar ősi erényt megtagadta volna. 

A kozmopolita liberalizmus, mely sz. István biro-
dalmának czimeréről a keresztet letörölni iparkodik, meg-
szüntette az örökös főispánság intézményét és az ősi vár-
megye, a nemzet jogainak eme védbástyája, a lassú föl-
oszlás gyógyíthatatlan betegségébe esett : a megye meg-
szűnt életképes lenni ; amit ma ennek neveznek, az rut 
torzképe a réginek, híjával amaz éltető erőnek, melyet 
magyar keresztény szellemnek nevezünk, amaz ősi erény-
nek, mely iránt a bizalom a dicsőségesen uralkodó király 
koronázási jelszavát képezi. 

A mai megye, ez árnyéka a múltnak, nem tartható 
föl többé ; akik mégis uj életre akarják galvanizálni, azok 
önmagukkal jönnek ellentmondásba, mert a kozmopolita 
liberalizmus szabadsági, egyenlőségi s testvériségi hazug 
elve, mert százév alatt sem valósította meg, merő kohol-
mány, és igy ellenkezik a keresztény szellem, a magyar 
géniusz igazságszeretetével ; e kettőt pedig nem lehet pá-
rosítani, mint a csillagot sem lehet az ingovány sötét-
ségével. 

Az uj megye, az államosított megye vagy folytatása 
lesz az ősi megyének, ha a kormány is a hagyományos 
nemzeti erényeket fogja az uj viszonyok közt képviselni 

s gyakorolni, vagy nem lesz egyéb, mint a miniszteri 
mindenhatóságnak képzelt , tiszavirág-életű önkénynek 
egyik vidéki expoziturája. Ez attól függ, milyen lesz 
majd a közigazgatás uj rendezéséről szóló törvény. 

Bármilyen legyen is ez azonban, annak kihatása a 
nemzet erkölcseinek átalakulására kiszámíthatatlan. Ha 
ugyanis tekintjük a külföldet, lehetetlen észre nem ven-
nünk, hogy minél merevebb a czentralizáczió valamely 
államban, annál nagyabb tért foglal el a forradalmi fölforgató 
elem, nevezzék akár szocziáldemokracziának, akár repub-
likánus kozmopolita liberalizmusnak, vagy plutokrata feu-
dalizmusnak, vagy nemzetközi radikálizmusnak, vagy nihi-
lizmusnak. 

A központosításnak ily következménye nálunk sem 
fog elmaradni, annál kevésbé, mivel hazánkban már ma 
is megvan mind amaz anyag, mely egy u j Dózsa-féle 
lázadást előidézhet, bármily biztosaknak vélik e tekintet-
ben állapotainkat a mi önelégült liberálisaink. 

Ezenkívül azonban a közigazgatás államosítása nagy 
változásokat fog előidézni a községi s törvényhatósági 
viszonyokban, melyek ki fognak hatni a hitközségi álla-
potokra is. Ezt, ugy hiszszük, nem kell bővebben, ma-
gyarázni ; kiki önmagától belátja, hogy a községi s tör-
vényhatósági tényezők ily átalakulása, eljárásuk rugóinak 
oly gyökeres változása, cselekvésük körének oly nagy 
tágulása az összes polgári viszonyok kicserélését, u j 
tényezők belejátszását, u j rugók közrehatását, u j alaku-
lások létrejövetelét' fogja eredményezni ; akár csak össze-
basonlitanók a svarczgelb korszak bezirkereinek és a 
depravált megyei önkormányzatnak a tevékenységét. 

Es ez az, amit a közigazgatási reform alkalmából 
szemügyre kell vennünk. Mert az legfölebb személyes 
érdek lehet, hogy a megyei klikk befolyását és szemé-
lyeit a parlamenti pártharczok szolgálatában álló minisz-
ter befolyása s kreatúrái fogják fölváltani ; de a szellem, 
melyet ezek magukkal fognak hozni és hivatalukkal 
lassan-lassan a népbe átplántálni, ez az, ami a főfigyelmet 
igényli. 

A külföldi példák és saját tapasztalataink a mind-
inkább a czentralizáczió felé törekvő parlamenti harczaink 
körül arról győzhettek meg, hogy nem szabad tétlenül 
nézni az állami omnipotenczia folytonos térfoglalását, 
mely immár a lelkiismeret legszentebb jogait, a szülők-
nek Isten adta természeti jogait is a parlamenti, sokszor 
megvesztegetésekből alakuló többség akaratának vagy a 
miniszter iránti szervilizmusának alárendeli. 

E czélra első sorban igyekeznünk kell, hogy az or-
szág többségének akaratát ne engedjük meghamisítani ; 
hogy ezen többség megfelelőképen s méltóan képviselve 
legyen a parlamentben, hogy akár a parlamenti legna-
gyobb pártnak engedelmeskedő miniszter akár az ennek 
pórázán vezetett parlament ne élhessen vis? az alkot-
mányos hatalommal. Vagyis az ország kath. többségének 
megfelelő kath. pártot kell szervezni a képviselőházban. 

Másfelől létre kell hozni a katholikus autonomiát, 
az országosat ugy, mint az egyházmegyeit, mint hitköz-
ségit, mert csak ez fog sikeresen ellentállhatni ama tul-
kapásoknak, melyeket a központosított állami mindenha-
tóság, kivált vidéki expozituráiban, főképp a katholikusok 
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ellen meg fog kisérelni, mert a protestánsok erős szerve-
zetébe, a zsidók merev összetartásába nem fog merni 
belekötni. 

Ismét csak mi katholikusok fogjuk kárát vallani, ha 
az állami czentralizáczió basáit nyakunkra engedjük ülni. 

Ezen vesziély ellenében nincs más menekvés, mint 
kath. párt alakitása és kath. autonomia szervezése, min-
denek előtt, mint karácsonyi czikkünkben kifejtettük, kath. 
kongresszus tartása, de nem egyes klikkek érdekében, 
hanem a közvélemény tájékoztatására, nem platonikus 
ömlendezések, személyes apotheozisok czéljából, hanem 
praktikus, valláspolitikai nagy érdekek érvényesitésére. 

+ 
Budapest. A kegyes tanitórencl magyarországi főnö-

kének körlevele Pirotti Mária Pompilius emlékünnepe 
alkalmából, a rend házfőnökeihez és tagjaihoz. Atveszszük 
a nyitrai társház Emléklapjából, melyet köszönettel vet-
tünk. A hivatalos irat szövege ez : 

Nagytiszteletü Házfőnök ur ! 
Szeretett Rendtársak ! 

Mint mindnyájatok előtt ismeretes, XIII. Leo pápa 
ő szentsége rendünk iránt, melyet az apostolok fejedelme 
trónjának elfoglalásától kiváló atyai szeretetének figyel-
mével kisérni soha meg nem szűnt, különös kegyének 
egyik legfényesebb jelét adta, midőn szerzetünk nápolyi 
rendtartományának egykor beesküdött áldozárát, Isten 
trónjánál közös szószólónkat, Pirotti Maria Pompiliust, 
az egyházban szokásos szertartásokkal f. évi január hó 
21-én a boldogok sorába iktatni méltóztatott, és igy gya-
korlatilag is kifejezést adott annak, hogy kik a tan- és 
nevelésügyet Isten és az általa vezérelt egyház szellemé-
ben önzetlenül szolgálják, nem kevésbé lehetnek méltók 
arra, hogy a keresztény hitélet hősei közé soroztassanak, 
mint kik ennek más, és a nyilvános észrevevésnek talán 
jobban kitett terén küzdenek ugyanazon babérért. 

Ezen és hasonló indokok vezérelték rendi kormány-
tanácsomat, midőn f. évi nov. hó 11-én tartott ülésén 
ugy a január hó 21-én, mint a márczius hó 12-én ki-
adott rendeletben engedélyezett ünnepnek, illetőleg tri-
duumnak rendtartományunk összes társházaiban viszonya-
inknak megfelelő módon való megtartását elhatározta, és 
fentartva az egyházmegyei hatóságok utólagos hozzájáru-
lását, a boldoggá avatási ünnepélyre 1891. évi január hó 
16-át, a triduumra pedig ugyancsak január hó 15, 16, 17-ik 
napját tűzte ki. 

Midőn kormánytanácsom ezen megállapodását Nagy-
tisztelendőségednek és többi szeretett Rendtársaimnak 
tudomására hozom, az ünnepélyeknek szükséges, tehát 
miudenütt mellőzhetlenül megtartandó részeit, ugyanazon 
kormánytanácsommal a következőkben állapítottam meg: 
(Következik az egyházi ünnepély sorrendje.) Legyenek 
szívesek a házfőnökök ugy intézkedni, hogy az áldozárok 
száma és elfoglaltságához képest — az ünnepélyes misén 
kivül — a délelőtt folyamában még szent misék mondas-
sanak és időnkint a híveknek a sz. ereklye csókolására 
mód nyujtassék ; nemkülönben, hogy kik a nap folyamá-
ban a bűnbánathoz vagy oltári szentséghez akarnának 
járulni, mindenkor készséges kiszolgáltatóra találjanak. 

Ezen három nap alatt — mint természetes — temp-
lomaink és nyilvános oratóriumaink reggeltől estig nyitva 
lesznek, Pompilius ereklyéi pedig az egyházilag előirt 
szabályok megtartása mellett a hívek tiszteletére ki lesz-
nek téve. 

Továbbá szükséges lesz az iránt is kellő időben in-
tézkednie, hogy szándékunk legmegfelelőbb módon a hí-
veknek is tudomására jusson ; ezért legkésőbb január hó 
első napjaiban a templom ajtaján vagy más megfelelő 
helyen kifüggesztendő hirdetésben közzé teszi az isteni 
tisztelet megállapított sorrendjét; — továbbá egyidejűleg 
felkéri a helybeli vagy a körülményekhez képest a kör-
nyék plébánosait is, hogy mindezt saját községökben az 
előttök legalkalmasabbnak látszó módon szintén kihirdetni 
ne terheltetnének. 

Kelt Budapesten, 1890. évi november hó 11-én tar-
tott kormánytanácsi ülésben. Kalmár Endre, 

rendfőnök. 

Gyulafehérvár, jan. 10. Felelet Febroniusnak Er-
délyből. — 

Az erdélyi irod. társulat heti közlönyében, a „Közmü-
velődés"-ben következő hatalmas visszavágás jelent meg 
Febronius és társai ellen. Jegyezzék meg maguknak a 
leczkét az egyház politikus és nem politikus ellenségei 
itt a fővárosban és szerteszét az egész országban : 

A katholikus egyházat kőszálhoz hasonlította Üd-
vözítőnk. Yalóban szikla az, melyet körülcsapdosnak az 
emberi szenvedélyek önérdektől és haragtól piszkos hul-
lámai. Ha valahol, egyházunknál valósul folyton-foJyvást 
a költőnek kijelentése : 

„Leben, heiszt's sich wehren !" 

Az élet egyértelmű a küzdéssel. A mióta egyházunk 
az európai kontinens, az emberiség czivilizálásához fogott^ 
örökösen küzdött, védte jogait és igazait a folyton meg-
ujuló támadásokkal szemben. 

Hazánkban a katholikusságnak ezen felül még po-
litikai gyanúsításokkal, nemtelen vádakkal kellett megküz-
denie. Febronius most megjelent pamfletjében mindkét 
rendbeli támadást alkalmaz a magyar kath. egyház és a 
magyar papság ellenében. Először is avval gyanúsítja, 
hogy a kath. egyház meghasonlott, a hivők és a főpász-
torok között nincsen meg a szükséges egyértelműség ; 
másodszor kétségbevonja a kath. papság hazafiságát, 
mintha az útját állaná a magyar nemzet prosperálhatásá-
nak és mindezekből arra a radikális következtetésre jut, 
meg kell fosztani a papságot polgári jogaitól, választói 
és megválaszthatási jogától, meg kell akadályoznia a ka-
tholikusok autonomikus egységesítését, mert az erős ka-
tholikus társadalom eo ipso ellensége a Febronius által 
contemplált nemzeti államnak. 

Az első vád oly abszurd, annyira lehetetlen a kath. 
egyház kebelében, hogy avval kár bővebben foglalkozni. 

A második vád azonban határozottan ámítás, czéltu-
datos megtévesztése az elméknek, egy esztelen politikai 
jelszó, mely a tömegek rövidlátóságára és rombolási ösz-
tönére spekulál. 

Ennyi és — semmi más ! 
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A magyar nemzet az „erős katholiczizmus" idejében 
volt első rangú keleti hatalmasság. Nagy Lajos, Mátyás 
nem tudtak még a külön felekezetieskedésben rejlő külön 
hazafiasságról, Magyarország egysége még akkor meg 
nem volt bontva. Oly annyira erős és mivelt volt az a 
katholikus Magyarország, hogy művészi föllendülésünk 
épp e korra esik, leggyönyörűbb váraink és templomaink 
ez időben épültek, a magyar szó akkor először volt az 
európai miveltségnek kiegészítő követelménye, keleti 
Európa sorsa akkor Budán és Visegrádon — és nem 
Berlinben vagy sz. Pétervárott dőlt el. 

Jött aztán a nemzeti egyházak ideje, melyek szent 
István koronájának örökét háromfelé szabták s a magyar-
ságot kettészakitották. Vége lett a magyarság hitbeli 
egységének, de vége egyszersmind ellenálló erejének, im-
ponáló tekintélyének. Hunyady János csak a töröktől 
féltette a magyar nemzeti egységet, a reformáczió török 
nélkül és törökkel hajtotta végre a megosztást. 

Erdély katholikusságának e válságos időkben provi-
dentialis szerepe jutott. A támadásokkal, a kettős elnyo-
matással szemben ragaszkodni a hitbeli és nemzetbeli 
egység eszméjéhez ! — Megvédeni, ugy a hogy lehetett, 
Erdélyt a török ellen s vissza állítani a nemzeti kapcso-
latot a keleti és a nyugoti Magyarország között. Bámu-
latra méltó kitartást és hősiességet tanúsítottak e tekin-
tetben a határszélekre szorított székelyek. Páratlan e 
népfajnak nemzeties és vallási magatartása. 

Sok küzdésbe került, de végre is csak győzött a 
kitartás. Febronius okulhatott volna az erdélyi katholiku-
sok példáján, hogy a katholiczizmus soha semmiféle nem-
zeti államnak útjába nem állott, sőt adatokkal kimutat-
ható, hogy Erdélyben a katholikus vallás sokkal erősebb 
megőrzője a magyar nemzetiségnek, mint bármely fele-
kezet vallása, mely a nem magyar elem gyarapításának 
több szolgálatot tett, mint a mennyit az remélt. 

A jó katholikus Erdélyben egyértelmű az erős ma-
gyarral. Es erős meggyőződésünk, hogy soha el nem 
terjedett volna az idegen elem annyira ez országrészben, 
ha Erdély katholikus marad s a törökség, meg a refor-
máczió vetélkedve nem apasztják a magyar fajt. 

A mi pedig az emiitett jogfosztást illeti, no hát e 
radikalizmussal — pedig perhorrescálja Febronius a más-
fajta radikalismust — újra csak meggyöngítené az ellen-
ség a magyar értelmességet, eret vágna a magyar nemzet 
testén és proclamálná a jogfosztást nem a „nemzeti állam" 
érdekében, de ellenkezőleg a magyarság ellenségeinek 
nagy örömére, a magyar fajegység, nemzeti erőnek rová-
sára és helyrehozhatatlan kárára. 

Febronius helyesen jegyzi meg — kétélű kard a 
radikalizmus! Valóban, a kath. egyház a kath. magyar-
ság ellen fordított fegyvere őt szúrta meg. 

Dr Czirbusz Géza. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
-f- A budapesti Katholikus Kör ötödik felolvasó 

estélyét 1891. január hó 14-én, szerdán, d. u. 6 órakor a 
Kath. Kör dísztermében (Koronaherczeg-utcza 17. sz. I. 
em.) tartja. Tárgysorozat: A villamvilágitás előnyei. Dr 

Poór Imrétől. Csevegések. Szabóné-Nogáll Jankától. A 
Hunyadi-család ősi fészke. Dr Czobor Bélától. Költemé-
nyek. Csicsáky Imrétől. „Nyári" kritikusok. Clair Vilmos-
tól. Budapest, 1891. január 10-én. Lévay Imre, elnök. 
Csapody István dr., a rend. biz. elnöke. 

IRODALOM. 
-j- Szent beszéd, melyet 1890. decz. hó 8-án mint 

Esztergom-viziváros fogadalmi ünnepének másfélszázados 
évfordulóján a nevezett plébánia templomban mondott dr 
Walter Gyula. A jövedelem a fogadalmi szobor javára 

fordittatik. Esztergom, 1890. 8-r. 30 1. 
A másfélszázados évforduló Némethy Lajos eszter-

gom-vizivárosi plébános buzgólkodása folytán szokottnál 
nagyobb ünnepélyességgel tartatott. Ennek megfelelő 
monumentális a beszéd is, melyet dr Walter Gyula ur 
mondott. 

V E G Y E S E K . 
*** Katholikus párt alakításáról kezd a szó lenni 

országszerte. Mi ebben az ügyben is elsők mutattunk az 
egyházpolitikai mai helyzetnek, ha meg nem változik, 
okvetetlenül katholikus politikai pártot szülő, kényszerítő 
természetére. Mikor mult évi novemberben a febr. 26-iki 
rendelet tárgyában megnyíltak az ajkak minden párton 
és nekünk alkalmunk nyílt a megnyitott ajkakon át a 
lelkek gondolkodásának és a szivek aspiráczióinak útját 
látni a kath. egyház sola salvificájából folyó katholikus 
nevelési hitelvbe beleütközni : „Világraszóló mizériák or-
szágos kiállítása" czimű egyházi tudósításunkban rögtön 
rámutattunk arra, hogy az országgyűlés egy pártja sem 
jelentvén ki kötelességének, a mi pedig minden pártnak 
kötelessége, hogy a katholikus hitelveket tiszteletben 
tartják és a kormány által tiszteletben tartatják, — 
ennélfogva nem érkezett-e el ideje annak, hogy a meg-
támadott és egy létező párt által sem támogatott katho-
likus hitelvek védelméről kath. Centrum felállítása által 
gondoskodjunk. A „Pesti Napló" észrevette a kérdés 
messzevágó erejét és rögtön sietett parírozni a mostani, 
lélekölő politikai pártállásokra mért csapást. Mi akkor 
szóval sem reflektáltunk a „Pesti Napló" körmönfont 
„államférfiúi" okoskodásaira, mert tudtuk, hogy a dolog 
úgyis nem sokára egész nagyságában napirendre kerül. 
S íme, számításunkban nem csalatkozánk. A kath. egy-
háznak mindegy, akármily kormányforma alatt, akármily 
pártok versenyezzenek egymással a nemzet előtt a hege-
móniáért. Tőlük valamennyitől az egyház csak egyet kí-
ván : hitelveinek és jogainak tiszteletben tartását. Ha ezt 
sem a kormány,^sem a pártok nem teszik, sőt, a királyt 
óhajai teljesülésében megakadályozva, támadják, illetve 
nem védik az egyház hitelvének létjogát és érvényesülési 
jogosultságát : akkor a kath. egyházat egyenesen provo-
kálják, sőt kényszeritik arra, hogy önvédelméről politikai 
párt felállítása által a parlamentben gondoskodjék. Tes-
sék tehát nem bántani a katholikus hitelveket s az egy-
ház jogait, és akkor nem lesz kath. politikai párt. De ha 
kormány, pártok, kellő védelemben nem részesitik a ka-
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tholikus hitet, sőt azt támadják vagy támadni engedik : 
akkor nincs az az emberfia e világon, a ki a tények logi-
kájának erejét feltartóztassa és- megakadályozza a katho-
likusokat abban, hogy védelmükről a parlamentben gon-
doskodjanak. Gondolják meg irányadó államférfiaink mit 
tesznek. Ne kényszerítsenek rá, és akkor nem lesz pártbontás, 
nem lesz katholikus politikai pártalakulás. Egészen tőlük 
függ. Nyugtassanak meg és meg leszünk nyugodva. Meg-
nyugtatás nélkül nem nyugszunk meg addig, mig katho-
likus Centrum nem fogja kezében tartani országházunkban 
az osztó igazság mérlegét a pártok között. 

— Katholikíis nagygyűlés : ez a második ügy, a mi-
vel újból szokatlan élénkséggel foglalkozik a közvélemény 
és a sajtó. Folyik a vita pro és contra. Legújabban 
Asbóth János képviselő nyilatkozott egy katholikus nagy-
gyűlés legközelebbi megtarthatása ellen. Véleményünk 
szerint helytelenül. A képviselő urat zavarba hozta a 
kath. autonomia ügyében tartott ministeri enquête meddő-
sége. 0 a kath. nagygyűlést azonosítja a kath. autonomia 
vitáival és esélyeivel. Pedig hát kath. nagygyűlést lehet 
tartani a nélkül, hogy az autonomia vitáját csak érintené 
is valaki. Sőt, ha sikerülne a katholikus nagygyűléseket 
meghonosítani, azok fölöslegessé tennének lassankint min-
den fölösleges autonomiai lázat, mert országos, tehát elég 
tág teret nyitnának a katholikus hivek tettvágyának a 
társadalmi tevékenység minden irányában. Nincs a zsák-
utczába szorult autonomiai vizek levezetésére más nyílás, 
mint a mely a katholikus nagygyűlések évenkinti tartása 
felé vezet. Ezen át jut el az egyház az ő állampolitikai auto-
nómiájának visszavívására is. A budapesti Katholikus Kör 
jó uton j á r : ne hagyja magát zavarba hozni! 

— XIII. Leo pápa még m. é. okt. 29-én brevét 
intézett az olasz kath. ifjúság elnökéhez és közp. bizott-
ságához. Ebben a levélben a pápa dicséri az olasz kath. 
ifjúság vezéreinek szándékát, mely szerint sz. Alajos 
százados ünnepe alkalmából az ifjúság szent védnökének 
hamvaihoz a világ minden részéből zarándoklatokat ter-
veznek az ifjúság köréből. 

— A világhírű bíboros hittérítőről, Lavigerie bibor-
nokról és afrikai működéséről figyelemre méltó mü jelent 
meg abbé Félix Kleintöl „Le Cardinal Lavigerie et ses 
oeuvres en Afrique," melyet ezennel m. t. olvasóink 
figyelmébe ajánlunk. 

— Ft. Piegsa Gergely missizó-plébános ur lapunk 
utján hálás köszönetét nyilvánítja azon egyházi férfiaknak, 
kik a budapesti központi papnevelde ft. előjárósága utján 
kegyes adományokat juttattak hozzá a Ruszcsukban ujonan 
építendő kath. templom javára. A kegyes adakozók itt 
következnek : Debreczeny János kanonok, Eger 5 frt. 
Várossy Gyula kanonok, Kalocsa 5 frt. Kis Győző Miskolcz 
10 frt . Horváth Antal pléb. Püspök-Bogad 4 frt. Hanny 
Gábor pléb. Szegszárd 3 frt. Barabás László lelkész 
Sz.-Péterur 5 frt, Agáczy János pléb. Tisza-Lök 2 frt. 
Bartl György Bács-Besztrovácz 3 frt. Osvald Péter Németlad 
1 frt 50 kr. Takáts József pléb. Fakód 1 írt. Halkóczy 

János Jászó-Ujfalu 1 frt. Borbély Kornél Pannonhalma 
1 frt. Kanyó Viktor Győr-Sz.-Márton 1 frt, Ellmann 
János 1 fr t és Korpás Pál 3 frt 50 kr. — A ft. misszió-
plébános kérve-kéri a kegyes szívűeket, hogy további 
adományaikkal témogassák a ruszcsuki templomot. Az 
adományok a budapesti közp. papneveldébe intézendők. 

— Rómából tehát nem jön bibornok vagy praelatus 
megalkudni a kormánynyal. Magyarországnak van püs 
pöki kara és ennek élén prímása. A nuntius utján sem 
lehet a hit ellen valamit kicsikarni Rómától, a mint nem 
lehetett a prímástól. Minek a hercze-hurcza, a járás-
kelés, mikor a kath. egyház hitelveivel úgyis, elébb-utóbb, 
békés lábra kell állni mindenkinek, a ki békét akar. 

— A német &atholikusok — °agy életrevalóságára 
mutat, hogy az országos sociál-demokrata párt ellen, a 
melytől a hatalmas II. Vilmos is remeg, országos kath. 
népegyletet szerveznek. A programm hat pontból áll : 
1. a sajtót tollal kell mindenkinek szolgálni. 2. röpiratokat 
kell a kigondolható legolcsóbb áron kiadni. 3. évenkint 
minden vidék legalább egy népgyűlést tartson. 4. szükség 
szerint gyakrabban is tartandók rendkívüli gyűlések. 
5. a tagok évnegyedenkint egyleti kiadványt ingyen kap-
janak. 6. Évről-évre legyen az ország különböző vidékén 
országos nagygyűlés. — A német kath. népegylet tiszt, el-
nöke maga az ősz Windhorst, aki 1891. jan. 15-én lesz 
nyolczvanéves, a mely alkalomból Németország katholi-
kusaihoz egy münsteri bizottság felhívást menesztett, hogy 
90,000 márkát gyűjtsenek ajándékba, hogy a Windhorst 
által Hannoverben építeni kezdett Mária-templom befe-
jezhető legyen. Ez azután a fényes és hatalmas társadal-
mi hitélet ! 

Szerkesztőségi telefon. 
-|--nek Budapest : A „M. Állam" legújabb dogmatikai és 

történetírói szerénykedéseit egyszerűen átadjuk a többiek mellé a 
történelemnek. — N. E. Baja : A kérdés meg van oldva. Szemmel 
láthatja. — Mélt. gr. A. G. Hőgyész : Teljes félév fog kijárni. — 
X-nek. Nem látom szükségesnek, hogy az eddigi eljáráson változ-
tassak s a czimszalagon tp. alatt, munkatársaknak elismerésből és 
másoknak tisztelet vagy emlék kedveért járó példányt, együttesen 
ne érthessek. A ki munkatárs, az úgyis tudja, hogy munkatárs. — 
Mindenfelé. Ha valamely egész éves előfizető betűcsere következté-
ben jan.—deez. helyett jan.—jul. időjelzést kapott volna uj czim-
szalagjára, legyen megnyugtatva, mert czimszalagja jul.-deez.-rel 
a második félévre már készen van. 

Felhívás előfizetésre. =̂sEM 
Gyors és tömeges megújítását az előfizetésnek kérjük 

e napokban, azok részéről, a kik még az előfizetéssel hátra-
vannak, mert az idő rövid, a lappal való rendelkezés sürgős. 

Az előfizetés módozatai a lap czime mellett vannak 
feltüntetve. 

Budapesten, 1891. jan. 10. 
Dr Breznay Béla, 

szerkesztő. 

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

Budapest, 1891. Rudnyáuszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.A 
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TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : Boldog Pirrott i Mária Pompilius. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Magyarország 
katholikusainak nagygyűlése. — E g e r : Az egri érsek legújabb politikai és egyházpolitikai nyilatkozatai. — F r a n c z i a o r s z á g : A 
franczia püspöki kar újévi nyilatkozatai. — Kath. Köztevékenység : Gróf Zichy Nándor és a katholikus nagygyűlések ügyen Magyar-

országon. — Vegyesek. — Felhívás előfizetésre 

Boldog Pirrotti Mária Pompilius. 
„Sapientia . . . iustum deduxit per 

vias rectas, et ostendit illi regnum 
Dei, et dedit illi scientiam sanctorum, 
honestavit ilium in laboribus et com-
plevit labores illius." 

A „Religio" t. olvasói kétségkivül emlékez-
nek arra, hogy Jézus egyházának, mely az örök 
igazságok fényözönében, csalhatat lan utakon, 
bizton halad2) isteni küldetésének megvalósítá-
sában, emberiség-boldogitó rendeltetésében, — 
magas tekintélye m. é. jan. 21-én Pirrotti Mária 
Pompilius piaristát , ki t az Ur eszközül választot t 
sz. Kalasanzi intézményének, és a vallás s ennek 
gyámkarjain magasra emelkedet t keresztény szel-
lemű nevelés-oktatásnak megdicsőitésére, „bol-
dognak" nyilvánitá. 

Minthogy pedig a boldoggáavatásnak ünne-
pélyes kihirdetéséről számitot t egy esztendőt, 
melynek folyamán a boldoggáavatás ünnepe vala-
mennyi piaris ta-templomban rendezhető, innen-
onnan már végét jár ja , nagyon illőnek, kiválóan 
alkalomszerűnek t a r t juk most, midőn a „föld 
savának11 megizetlenedése és elsótalanodása is 
előfordul, e lélekemelő eseménynyel röviden 
foglalkozni. 

Az isteni s emberi dolgok, a köz- s magán-
ügyek fölfordult állapota tehát , a midőn oly jól 
esik a >fensőbb szellemi érdekekért buzgó lélek-
nek a katholiczizmus békés ünnepének élvezeté-
ben meg-megpihennie, szintén hathatósan ösztö-
nöz arra, hogy először t. olvasóinknak szives 
emlékezetébe hozzuk Pompilius beatificatióját , 

1) V. ö. Sapient. 10, 10. 
2) V. ö. I. Tim. 3, 15. 

másodszor legalább fővonásaiban adjuk a bol-
dognak igazán apostoli erényektől körülsugárzott , 
épületes életét, harmadszor jelezzük i t t is a honi 
kegyes tani tó-rend érdemes tartomány-főnökének 
ih le te t t gondolatát , áldásos te t té t , melylyel az 
Isten nagyobb dicsőségére s a ha lhata t lan lel-
kek javára czélzó ünnepély megtar tására nézve 
intézkedett . 

* 

I. Szentséges atyánk, ki t a mennyei Gond-
viselés végtelen jóságában arra választott ki, 
hogy a megpróbál ta tás jelen nehéz napjaiban 
Isten egyházát az Ur küldöttének biztos atyai 
kezével, a bölcsnek k imér t tapintatával , az igaz-
nak rendületlen önérzetével, a szelídség lefegy-
verző hatalmával , az örök Ígéretbe vetet t biza-
lom szilárd következetességével, az ügy szentségét 
megillető végdiadal öntudatával , oly dicsőségesen 
kormányozza azon megingatha ta t lan sziklárólJ), 
mely az igaz polgárosodásnak s erkölcsi világ-
rendnek záróköve, — a piarista-rend i ránt való 
különös kegyének bizonyságát adta, a midőn e 
szerzet nápolyi rendtar tományának egykoron 
beesküdött áldozópapját, Pirrotti Mária Pompilius 
atyát , az övéi fölöt t mindenkor édes atyai gond-
dal őrködő kath. egyházban szokásos szertartá-
sokkal az idei j anuár hó 21-én a „Boldogok" 
sorába ig ta tn i mél tóztatot t . 

A mit Pi r ro t t i a mennyei dicsőségre érde-
meset tőn, — tőn pedig Isten hathatós segélyével 
sokat, az nyert ama napon, mely aranybetükkel 
lőn Kalasanzi fiainak évkönyvében följegyezve, 

!) V. ö. Máté. 16, 18. 
2 
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maradandó elismerést ') az örök munkásságu egy-
ház csalatkozhatat lan feje, sz. Pé te r mél tó utó-
dának, a „Lumen de eoelo" nagy pápá jának ré-
széről. — XIIL Leo ő szentsége, kinek jó tékony 
keble áldásai ki fogyhatat lanok, min t az egykori 
választott népnek égből hul lot t manna , ez ál tal 
gyakor la t i lag arról is tanúságot te t t , hogy akik 
a tan i tás s nevelés életfontosságú ügyét, a Szent-
lélektől vezérlett egyház szellemében, bár azon 
szerény ibolyához hasonlóan, mely a csörgedező 
pa t ak mentében, egy-egy re j tegető bokornak 
jótékony árnyékában nesztelenül virágozva s 
illatozva, csak a legközelebbieknek tűn ik elő, 
za j ta lan és önzetlen szolgálják, nem kevesebbé 
lehetnek méltók arra, hogy a keresztény hi té let 
hősei közé soroztassanak, min t azok, a kik ennek 
más és nyilvános észrevevésnek talán jobban 
k i t e t t terén küzdenek ugyanazon babérér t . 

II. Midőn Montalembert , a nagy keresztény 
államférfiú és iró egyik kathol . tudós b a r á t j á t a 
franczia Akadémia negyven ha lha ta t l an ja közé 
bevezette, a legnagyobb keresztény lángésznek, 
aquinói sz. Tamásnak következő sorai t választá 
je l igeül : 

„Sit laus plena, sit sonora, 
Sit iucunda, sit decora 
Mentis iubilatio." 

hangoztassak t ehá t mi is ugyanazon szavakat, 
midőn P i r r o t t i n k n a k kiváló erényekkel diszes-
kedő életét vázoljuk azon szándékkal, hogy a 
szivhez szóló példán nemcsak épülni, hanem azt 
követni is igyekezünk. 

Születet t Montecalvóban, a beneventi érsek-
ség e kis városában, 1710. évi szept. 29-én, elég 
módos szülőktől. Atyia P i r ro t t i Jeromos, egy-
szerű birtokos, k i tűn t egyenes jel leme s jósága 
ál tal ugy, hogy az újszülöt t re a lkalmazhatók e 
részben Róma koszorús l an tosának szavai : 

„Non patre praeclaro, sed vita et pectore puro ;" 2) 

anyja pedig, Bozzuti Orsolya, igazán azon 
Nonnák és Anthusákból való volt, akik Na-
zianzikat, Krysos tomokat a jándékoztak Is tennek 
s az emberiségnek. Mind a ket ten tehá t emelke-
de t t gondolkodású, igénytelen, j ámbor emberek 
valának, kiknek családéletében s gyermekeik 
nevelésében nemzetök gyakor la t i erkölcsei min-
denüt t a keresztény erényekkel párosul tak és 
egyesülve azon kedves házas életet hozták lé t re , 

») V. ö. „Eximia quiclem" kezdetű 1890. jan. 21. beatificatio 
brevét. 

3) V. ö. Horat. Sat. c. 1. 

melynek emléke üditőleg és jótékonyan hat még 
a legközelebbi u tódokra is. . . Ezen t iszta alap-
nevelésnek, mely mintegy az erkölcsi élet fá jának 
gyöke ré t képezé, áldásos hatása el nem mosó-
dot t P i r ro t t i nak , ki a keresztségben Domonkos 
nevet kapo t t , lelkéből, és mindenkor örömmel 
és há lakönyek közöt t gondolt vissza a szülő-
házra, hol az isteni félelmet ugy szólva anyjá-
nak, ki már akkor, midőn még szive a la t t hordá 
az égnek adományát , kisdedét, határozá el ma-
gát annak leglelkiismeretesebb gondozására, — 
tejével szivja vala magába. — Innen magya-
rázható azon körülmény, hogy Domonkosunk 
zsöngekorának első vidám mulatozásai a tiszta 
erkölcsnek mindannyi gyakorlásai voltak. . . Alig 
levén még képes a t e r emtés t megismerni, már 
is a Teremtőhez emelé á r ta t l an kacsói t . . . Pi-
czike szivét a Mindenhatónak feláldozni már 
megtanulá azon korban, midőn az ember még 
alig bir szivvel önnön magáér t szülőinek olda-
lán. . . Mert hisz o t t a házi szentély ol tárára 
a k iny i la tkoz ta to t t hi t szövétnekét t e t t é k ám. 
melyet az igaz világosság nyúj t , nem pedig a 
tes t i bölcseség pislogó mécsét, melyből, min t az 
esztelen evangeliumi szüzek lámpájából, hiányzik 
a mennyországba vezető okosság u t ja 1 ) , o t t az 
örök élete t t e rmő fának. Jézus Krisztus kereszt-
fá jának volt becse, nem pedig a világi kéjek 
herva tag rózsafájának, melyet nem a je r ikói 
rózsaültetvényből, hanem azoktól vesznek, kik-
nek veszedelméről a bölcs emlékezik; 2) ot t to-
vábbá a keresztény önfeláldozó szeretet tüzét 
ápo l ták 3 ) és nem szitot ták föl a világ szerelme 
ál ta l a szenvedések lángját . . . Hamar is t ü n t 
föl ám azon szent aspirat iók, azon magas esz-
mék jól megművel t kert jében, mely egy felsőbb, 
a valláserkölcsi világ levegőjét lehelé körébe, — 
r a j t a az égi malasztnak ere je : ,lme a mi szed-
tünk Ie mondoga ták a montecalvóiak a kis Do-
monkosról, a kinél valóban az erkölcsiség arany 
fonalának, mely egész életfolyamlásán átszűrő-
dik, o t t l ehe te t t lá tn i ragyogni első végét, hol 
egykoron bölcsője r ingot t . . . Ott nyerte ugyanis 
az Ur félelmében a szent ta l izmánt , a sziv ár-
ta t lanságá t , mely őt, az ó-kor nagy bölcselőjé-
nek mondásaként is : „Pericula facile repellit , 
qui innocent ia tectus es t" , 1 ) életének további 

1) V. ö. Máté. 25; 8. 
2) Jézus Sir. 24. Bölcses. 2, 

De imit. Christi 1, 1. 
4) V. ö. Cicero prolege Manilia. 
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során a lelki veszélyektől megóvta. Ezt volt 
vezére akkor is, midőn életsorsot vala már vá-
lasztandó. 

1726-ban Miklós, mély belátásu s példás életű 
piarista atya érkezett Montecalvóba, hogy nagyböjti pre-
dikácziókat tartson. Domonkosnak, ki már akkor alaposan 
képeztetett mind a vallás és jámborság ügyeiben, mind a 
latin nyelv s kellő irodalmi műveltségben, szóval a kö-
zépiskolai tanulmányokban, szintén áhítatosan hallgatta 
beszédeit, és megérlelődök benne a komoly szándék, hogy 
ő is azon különböző szerzetes társulatok közöl, melyek 
.Jézus egyházát annyira diszitik,J) a piaristákéba lépjen. . . 

Kitárult lelke előtt a mező, melyen mindig sok az 
aratás, de kevés a munkás, a keresztény tanitás s neve-
lés mezeje. I f jú kebelét egészen megtölté, szivét hangosan 
dobogtatá a kegyes-rendnek, melyet különösen a szeplőt-
len Isten-anyának buzgó tisztelete, innét egyik czime : 
„Ordo Clericorum Regularium Matris Dei Scholarum 
Piarum,a — jellemez, — szent s fölséges hivatása, mely-
nél alig lehet valami nagyobb életfontosságút gondolni. 
Arra munkálni t. i., hogy a serdülő nemzedék Istent is-
merni s félni, szeretni és imádni, benne bizni s tőle re-
mélni, akaratján járni s azon megnyugodni, rendeltetésé-
nek nehéz pályáján biztos léptekkel előhaladni, megta-
nuljon. . . hogy megtanulja tisztelni a felsőbb hatalmasságot, 
mely Istentől van ; tisztelni s megtartani a törvényt, be-
csülni a munkát és szorgalmat, kedvvel teljesíteni a köte-
lességeket, hogy tudjon mértékletes lenni a jóban, tartóz-
kodó az élvezetekben, állhatatos a foglalkodásban, türelmes 
a szenvedésekben, szerény a társalgásban, szemérmes a 
beszédben, szűzies a gondolatokban, . . . arra munkálni, 
hogy az Isten képére teremtett ember valóságosan Isten 
képe, a Krisztus vérével megváltott keresztény Krisztus 
hü követője, a siralomvölgy szegény vándora, a mennyor-
szág méltó örököse, a föld lakosa már itt a szentek 
polgártársa legyen . . . Oh valóban szép és magasztos 
hivatás ! 

A hő óhaja valósításában, semmi akadálytól vissza 
nem rettenő Domonkos, miután a szüléktől és rokonoktól, 
kik egészen más pályára szánták a tehetséges és törekvő 
ifjút, támasztott nehézségeket legyőzte, s a lelkében égő 
tökélyvágynak engedve, Ábrahámként , elhagyá alsó, földi 
hazáját, életzarándoklásának azon útját választandó, mely 
biztosabban s hamarább juttatandja őt a felső, égi ha-
zába. Életkorának 17-ik esztendejében Nápolyba ment, 
hol a kegyes tanitó-rend fölvételét kérte és csakhamar 
meg is nyerte. Az 1727 ki év február havának 2-a lőn 
rá nézve a magas érzelmekre hevitő, szerencsés nap, a 
melyen szivének legforróbb kívánsága teljesedett, a me-
lyen Domonkos helyett ^Pompilius^nak neveztetvén el, 
Tamás atyától, ki a nápolyi rendház főnöke volt, szent 
Kalasanzi szerzetes-öltönyét fölvette. 

Éppen nincs mit csodálni azon, hogy Pompiliusnak, 
ki Istent félő, és az ihletett látnók e szavait megszívlel-
vén : ,Jó a férfiúnak, ha ifjúságától fogva viseli az igát,'2) 
minden jó törvénynek lelkiismeretes megtartója volt nyil-

') V. ö. Cone. Trid. Sess, XXV. 
2) V. ö. Jerem. Sir. 3, 27. 

ván, a világi csábításainak közepette is, annál lelkiismere-
tesebbnek mutatkozott a valóságban, a szerzetes életnek 
aggályos gonddal őrzött kertjében, melyben 1er. sz. Yin-
cze szerint „non solum praesentis vitae naufragia, sed 
etiam futuri seculi incendia superari possunt." Mint a 
kiválasztott lelkek túlnyomó többségénél tapasztaljuk, ugy 
látjuk Pirrottinál is, hogy az isteni s erkölcsi erények: 
a hit, remény és szeretet, és az ezekből sarjadó igazságr 

mértékletesség, okosság és lelkierősség szelleme hatotta át. 
A Mindenható iránt való őszinte, lángoló buzgóság, a 
boldogságos Szűznek különös tisztelete, folyton készséges 
engedelmesség kormányzóinak intéseire, a szerzetes sza-
bályok minden követelményének örömkész betöltése ; tűrő 
és nyájas szeretet a vele egyenlők és a nála alábbravalók-
kal szemben, a kitüntetésekről, a világ csalóka javairól 
és gyönyöreiről való teljes és szívbeli lemondás ; önös 
érzelmeinek még lelkierőfeszitéssel is járó elfojtása ; aka-
ratának, ösztöneinek, szenvedélyeinek állandó megtagadása, 
végre a legcsekélyebbekre is kiterjedő pontosság mind-
abban, a mi lelke tökélyesbitését czélozta : ezek voltak a 
fiatal Pompiliusnak főtulajdonságai, a melyek ha csak 
halvány színben is, de mégis lát tat ják benne a keresztény 
ó- és középkor magasb erényeinek testesült példáit. De 
azok egyszersmind neki legott szerzetes életének kezdetén 
elöljáróinak, a kik őt, tekintettel meglepő szellemerkölcsi 
előhaladására, *) elengedvén a második próbaévet, 1728. 
márcz. 25-én már a fogadalmakhoz is bocsátották, — becsü-
lését, társainak ragaszkodását, és mindazoknak csodálatát 
vivták ki, kik őt az idétt ismerték vagy vele bizalmasab-
ban érintkeztek. 

Miként a keresztény tökélyesedés utján, hasonló buz-
galommal és serénységgel végzé ezalatt Pompilius irodal-
mi tanulmányait, és futa meg Chietiben a bölcseleti és 
Francavillában az isteni tudományoknak bizonyára nehéz 
tanfolyamát . . . 

Buzgó fáradalmai itt sem maradtak óhajtott siker 
nélkül, és az általa keltett közmegelégedésre méltónak 
ítélték őt az áldozári tisztre. Oh ki ecsetelhetné méltó-
képp boldogságát, mely akkor keblét dagasztá ? Fölma-
gasztosult lelkének egész buzgóságával, szent gyakorlatok 
között készült, szemeiből nem egyszer édes harmatként 
peregvén alá a könyek gyöngyei, a legfönségesebb hiva-
talra. Elő hittől lángoló szivének kimondhatatlan vigaszta-
lására 1734-ben lőn fölszentelt pappá. Midőn azon év márcz. 
20-án Maddalena Endre brindisi érsek szent keze áldást 
oszta fejére ; midőn ez ősz főpapnak imahangjai, a fön-
séges s valóban elragadó ténykedések közben, megcsön-
dültek fülében : mintegy átszellemült lény térdelt az 
Urnák oltára elé, kinek immár szolgájává avattatott . . . 

Nem könnyű leirni, e naptól fogva mennyire növe-
kedett ifjú levitánknak lelki áhitata, és mennyire erősült 
önmegszentelésének föltétele s vágya . . . Igazán egész 
lénye eszményies. Eszményies önfeláldozásának őszintesége 
és nagysága. Eszményies hitbuzgóságának bensősége és 
mélysége. Nem csoda, ha élvezvén az isteni áldozatot, a 
melyet naponkint angyalhoz méltóan végzett, azon volt, 

1) V. ö. Constit. Cler. Reg. Sehol. Piar. 
2) Elmondhatá sz. Pállal 2. Kor. 2, 15. „Mi Krisztus jó illata 

vagyunk." 
5* 
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hogy Urával, Istenével ez által a leggyorsabban egyesül-
jön, a legnemesebb erkölcsök elsajátítására gyuladjon, és 
ismét napról-napra mindennemű erény-gyakorlatok utján 
megszerezvén az Istennel való benső egyesülést, hogy a 
következő napon még annál nagyobb tisztasággal és bő-
ségesebb lelki haszonnal mutassa be a vérontás nélkül 
való áldozatot . . . Azon kevesek egyike levén Pompilius, 
kiket az ég példányképekül állit az emberiség elé, ez 
uton fölszenteltetése óta istenessége csakugyan határtalan 
volt. egész élete folytonos magasabbra emelkedés a szent-
életüségig tökélyesült erényhősöknek nyomán.x) Az ő 
élete, ki igazán élő erkölcstan volt, olyan vala, mint a 
nap, föltámad keleten, emelkedik s nő fényessége, erősö-
dik és lángol szakadatlanul, miglen csodálatosan tündök-
lővé s legáthatóbbá leszen. 

Kevéssel az után, hogy áldozópappá lőn, szerzete 
szabványainak alapján tanszékre alkalmazták. Elsőben az 
oktatást elöljárói a francavillai collegiumban bizták rá, tehát 
azon intézetben, mely nagyban kivált azok között, melye-
ket a piaristaság Olaszország különböző helyein nyitva 
tart a tanulóság számára, és a mely nem csak azon 
kitűnő tanárainak révén kapott hirre, kik ott egymást 
fölváltva működtek, hanem azon sok jeles tehetségű nö-
vendék által is. kik ott végezve tanulmányaikat, ugy az 
egyházi, mint világi pályán a legfőbb méltóságokra emel-
kedtek, és „togatis clari, inter viros fortes eximii", a kor 
vezérszellemeiül tiszteltettek. 

Több évet töltvén már el különféle helyeken tanár-
képen és majdnem minden szerzetesi tisztfokozaton, — 
igazgatóul és házfőnökül is alkalmaztatván, — érdem-
koszorozottan keresztül menvén, rátermettségét, sokoldalú 
készültségét, mint a köszörült gyémánt, fényét mindenfelé 
sugároztatá. Azonban fölöttébb tévedne, a ki azt hinné, 
hogy Pompiliust csupán és egyedül az iskola, melynek 
pedig annyi önfeláldozással, — hiszen ugyanazon elevenség, 
valamint a rajta csüggő ifjúságnak ugyanazon kedvelése 
kisérte működését az utolsó óráig, mely őt az első taní-
tási órában lelkesité, — hozott mindent áldozatul, foglalta 
el . . . Magas lángokban égő buzgósága2) sarkalta őt, 
hogy a mint nevelő oktatói tisztével járó kötelességét 
megoldotta, egyházi szónokul és lelkiatyául szolgáljon a 
mennyből küldött üdvige után sóvárgó népnek is a hit-
élet s közerkölcsiség érdekében, hogy diadalra legyen 
emelve azon ügy s elérve a nagy czél, amely után buzgó 
imádság epedez mindenha a jobb lelkek százezreinek aja-
kán ; hogy minél inkább jusson érvényre Isten erkölcsi 
országa ! 

Valóban Pirrottinák, kit az ég látszott arra rendel-
ni, hogy hirdesse a hitet s terjeszsze az ismereteket, és a 
kettőt egymástól el ne válaszsza, elszánt tevékenysége az 
anyaszentegyház serdülő tagjainak czélirányos képzésén s 
nemesítésén tul is terjedett . . . Nem szűnt ugyan meg 
soha azontúl sem nevelni s tanitani a gyermekeket, és 
pedig azon törhetetlen hűséggel és méh fürge kitartással, 
mely a hivatását felfogó férfiút jellemzi, hogy t. i. azok 
ugy fejlődjenek az Ur egyházában, miként szentekhez 
illik, növekedvén korban, bölcseség s kedvességben Isten- ' 

1) V ö. Zsolt 55, 12. és 60, 9. 
2) Y. ö. Móz. 4, 24. 

nél s embereknél,1) de mint lánglelkü szónok s fáradhatat-
lan gyóntató is, szerető szivvel tanitván a népet rendel-
tetése valódi czéljára és érzelmeit s vágyait égi útra ve-
zérelvén, igen nagy és üdvös hatást gyakorolt minden-
felé . . . (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 16. Magyarország katholikusainak 

nagygyűlése. — 
Amióta a kath. autonomiai kongresszus nagyszabású, 

bár sok pontban helyesbítésre szoruló munkálata a ma-
gyar alkotmányos minisztérium kegyes jóvoltából csendes 
álmát aluszsza a miniszteri asztal fiókjában, ahelyett, 
hogy jog s törvény szerint ilyen vagy amolyan szabály-
szerű elintézést nyerne: azóta a hitbuzgó kath. elemek, 
nevfezetesen mi, kath. irók, unott-untalan hangoztatjuk egy 
magyarországi kath. nagygyűlés szükségét. ' 

Külföldi hitsorsosaink sikeres példája és honi álla-
potaink züllöttsége, de kivált a kath. értelmességnek czél 
nélkül ide-oda kóválygó vagy parlagon heverő ziláltsága 
annyira igazolják e szükséget, hogy nem létezik számba-
vehető kath. tényező, amely ezt kétségbe vonni akarná. 

Es mégis, miután a Budapesti Kath. Kör elhatározta 
egy 100 tagból összeállítandó bizottság kiküldését ily 
kongresszus előkészítésére, részint a nyilvánosság előtt, 
részint magánkörben nemcsak a kormány, hanem katho-
likus részről is oly számos kifogást emelnek ellene, hogy 
ez a legújabb kísérlet is alighanem a többi után a 
kútba esik, ha ama hangulat nem változik. 

Mi ennek az oka? 
A Sz.-István- és a Sz,-László-Társulat közgyűlései, 

ugy szintén a XIII. Leo pápa ő szentségének áldozópapi 
jubileuma alkalmával rendezett nagygyűlés, eléggé bizo-
nyítják, hogy Magyarországon bőven megvan az erő egy 
tekintélyes általános magyar kath. nagygyűlés szervezésére, 
amint tagadhatatlan az is, hogy a nevezett két társulat-
nak közgyűlései kellő előkészületek mellett évről-évre 
látogatottabbakká s igy impozánsabbakká volnának ala-
kithatók. Eme társulatok azonban, ámbár közgyűléseik s 
nevezetesen az ott elhangzani szokott világraszóló beszé-
dek, közéletünk elsőrendű eseményei közé tartoznak, az 
alapszabályaikban körvonalozott czélokboz s határokhoz 
vannak kötve, társulati határozataik nem terjednek tag-
jaik körén tul, pedig, legyen bár ezeknek száma megle-
hetős nagy s szaporodásuk örvendetes, vannak még egész 
osztályai s rétegei a magy. kath. társadalomnak és neve-
zetesen az értelmességnek, melyeket nem látszik kielégí-
teni ama csendes szemlélődés és a szűkre szabott tevé-
kenységi kör, mely az alapszabályok értelmében a tagok 
illetményeihez tartozik. Vájjon az egyház mai helyzete 
ez országban nem követel-e többet szolgáitól s híveitől? 
Igaz, némelyek felnek az úgynevezett elegyes elemektől, 
melyek megbonthatnák az egyetértést, vagy lármásakká 
tehetnék a nagygyűléseket ; mi e félelmet alaptalannak 
véljük, utalva a külföldi tapasztalatokra, hol az apostoli 
hitvallás ünnepélyes elmondása — mi kezdetben a fran-
cziaországi kath. gyűléseken szokásban volt — minden 

') Y. ö. Luk 2, 52. és Bölcs. Sirák 3, 19*. 
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izgága elemet elnémított vagy eltávolított, és megállapí-
totta ama csodálatra méltó egyetértést, mely mindenek 
iölött jellemzi a külföldi kath. gyűléseket, amely bizto-
sítván azt, hogy in fide unitas, nem zárta ki azt, hogy 
in dubiis libertás, in omnibus Caritas legyen. 

A katholikus nagygyűlés fenséges jelzőjéhez méltó 
eme jellege önmagától eloszlathatja amaz aggodalmat, 
hogy ily kongresszus az egyházi joghatóság körébe át-
csapjon. Ellenkezőleg, az egyházi részről táplált óhajo-
kat annál erélyesebben fogja támogatni, minél tisztább 
tudatával fog birni a Credo, a hitvallás ujabb s nyilvános 
letétele által elvállalt nagy fontosságú jogainak s köte-
lezettségének, megszüntetvén ekképpen egyszer- s min-
denkorra azon, széltében-hosszában emelni szokott vádat, 
hogy az egyház akczióját csak néhány „ultramontán" vallja a 
magáénak, de egyúttal megakadályozván azon, gyakran a 
nevetségessel hatásos vakmerőséget is, mely a napi kér-
dések változó hullámzásában mindig a kath. egyház s 
vallás nevében kívánja gyarló, selejtes nézeteit minden 
katholikusra, még a püspöki karra is rátukmálni, vagy 
amely a katholiczizmust egyes pártok vagy klikkek hasz-
nára szereti monopolizálni. Nem lehet ily körülmények 
közt attól tartani, hogy a kongresszusban vagy annak 
bizottságaiban az egyház hitelvei vagy hierarkhiai rendje 
ellen akár egy szó emelkedjék, vagy hogy ott a főpász-
tori kar jogai s méltósága csorbittassanak. 

Annál kevésbé látszik ez lehetőnek, ha a kath. 
kongresszus előkészitése a kath. gyakorlatnak megfelelő-
leg történik. Az eddigi szárnypróbálgatások e téren leg-
inkább azon okból szenvedtek hajótörést, mivel a kezde-
ményezés nem birta a püspöki karnak sem nyilt, sem 
hallgatag jóváhagyását, enélkül pedig katholikus kong-
reszszust képzelni sem lehet. Miként lehessen azonban 
valamit jóváhagyni, ami nincs szabatosan, minden rész-
leteiben megállapítva, hanem egész általánosságban csak 
jeleztetik, tág kaput hagyván akár a meglepetéseknek, 
akár a lesben álló kri t ikának? Ehhez járul a politika, 
mely mindig mást lát a kath. kongresszusban, mint ami 
ennek hivatása voltaképen. A kormány egyik félhivatalosa 
már meg is eresztett egy villámló czikket ama kísérlet 
ellen, melyet a Budapesti Kath. Kör még csak tenni 
készül; ez azonban alig vehető komolyan, hiszen a kor-
mánynak nincs módjában betiltani a kath. kongresszust, 
mely a gyülekezési szabadság alapján a gyűlések tartá-
sára előirt formalitások megtartásával az illető hatóság-
nál bejelentetik, ha ugyan szükség volna reá. Mitől fél a 
kormány vagy hivei, kik magukat katholikusoknak tar t -
ják ? Talán attól, hogy az úgynevezett elkeresztelések 
ügye a kongresszus napirendjére tűzetik ? Ettől nincs mit 
tartania ; amaz ügy jobb kezekben van egyházi részről, 
semhogy a kath. kongresszus azokat pótolhatná, de ha a 
kormány e kezek engesztelékeny s jogerős, hitszilárd s 
tapintatos előzékenységének nem volna hajlandó engedni, 
a kongresszus bizonyára mint egy ember sorakoznék azok 
mögött. Ugyanez áll a többi kérdésekre nézve, melyek a 
napi politika keretébe vágnak. De sőt a kormány meg-
érhetné még azt is, hogy a kath. kongresszus bizalmat 
szavazna neki azon fáradozásához, melyet a vasárnapi 
munkaszünet és a munkások helyzetének javítása körül 
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kifejt. Azért nem kell félni a kath. nagygyűléstől, az 
készséggel fog helyeselni minden becsületes és hazafias 
törekvést és támogatni fog minden üdvös mozgalmat. 

Avagy talán attól fél a kormány s liberális tábora, 
hogy a kath. kongresszus a pápa helyzetére nézve oly 
határozatokat fog hozni, mint az egész világ katholiku-
sainak nagygyűlései? No de Németország szorosabb vi-
szonyban van Olaszországgal, mint monarchiánk, és Crispi 
ur mégis bevette a német kath. kongresszus idevonatkozó 
határozatának keserű labdacsát, Ausztria-Magyarország 
ellenében pedig, melynek kormánya ily határozatokat 
meg akar akadályozni, szabad pórázra engedi az Irreden-
tistákat, sőt nyilvánosan engedi ünnepeltetni Oberdankot, 
aki király urunk ő felségének élete ellen tört, csak utó-
lag igyekezvén ez ünneplések színleges kárhoztatásával 
port hányni rövidlátó kormányaink szemébe, amelyek nem 
látják a perfid játékot s nem is akarják ellensúlyozni, 
holott erre a legelemibb politikai eszélyesség kötelezné 
őket. 

Kár volt ugy megijedni a kath. kongreszszus eszmé-
jének ujabb fölmerülésétől, mint a „Pester Cor respondes" 
félhivatalos czikke mulatságosan elárulta ; az eszme utat 
fog törni magának, inkább, mint megannyi más, melyet 
a kozmopolita liberalizmus holtnak nyilvánított ; sőt épp 
ez az agyarkodis képes a távolabb álló vagy tétovázó 
embereket fölvilágosítani, mint az utóbbi időben a kín-
tornázó Febronius fülhasitó förmedvényei országos figyel-
met keltettek — a katholiczizmus iránt. 

A kath. párt, a kath. autonomia meglesz, mint ala-
kulni fognak évenkint kath. kongresszusok, mihelyt elér-
kezik annak ideje, ez sincs messze, és mihelyt meglesz 
a megfelő szervező képesség, mely egy táborba fogja 
gyűjteni a tisztességes és önzetlen kath. elemeket. 

Mind a három : kath. párt, kath. autonomia, kath. 
kongresszus, annál bizonyosabban meg fog valósulni, 
mert mind a háromnak külön-külön hivatása van, de csak 
egy czélja. 

Kath. párt leszen a politikai téren. 
Kath. autonomia lesz az egyház világi vonatkozású 

ügyeinek autonom, közös egyházi s világi vezetésére az 
apostoli király fővédnöksége alatt, melyet ma egyoldalulag 
s az egyház érdekeivel sokszor homlokegyenest ellenkező-
leg a kultusministerium befolyásol. 

Lesz kath. kongresszus is a társadalmi akczió sike-
res s egyöntetű megindítására, folytatására és fejleszté-
sére. Ez mihamarább létre fog jönni, ha ezen hatáskörök 
szoros megkülönböztetése, mely nélkül csak zagyvalék 
képzelhető, vérünkbe átmegyen, és ha e társadalmi akczió 
megindításának hirlelését nem csak mumusnak használják 
föl bizonyos körök megfélemlítésére, hanem végre-vala-
hára be fogjuk látni mindannyian, hogy a szabadkőmű-
vességgel szövetkezett protestantizmus és zsidó feudalizmus 
minden nap tért hódit a magyar társadalomban, ugy hogy 
ma egyes főpásztorok nagyszabású alapitványain és né-
hány kevés mágnás, valamint kevés papnak a szájától 
megvont, adakozásán kivül a keresztény charitas terén 
mit sem láthatunk, művészetünk tesped, irodalmunk vagy 
pang vagy előfizetőknek heczczet s lármát igénylő fogdosá-
sán tengődik ; az áhítat művei bujkálnak, nem mervén 
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a nyilvánosság terére lépni ; oktatásügyünk elvesztve 
minden önálló s kezdeményező szárnyalást az állami vál-
tozékony jelszavak mögött bandukol : egy szóval tespe-
dünk, korhadunk ; holott egyházunk állapota hazánkban 
és nemzetünk nagy többségének hitéletképessége, ősi 
erényei arra képesítenek, hogy sz. István birodalma ma 
is első sorban tündököljön a keresztény népcsaládok kö-
zött. Ezt a modern viszonyok közt nagyban csak a kath. 
kongresszus hozhatja vissza, és fogja a másik kettőt 
előkésziteni. 

Ezt megszívlelni és aszerint eljárni legfőbb keresz-
tény s hazafias kötelességünk, nehogy az utókor követ 
dobjon sirhantjainkra mulasztásaink miatt, melyeket ak-
kor nem a hiu napi politika kaleidoszkopszerü világánál, 
hanem a történelem igazságos mértéke szerint fognak 
megítélni, a mint reméljük az örök Isten igazságát .az 
ítélet napján. -J~ 

Eger. Az egri érsek legújabb politikai és egyházpo-
litikai nyilatkozatai. — 

Dr Samassa József egri érsek ő exja, évenkint, 
rendszerint az évfordulót követő farsangi évad folytán, 
udvari ebédre szokta maga köré gyűjteni Eger város 
értelmiségének összes, számottevő tagjait. Az első diplo-
mácziai ebéd az idén, a mult vasárnap, f. jan. hó 11-én 
tartatott, melyen a vendégszerető érsek házigazda, a nm. 
egri főkáptalan tagjait, élükön Pánthy Endre nagyprépost 
ő nagyságával, s a püspök Szele és Begovcsevich ő mél-
tóságaikkal, — a politikai hatóságok fejeit, élükön dr 
Kállay Zoltán főispán s Kaszap Bertalan alispánnnal, — 
törvénykezési hivatalok számosabb tagjait, élükön Hunyor 
Sándor egri kir. törvényszéki elnökkel, — a közös had-
sereg, s a magy. kir. honvédség tisztikarának számos 
tagjait, élükön Vessely, és Offenbach ezredesekkel, s 
Wolnhoffer m. kir. honvédőrnagy egri zászlóalj-parancs-
nokkal, s az előkelő polgárság kebeléből is számosakat 
— köztök az egri polgárság Nestorát, Csiky Sándor volt 
országgyűlési képviselőt — fogadta uri asztalánál kedves 
vendégeiül. 

Megszoktuk már, hogy dr Samassa József érsek ő 
exja, e diplomácziai ebédeket rendszerint kedvező alkal-
makra használja fel, arra nézve, hogy politikai irány-
elveire, meggyőződésére, s jövendőbeli politikai magatar-
tására nézve, egész egveneslelküségével, tüzetesen nyilat-
kozzék mindannyiszor, valahányszor nagyobb fontosságú 
országos politikai kérdések vannak szőnyegen. 

S e politikai enuncziácziók, egy mesteri, szónoklati 
fordulatokban gazdag, az ékesszólás minden szépségeivel, 
az érvek meggyőző erejével s a nemes előadás vonzó, 
magával ragadó hatásával ékeskedve, mindig országos 
politikai fontossággal birtak s birnak, annál inkább, mert 
hazánkban minden ember óhajtja ismerni egy nagytudo-
mányu, erős politikai jellemű s hatalmas főpap politikai 
elveit országos fontosságú politikai kérdésekben, — oly 
főpapét, ki hazánk politikai mozgalmaiban sokszor vitt 
vezérszerepet. 

S ha most, midőn a legnagyobb fontosságú országos 
politikai kérdés : a közigazgatás államosításának eldön-
tése van napirenden, az ország, a haza, fokozott érdeklő-

déssel várja, lesi : milyen politikai álláspontot foglal el e 
kérdésben Eger nagynevű érseke ? 

Elénk várakozásunk csakhamar kielégítést nyert. 
Dr Samassa József érsek ő exja, a harmadik fogás után 
fölemelkedve, — a mennyire gyors jegyzeteinknek össze-
állítani sikerült — osztatlan figyelem közt, s gyakori he-
lyeslésektől kisért következő beszédet mondta : 

„Ha a jelek nem csalnak, ez év, az egész állami 
életre kiható, nagy fontosságú átalakulás korszakának 
kiindulási pontját képezendi. 

Köztudomásúlag ugyanis, a kormány komoly gond-
jainak tárgya, a közigazgatási rendszernek szükséges és 
korszerű reformja. A közönség nyugtalan a készülő ter-
vek iránt ; türelmetlen kíváncsisággal kémleli a hivatott 
tényezők legkisebb lépteit ; a végzet ajtóin hallgatódzik, 
s mohón ragadja meg a töredékszavakat is, melyek a 
jövőből a jelenbe hullanak. 

A mi engem illet, én, ismerve a kormány tagjainak 
jellemét, eszméit s irányzatait, s tudva azt, hogy bennök 
a valódi szabadság és jog őszinte szeretetével a kor szük-
ségeinek megértése egyesül : bizalommal tekintek a kor-
mány reform-munkája elé, mely bizonyára a gyakorlati 
élet követelményeinek megfelelve, a közigazgatás minden 
ágát üdvösen javítva, a jog és szabadság nemes elveinek 
védelme által meg fogja termékenyíteni, s ha kell, fé-
kezni az emberi cselekedetek és szenvedélyek mozgalmait. 

Emez elveken nyugvó közigazgatási rendszer adja 
meg majd a társadalomnak azon szilárd alapokat, melye-
ken a nemzet ereje, dicsősége s haladásának fölséges al-
kotmánya fölépül. 

Adjon az ég a kormánynak és nemzetnek e nagy 
mű létesítéséhez áldást és sikert; s a haza folyton növe-
kedő szellemi s anyagi felvirágzása és nagysága legven 
mindkettőjük legszebb jutalma. 

A sokszoros tetszésnyilatkozatokkal kisért beszéd után, 
Zalár József, megyénk aranytollú főjegyzője állott fel s egy 
franczia iró szavaiból indulva ki, melyek szerint a politikai 
igaz eszmék valójában a kereszténység eszméi ; rátér azon 
sajnálatos zavarokra, melyek az úgynevezett elkeresztelési 
ügygyei támadtak, s melyek a hazai főpapság bölcseségét 
oly erősen próbára tevék. A haza és egyház javára, e 
kérdés kibonyolitására első sorban állva, fáradozott s fá-
radozik érsek ő excellentiája, kit mint hazafias egyházfőt 
ez alkalomból is éltet. 

Az erre nyomban adott, magasröptű rögtönzésében 
érsek ő exja mindenek előtt elhárítja magától a szemé-
lyére pazarolt magasztalást. 0 csak csekély tagja azon 
testületnek, melynek nagy tudománya tekintélyét úgyszól-
ván félve tiszteli, kimagasló tulajdonságai, nyilatkozásai 
előtt meghajlik. E testületben nem foglalja el a szónok 
által neki kijelölt helyet ; ő, mint legkisebb tag, inkább 
püspöktársai bazafiasságán melegszik, bölcsességökön okul. 
Ok, vele együtt azon meggyőződésben vannak, hegy az 
egyház és állam közti egyetértést, melyet annyi század 
vihara erősített meg, mely annyi harezot állt ki dicsősé-
ségesen, mely a valódi polgárosodás és haladás legbizto-
sabb eszköze : sértetlenül megóvni, minden magyar em-
bernek szent kötelessége. Ok, vele együtt azon meggyő-
ződésben vannak, hogy szolgálatot tesznek -a hazának, 
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kik ez egyetértő viszonyt széttépni, tulbuzgó hévből vagy 
szűkkeblű türelmetlenségből meglazítani nem irtóznak. 
Szóló azt tartotta mindig, hogy az egyház és állam, két 
külön, de egy gyökérből eredt fa. melyek ugyanazon el-
vekből szivják éltető nedvöket. A püspöki kar a fenforgó 
kérdésnél is együttes erővel működik, hogy ne sikerűijön 
azok munkája, kik túlbuzgóságból, eszély, okosság, ta-
pintat nélkül, csak nevelnék a bajt, többet ártva a sze-
retetnek, mint használva az igazságnak. A magasztalást 
az egész püspöki karra kell hát vonatkoztatni. Akkor 
pedig, ha a felszólaló csak ő reá vonatkoztatta azt mégis ; 
kérdeznie kell: hol kezdődik az ember magasztalása ? ott 
hol a kötelességteljesítés végződik. A kötelességteljesítés 
azonban nem érdem. De van annak egy igénye, egy joga, 
arra, hogy mindenki követőleg járjon ugyauazon utakon! 

A mély hatású beszéd után Pánthy Endre főkápta-
lani nagyprépost emelt szót. 0 excellentiája, — mondá 
körülbelül — maga elháritá magától a dicséretet ; de ő 
Zalárhoz csatlakozik, s nemcsak a saját, de a jelenlevők 
és az egész papság érzését tolmácsolva mondhatja, hogy 
a magyar Sión őrei közt ő excelljában a legvigilansabb, 
legigazságosabb, leghatározottabb, legitéletesebb főpász-
tort tiszteljük ; ő excellentiája átérzi s átérezteti, hogy a 
kath. pap eo ipso a legjobb magyar hazafi és legjobb 
polgár is ; s a püspöki kar is össze tudja egyeztetni egy-
házi és hazafiúi kötelessségeit. A főpásztort, kit a papság 
bizalommal, ragaszkodással követ, mint vezérét, élteti. 

A gazdag lakomát a katonai zenekar változatos 
játéka fűszerezte. „Eger.kí 

Francziaország. A franczia püspöki kar újévi nyi-
latkozatai', melyeket a papsághoz szokás szerint intéztek, 
ezidén nagy figyelemre méltók. Az 1890-ik év eseményei 
visszhangzani óhajtottak ezekben a főpásztori tájékoztató 
szózatokban, és az óhaj — teljesült. Lavigerie bíboros 
toastja és Rampolla bibornok ismeretes levele megtették 
hatásukat és mély nyomokat hagytak a franczia katholi-
kus papság szellemében. A püspökök is mind állást fog-
lalának. Nancy "püspöke, mgr Turinaz, feltűnő bőven nyi-
latkozott és újévi beszéde igen élénk heîyeslést keltett, 
másrészről nem találkozott többé azzal a zajos éllenmon-
mondással, melytől Francziaország még néhány nap előtt 
is visszhangzott. 

A püspöki szózatok veleje ez : katholikus egyesülés 
és tevékenység, felülemelkedve a mellékes érdekek fölé. 

Együtt küzdeni, együtt cselekedni, a püspökök* hi-
erarchikus vezetése alatt s teljes egyesülésben a szent-
székkel; kifejteni a katholikus újjászervezést minden pár-
ton kivül, rendszeres ellenzékeskedés nélkül a fennálló 
hatalmakkal szemben, távol minden dynasztikus preferen-
cziák belevonásától : íme. ez az eszmény. Nos, hát ez az 
a feladat, meldet XIII. Leo oly állhatatosan kitűzve tart 
czélul, s a melyet oly fényesen megvilágított az ő állam-
titkárának legutóbbi levele.2) 

A franczia püspöki kar ekként tehát hivatásának, a 
helyzetnek magaslatán áll. 

Az olasz forradalmi királyság félhivatalosai már 

1) Tavaly az év végén közöltük levelét. A szerTc. 
2) Tavaly szintén közöltük. A szerk. 

ujongtak abban a reményükben, hogy Róma szózata az 
Alpeseken tul kútba esik. De az egyháznak szokása már 
az, hogy souverain körültekintéssel és bölcs nyugalommal 
jár el, a mit a politikai agitácziók emberei nem tudnak 
megérteni, mert nem képesek nyugodt meggondolással 
fölérni az ily vitákban és az események korszakot alkotó 
találkozásában mily messzevágó érdekek forognak szőnye-
gen. Lassan, észrevétlenül, szerényen, Francziaország egy-
háza ki fogja fejteni termékeny, nemes, keresztény és 
hazafias tevékenységét. A liberalizmusnak minden ország-
ból ide kandikáló hivei, midőn Lavigerie bibornok toastját 
és Rampolla bibornok, pápai államtitkár levelét megtá-
madták, nem vettek tudomást egy történeti, bevégzett és 
messze kiható tényről, a mely egészen észrevétlenül fej-
lődött ki és a melylyel nem számoltak le a legújabb 
polémiában a vitatkozó felek. Es ez a tény az, hogy 
Francziaország egyháza 1848 óta nem szűnt meg ugyan-
ezt az eljárást követni ; ez a tény az, hogy a püspökök, 
hat év óta, egyik a másik után, tisztán apostoli nyelven, 
minden politikai elfogultság nélkül kezdettek beszélni ; ez 
a tény az, hogy midőn a mult évben a nemzetet politikai 
választások által megkérdezték, a legelőkelőbb egyházi 
tekintélyek ugyanazokat az általános elveket hangoztatták? 
a melyek e napokban sokkal hangosabb és ünnepélyesebb 
megerősítésben részesültek. 

Mi most tehát nem uj nyilatkozatokkal állunk szem-
ben. A mi most uj : az csupán a forma és a feltűnés. 

Hanem a mai helyzet ennek az eljárásnak nagy 
súlyt kölcsönzött és bebizonyitá annak szükségességét 
teljesen. A mit a püspökök 1891. hajnalán hirdettek, azt 
mondták tegnap is. De szavaikat ezúttal szélesebb ala-
pokra fektették. Óhajaik és gondoskodásaik gyengéd uta-
lásaiból az idő és a tapasztalás egy teljes programra bá-
mulatos utasítását fejlesztette ki. Maguk az ellenfelek 
kénytelenek lesznek meghajolni az előrelátás e tisztasága 
és fensőbbsége előtt, mivelhogy ez a tájékozás egyszerre 
megfelel valamint Francziaország szükségletének, éppen 
ugy az egyház érdekeinek is. 

Midőn nem rég jellemeztük a pápaság akczióját a 
lefolyt esztendőre nézve, akkor azt mondtuk, hogy Fran-
cziaország is legközelebb el fog helyezkedni a közös ka-
tholikus akczió terén a pápa és püspöki kar intésére. 

A franczia katholikusóknak ez az apostoli egyesülése a 
párt- és dynasztikus tekintetek fölött, — ez fogja megmen-
teni Francziaországot. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Gróf Zichy Nándor é s a katholikus nagygyűlések ügye 

Magyarországon. 
Az icTők meghozzák az eseményeket, az események 

megérlelik a viszonyokat, a viszonyok előtérbe tolják a 
férfiakat, a kiket az Lten az idők, események és viszo-
nyok élére emelt föl, hogy szóljanak, vezéreljenek az 0 
szent íievében. 

Hivatás nélkül Isten egyházában senki semmire sen) 
mehet, azon egyszerű oknál fogva, mert Isten ügyének 
szolgálatában csak az járhat el szerencsésen és sikerrel, a 
ki Isten kedvében van, a kinek törekvéseire Isten rányomta 
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az ő tetszésének, az ő kegyelmének, az ő meghívásának 
és folytonos kitüntető segedelmének ragyogó bélyegét. 

Még nem áll, nem állhat lelkünk előtt a jövendő 
idők katholikus akcziója Magyarországban a maga teljes 
nagysága szerint és minden apró részleteivel együtt. Ezt 
a legközelebbi jövő után jövő — kor fogja látni mint 
megvalósult igazságot, mint, történelmet. Mi a kezdet 
kezdeténél állunk és előttünk a jövő fejlemények em-
bryója mozog csupán. De már alakján meglátszik, hogy 
nagy katholikus köztevékenység hajnalán vagyunk. Mikor 
oly férfiú, mint gr Zichy Nándor, a kinek szerény lelke 
a hivatásban kötelességet lát, kilép a világi hivek élére 
és utat jelöl a kath. köztevékenységnek : akkor a cselek-
vés óráia már ütött. Akkor a vitorlákat fel kell vonni, 
mert a tengert Isten szele duzzasztja és a jövendő hullá-
mok az üdv révpartja felé fogják vinni a megindult tevé-
kenységet. 

Gróf Zichy Nándor az itt mindjárt közlendő nyilat-
kozat által nem csupán közeledett a máris nagyérdemű 
budapesti „Katholikus Kör" tevékenységéhez, hanem azzal 
már egyesült is. Fellépése a mennyei áldás záloga, a siker 
biztositéka. Az ő katholikus államférfiúi kifejlett érzéke 
nagyon meg tudja becsülni a budapesti Katholikus Kör-
ben megszületett, óriássá lenni vágyó katholikus tetterőt, 
s viszont a Katholikus Kör is teljesen átérti az erőshitű, 
nagytudományu és finom, mert vallásos tapintatossággal 
megáldott gróf ur szellemét. 

A történelmi nevezetességű levél, melyet a nemes 
gróf ur a budapesti Kath. Kör elnökségéhez a tervben 
levő kath. nagygyűlés ügyében intézett, igy szól : 

Főtisztelendő 
Lévay Imre Urnák, a Budapesti Kath. Kör elnökének stb. 

Budapesten. 
Főtisztelendő Elnök Ur ! 

Főtisztelendő Ur a „Budapesti Katholikus Kör" 
megbizásából egy katholikus nagygyűlés előkészítő bizott-
ságának tagsága elfogadására volt szíves felhívni. 

Ily nagygyűlés előkészítése, nevezetesen nem csak 
az ülés tárgyainak, idejének és helyének megjelölése, de 
a meghívás és tárgyalás körüli eljárások megállapítása és 
maga a tárgyalások vezetése csakis az egyháziakkal és 
nevezetesen a püspöki karral és a herczegprimással egyet-
értőleg eszközölhetők ; a Budapesti Katholikus Körnek e 
részben hozott határozatát illetékes és végleges megálla-
pításnak, mely ezen előkészítő bizottság eljárását szabá-
lyozná, nem tekinthetem, de igen is, egy katholikus 
nagygyűlést előkészítő bizottság alakításának kezdeménye-
zéseként szívesen fogadom ; és ezen értelemben ugy tar-
tom, csak hazafias és vallási kötelességet teljesítek, midőn 
a fentebbiek fenntartása mellett a felajánlott bizottsági 
tagságot köszönettel elfogadom. 

Fogadja Főtisztelendő Elnök Ur kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. 

Budapest, 1891. január 13. 
Ziehy Nándor gróf. 

V E G Y E S E K . 
— A pápa mint békebiró. Azon hírhez, hogy Bel-

gium s Portagai fölkérték a pápát a köztük Afrikában 
fölmerült vitás ügy elbírálására, csatlakozik a XIX. 
Si'ecle ama jelentése, hogy Észak-Amerikában Dissounan 
J . t. misszionárius közvetítésével a rézbőrűek felkérték a 
sz. atyát, lépjen közbe az Egyesült-Államoknál, hogy 
ennek harczosai ne gyilkolják le nejeiket s gyermekeiket, 
és hogy az Unió kormánya tartsa tiszteletben a korábbi 
szerződések által biztosított földtulajdonukat. XIII. Leo 
teljesité az indiánusok kívánságát és azóta szünet állott 
be a háborúban. 

— A dömés rend Jeruzsálemben a keleti nyelvek 
és bibliai tanulmányok számára külön magasabb szakis-
kolát készül szervezni. 

— I X . Pius emlékére Palermoban, a szent Ferencz-
templomban szobrot emeltek. Leleplezése a mult év végén 
történt. 

— Norfolk hg, Anglia első pairje, Newman bibor-
nok síremlékére 25,000 frankot irt alá. 

— Szobor egy nagynevű püspöknek. Hám Jánosnak, 
Szatmár egykori püspökének, kinek emlékét számos jóté-
kony alapítvány, intézet és díszes épület tartja fenn, szob-
rot akarnak állítani. E czélra — mint lapunknak irják — 
az első ezer forintot Laza János kanonok ajánlotta fel s 
most követte példáját Irsik Ferencz kanonok, ezenkívül 
szülővárosa, Gyöngyös városa is 200 frtot szavazott meg 
nagynevű fiának szobra javára. Ha a szobor létesülni fog, 
helyre lesz hozva az a mulasztás, hogy a szatmári utcák 
uj elnevezése alkalmával megfeledkeztek Hám püspökről, 
ki annyi kiváló épülettel emelte székvárosát. 

— Angliában ismét egy nevezetes conversio történt. 
Ősei kath. hitére visszatért Dickens Herbert, a warwicki 
menedékház lelkészének a neje. 

— A katholika egyház Ausztráliában rohamosan 
növekszik és halad. Moran bibornok sidneyi érsek hiva-
talos kimutatása szerint 1886-ban katholikus iskolákba 
járt 71,200 gyermek, mult évben járt 750,000 gyermek. 
Pap volt 1876-ban 330, most van 620. Szerzetes rendház 
volt 70, most van 270. Apácza volt 560, most van 2100. 
Kath. templom volt 620, most van 880. Katholikus iskola 
volt 350, most van 700. Tasmania 2.400,000 lakosa közt 
770,000 katholikus vallást követ. 

aCS^ Felhívás előfizetésre. 
Gyors és tömeges megújítását az előfizetésnek kérjük 

e napokban, azok részéről, a kik még az előfizetéssel hátra-
vannak, mert az idő rövid, a lappál való rendelkezés sürgős. 

Az előfizetés módozatai a lap czime mellett vannak 
feltüntetve. 

Budapesten, 1891. jan. 17. 
Dr Breznay Béla, 

szerkesztő. 

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

Budapest, 1891. Rudnyáuszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.A 
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Katholikus nagygyűlés. 
Mint a kath. nagygyűlés előkészítő bizott-

ságának tagja, már ez okból is melegen érdek-
lődném minden iránt, a mi eszmeként a nagy-
gyűlésre vonatkozólag felmerül, még ha kath. 
hitem és meggyőződésem amúgy is nem buz-
ditana az érdeklődésre. 

Tehát érdeklődésem késztet arra, hogy mind-
két kézzel a l á i r j ama „Religio" 4. számának vegyes 
közleményeiben foglalt azon állítást, hogy lehet 
katholikus nagygyűlést tartani a nélkül, hogy az 
autonomia eszméje csak érintetnék is. Nem mondjuk 
ezzel, hogy az autonomia eszméje de facto ne is 
érintessék a nagygyűlésen, de azt mindenesetre 
kötelességünknek t a r t juk kijelenteni, hogy szerény 
véleményünk szerint a kath. nagygyűlés főtárgya 
az autonomia nem lehet. 

Van ugyanis a magyar katholiliczizmusnak 
az autonomia hiányánál nagyobb baja is, s ezt 
az autonomia behozatala sem fogja orvosolni, 
sőt ennek^orvoslása nélkül az autonomia beho-
zatalát csak veszedelmesnek tar tanok. Es ezen 
baj nem más, mint a katholikus hitélet hiánya 
az intelligentiánál. Mig nincsenek igazán hivő és 
öntudatos művelt katholikusaink nagy számban, 
addig hiába minden autonomia, addig minden 
autonomiai kísérletet bá t ran merényletnek nevez-
hetünk az egyház szabadsága ellen. 

Mig az iránt" csak egy pillanatig is kétség 
lehet, váljon a szabadkőművesek beválaszthatók-e 
az autonomiai bizottságba, mig azzal még csak 
alig is lehet előhozakodni, hogy csak azoknak 
adassék meg az aktiv választási jog, kik teljes és 
igazi katholicitásukat kétséget kizáró módon (pl. 

emissio professionis fidei Tridentino-Vaticanae, 
receptio Syllabi sub fide iurament i et Communio 
paschalis) bebizonyítják, addig nagyon bajos 
autonomiára gondolni. 

Nem lehet o t t katholikus közélet, ahol 
nincs kathol ikus hitélet. Katholikus testületekhez 
előbb katholikus egyének kellenek. Indifferens 
elemekből katholikus testületet alakítani oly 
czélból, hogy az egyének ott katholikusokká 
legyenek, szerintünk megfordí tot t dolog. Előbb 
legyenek az egyének katholikusokká, azután 
lehet csak őket közös működésre egyesíteni. 
Prius ágens et deinde actio. 

Főfeladata tehát a kath. nagygyűlésnek a 
jelen viszonyok között a kath. hit élesztése, 
terjesztése,1) azon hité, mely nem csak a kereszt-
levélben irva vagyon, hanem az észben és szívben 
egyaránt honol és te t tekben nyilatkozik. 

Ha a kath. nagygyűlésből meglát juk, hogy 
többen vagyunk igazi katholikusok, mint gon-
dol tuk; ha belőle uj lelkesedést merítenek az 
egyháziak, a taní tók, a többi hivek az apos-
tolság minden nemére, ha a katholikus nagygyűlés 
csak némi lendületet ád a példa, az áldozat, a 
szeretet, a szó, a tudomány és a nevelés katho-
likus apostolságának, ha többek figyelmét a 
szentségek, a lelkigyakorlatok, a népmissiók, a 
hitterjesztés, katholikus iskolák és egyesületek felé 
fordítja : akkor — ez erős hi tünk — többet t e t t 
Is tenért , egyházért, a lelkek üdveért és hazánkért, 
mintha a magyar katholikus egyházat bármely 
autonómiával el lát ta volna. 

') Mult számunk budapesti egyházi tudósításában említve 
volt. hogy a franczia kath. nagygyűlések is kezdetben az apostoli 
hitvallás ünnepélyes letételével vették kezdetöket. A szerk. 

6 



10 RELIGIO. 

Hi te t semmiféle törvény vagy poli t ikai 
in tézmény nem adha t ; ezt Is ten kegyelmével 
csak az egyesek buzgalma eredményezheti . 

S ha a kath. nagygyűlés ezen buzgalmat 
csak tiz emberben képes feléleszteni : már akkor 
érdemes arra , hogy ügyében éj jel-nappal dol-
gozzunk — és imádkozzunk. Dr. F. C. A. 

Boldog Pirrotti Mária Pompilius. 
„Sapientia . . . iustum deduxit per 

vias rectas, et ostendit illi regnum 
Dei, et dedit illi scieiitiam sanctorum, 
lionestavit ilium in laboribus et com-
plevit labores illius." 

(Vége). 

Már Francavillábau az iskolán kívül, melyben, szer-
zete hagyományos hivatásához képest, elég nagy ered-
ménynyel törekedett arra, hogy a gondjára bizott i f ja 
nemzedék necsak ismeretekben, hanem erényebben is gya-
rapodjék, annak necsak fogékony elméje, hanem viasz-
hajlékony szive is a jóban müveitessék, és midőn értelme 
a tudományokban előhalad, egyúttal akaratja is erőt nyer-
jen a bün ellen való örökös viadal szerencses leküzdésére, 
— a „halálról" nevezett társulatnak lelki atyja is volt, — 
föltűnt a valláserkölcsi örök elvek s fönséges keresztény 
eszmék üdvárasztó tanainak buzgó hirdetésével. Különös 
figyelemre méltó az, hogy magasztos czélja kivitelében 
Pompiliusnak, kinek legszebb és legörvendetesebb sikerei 
kétségkivül számos megtérések, melyek valósággal a ker. 
hitélet gyakorló iskoláját képező prédikálásának követ-
keztében, napirenden valának, — beszédmodora egyszerű, 
s naiv, de a legcsekélyebb póriasság nélkül. Tételei rövi-
dek, távol minden czikornya s dagályosságtól. Azokat ő 
épen nem szónoki mesterfogásokkal, hanem aszerint az 
Isten és az emberek iránt való nagy szeretettől buzga-
dozó szivéből, részint alapos tudományának kincstárából 
meritett érvekkel iparkodik bebizonyítani a meggyőződés-
nek olyan erejével, amely hallgatóit magával ragadá. . . 
Született szónok volt ő, ki, Jézus szellemétől egészen át-
hatva, a hit- és erkölcsök tisztasága mellett mindig hi-
ven őrt állva, szabatosan gondolkodott és gyöngéden be-
szélt. A hallgatóságot meggyőzni s magához emelni levén 
az ő szónoklatának ereje és varázsa, magatartása a szó-
széken nyugodt, a szenvedélyességnek legkisebb nyoma 
nélkül ; mert még az átmenetek is, ezek a legtöbb szónok 
rendes zátonyai, — nála mindenkit édesen lekötő igaz, 
egyszerű, keresetlen gondolatfüzéssel, a legtermészeteseb-
ben hozvák be. Azon hatalmas benyomás pedig, melyet 
beszédei egyáltalán előidéztek, az Isten malasztján kivül, 
amely minden szent ügynél titokszerüleg működik, onnét 
ered, hogy minden mondatából kitünék, miszerint egy 
igazán megszentelt lélekből származik, és hogy minden 
beszédén ihlet és kenetesség ömlik el, mely bő ismeretei-
ből, főleg az isteni tudományok mélységében otthonossá-
gából, jámborságából és az égiek iránt való lángoló sze-
retetéből foly. . . 

Pompilius ugyanis, kinek az ájtatosság életeleme 

volt, és azt azon meggyőződésből gyakorolta, hogy nem-
csak, mint a nemzetek apostola irja, mindenre hasznos *), 
hanem mind az ideig való, mind a mennyei boldogság 
elnyerésére szükséges is, soha sem lépett a szószékre 
addig, miglen a megfeszítettnek lábainál2) s az Isten-
anya képénél áldásért és erőért nem könyörgött. Azért 
ő, mindeneknek mindene levén, mindeneket Istennek s ön-
magának meghódított annyira, hogy szavainak bámulatos 
hatása alatt a legmegátalkodottabb bűnös is, egélyes 
hevületbe jővén, sirva fakadt, megbánta őszinte szívből 
vétkeit s töredelmesen fogadta jobbulását. 

Valahányszor azután beszédét befejezte, a vallásos-
ság megfonnyadt fája u j életre zsendült a lelkek üdvös-
ségeért égő keblének melegétől. Mennyi könnyet szárított 
föl, mennyi kételyt oszlatott el, hány busongót vigasztalt 
meg, hány kétségbeesőt emelt föl, hány veszendéket ju t -
tatott Isten szeme elé, — azt csak a Mindentudó tud-
hat ja . . . Mert alig győzte prédikácziója után a magukba 
szállott bűnösök gyónását kihallgatni, akiknek ha már a 
szószéken jóra indította akaratukat, a gyóntatás alkalmá-
val megszilárdította erkölcsi újjászületésüket. Csodálatos 
mérvben ismerte az emberi sziveknek, melyeket a Jézus-
egyházának egyedül biztos, azért csalhatatlanul üdvös 
irányban nyilvánult képző és boldogító eljárásmódjával 
nyert meg, rejtekeit is. . . 

A kijelentések rendkívüli kegyében csak rendkívüli 
lelkek részesülhetnek. Es Pompiliusnál valóban számos 
példa van rá, hogy mint az Istentől különösen kiválasz-
tott lélek belátott a lelkekbe, hogy bennök olvasott, hogy 
még a legtitkosabb bünt is kifürkészte. . . Gyónói, kiknek 
vad hajlamait is szelid erkölcsökké tudta varázsolni, ez-
után megjobbulva, erkölcsi önviseletökben példás em-
berekké válva, megtisztulva, megszentesülve távoztak el 
tőle. . . 

A ki Isten akaratját cselekszi, mind örökké meg-
marad, mondja a szeretet tanítványa.3) De Isten akarat-
jának cselekvése a nagy szellemektől szívós munkásságot, 
a lélekben járó dolgokban egész odaadással végezve kö-
vetel. Már pedig a nagy szellem ugyancsak előtűnt Pir-
rottinkban, kit is oly áldott sikerrel kecsegtető apostol: 
buzgóságaért elöljárói az erkölcsnemesitő s malaszttal 
teljes keresztény hitélet érdekében urjöveti s nagyböjti 
szónokul az abruzzi hegyek közé Ortonába is küldének, 
majd Lancianóba, később Formavecchiába, Nápolyba és 
Posilipóba, hol a rendi ujoccznövendékek mestere is volt, 
azután Lugóba, Anconába, Montecalvóba s Campiba. Es 
mindenütt azon ritka lelkek közöl valónak bizonyult, a 
kiknek önfeláldozása fölkelti az emberiség figyelmét, és 
indokul szolgál a Gondviselés dicsőítésére. Csak egy ese-
tet érintünk. 1746-ban Formavecchiában tartotta a nagy-
böjti beszédeket. Nagycsütörtökön, midőn készen volt az 
istenitisztelettel, nehéz fakeresztet vőn vállaira, fejére 
töviskoronát tett, térdeit súlyos vaslánczczal kötötte ösz-
sze, és mezítláb, követve rengeteg sok ájtatoskodótól, 
átment a Formavecchiától négy mértföldnyi Attesa hegy-

V. ö. F. Tim. 4, 8. 
2) V. ö. Jak. 1, 5. 
3) V. r. Ján. II. 2. 17. 
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ségbe. Itt meglátogatta a szent sírokat, és ugyanazon 
módon tért vissza a fölötté tüskés és göröngyös uton. A 
mint pedig visszaérkezett, koránsem a pihenésre volt 
gondja, hanem Isten magasztalására s a halhatatlan lel-
kek üdvére, és azért, elmondván a zörgő zsolozsmát (offi-
cium tenebrarum), még Jézus Krisztusnak keserves kín-
szenvedéséről is prédikált .x) 

A soknemü és szünet nélkül való hitbuzgalmas 
munka, meg az önsanyargatás s vezeklés, melyeket, ha 
tudomást vőn valakinek lelki szükségletéről, megszokott 
kettőztetni annak javára, végre fölemészté testi erejét, és 
közeledni látszott az időpont, hogy elvegye a hü szol-
gának szánt koronát.2) Egyszer betegen vitték el a 
gyóntató székből, és ezentúl nem is lábbadt föl többé 
betegségéből. Bámulatos lemondása s önmegtagadása még 
csak egyetlen panasz szót sem hallata majd két hétig 
tartó súlyos bajának szenvedéseiről ; annyira megtisztult 
az emberi gyöngeségektől, hogy egészen a szellemi világ-
ban látszott folytatni napjait. . . Elérkezvén végső órái, 
ezeknek kinos fájdalmait is példás béketűréssel viselte el, 
és fölajánlotta magát Istennek minden lehető, habár a 
világ végéig terjedő, szenvedésekre is, — az emberek 
üdveért, ha az ő szent fölségének ugy tetszenék.3) 1766. 
évi jul. 15-én 4) újra fölvette a szentségeket. — Egyhá-
zunk minden vigasztalásával igy ellátva a feszületre sze-
gezte tekintetét, miként egész életfolyamlásán, vagy az 
égre irányozta szemeit, a hová testétől elváló áldott lelke 
utolsó fohászainak szárnyán föl is emelkedett . . . Halála 
után teste is mintegy megdicsőültnek tünt föl . . . Szo-
morúság- s csodálattal eltelve szemlélték társai elragadó 
szépségét, a mely visszatükröztetni látszott az ő tökéletes 
egyesülését Istennel. 

így folytak le Pirrotti Pompilius általában vett 
szerzetes, tanitói s papi életének főbb szakaszai. Most 
részletesen az ő egyes kiváló tetteire és erényeire kellene 
kiterjeszkednünk ; de nehogy a részünkre kiszabott teret 
túllépjük, csak olyan négy-öt pontot hozunk föl, melyek 
a méltó Kalasanzi utód szeplőtlen jellemét leginkább meg-
világitni képesek . . . Legyen első ezek között a ritka sze-
rénység s alázatosság, a mely inditá, kisére cselekedeteit, 
melyek abba megint vissza is folytak, miként Hippó 
nagy püspöke mondja 5) „az igazságra vezető első ut az 
alázatosság, a második az alázatosság, a harmadik az alá-
zatosság . . „Bizonyára nagy és kiváló erény, ha el 
nem ismered nagynak magadat akkor sem, midőn nagy 
dolgokat művelsz, és ha titokban marad magad előtt 
szentséged, jóllehet az mindenki előtt nyilván való:" 
szintén nagyon is igaz szavai ezek az egyház ünnepelt 
másik tudorának, sz. Bernátnak. 6) Es éppen Pompiliusunk 
is, mig kiváló sziv- s elmebeli tulajdonaiért, erkölcsi emel-
kedettsége és önfeláldozó buzgóságaért a közel s távol-
levőktől egyaránt a-legnagyobb becsülésben részesittetett, 
ugy látszék, mintha egyedül ő maga nem ismerte volna 

!) V. ö. Filipp. 3, 8. 
2) II. Tim. 4, 8. 
") V. ö. Filipp. 1, 23—24. 
4) Campi városában. 
5) V. ö. S. August epist. 118. ad Dioscor.) 
6) Y. ö. Tract, de humil. c. 1. 

el a maga érdemeit és szellemi értékét, a minthogy csak" 
ugyan másoknál magát mindig kisebbnek tartotta, és lel-
kének e belső érzelmét, ha a szükség kivánta, szóval-tettel 
egyaránt nyilvánitotta is . . . 

A kereszténység főparancsa : „Szeressed uradat Iste-
nedet mindenek fölött," lelkére forrván, ennek megtar-
tása mintegy szellemi éhezése és jóllakása volt. Arról 
leginkább benső áhitatossága tanúskodik . . . A magát 
megalázó hit világánál ugyanis, melyet ő minden földi 
bölcseség, kincs és dicsőségnek föléje helyezett, a viszonyt, 
mely embert Istenhez füz, mindinkább fölismervén, min-
den gondolata, vágya e szeretetnek lélekzése, minden tette 
ennek megtestesülése volt. Ha nyilvános ténykedésénél 
benne eleven szentet képzelt a szem, akkor honn a társ-
ház kápolnája magányában, midőn térden állva olvasóját s 
egyéb imáit mondotta, az ég angyalai örültek testvérök-
nek. Különös tisztelettel — ami az igaz ker. hitélet leg-
világosabb kritériuma — volt ezenkívül a bold. Szűz 
iránt, kit egyházi szónoklataival is dicsőitett, kinek oltárá-
nál mondandó imáikba társainak szokta volt magát aján-
lania. 

A harmadik pont, melyet el nem hallgathatunk, az ő 
szelídsége s béketürésére vonatkozik. Kit az Ur szeret, 
megsanyargatja azt .2) Az Ur szeretete ily alakban is 
nyilatkozott Pompilius iránt. Mert miként a kegyes tanitó-
rend sz. alapitójával tör tént 3 ) , hogy azon lelki vigaszt, 
melyet ő a gondozásába fogadottaknak szemlátomást nö-
vekedő értelmesedése s erkölcsiségéből érzett, nem kis 
belső és külső nyugtalanságok árán kelle megváltania: 
ugy Pirrottink istenessége s apostoli működésével oly bő 
aratással megindult térítések fölébresztettek némely irigy 
szemet, és vitára hivtak ki némely rossz indulatot any-
nyira, hogy Nápoly és Posilipóban "üldözés is támadt az 
Isten választottja ellen. Ámde ő, a hivatás férfia, ki e 
csapást nem szerencsétlenségnek, de, mert méltó lőn Jé-
zusért szenvedve, némileg hozzá közelíteni, a legnagyobb 
dicsőségnek tartá, hogy a nyomorult érdekek embereitől, 
az alávaló igazságtól minden táplálékot megvonjon pa-
nasz szó nélkül, teljes lelki megnyugvással egyelőre oda 
húzódott, a hol, mint a csöndes patakot, mely völgyek 
árnyán rejtve folydogál, s habár nem is hord hullámain 
kincstelt hajókat, vize mégis sok áldásnak gazdag for-
rása, s a vidék lakói mindenkor becsben tar t ják és rej te-
kében is örömest fölkeresik. 

A negyedik, a mi különösen tündöklött benne, a 
minden erények legbecsesebb gyöngye és koronája a 
szüzesség. . . Ez ellen, mely a menny angyalaihoz teszi 
hasonlóvá4) a föld halandó gyermekeit, gondolattal sem 
vétett már akkor, midőn még a világban volt, a hol ifjú 
élte e legdrágább kincsét, a szüztisztaságot veszélyben 
látá, haladéktalanul követte sz. Ágoston ez utasítását : 
„Hic victoria est in fuga", másrészt pedig annak szep-
lőtlen megőrzése végett az önsanyargatás bástyájával 
vette magát folyvást körül. . . 

Az ötödik pont, a melyet lehetetlen nem érintenünk, 

') Y. ö. Máté 22, 37. 
2) V. ö. Zsidókh. 12, 6. Tób. 11, 17; 19, 11. Zsolt. 118, 18. 
3) V. ö. Yita s. Josephi Cal. a Tulenti. 
4) V. ö. S. Basil. De Virgin. 

5* 
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az, hogy Pompilius nemes szive az irgalmasság lelki cse-
lekedetei mellett a testiekről sem feledkezék meg soha . . . 
A szegényekben Jézus Krisztus szegénységét tisztelvén, 
szerette, fölkereste, ellátta s vigasztalta őket. 0 maga 
csak régi, viseltes ruhát használt többnyire, a melyeket 
már nem akart másoknak adni. Es midőn figyelmeztették, 
hogy ez hozzá és állásához nem méltó, azt feleié: „Hisz 
a főparancs másik része igy szól: „Szeressed felebaráto-
dat, mint tennen magadat" x) ; ha módomban állana min-
dig a legjobbat adnám nekik." Bizonyára az lebegett 
előtte, hogy Krisztus Urunknak adja, amit a szegénynek 
j u t t a t ; nem akarta pedig az Ítéletkor hallani, hogy mint 
Heródes, Jézus Krisztust kopott ruhába öltöztette és igy 
nem jutalmat, hanem büntetést érdemel. . . . Sőt már 
kisded korában felgyuladt szivében az embertársi szeretet 
azon buzgalma, amely csodákat müvei. Egy mezitlábos 
szegény gyermek ment el egykor a szülői ház ablaka 
alatt, és ő szó nélkül levetvén saját czipőit, annak a szű-
kölködőnek nyújtotta. Ugyanazon evangeliumi szeretet ez, 
mely sz. Mártont arra ösztönözte, hogy köpönyegét ketté 
vágja és az Amiens város kapujánál ruhátlan didergő kol-
dusnak adja. . . 

Hátra van még, hogy boldogunk halálát követő 
mozzanatokról is ejtsünk néhány szót. — Pompilius el-
hunytának hírére fölöttébb nagy szomorúság szállotta meg 
Campi lakosait, oly mély volt a meggyőződés az elköltö-
zöttnek életszentsége és megdicsőülése iránt, hogy sirán-
kozva kiáltották : „Meghalt a szent, meghalt a hi meg-
szentelte a mi földünket 

A mily őszinte, benső és általános lőn a részvét, 
mely jobb létre szenderülte fölött nyilvánult, ép oly nagy-
szerű és megható vala a végtisztesség alkalmával tanúsí-
tott kegyelet, a mely koránsem csak a gyász elérzéke-
nyitette keblek ömlengése volt Pompiliusért, a ki defunctus 
adhuc loquitur. . . 

Már életében, midőn kezében az evangeliom örök 
világosságú fáklyájával s az életbölcseség csalhatatlan 
könyvével, szivében pedig a felebaráti szeretetnek, amely 
„in adversitatibus tolerat, in prosperitatibus temperát, in 
duris passionibus fortis est, in bonis operibus hilaris 
est, inter bonos fratres beatissima, inter falsos sapientis-
sima," 2) hóditó erejével munkálkodott, tündöklött benne 
az Ur rendkívüli kegyelme ; de még inkább látszott az 
kimultával. Ennek szózatos tanúi azon természetfölötti 
tények, melyeket Isten, a ki a gondosan palástolgatott 
érdemek fölött oly híven őrködik, ez igaz szolgájának 
közbenjárására véghez vitt . . . Innen van, hogy Pompi-
liusnak emlékezete nemcsak feledésbe nem ment, hanem 
folyton növekvék, mi arra birá a kegyesrendet, hogy 
boldoggá avattatását3) is kieszközölje. . . Az ez irányban 

') Y. ö. Máté. 22, 39. 
2) V. ö. S. Aug. de laude charitatis. 
3) Isten valamely szolgájának boldoggá avatása czéljából elő-

ször a püspök vagy ennek helyettese az egyházmegyében bíróságot 
rendel, a mely valódi pertárgyalásban megállapítja az elhunyt 
életszentsége és csodatevő erejének nyilvánvalóságát, és hogy nem 
részesült, VIII. Orbán tilalma ellenére, nyilvános tiszteletben. Az 
okiratok azután Rómába küldetnek a sz. szertartások egyesülete 
(Congregatio Sacr. Rituum) titkárához, ki a jegyzőnek kézbesiti 
azokat. Most következik az apertio processus, az ügyfolyam meg-

az apostoli szentszéktől meginditott nyomozás immár 
az elhunytat kisérő számos csodáról szerzett leghitelesebb 
tudomást. 

Mi sem bizonyítja azonban annyira a kath. egyház-
nak szent hévtől lángolt hitbajnoka nagy tökélyét, ra-
gyogó erényeit, mint az ég azon kedvezése, melynek 
folytán csodatevő hatalma még maiglan is mindig t a r t . . . 

Nem fog ártani, ha e helyütt az ilyetén tények kö-
zöl legalább egyet előhozunk. 1889. évi márcz. 13 án 
fordult elő ez az eset, melyet Pacilio Benjamin, mit vele 
megtörténtet, minden kétséget kizárólag, közöl az apostoli 
nyomozásokban. 

Pacilio B. nápolyi főszékesegyházi kanonok az imént 
jelzett év fehruár havának második felében tüdőgyuladást 
kapott. Baja annyira heves volt, hogy méltán végzetes-
nek tartá környezete. Mire nézve b. Pompiliust, kinek 
mindig buzgó tisztelője volt, ábrázoló két kis képhez 
jutván, azokat vánkosa alá tette. Erre betegségének he-
tedik éjjelén szerfölött izzadott, és utána ugy érezte ma-
gát, mintha egészen újra született volna. „A jó érzésnek, 
teljes erőnek, az egészségnek érzelme hatotta át egész 
valómat, és gondolatom önkénytelenül is tiszt. Pompilius 
atyára irányult, miközben ez tört elő kegyeletes lelkem-
ből : „íme megnyerted az irgalmas Istentől a gyógyulás 
kegyelmét ; ne kétkedjél, egészséges vagy !" 

Reggeli hat órakor megérkezett az orvos, Polne 
Károly, és nagy meglepetéssel vette észre a fordulatot és 
anélkül, hogy tudomással birt volna az előzményről, igy 
kiáltott föl : „Kanonok ur ! baja egészen elmúlt" Es igy 
zárja be Pacilio hálás szívvel, — «épen nem csodálkoztam 
az orvos bámulásán, mert lelkem mélyében meg vagyok 
arról győződve, hogy csodálatos módon nyertem vissza 
egészségemet az Isten kedvelt szolgájának b. Pirrotti 
Mária Pompilius kegyesrendi atyának könyörgésére." 

Az isteni Gondviselés különös intézkedésének és be-
folyásának eddig észlelt jelei közöl Pompilius körül le-
gyen elég ez, mely maga is eléggé mutatja, hogy a 
Mindenható e boldog által Kalasanzi termékeny s áldásos 
müvére e riasztó viszonyok között uj fényt árasztott. 

III. Istennek hálát rebegő szivünk örvend immár 
azt is közölhetnünk, hogy a kereszténység legfőbb pász-
tora és tanítója XI I I . Leo ő szentsége megengedte, mi-
szerint a boldoggá avatásnak, az örök városban 1889. jan. 
21-ki, ünnepélyes kihirdetésétől számítandó tizenkét hónap 
alatt b. Pompiliusnak tiszteletére, a kegyes-tanitó szerzet 
templomai s oratóriumaiban három napi (triduum) nyil-
vános ájtatosság rendeztethessék. A mely alkalomból 
megnyitá szent atyánk isteni Megváltónk fölös érdemé-
nek az egyháznál letéteményezett kincstárát is, midőn 

kezdése. Ezt a boldoggá avatás szorgalmazója (postulator) sürgeti a 
szertartások biboros elnökénél. A pápa előadót nevezvén ki, a bol-
doggá avatandó iratai jőnek szigorú birálat alá. ítélet mondatik a 
szentség hiréről, majd a boldoggá avatandó sarkalatos erényeiről. 
Ezekről névszerint három törvényszék itél, t. i. a congregatio anti-
praeparatoria, praeparatoria és generalis, ez utóbbi a szentatya 
előtt. A csodákról szintén annyi forum itél. Ezen tárgyalások, a 
legszigorúbb vizsgálatok miatt, sokszor hosszú évsoron át elhúzód-
nak. V. ö. Pauer J. A szentek canonisatiójáról. 

') V. ö. Concil. Vatic. 1870. 18. Julii. 
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mindkét nembeli hívőknek, kik az idén igazán bünbánó-
lag meggyónva és az oltáriszentséggel megerősítve a 
piaristatemplomot avagy nyilvános oratoriumot megláto-
gatják, és ott bizonyos ideig ő szentsége szándékára Is-
tenhez buzgón imádkoznak, az egyház szokásos alakjában, 
egyszer elnyerhető és közbenjárásképen a porgatoriumi 
lelkekre is alkalmazható teljes bucsut, azoknak pedig, 
akik az emiitett három nap folyamán ugyanazon temp-
lomot vagy nyilvános oratoriumot legalább töredelmes 
szívvel meglátogatják, csak ugy, miként fönebb, imádkoz-
nak, naponkint egyszer elnyerendő és szintén a tisztító 
tűzben levő lelkekért alkalmazható százévi bucsut enge-
délyezett. . . 

Hogy már a fölöttünk őrködő jóságos Gondviselés 
nyújtotta ez üdvösség-napok, a sz. tridnum óhajtott si-
kerre vezessenek, az apostolok fejedelme iránt fiúi benső 
hálával eltelt kegyes tanitórend tart. főnöke Kalmár Endre 
ö nagysága, a ki egyházunk s hazánk érdekeiért egviránt 
buzog, a mint e lapok m. t. olvasói már értesültek, a 
Magyarország piarista templomai vagy nyilvános oratóriu-
mában megtartandó három napos ünnepélyeket állapí-
tott meg. Legyen azoknak hatása maradandó ! 

* 

Végszavunk : Dicsérjük a háromszemélyü egy Istent 
ne csak szóval, hanem magasztaljuk tevékeny buzgalom-
mal is ! — Áldjuk sz. Kalasanzi méltó fiának, boldog 
Pompiliusnak dicső emlékét és ápoljuk szivünkben az ő 
szellemét anyaszentegyházunk és hazánk javára ! 

Dr Csősz Imre. 

EGTHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 20. A kisdedóvás. — 
A képviselőházban tárgyalás alatt álló törvényjavas-

lat a kisdedóvást kivetkőzteti azon jellegéből s rendelteté-
séből, melyet annak a pártokon felülálló nevelés-tudo-
mány és részrehajlatlan humanizmus tulajdonítani szokott 
és besorozta ama politikai rendszer eszközei közé, me-
lyet Trefort Ágoston inaugurált és utódja Csáky Albin 
gr. nagyban kultiválni igyekszik. 

A vallás- s oktatásügyi minisztériumnak szük lett a 
saját háza; azért igyekszik a mások háztelkéből csip-
kedni. így & népiskolai törvénynek czélja nem annyira az 
elemi oktatás fölvirágoztatása, mint inkább a közoktatási 
miniszter hatalmi körének kiterjesztése és uj hivatalok 
alakitása e hatalom gyakorlására ; és amit a népoktatás-
ügy fokozatos emelkedéséről a miniszter évi jelentései 
szép számcsoportositásban feltüntetnek, abban neki s kö-
zegeinek vajmi csekély részük van, mivel az nagyjában a 
hitvallások, nevezetesen a hitközségek érdeme, melyeket 
hivatalos közegek iqkább hátráltattak ebben, amidőn a 
nemzetiségi izgatások által elárasztott határszéli népneve-
lésnek jó irányba terelése helyett az ország kellő köze-
pében, gyakran tisztán magyar vagy úgyis a magyar 
állameszmének biztosított pontokon már fennálló hitval-
lásos iskolákat rendszeresen elközösitették, még pedig 
fölös költséggel csak azon czélból, hogy az évi jelenté-
sekben nyoma legyen annak, hogy a közoktatásügyi mi-

nisztérium is tett valamit e téren, kimutatván, hogy az 
állami népiskolák száma ennyivel vagy annyival szapo-
rodott. 

A középiskolai törvény hasonló törekvésnek köszöni 
létrejövetelét: az autonom katholikus középiskolák egy 
tollvonással a miniszter rendelkezése s vezetése alá soroz-
tattak, a felekezetektől pedig bizonyos meghatározott 
pénzösszegért, adandó segély czime alatt megvásárolt né-
hány tanári széket, hogy legalább meg legyen a látszata 
annak, hogy az állam hatalma a felekezeti középisko-
lákra is kiterjed, mert voltaképen a protestáns felekeze-
tektől ekkép megvásárolt tanszékeket a miniszter csak 
per procura tölti be ; annál inkább keres azután kárpót-
lást a kath. intézetek rendszabályozásában. 

Ugyanezt tapasztaljuk a tanitókat és tanítónőket 
képző intézetek körül ; annyira, hogy még a vizsgálati 
rend és képesítő oklevél is ama hatalmi viszketeg kielé-
gítésének eszközeül használtattak föl. 

Nem is tagadják ezt a nevezett minisztériumban ; 
még Csáky A. gr. és Berzeviczy sem átallották nyilváno-
san kijelenteni, hogy hát mitévők volnának ők és az 
egész minisztériumuk, ha a kàtholikus országos autono-
mia létesültével a kath. tanintézetek ennek a vezetése alá 
kerülnének, mert hát az állam Magyarországon oly kevés 
iskolát létesített, hogy fölöslegessé válnék ezek számára 
külön minisztériumot fentartani. Mellesleg megjegyez-
zük, . hogy ennek ma sincs észszerű létjogosultsága, 
amennyiben azt, amit szakszerűt a közoktatás terén 
végez, elvégezhetné a belügyminisztériumba beosztott 
közoktatásügyi szakosztály, egy országos oktatásügyi 
tanács mellett, a többi úgyis csak a kath. egyház bel-
ügyeit illeti, melyeket pusztán a hatalom gyakorlásának 
sóvár vágyából, korántsem ezen egyház érdekének elő-
mozdítása czéljából kezel a kormány, felelősség nélkül; 
amin azonban a katholikusellenes liberálisok egy csöppet 
sem ütköznek meg, sőt ők a leghőbb védelmezői az al-
kotmányosság és szabadelvüség igaz elveivel homlokegye-
nest ellenkező ez — anarchiának. 

A kisdedóvásról szóló törvényjavaslat még kirívób-
ban tanúskodik ama hatalmi kör tágításának szándékáról. 
A kisdedek halandósága, 3 - 5 éves gyügyögő apróságok 
magyarositása és a családi hanyag gondozás pótlása — 
mely három főokot az oktatásügyi miniszter hozott föl a 
képviselőházban javaslata ajánlására — puszta ürügy azon 
intézkedés lehetővé tételére, hogy a miniszter feltétlenül 
rendelkezhessék a fennálló kisdedóvókkal, melyeknek leg-
nagyobb részét katholikusok hozták létre. Mind a három 
ok — bármily plauzibilisnek lássék — magában hordja 
az elitélő kri t ikát: ha a családi g o n d o z á s hiánya oly álta-
lánossá lett, hogy kisdedóvók, menedékházak, gyermek-
kertek általános állítása szükségesnek mutatkozik, akkor 
az orvoslást csakis a családi erkölcsök s szülők köteles-
ségérzetének, valamint a szegényebb osztályok anyagi 
helyzetének javításában kell keresni, amit helyes vallás-
ügyi és gazdasági politikával biztosabban lehet elérni, 
mint a kisdedóvás kényszerével, mely nagyon hasonlít a 
communista phalansterek hasonló kényszer-jellegü tervé-
hez. A 0—5 éves gyermekek halandóságának apasztását 
is inkább gazdasági, erkölcsi és egészségügyi viszonyaink 
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javításától várhatjuk, mint a kisdedóvás kényszerétől, mert 
hiába, ha a szülők akár szegénységük miatt, akár ha-
nyagságból nem élelmezik, nem ruházzák, nem gondozzák 
kellően gyermekeiket, a kisdedóvó ezt nem fogja helyet-
tük tehetni, hacsak át nem alakul árvaházzá vagyis inkább 
gyermek-phalansterré, mint a nő-közösség hivei is köve-
telik. — A kisdedek magyarosításáról nem is szólunk ; 
ha kormányunk a népiskolai törvénynyel nem képes na-
gyobb eredményt elérni, mely ama czélra elegendő esz-
közt s módot nyújt, akkor a dadákkal, óvónőkkel ugyan 
nem fogja érvényre emelni a magyar állameszmét, ha-
csak el nem fogadja elvül azt, hogy a dajkák fogják 
pótolni az állam tehetetlenségét. 

Egyébiránt mi sem bizonyitja jobban a törvényjavaslat-
nak uralkodhatnámsági tendencziáját, mint azon intézkedése, 
hogy uj kisdedóvók állítására sem határidőt, sem szabatos 
meghatározást nem tartalmaz, ugy hogy akár 100 esztendő 
is beletelik, míg arra a községek kötelezhetők lennének, 
ha bármily okból nem hajtanak arra ; ellenben a fennálló, 
nagyobbára katholikus kisdedóvókat azonnal a miniszteri 
hatalom rabigájába fogja, amint a javaslat törvényerőre 
emelkedik, amikor a miniszter rögtön megfoszthatja őket 
hitvallásos jellegüktől, még pedig az alapítók szándéká-
nak önkényes meghamisításával, annyira, hogy a hitval-
lásos ima helyett valami „felekezet-nélküli" zagyvalékot, 
„fohászszerü ima" czime alatt hozhat be azokba, vagyis 
más szóval azokból minden pozitiv kereszténységet kikü-
szöbölhet. Es Csáky A. gróf el akarja hitetni, hogy ily 
módon elő fogja mozdítani a magyarosítást ! 

Azért joggal mondhatjuk fönebb, hogy ürügy és 
ál-ok az, amit a miniszter javaslata mellett felhoz ; sőt 
ugyanazon joggal mondhatjuk, hogy a javaslatában lefek-
tetett, jellemzett szándék többet árt a kisded-óvásnak és 
a vallási békének, mintsem első látszatra gondolni lehetne. 
Lesz-e hivő keresztény, aki lelkiismeretével összeegyeztet-
hetőnek találná kisdedóvót állítani, ha biztosnak kell len-
nie róla, hogy a miniszter akár egy zsidó kisdedért is a 
keresztény kisdedek többségére holmi keresztényellenes, 
raczionalista, vagy pláne a talmudból másolt „fohászszerü 
imát" kötelezőnek rendelhet ? Es lesz-e elég kényszeresz-
köze az igen tisztelt miniszter urnák, melylyel a keresz-
tény, kötelességeikről fölvilágosított szülőket s gyámokat, 
kik keresztény imára, a Miatyánkra, Üdvözlégyre tanít-
ják otthon a gyermekeket, arra szoríthatja, hogy a kis-
dedeket oda küldjék, hol a keresztény vallás eme csiráit 
azzal a famózus „fohászszerü imával" eltiporják fogékony 
lelkükben a keresztség szentsége által vett malaszt szánt-
szándékos meghiúsításával ? ! 

Az Üdvözítő mondta, hogy aki egyet megbotrán-
koztat azok közöl, kiket ő magához hivott, mert ezeké a 
mennyek országa, annak jobb lett volna, ha malomkövet 
kötnek a nyakára és a vízbe dobják. . . 

Sajnáljuk, hogy máig sem gyógyultak ki a kormány 
körében azon szerencsétlen betegségből, mely azt véli, 
hogy holmi mis-más felekezetnélküli általánosságokkal 
kielégítheti a vallásos kedélyt; holott ezzel ellenkezőleg 
mindenkinek, ha vallását ismeri s követi, az elégületlen-
ségét idézi föl ; mert amint mindenkinek tetszeni nem 
lehet, még kevésbbé fog a felekezetnélküliség rögeszméje 

oly általános „ima"-formulárét föltalálni, mely minden 
hitvallást egy kaptafára képes volna szabni ; amely törek-
vés egyébkint hangosan kiált azok ellen, kik a hitegysé-
get Magyarországon megbontották. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy Csáky A. grófnak 
a kisdedóvásról szóló törvényjavaslata sok tekintetben még 
felül is haladja a franczia köztársaság szabadkőműves 
oktatásügyi politikáját, amennyiben ott a katholikusok 
szabad óvó-intézeteiben, néptanodáiban s más felső iskolái-
ban a kormány nem szabhatja meg az imát s a fegyelmi 
rendet, ellenben a kisdedóvásról szóló magy. törvényja-
vaslat értelmében Magyarország oktatásügyi minisztere 
nemcsak ezeket tetszés szerint rendszabályozhatja, hanem 
még az óvók alapitványait is megvonhatja eredeti rendel-
tetésüktől. 

Ez okokból teljességgel nem tudunk lelkesedni gr. 
Csáky A. uj experimentácziója fölött, mivel abban semmi 
garancziáját sem látjuk a kisdedóvás valóban emberbaráti 
müve előmozdításának, ellenkezőleg annál több biztos 
előjelét kell látnunk benne a hátráltatásnak és meddő-
ségnek. Es minket nem fog megczáfolni az oktatásügy 
állapotáról jövő évben kiadandó hivatalos jelentés, még 
ha annyira fog is hivalogni ennyi meg annyi állami óvó-
intézettel vagy miniszteri dajkával, mivel könnyen ki 
fogjuk mutathatni, hogy két annyi igazán emberbaráti 
üdvös kezdeményezésnek a társadalomban szegte a szár-
nyát a felekezetnélküli, vallástalan hivatalos kisded-óvás, 
mely az önmaguktól vagy alapitóik s fentartóik jóvoltá-
ból fennálló ily intézet „elközösitésével" a kisdedóvást 
semmivel sem fogja előbbre vinni, csak a közoktatásügyi 
minisztérium fog néhány szoknyával szaporodni. 

Nagy kérdés azonban, vájjon gr. Csáky A. s elv-
társainak hatalmi viszketegéből származott eme javaslat-
ból leszen-e törvény és nem fog-e a képviselőház, de még 
inkább a főrendiház azt egyszerűen elvetni, vagy oly 
formán módositani, hogy a miniszteri önkényuralom 
szarvait letördelve, eme humanitárius intézmény valóságos 
feladatának teljesítése az egyedül czélra vezető keresztény 
alapon biztosittassék és a túlkapások ellen megóvassék. 

Ily alapon mindenkor s a legnagyobb készséggel 
fogunk támogatni minden törekvést a kisdedóvás terjesz-
tésére és fejlesztésére, amelynek sikerét azonban elválaszt-
hatatlannak tartjuk a valláserkölcs, egészségügy és népünk 
gazdasági érdekeinek minél hatályosabb előmozdításával» 
és pedig annál inkább, minél bizonyosabb az, hogy er-
kölcsileg elfajult, vallásilag elzüllött, egészségükben elsat-
nyult, gazdaságilag tönkrement szülők gyermekeiből se 
kisdedóvó, se miniszteri vagy községi dajka nem képes 
életrevaló nemzedéket előállitani. -f-

Róma, 1891. jan. 14. 
D. a J . Kr.! 

Nagyságos s Főt. Szerkesztő Ur ! 
Tegnap, f. hó 13-án, esti 6 órakor záratott be azon 

páratlan ünnepély, mely 1836-ik évtől itt Rómában, S. 
Andrea della Valle templomában, a három királyok egész 
nyolczada alatt tartatik, az Isten nagyobb dicsőségére 
szokatlan tüntetéssel. Élt ugyanis azon időben itt az Ur-
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nak egy buzgó papja „ Venerabilis servnus Dei" Vincen-
tius Pallotti — in fama sanctitatis mortuus. — Ezen bol-
dog férfi szervezett egy missiói Congregatiót „Ájtatos 
Társulat" név alatt, papokból és világiakból. Ezek együt-
tesen, segittetve a főpapok és világi urak, a szerzetes 
rendek és seminariumok collegiumai által, ususba hozták, 
hogy a Yizkeresztnapján és oktávája alatt tartassék min-
dennap az ünnepély, mely mintegy visszavarázsolja a 
Zsoltáros eme szavainak : „ Omnes gentes, quascunque fe-
cisti, venient, et adorabunt coram te, Domine/" értelmét. 
— A boldog emlékű Pallotti Vincze Torlonia herczeg költ-
ségén, az emiitett hosszú, tágas templom fő oltára mellett és 
háta megett levő igen tág üregben csináltatott magasz-
tos bethlehemi jászolt, azon gyönyörűen látható alakban, 
a minta három keleti bölcs és király a kis Jézust imádja 
ós hódolatul symbolikus ajándékokkal kedveskedik. 

Az itt kifejtett rendkívüli napi ájtatosság következő 
rendben ment végbe : reggel félhatkor első szent mise, utána 
olvasó és az epiphania ünnepéhez alkalmas imák ; 6Y2 órakor 
olasz beszéd és ciboriummal áldás; fél kilenczkor so-
lemnis nagy mise latin szertartás szerint, fél tízkor szent 
mise különféle orientális ritus szerint; 11 órakor szent 
beszéd európai nyelveken sorrendbei-i. — Délután 3-kor 
olvasmányok, sz. olvasó és alkalmas imák, fél 4-kor olasz 
beszéd, lóretoi litánia és szentséggel áldás egy bíboros 
által. Es igy vízkereszt napján, kedden az ünnepélyes sz. 
misét latinul celebrálták maguk a theatinisták és a Congre-
gationak tagjai, fél tizkor pedig a Caldeusok patriarkája 
keleti ritus szerint, 11 órakor francziául szent beszéd 
Monsabré dominikánus atya, — a hires párisi szónok 
által; szerdán adstantialis misét szolgáltak a minoriták, utána 
következett örmény nagymise, 11-kor német sz. beszéd 
Graczfeld szónok által ; csütörtök napon : dominikánus 
atyák latinul végezték fényes segédlettel a nagymisét, 
utánuk egy görög püspök rendkívüli szép, betanult énekek 
kiséretében, nagy publikum jelenlétében fényes s gazdag 
egyházi, keleti ornatusban görögül énekelte a sz. misét, 
három főpap és több alsóbbrendüek segítségével; 11 óra-
kor, szent beszéd angolul tartotta Lokchart Vilmos pro-
curator generálisa az ájtatos congregatiónak. Pénteken 
karmeliták latin szertartás szerint énekeltek, utánok örmény 
pap kis misét mondott. 11-kor, monsign. Sztárovieszky 
csengő hangon lengyelül prédikált; szombaton kapuczi-
nus atyák l a t i n u l szerepeltek, utánok görög-melchita 
ünnepélyes nagymise. 11 órakor másodszor német beszéd, 
dr Schmitz, a német collegium rektora által. Vasárnap sze-
repeltek latin szertartású, társulatbeli missionisták, utánok 
örmények ünnepélyesen, szent beszédet francziául ismét 
Monsabré atya tartott aplausussal. — Hétfőn latin sz. 
misét szervita atyák, utánok syro-maroniták, — prédiká-
cziót spanyolul, mons. Riccardo Cassanova, guatemalai 
érsek. Végül kedden, a privilegialis ünnep *oktaváján, 
augusztinianus atyák latinul, a görög kath. érsek nagy 
apparatussal, orientális ritus szerint végezték az ünnepé-
lyes áldozatokat. — A nyolcz olasz beszédet többnyire 
délután fél 4-kor tartotta monsign. Szatolli Francesco 
lepantoi érsek, dogmaticae professor a propagandában, és el-
nöke a pápai sz. Tamás akadémiának, oly rendkívüli hatással, 
hogy a legelőkelőbb publikum mindennap megtömte a tágas 

templomot; hasonló módon P. Monsabré,a párisi Notre-Dame 
prédikátora, ritka szónoki tehetségével elmondott három 
beszédjét újságokban árulgatták és nagy mohón elkap-
kodták. Igy folyt le ez idén Rómában az Epiphania 
ünnepe ; nap-nap után kora reggeltől késő esteig, mind a 
szent miséken, mind az alkalmi beszédeken, különösen 
az olaszon és franczián tömve volt a templom. Képviselve 
volt itt minden európai nemzet ; a beszéd megtartásában 
még a lengyelek is kitűntek ; csak magyar katholikusok-
nak nincs itt semmijök, sem külön collegiumjok, sem sze-
gény magyar zarándokok részére egy kisszerű hajlékuk. 
Most is karácsonyi ünnepek alat t ; volt itt három csak az 
utczán bolyongnak, mig az ember sok járás-kellés után sze-
gény földiéiről nem gondoskodik. De mondja erre valaki : 
„recepisti mercedem, quia gloriaris." Non est ista gloria^ 
tio, sed pro pauperibus hungaris, hic loci, tristis condi-
tio. Szomorú állapot, melyet nagyon is érezvén egy ma-
gyar zarándokunk, fájdalmának ily kifejezést adott : 
„Istenem ! a csehek, morvák, lengyelek mily kedvező 
helyzetben vannak itt ; három-hat napra kapnak tisztes-
séges szállást, ellátást; csak mi magyarországiak, mi egész 
hidegen elutasittatunk !" ') 

Gwiitter Alfonz, 
pápai magyar gyóntató. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. • 
Katholikus ál lásfoglalás a kisdedóvásról szóló tvja-

vaslat hitvallástalan jel lege ellen. 
Gróf Zichy Nándor ur ő nagyméltósága a következő 

történeti nevezetességű felhívásban, melyet főrendi elv-
barátaihoz intézett, kitűzte a zászlót eddigi és jövendő 
kath. kisdedóvó intézeteink vallásos jellegének megvé-
désére : 

„Tisztelt Elvbarátom! 
Az 1868-iki törvényhozás a névnevelés dolgában, ott 

ahol a konfesszió nem bir a törvény követeléseinek meg-
felelni, interkonfesszionális térre lépett: ugy hogy vi-
szonylag csak örvendhetünk, ha mégis a konfesszió egy-
ben-má9ban segélyeztetik. 

A kisdedóvásról szóló törvényjavaslatnak más az 
elve. Megengedi a konfesszióknak az anyagi közreműkö-
dést; de mellőzi mindenütt a konfesszionális jelleget. Nem 
enged ritus szerint imádságot : helyette fohászszerü imát 
rendel, a hittant mindenütt kizárja. 

Szerencsétlen nemzedéket nevelünk igy, és nem jól 
szolgáljuk a hazát, Hitünk nem engedi, hogy a nevelés-
sel és kisdedóvással interkonfesszionális térre lépjünk, és 
ezért a törvényjavaslatot igy el sem fogadhatnánk : sőt 
ellenkezőleg azon kell lennünk, hogy a kisdedóvoda kon-
fesszionális maradjon. 

Amúgy is egyházunk részéről is ujabb időben több 
történt e téren, mint ezelőtt századok alatt ; és mindaz, 
ami történt, és ami legmegfelelőbb, konfesszionális alapon 
történt és eme törvényjavaslat által veszélyeztetik. 

Hol van otthon a cseh, morva, lengyel és idegen csak a 
magyar : az Animában ? Igazán égbekiáltó szükség egy kis magyar 
hospicium Rómában. A szerk. 



48 RELIGIO. 

A kérdés megoldása igen egyszerű. A hol egyház 
van, ott kisdedóvásról is gondoskodhatok, és ha mégis 
elégtelen, gondoskodjunk segélyezéséről. Szabályozza és 
segélyezze a konfessziókat az állam a kisdedóvók kikép-
zésében is; gyakoroljon felügyeletet kiküldött konfesszio-
nális közegei által. 

Meglehet, hogy oly elszigetelve élnek némely csalá-
dok egyházuktól és oly csekély számban vannak, hogy 
konfesszionális óvodát nem tarthatnak. Ezen kivételes 
helyzetekről is lehet gondoskodni : és ha azt a törvény-
hozás csak interkonfesszionális óvodák felállítása által 
tehetné, ez még nem ok arra, hogy minden más esetben 
is a konfesszionális alapot kizárja. 

Ezekben kívántam eme nagy fontosságú törvényja-
vaslat iránt elvi álláspontomat megjelelni: mivel ezen 
törvényjavaslat iránt már 19-én indulnak meg a képvise-
lőház tárgyalásai és mivel nézetem szerint kívánatos, hogy 
mi is mielőbb állást foglaljunk e tárgyban. 

Budapesten, 1891. január. 
Tisztelettel 

Zichy Nándor gróf." 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
-j- A Budapesti Katholikus Kör 1891. évi január 

25-én vasârqap délutáni 1/26 órakor II. rendes közgyű-
lésé t tart ja a kör dísztermében IV. ker., Koronaherczeg-
utcza 17. szám I. emelet. Tárgysorozat: 1. Elnöki meg-
nyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztári jelentés. 4. A szám-
vizsgálók jelentése. 5. Az évi költségvetés megállapítása. 
6. Elnök és alelnök választása. 7. A választmány kiegé-
szítése. 8. I n d í t v á n y o k . B u d a p e s t , 1891. január 8-án. 
Lévay Imre, ideiglenes elnök. 

V E G Y E S E K . 
*** Gróf Zichy Nándor ur férfias felszólalása kath. 

kisdedóvóink hitvalláscs jellegének megvédése érdekében 
méregbe hozta a kormány magyar félhivatalosát, a „Nem-
zetet." Tegnap éktelen támadást intézett a nemes gróf ur 
ellen, mivel ő a ker. kath. hit és vallás jogait már a 
kisdedóvói nevelésben megvédendőnek tartotta. Hát nincs 
jog erre ? ! Csak rajta magas magyar kir. kormány, csak 
rajta félhivatalos szócső urak : önök ily eljárással okve-
tetlenül összetömörítik Magyarország katholikusait s meg-
alkotják nekünk a — katholikus pártot, mely nélkül 
eddig elvoltunk, de ezentúl az önök üldözése és förmede-
zései miatt el nem lehetünk. 

— Igen jó hatást keltett a képviselőház tegnapi 
ülésében gr. Károlyi Sándor képviselő ur felszólalása, 
a melyben követelte, nehogy valamiképp a miatt a 

Az alapszabályok 21. §-a értelmében figyelmeztetnek a 
tagok, bogy minden inditványt, melyet a közgyűlésen tárgyaltatni 
óhajtanak, legkésőbb e hó 20-ig a titkári irodában Írásban nyújt-
sanak be. 

„fohászszerü ima" rögeszméje miatt annyi kath. hitval-
lású óvoda lehetetlenné váljék. 

—• A „Pesti Napló"-ban olvassuk, hogy dr Samassa 
J . egri érsek és dr Schlauch L. nagyváradi püspök urak 
f. hó 19-én Galimberti nuntiussal értekeztek. Ezzel a hír-
rel szemben egy félhivatalos tudósító kijelenti, hogy a 
nagyváradi püspök ur Bécsben levén megköszönni ő fel-
sége ajándékát, a pápai nuntiust meglátogtta ugyan, de 
vele sem maga sem más társaságában nem értekezett. 

— A protestantizmus mint átmenet az uj pogány sági a. 
Zürichben, a mely jóval kisebb mint Budapest, 1890-ben 
1822 kisded maradt kereszteletlenül, 686 tisztán polgári 
házasság köttetett és 1053 „civil" temetés volt. A pro-
testantizmus kezd átmenni a teljes vallástalanságba, az uj 
pogányságba. 

— Francziaországban a mostani uralkodó párt 12 
hónap alatt 415 iskolát fosztott meg hitvallásos jellegétől 
vagyis laicizált. Francziaország társadalma önkéntes ada-
kozásból szabad, hitvallásos jellegű iskolákat állit az 
állam vallástalan iskoláival szemben. Furcsa meghasonlás 
állam és társadalom között. Kezdetben mindig a társada-
lom huzza a rövidebbet. Igy most is, ugyanaz alatt a 12 
hónap alatt, míg a franczia állam 415 iskolát fosztott 
meg hitvallásos jellegétől, a franczia társadalom, a mely 
óriás többségében katholikus, csak 151 hitvallásos, szabad, 
iskolát állított fel a hitvallástalanság állami áramlatával 
szemben. 

— Windhorst f. hó 15-én érte el életének 80-ik 
évfordulóját. Egész Németországban ünnepe volt ez a 
katholikusoknak. XIII. Leo pápa Rampolla bibornok 
által levélben üdvözölte a német katholikusok politikai 
vezérét. 

-- Soha még oly üres, semmit mondó czikkek Ka-
rácsonykor a budapesti napi sajtóban nem jelentek meg, 
mint ezidén. Még maga Jókusz Mókusz, azaz Jókai Mór 
is egy nyelvtudományi értekezésig birta megfeszíteni rend-
kívül termékeny fantáziáját. A hires kálvinista regényíró 
azt fejtegeti „értekezésében," hogy miért „tisztelendő" a 
kath. pap és miért „tiszteletes" a kalvinista prédikátor. 
Legérdekesebb az egészben az, hogy Jókai — fülig adós 
marad a felelettel. Hát mi megsugjuk neki az okot . . . 
Egyesegyedül azért van e különbség és széthúzás még a 
névben is, mert a magyar nemzet nagyobb bolondot tel-
jes életében nem követett el, mint midőn hitben sem 
tudott egymással megférni és ráállt a német Luthernek a 
szavára. Beh pompás igaza van Jókai czikkének a végén : 

„Szülessél újra édes Jézus minékünk !" 

Felhívás előfizetésre. 
Az előfizetés módozatai a lap czime mellett vannak 

feltüntetve. 
Budapesten, 1891. jan. 21. 

Dr Breznay Béla, 
szerkesztő. 

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

Budapest, 1891. Rudnyáuszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.A 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, j a n u á r 24. 7. I. F é l é v . 1891. 

t 
S I M O R J Á N O S 

1 8 1 3 - 1 8 9 1 . 

Kárpátoktól Ádriálg szól a megrendí tő gyászhír: Simor János bibornok, Magyarország 
herczegprimása meghalt . 

Lehanyatlot t a fej, mely magasan kiemelve Isten által mindnyájunk fölé, egy egész nemzet 
fölött végezte a gondoskodás isteni nagy m u n k á j á t ; dobogásában megáll t az a főpapi szív, a mely 
Krisztus Urunkéhoz hasonlóan folyton égő áldozat volt az emberiség jólé teér t ; megdermedt az a dolgos, 
fáradhatat lan áldott jobb kéz, mely annyi áldást árasztot t szét isteni malasztokban és jóságos 
szivének jótéteményeiben, alkotásaiban; lecsukódtak, lecsukódtak az ítélet nagy napjáig azok a 
lelkesen beszélő ajkak, melyek oly párat lan népszerű papi ékesszólással hi rdet ték az Isten igéjét, 
melyeken át bölcs tanácsok csergedeztek királyi szivek számára és örök időkre szóló decretumai 
a hitnek születtek meg a vat ikáni szent zsinat ihletet t napjaiban. 

Ez a halál az isteni Gondviselés nagy oktatása hazánk felett. A nemzet legnemesebb 
érzelmei tolulnak előtérbe és szólalnak meg a közvélemény szivből fakadó parentatióiban. 

Óh, mer t csakugyan nagy a mi veszteségünk, megmérhetet len a mi fájdalmunk. Kicsiny 
ez a ország neki ; az egész világ részt követel magának a mi nagy gyászunkból Mert a merre csak 
figyelmesen gondolkodó lények laknak és emberi szivek dobognak, ar ra a hírre, hogy meghalt 
Simor János, Magyarország jótevő lelki ati/ja, mindenüt t visszhang támad a magyar Sión ormáról 
szétáradó fájdalom zokogásának nyomdokában. 

Nagy a mi veszteségünk, megmérhetet len a mi fá jda lmunk; mer t hiszen ily hirtelen, ily 
közelből tekintve nem is tudhat juk egyszerre és teljesen felfogni, hogy mit vesztet tünk mi el 
benne. Nevét mindenki ismeri, tet teinek, alkotásainak híre bejár ta az egész országot. A királyi 
palotában s^a műveltség fényes otthonaiban, épp ugy mint egyszerű földmiveseink és szegény 
munkásaink gunyhóiban, Simor neve ismert és t isztel t té lőn az a la t t a félszázad alatt , melyet a 
boldogult a közügyeknek a papi pályán szentelt. Ugy megszokta mindenki az ő fenséges egyszerű-
ségét és fáradhatat lan kötelesség-teljesítését az ország vallásügyeinek élén látni, hogy most hamar-
jában csak nagy nehezen tudjuk lelkünkbe felvenni azt a megmásíthat lan tényt , hogy Simor János 
nincs többé, meghalt. Kimondhatat lanul fá j az ő elvesztése, mert érezzük mindnyájan, hogy atlaszi 
vállak roskadtak össze, melyeken az ország békéje nyugodott . 

Teljes alakját, igazi nagyságát a történelem fogja- fel tüntetni . Ez a jövő kor feladata. 
Mienk a tisztelet, a hála és kegyelet, nagyérdemű alakja és nemes emléke iránt . 

És ezt ő biztosította magának örök időkre; mer t nem frázis, hanem történelmi igazság 
gyanánt hirdethető róla már mostan : 

„Semper honos nomenque tuum laudesque manebun t ! " 

N y . b . ! 
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Simor János bibornok végrendelete. 
(.Magyar fordítás) 

Az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. 
Lelkemet Jézus szentséges szivébe ajánlom, a ki érettem 
drága vérét ontotta és életemben kifogyhatatlan kegyel-
mekben részesített. Testemet a bazilika kriptájába az elő-
irt módon minden felesleges fény, különösen a divatos 
koszorúk mellőzésével temessék el ; inkább imádkozzanak 
értem egy miatyánkot. Koszorút nem szabad ravatalomra 
elfogadni. Halálom után a harmadik napon lelkem üdve-
ért misét mondjanak, a mint a misekönyvben található, 
beszéd nélkül. 

Halálom után azonnal a szemérmes házi szegények 
közt Esztergomban ezer, Győrött ezer, Bajnán ötszáz frt 
osztassék ki a plébánosok által, Budapesten pedig ezer 
f'rt a szent Vincze-egyesület által. A mint lehet, lelkem 
nyugalmára ezer szent misét szolgáljanak a megyebeli 
világi és szerzetes papok ; erre kétezer forintot hagyok. 
Az esztergomi káptalannak évforduló mise alapítványul 
ezer, a pozsonyinak hatszáz, a győrinek nyolczszáz, a 
székesfehérvárinak nyolczszáz, az esztergomi ferenczesek-
nek pedig hatszáz frtot hagyok, édes atyám és édes 
anyámért szolgálandó misékre. 

Az összes buturokat, a melyek az esztergomi, budai, 
bajcsi püspöki székházamban vannak, az esztergomi érsek-
ségnek hagyom, fundus instruktus gyanánt. Ide tartoznak 
a tükrök és csillárok is, a falon függő képek az érseki 
képtárhoz tartoznak, melyet szintén az érsekségnek ha-
gyok. Az ágynemüek szintén az érsekségi eltulajdonitha-
tatlan fundus instruktushoz tartoznak. Ruháimat mind, 
ugy a felső, mint az alsó ruhámat, nővéremnek Teréziá-
nak és Rapcsákné-nak hagyom. Gondjuk legyen, hogy a 
szegényeknek is jusson belőle. Ezt és egyéb érczből 
készült asztalneműimet Teréz nővéremnek hagyom. Sző-
nyegeimet a székesegyháznak hagyom. Kocsijaim közül a 
két parádéskocsi, Budán és Esztergomban, utódaimé, az 
esztergomi érsekeké, a többi hintó Anna és Terézia nő-
véreimé. Keresztjeim, gyűrűim és egyéb ékszereim a szé-
kesegyház kincstárába, a borok szintén az érseki fundus 
instruktushoz fognak tartozni. 

A mi aranypénz pénztáraimban található, ezt a 
szentséges római pápának hagyom, a kinek kötelessége 
az összes egyházról gondoskodni, Rajner Lajos irodaigaz-
gatómnak, Csernoch János titkáromnak, Séda Ernő jegy-
zőmnek és Machovics Gyula levéltárosnak mindegyiknek 
5000 forintot hagyok. A7agyonom legnagyobb részét gaz-
dasági felszerelés képezi, mely marhákból és gépekből 
áll. Vagyonom a fentemiitett legátumo'k és temetési költ-
ségek kifizetése után három részre osztandó. 

Egy részt a szegényeknek hagyok. Ez a rész tőké-
sítendő és Simor-alap néven kezelendő az esztergomi fő-
káptalan által és kamatai szerény házi szegények közt 
osztandó ki, nem pedig a szemérmetlen, dologkerülő, 
utczai koldusok közt. Részesüljenek ebből a szegény ta-
nulók is. A kamatok egy tizede a győri, kilencztizede az 
esztergomi egyházmegyei szegények közt osztandó ki. 

A másik harmadrészt az esztergomi főegyházmegyé-
nek hagyom és pedig egy harmadban az esztergomi papne-
velő intézetnek, egy harmadban az egyházmegyei pénztár-

nak a szegény parochiák segélyezésére, egy harmadban 
pedig a főszékesegyháznak. Evdij gvanánt komornokaim, 
Pollmann Márton és Kőmives László, évenkint 600 frtot, 
szakácsaim, Blaha Károly és Varga György, évi 500 frtot, 
huszárjaim, Horváth András és Bakos János, évi 400 frtot 
kapjanak. Ezek az első harmadból, a szegényalapitvány 
kamataiból, fizetendők mindaddig, a mig az illetők élnek. 

Vagyonom harmadik részét három édesnővéremre ha-
gyom egyenlő részben.1) Legidősebb Juliánná férjezett Zsig-
mondné meghalt, gyermekei: Zsigmond Imre és Zsigmond 
Juliánná, Erzsébet szintén meghalt, gyermekei: Holényi 
János. Ferencz, István. Terézia, Anna nővérem él, haja-
dcgi. Rendelem : Vagyonom utolsó harmada három részre 
osztassék, ebből egy részt kap Teréz nővérem, a másikat 
Anna, a harmadikat Julianna és Erzsébet nővéreim gyer-
mekei. Végre rendelem, ha az általam felállított esztergom-
szent-györgymezei kórház alaptőkéje még nem volna Ltéve, 
e czélra negyvenezer frtot vonjanak le hagyatékomból. 

Hasonlóképpen rendelem, hogy vagyonomból tizezer 
forint különittessék el, mely az általam alapított képtár 
és muzeum fentartására fordítandó. Végrendeletem végre-
hajtóinak rendelem Rajner Lajos kanonokot, Mészáros 
Károly érseki ügyészt és Váczy Ambrus gazdasági inté-
zőt ; fáradságuk fejében mindenik kapjon háromezer frtot. 

Esztergom, 1887. május 4. 
Simor János, bíboros hgprimás és esztergomi érsek. 
Tanuk : Sujánszky Antal, Meszlényi Gyula, Pellet 

József kanonok. B. H. 

Papi lelkület. 
Sokan és sokszor beszélnek, i rnak papi szel-

lemről, papi lelkületről. Mondanak sok szépet, 
magasztosat , le lkesí tőt , ele csak r i tkán szólanak 
a dolog érdeméhez. Pedig ha igaz az, hogy a 
papnak papi szellemmel, papi lelkület tel kell 
birnia , fontos dolog megtudni azt is, miből áll 
ez a papi szellem s lelkület. Jelen sorokban a 
theologiai elvek a lapján óha j tom a papi lelkület 
a lkotó elemeit felsorolni. 

1. A papi lelkület a lap já t képezi a malaszt 
élete. A malaszt-élet k izár ja a halálos b ü n t : a 
mely szivben halálos bün lakozik, a t tó l távol 
van a megszentelő malaszt. A papi le lkületnek 
egyik a laptu la jdonsága tehát , hogy a pap szo-
kásosan (habitual i ter) távol tar t sa magá t a halá-
los bűntől ; és igy szokásosan a megszentelő 
malaszt á l lapotában éljen. Ez lényeges, szükséges 
tu la jdonság ; ezt megkívánják a pap ténykedései. 
Ilyen ténykedések egyrészt a szent-mise áldozat, 
másrészt az összes szentségek kiszolgáltatása. 
Enny i s nem több. A túlzás minden téren, 
főleg a lelki dolgokban káros. Ezt azért emiit-
jük i t t , me r t már olvastuk aszketikus könyvek-

') I t t az eredetitől valószínűleg eltér a fordítás. A seerlc• 
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ben azt is, hogy a pap minden ténykedését , 
t ehá t a prédikácziót, t emetés t , sőt még a bre-
v iá r iumot is, a megszentelő malaszt á l lapotában 
tar tozik végezni, s uj bünt követne el, ha ezen 
ténykedései t a halálos bün á l lapotában végezné. 
Ez egyszerűen nem áll. Szt. Tamás és szt. Alfonz 
u t án csak azt t a n i t j a a ka th . erkölcstan, hogy 
a szent-mise áldozat s az összes szentségek ki-
szolgál tatása k ivánják meg a megszentelő ma-
laszt á l lapotát , s a pap szentségtörést követne 
el, ha ezen ténykedései t a halálos bün ál lapotá-
ban végezné. 

Már most a papnak , főleg ha lelkipásztor, 
ma jd mindig készen kell a r ra lennie, hogy vala-
mely szentség kiszolgál tatására kérik fel. Epp 
ezért, me r t nem tudha t j a , hogy a nap vagy éj 
mely órá jában kell neki az üdv egyik vagy má-
sik szentségét kiszolgál tatnia , kötelessége a r r a 
törekedni, hogy ál landóan a megszentelő malaszt 
á l lapotában legyen. 

A papi lelkület a lapvonása a megszentelő 
malasztban való élet. J ó pap csak az lehet, a k i 
képes habi tual i ter a megszentelő malasz tot l eK 
kében megőrizni, más szavakkal : a ki képes 
habi tual i ter ta r tózkodni minden halálos bűntől . 
J ó pap csak az lehet, a kinek le lkét ez a meg-
győződés ural j a, a ki következésképen a r r a for-
di t ja minden igyekezetét , hogy lelkében az Isten 
malasz t já t megőrizze s megerősitse, a ki legna-
gyobb szerencsétlenségnek t a r t j a a malaszt el-
vesztését, s ha ez csakugyan bekövetkeznék, is-
mét minden t elkövet, hogy azt visszaszerezze. 

2. A malasztban való élet képezi a papi 
lelkület a laptula jdonságát , de ez magában véve 
még nem elég. Ez csak a r ra elég, hogy a pap 
önmagá t ki ne tegye az elpusztulás, a kárhozat 
veszélyének, hogy az Ur szentélyét be ne pisz-
kol ja a szentségtörések lánczolatával. A papnak 
azonban még többre, magasabb erkölcsi tökéle-
tességre van szüksége. A papi ténykedések kö-
zéppont ja a szent-mise áldozat, melyben a pap 
az Ur legszentebb t es té t veszi magához. A nap-
ról-napra való misézés többet kiván, min t egy-
szerűen a megszentelő malaszt á l lapotát . Egy-
hangúlag t a n i t j á k a ka th . erkölcstan tanitói , 
hogy a megszentelő malaszt á l lapota nem elég 
arra, hogy az ember minden nap áldozhassék. 
A ki naponk in t akar áldozni, a t tó l megkivánják, 
hogy kerülni igyekezzék a bocsánatos bűnöket 
is, hogy küzdjön rossz szenvedélyei s indula ta i 
ellen, hogy önmegtagadás, imádság s a keresz-

tény erények gyakorlása ál tal igyekezzék magá t 
napró l -napra tökéletesí teni . Csak is ezen föltéte-
lek mel le t t engedik meg a kath . erkölcs tani tók 
a mindennapi áldozást. Ezen föltételek azonban 
már a keresztény erényességnek nagy foká t ki-
vánják . A pap is, főleg ha lelkipásztor, köteles 
gyakran, ugy szólván minden nap misézni s igy 
áldozni. Tehát a papnak is törekednie kell az 
erényesség ezen magasabb foka u tán . 

3. Még tovább kell mennünk, "hogy a papi 
lelkület összes alkotó elemeit ismerhessük. A 
kath. pap a keresztény, az evangeliumi élet tükrer 

idmutatója. A kath . papnak ugy kell élnie, hogy 
életéből, m i n t ny i to t t könyvből, t anul ják meg 
az emberek, művel tek és művelet lenek egyaránt , 
hogyan kell a kereszténynek élnie. „Vos estis 
lux mundi. . . . Sic luceat lux vest ra coram ho-
minibus, u t videant opera vest ra bona et glori-
ficent P a t r e m vestrum, qui in coelis est." Az 
Üdvözitő e szavakat az apostolokhoz intézte, a 
szen ta tyák minden papra vona tkoz ta t ják . 

De ebből ismét az következik, hogy a pap-
nak nagy erkölcsi magas la t ra kell törekednie , 
hogy a papnak bizonyos t ek in te tben a keresztény 
élet ideálját kell megvalósi tania . 

4. A pap életfeladata embertársainak meg-
szentelése. Első föltétel erre, hogy a pap ezen 
é le t fe ladatá t szeresse, r a j t a ra jongó lelkesedéssel 
csüngjön, ér te éljen, ezen életfeladat minél sike-
resebb megoldása képezze gondolata inak, vágyai-
nak s összes törekvéseinek középpont já t . De ez 
csak akkor lehetséges, ha a pap t ud j a és átérzi , 
mi az a „salus an imarum," ha lángoló lelkese-
déssel van eltelve Krisztus és az egyház törek-
vései, czéljai i ránt , ha szereti embertársai t , nem 
a t e s t és vér szeretetével, hanem azzal a t e rmé-
szetfölöt t i szeretettel , mely az Üdvözitő a jkai ra 
e szavakat a d t a : „Ignem veni mi t te re in te r -
r a in : et quid volo, nisi u t accendatur ?" 

Ez a lelkesedés, ez a te rmészet fö lö t t i em-
berszeretet , mely ember tá r sa i t űdvöziteni akar ja , 
annyi ra lényeges kelléke a papi le lkületnek, hogy 
e nélkül a szenta tyák a papot nem is t ud j ák 
képzelni. Joggal mondják , hogy a pap nem is 
üdvözülhet, ha nem törekszik arra, hogy máso-
ka t is üdvözitsen. Joggal mondják , hogy a pap 
magánosan éem nem üdvözül, sem el nem kár-
kozik; ha üdvözül, azokkal üdvözül, kik gond-
ja i ra voltak bizva s kiket űdvöziteni igyekezet t ; 
ha elkárhozik, azokkal kárhozik el, kiknek üclvö-
zitését elhanyagolta. 
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5. Éppen most emi i te t tük , hogy a pap élet-
feladata ember tá rsa inak megszentelése, üdvözi-
tése. Ehhez két föltétel szükséges : az Isten ma-
laszt ja s a szabad ember közreműködése. A 
papnak t ehá t mindkét föl tételre figyelemmel 
kell lennie. Valódi sikert akkor ér el, ha e ké t 
fö l té te l t működése számára biz tos í to t ta . 

Isten malaszt ja nélkül nincs üdvösség, nincs 
keresztény élet. A malaszt segélye nélkül az 
üdv ú t j á r a senki t sem vezethetünk. Prédiká-
czióink, tanácsaink, tudományunk , műveltségünk, 
ékesszólásunk, működésünk a templomban, az 
iskolában és az é le tben azt az e redményt , me-
lyet elérni akarunk, csak is akkor fogják felmu-
ta tn i , ha szavainkat , működésűnket az Isten kü-
lönös segitő, megvilágitó, a sziveket meglágyitó, 
az aka ra to t meghaj l i tó malaszt ja kiséri. Ha ez 
nem követi működésünket , homokra ép i t e t t űnk ; 
az eredmény, melyet elérünk, hasonló a kár tya-
várhoz, a szappan-buborékhoz. A mi t a zsoltá-
ros a zsidó theocrat iáról mond, ugyanaz áll a 
pap működéséről is : „Nisi Dominus aedificaverit 
domum, in vanum laboraverunt , qui aedificant 
earn." 

Ha tehá t a pap sikeresen, eredménynyel akar 
működni, első sorban ar ra kell törekednie, hogy 
az Isten malasztját minél na.gyobb bőségben bizto-
sítsa működése számára. De hogyan b iz tos i tha t ja? 
Az imádság, önmegtagadás és erényes élet által. 
Ezek a malaszt csatornái. 

Az élet ezer meg ezer példája muta t j a , hogy 
nem tulozunk. Hány pap van, ki remek szónok-
lataival elbűvöli hal lgatói t , de közőlük egyet sem 
-bír arra, hogy a bűntől elforduljon s igaz ke-
resztény életet éljen. Ennek oka, mer t szónok-
la ta i t nem követi az Isten malaszt ja . Miért vol-
t ak képesek a szentek prédikáczióik által oly 
csodás ha tásoka t eszközölni? oly sok ember t 
megté r í t en i ? Mert az imádság, az önmegtagadás 
emberei voltak. Első sorban az Isten malasz t j á t 
igyekeztek működésűk számára biztositani. 

íme tehá t , ha a papi élet ezen oldalát te-
k in t jük , ismét a r ra az eredményre ju tunk , hogy 
a papnak , mondjuk ki nyil tan, minél nagyobb 
életszentségre van szüksége. 

A másik föl tétel a szabad ember közremű-
ködésének megnyerésére. Erre szolgálnak a tu-
domány, az ékesszólás, a tanács, a tani tás . De 
mindez nem elég. Szükséges az, hogy az emberek 
bennünket besüljenek, irántunk bizalommal legye-
nek. Ezt a bizalmat és becsűlést egyrészt eré-

nyes, példás élet, másrészt azon társadalmi ere* 
nyek á l ta l b iz tos í tha t juk magunknak , melyek a 
pap személyét, megjelenését az emberek előt t 
vonzóvá teszik. Mit ér a legnagyobb t u d o m á n y 
s a r emek ékesszólás, ha a pap élete ennek 
meg nem felel? ki ha l lga t ja azon pap tanácsai t , 
a ki életével ezen tanácsokat arczulvágja l Epp 
igy a nyers, durva modorú pap sem képes em-
ber t á r sa inak biza lmát megnyerni . A modor fél-
szegségei, a műveltség hiánya, a pap darabos-
sága nagyon gyakran legszentebb törekvéseit is 
meghiús í t ják . 

6. Ezek u t án megá l lap í tha t juk a papi lel-
kület a lkotó e lemei t ; ezek a következők: 

a) a malaszt-élete, mely abból áll, hogy a 
pap habi tua l i te r a megszentelő malaszt ál lapotá-
ban legyen ; 

b) minden bűnnek tudatos kerülése, a bűn-
höz vonzó ha j lamok ellen való szakadatlan küz-
dés, mely méltóvá teszi a papot arra, hogy na-
pon t a bemuta thassa a legszentebb áldozatot ; 

c) a keresztény erények gyakorlása oly 
mér tékben , hogy a pap élete a keresztények 
példaképe, a keresztény élet zs inórmértéke le-
gyen ; 

d) a szivet-lelket á tha tó papi buzgóság, 
zelus an imarum, melylyel élete czéljának tek in t i 
ember tá rsa i megszentelését ; 

e) a papi műveltség, azaz azon társadalmi 
erények, melyek működése számára az emberek 
rokonszenvét és bizalmát biztosí t ják. 

Dr Mihályfi Ákos. 

Istenben hinni 
az emberi természet törvénye. 

(Folytatás.) 

2. Az emberi szivnek az a szükse'glete és képessége 
is, hogy szeressünk, kivánja és követeli, hogy a hitben 
megnyugtatást, kielégítést, és én azt mondanám még, ki-
egészítést nyerjen. Az ember korlátolt gondolatokkal a 
végtelenbe törekszik. Hogyha tehát a vallásos hitet vala-
mely bölcseleti rendszerrel fölcseréli, akkor megzavarja 
lelkének egyensúlyát. Miért? Mert véges tárgyat oly vá-
gyással vesz körül, a mely végtelen és végtelent kiván. 
Sokat beszélnek az emberek a hit nehézségeiről ; de mik 
ezek a nehézségek a nem hivés nehézségeihez képest? 
Minthogy a hitetlenség, a mint láttuk, nem egyéb mint 
az isteninek hiánya gondolatainkból : ennek következté-
ben a hitetlenné vált ember szükségkép és mindenkor 
egy nyilt sebet hord szivében, a melyet semmiféle véges 

' lény vagy tárgy meg nem gyógyíthat. Az ily hitetlen 
embert hasonló csapás érte az elkárhozattakéhoz. Qui 
non credit, iam iudicatus est. Es a hitetlen embereknek 
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ez a szerencsétlensége oly nagy mint az Isten, a kit ma-
gukra nézve elvesztettek. Evvel a törvénynyel daczolni 
lehet, dé alóla magát kivonni nem lehet, és nem költői 
ábránd, hanem az emberi természetnek felkiáltása, a mi 
a következő verssorokban következik: 

. . . . Akarom, nem akarom, engem a végtelen gyötör ; 
Sem félelem, sem remény nélkül nem gondolhatok rája, 
És bármit mondjon akárki, az én eszem megijed, 
Midőn felfogni nem tudja és mégis mindenütt kénytelen látni.1) 

Mi hiányzik a szkepticzizmus e vigasztalanjainak, 
hogy őket a végtelen gyötrelmétől megszabadítsa ? A hit 
abba, a mire mindenütt rátalálnak, a nélkül hogy meg-
foghatnák ; mert a hit nem egyéb mint a végtelenség 
birtokba vétele. Általa visszük be gondolatainkba az Is-
tent, és ennek a szellemi egyensúlynak helyreállítása távol 
attól, hogy erőszakot tenne rajtunk, békét hoz nekünk. 

A leghatalmasabb ész sem elégséges az óhajaiban 
bármennyire szerény szívnek. Miért ? Mert az ész köre 
véges ; a szivé végtelen. Szükségünk van isteni kinyilat-
koztatásra, tehát hitre, a mely épp oly végtelen kilátást 
nyit meg előttünk, mint a milyenek óhajaink. Ez szük-
séges; máskülönben örökös viszályban vagyunk önma-
gunkkal. S ez az oka, miért oly nagy esztelenség a hitet 
nyűgnek s korlátnak rágalmazni, mikor az éppen ellen-
kezőleg, szenvedélyeinket ugyan megzabolázza, de látó-
körünket' végtelenül kiszélesíti. Hogyha eszünk nem 
egyéb, mint lelkünknek természetes, veleszületett látása: 
akkor a hit messzelátó (távcső), a mely az ész látó erejét 
növeli. Méltán nevezik tehát a hitet sokan szellemi lá-
tásunk kibővítésének. 

A hit, a mint láttuk, lelkünk egyensulyjának esz-
közlője. Miképp jobban szeretünk, mint kimondani tud-
juk, többet remélünk, mint látunk ; épp ugy többet kell 
hinnünk is, mint a mennyit fölfogni tudunk. A bennünk 
élő hitet tárgyától megfosztani ennek tagadása által annyi 
mint természetünket megcsalni és egy tehetségünket 
egészséges foglalkozás helyett kinos fájdalmakra kárhoz-
tatni. Miért van az, hogy pogányok és eretnekek oly 
könnyen térnek meg, mig némely bölcselők oly nehezen 
adják fel tévelyeiket? Mert az eretnekek sőt a pogányok 
is már valami természetfölöttiben hisznek, és habár a tel-
jes igazságon kivül esnek, de nem esnek a természeten 
kivül. A bölcselkedő ellenben, a ki tisztán esze körébe 
zárkózik be és igy minden hitet feladott, folytonos hadi 
lábon áll az emberi természettel és egy soha ki nem 
elégített törekvés gyötrelmeinek van zsákmányul oda 
dobva. S minthogy a szivében élő ez a kielégítetlen 
törekvés nem egyéb mint a lélek vágyakozása Istenhez, 
azt az ember csak ugy elégitheti ki, ha eszméi, gondo-
latai, meggyőződései körében neki újra feltűnik az Isten, 
a hit világánál. A leghíresebb kételkedőknek velőtrázó 
jajkiáltásai Byrontól kezdve A. de Mussetig, J . J . Rous-
seautól Jouffroyig, mindenkinek, ha az igazságot keresi, 
a legjobb felvilágosítást adhatják erre az igazságra nézve. 

Mit mondjunk ily borzasztó lelki romok láttára arról 
a természetellenes stoicismusról, a negatio ama hidegvé-
rüségéről, a mely „képes remény nélkül élni?" Ha a 
gondolataikkal szabadonczkodók némely Catói nekünk azt 

') A. de Musset. 

vetik a szemünkre, hogy az emberiségnek világosság he-
lyett chloroformot adunk, melytől elalszik, és azután 
ismeretes szerénységükkel azt mondják : Ti képviselitek a 
vigaszt, mi az igazságot: akkor éppen az a kérdés, hogy 
hát ők csakugyan — az igazság-e. Mig hogyha mi csak-
ugyan a vigasztalás vagyunk, akkor ez részünkre egy 
végtelen praesumtio, egy messzevágó praescriptio, egy 
megdönthetetlen előzetes ítélet ügyünk igazsága mellett, 
és végtelenül szomorú dolog, ha valaki oly szívtelen, 
hogy e bizonyíték ereje iránt nincs érzéke. Igaz, lehetsé-
ges a lélek szükségleteivel játékot űzni : de túltenni ma-
gát azokon nem lehet, és az oly tan, mely az embert 
megvigasztalja, teljesen azonos körülmények között bizo-
nyosan közelebb esik az igazsághoz mint az, a mely az 
embert a kétségbeesés örvénye felé tereli. Hogy mi (hi-
vők) az igazságot birjuk, mondá Montaigne, annak bizo-
nyítékai a mi erényeink, és hozzáadjuk mi, — az a 
megnyugvás, melyet hitünk nyújt. A hit által termelt 
erényekben az erkölcsi világrend tesz tanúbizonyságot 
hitünk mellett, a lélek megnyugvásában az értelmi világ-
rend mondja ki, hogy a mi keresztény hitünk igaz. Sem 
azt, sem ezt a bizonyítékot nem lehet lerombolni az em-
beri természet felforgatása nélkül, a melynek első joga és 
első kötelessége, az értelmetlen lények nagy világának 
élén észszel birni és — hinni. (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január hó 23. A kisdedóvás. II. — 
A képviselőház már ötödik napja tárgyalja a kis-

dedóvásról szóló törvényjavaslatot és a vita bizonyosan 
át fog húzódni a jövő hét közepéig, ami korántsem bi-
zonyítja azt, amivel a kormány részén maguknak hízeleg-
tek, hogy ugyanis a képviselőház lelkesedéssel támogatná 
Csáky A. grófnak e törvényjavaslatban lefektetett összes 
szándékait, hanem inkább azokat igazolja, kik — mint 
mi előző számunkban — súlyos aggodalmaikat fejezték 
ki a tetszetős álarcz mögé bujtatott czélzatok fölött. 

Természetesen a kisdedóvás szükségét senki sem ta-
gadhatja és ennyiben a képviselőház többsége pártkü-
lönbség nélkül — a szászokat és Mocsáry Lajost kivéve 
— hajlandó elfogadni a javaslatot részletes vita alapjául ; 
de már a részletes intézkedések legtöbbje ellen oly súlyos 
kifogások emeltettek, melyek előtt a közoktatásügyi mi-
niszter is kénytelen volt meghajolni és helyesbítésükbe a 
részletes vitánál beleegyezni ; más kifogások elől azonban 
kitért, pedig azok mind együttvéve sem merítik ki a ja-
vaslat ellen emelhető alapos aggodalmakat. Mindezekről 
alább szólunk röviden. 

Általában meglepett minket a szóban levő javaslat 
alkalmából fölhangzott fellengző szónoklatok árja a ma-
gyarosítás érdekében, melyet bizonyára nem indokol vala 
a három szász és az egy Mocsáry felszólalása. Minden 
pártról szükségesnek tartották ez eszmét oly terjedel-
mességgel s annyi változatban csillogtatni, mintha az 
valami ujitás volna, melylyel a magyar államiságot kife-
jezésre s érvényre is csak most juttatnók a kisdedekkel. 
E különben ékesszóló beszédek csak a tót s szász luthe-
ránusoknak, valamint a román s szerb görög-keletieknek 
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szólhattak, mivel az ország nagy katholikus többsége az 
állami nyelv ápolása és terjesztése körül nemcsak most, 
hanem a Bach-korszak idején is oly nagy eredményeket 
mutathat föl, minővel a református felekezet egyáltalán 
nem, az állami oktatatásügy pedig csak itt-ott dicseked-
hetik. És a szép számmal létező katkolikus kisdedóvók-
ban a magyar nyelv sok tót s német ajkú helyen régóta 
divik, anélkül, hogy a kath. alapítók ebből valami külö-
nös érdemet kívánnának maguk számára levonni, de anél-
kül is, hogy a kormány vagy képviselőház ezt észrevenni 
látszanék ; pedig méltányos s igazságos volna, hogy a 
midőn gr. Csáky A. és annyi meg annyi szónok a kis-
dedóvásról szóló törvényjavaslat alkalmából oly sok szavat 
pazarolnak a magyarosításra, legalább mellesleg megem-
lékeznének azok érdemeiről, kik miuden hűhó nélkül tet-
tekkel szolgálják a magyar állam konszolidáczióját. 

Hasonló egyoldalúságot vagy szükkeblüséget tanúsí-
tottak azon protestáns szónokok, akik a kisdedóvás nagy 
emberbaráti intézményét a protestáns Németország kez-
deményezésére vezették vissza, holott ország-világ tudja, 
hogy az a katholiczizmusnak köszönheti eredetét, amely-
nek mindenkor hőn lüktető felebaráti szeretete rnegal-
kotá a gyermek-menedékházakat, kisdedóvókat, árva- s 
lelencz-házakat, amely keresztény szeretet lelkesité paulai 
sz. Yinczét, Garaventa Lőrincz genuai áldozárt, Don Bos-
cót és Roussel párisi abbét ama nagy alkotásokra, me-
lyeket minden igazságos ember csodál és tisztelettel el-
ismer. 

Ami már illeti ama kifogásokat, melyeket a képvi-
selőházban a kisdedóvásról szóló javaslat ellen fölhoztak, 
a miniszter ur, bár több izben felszólalt, következetesen 
kitért azon aggály elől, hogy ki s miként fogja megha-
tározni, mely szülők lesznek kötelesek 3—5 éves gyerme-
keiket az óvodákba küldeni ? Ennek meghatározását nem 
lehet az ez ügyben kibocsátandó szabályrendeletre bizni, 
lévén az állampolgároknak alkotmányos joguk arra, hogy 
amidőn a törvény valakit valamire kötelez, félreérthetet-
lenül s szabatosan jelentse ki azt is, hogy ki légyen ez 
a valaki és mikor kezdődik vagy végződik, mily körül-
mények közt érvényesül e kötelezettségének hatálya ? 

A második kifogás, mely fölött gr. Csáky A. szin-
tén jobbnak látott hallgatással elsiklani, szintén arról 
tanúskodik, hogy a minisztérium kellő előtanulmányok s 
megfelelően köteles előkészültség nélkül terjesztette elő 
e javaslatát. Ez ugyanis mindenek fölött pénzkérdésen 
fordul meg és a törvényhozás ezt megitélni nem képes, 
mig hivatalosan ki nem mutatják, mely községek képe-
sek sajátjukból fedezni a kisdedóvók költségét és melye-
ket kellene s mily arányban az államnak ebben segélyez-
nie. Addig a törvény végrehajtása lehetetleuné válik. 
Tudta ezt a miniszter ur, csakhogy ott vannak a már 
fennálló, nagyobbára katholikus kisdedóvók és ezekre 
akarja ő rátenni a kezét, mint előző számunkban bőveb-
ben kifejtettük ; ami egyértelmű volna azok „elközösité-
sével", kath. szándékú alapítványunk jogi természetének 
meghamisításával és az államba vetett hit, jogérzet ki-
játszásával. 

Ez iránt a kétséget nem oszlatja el a miniszter azon 
ujabb kijelentése, hogy a „fobászszerü imának* nevezett 

raczionalista vagy talmud-féle konnivenczia helyébe haj -
landó a részletes tárgyalásnál oly módosítást fontolóra 
venni, amely „tisztán felekezeti jellegű óvóban az imára 
vonatkozólag specziális intézkedést" tartalmazzon. Ez 
nem elégíthet ki senkit. Ugyan fura konczesszió az, mely 
Magyarországon, hol az alkotmány s királyi eskü bizto-
sitja a hitvallások jogait, a miniszter hozzájárulásától 
teszi függővé, hogy „tisztán felekezeti jellegű" óvóban 
vagy más intézetben az illető hitvallás imáját mondhas-
sák ! Ilyen az alkotmányos érzék ma hazánk hivatalos 
köreiben, melyek hivatva vannak az alkotmányos jogok 
s szabadságok fölött őrködni. 

A kérdés azonban azon fordul meg, hogy szabad-e 
mellőzni akár óvóban, akár az állami s köz-élet bármely 
terén a kereszténységet és ápolni a felekezetnélküliséget ? 
Nem ismerünk alkotmányunk alaptörvényei közt egyet 
sem, és senki sem fog olyat idézhetni, amely a felekezet-
nélküliséget az állam s kormány zsinórmértékéül szabná, 
ez a kozmopolita liberalizmus találmánya, mely ennek 
álarcza alatt kezdte s folytatja az országok s nemzetek 
dechristianizáczióját a szintén kozmopolita zsidóság nagy 
örömére a szabadkőművesség vezetése alatt. Magyarország 
az alkotmány értelmében az ősrégi kath. egyházon kívül 
ma is csak a bevett keresztény hitvallásokat ismeri ; en-
nélfogva kereszténynek kell lennie az óvónak is, hacsak a 
17 millió keresztény honpolgár mellőzésével nem akarnak 
a törpe zsidó kisebbségnek előjogokat biztosítani azzal1 

hogy egy-két zsidó kisded miatt 60—80 keresztény gyer-
mek „felekezetnélküli" vagyis igazabban „kereszténységtől 
mentes" fohászt rebegjen. A magyar állam keresztény 
hitvallásai az Apostoliam alapján állanak és ez alapon 
lehetne az összes állami, községi s felekezeti óvókba oly 
imát behozni, mely a keresztényeket közelebb hozná egy-
máshoz, föltéve, hogy a protestáns s görög nem egyesült 
keresztények csak fele annyi türelmet tanúsítanának a 
katholikus többség iránt, mint a mennyi előzékenységgel-, 
sőt hitelveik föladásával igyekeztek az izraeliták kedvében 
járni a kath. egyház ellenében. Ha ez azonban a feleke-
zetek ismeretes szükkeblüsége és a zsidókkal való czim-
boráskodása miatt lehetetlen volna, akkor sincs jogosítva 
a kormány a felekezetnélküliségnek nevezett keresztény-
ség-tagadást dédelgetni ; mert ez esetben a méltányosság 
s jogérzet csak egy expedienst találhat, azt ugyanis, hogy 
az állam, ahelyett, hogy a felekezetnélküliségnek hivata-
losan és a keresztény többség adófillérein propagandát 
csinálna, segélyezze inkább a különböző hitközségeket hit-
vallásos óvók állításában és fentartásában. Erre az 
államnak több oka van, de a sok közöl csak 
egyet említek. Nézzék a szocziálisták, kommunisták, nihi-
listák, internácziónalisták szervezett mozgalmait, melyek 
ellen Vilmos, német császár egész befolyását latba veti, 
és egész Európát közös védelemre szólít, amelyek ellen a 
manap mindenható tőke hiába szövetkezett, melyek az 
oroszok czárját éjjel-nappal rettegésben tart ják ! Honnan 
kerültek ki e félelmes tömegek? A felekezetnélküli óvók-
ból s iskolákból. Vigyázzanak kormányférfiaink s politi-
kusaink, nehogy nevükhöz s uralmukhoz tapadjon azon 
szégyenfolt, hogy a felekezetnélküli óvókban, hová épp a 
mostani társadalom kitagadottjainak gyermekeit csődítik, 
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valamint a felekezetnélküli iskolákban, hol szintén mel-
lőzik a positiv vallást, nagyra növelték azt az elemet, 
mely minden keresztény társadalomnak s állami rendnek 
örökös ellensége épp azért, mert nincs positiv va l lása . . . 

Es ennek egyik fő posztulátuma az — ami szintén 
nem jött szóba a képviselőház eddigi tárgyalásai folya-
mán — hogy az állítandó óvó-intézetekben csali oly óvó-
nőket és dajkákat lehessen alkalmazni, akik nemcsak 
névleg keresztények, hanem át vannak hatva a keresztény 
felebaráti szeretet fölemelő érzetétől. Es ezt a kisdedóvás 
müvének sikere érdekében is hangoztatjuk s a törvénybe 
való felvételét követeljük. Keresztény szülők nem fogják 
s nem is kötelezhetők oly óvóba járatni gyermekeiket, 
mely zsidó óvónőre bízatnék ; katholikus szülők s gyá-
mok nem adhatják át kisdedeiket, protestáns vagy más 
felekezetű óvónő kezelésébe, ha lelkiismeretüket megter-
helni nem akarják. Ebből a többi közt az is következ-
hetik, hogy, ha a törvényhozás bölcsesége a kisded-óvás-
ról szóló javaslatba nem veszi föl az általunk hangozta-
tott módosításokat, az óvók a vallási béke megbontásának 
ujabb elemét fogják képezni, és óriási mértékben ismét-
lődni fog az a harcz, mely az 1868. LIII. törvény sze-
rencsétlen rendelkezései miatt a vegyesházasságok és „el-
keresztelések" ügyében lázban tart ja az egész orszzágot. 

Reméljük, hogy a kisdedóvásról szóló javaslat való, 
humanitárius czélját sem gr. Csáky A., sem az ország-
gyűlés két házának többsége nem fogja alárendelni a fe-
lekezetnélküliség szabadkőműves agyrémének, hanem tisz-
teletben fogja tartani az egyház s hitvallások alkotmányos 
jogait s igazait és nem fogja megengedni, hogy a leg-
szegényebb néposztályok, melyek nem gondoskodhatnak 
házi nevelés-oktatásról, nem is válogathatnak a külön-
böző tanintézetekben, ne fosztassanak meg vallásuktól, 
gyermekeik az egyedül erkölcsös keresztény neveléstől 
és majdan a haza kötelességszerető polgároktól. 

- f 

Esztergom. Archi-Episcopi vota, gratiarum actio et 
adhortatio.1) — 

Venerabïles fratres et filii in Christo dilectissimi ! 

Gratia vobis et pax a Deo Pâtre nostro, et Domino 
Jesu Christo. His etiam novo hoc anno S. Pauli Apostoli 
verbis, ab eo in omnibus fere suis epistolis usitatis Vos 
iterum saluttf V. Fratres et Filii in Christo Dilectissimi, 
qui estis mihi ad convivendum et commoriendum, quive 
ad renascentis anni primordia certatim quasi vestris fra-
ternis filialibusque optimis pro incolumitate mea votis 
praevenistis, pro quibus dum toto cordis affectu gratias 
ago, una precor et opto abundantiam omnium bonorum 
ac donorum, quae in salutatione S. Pauli continentur, de 
qua inquit S. Chrysostomus : „Sufficit sola Pauli salutatio 
gratia implere eum, qui ita salutatur" ; quae dona bona-
que haec sunt : fides, spes, Charitas, virtutes, earum aug-
menta, remissio peccatorum, illuminationes intellectus, 
impulsus voluntatis ad piam vitam, bona opera, in iis 
perseverantia, ipsa denique vita aeterna. Inclusa pace, 

A boldogult főpásztor hattyúdala. Nagyböjti körlevele is 
készen van ugyan, de még nem jelent meg. A szeri:. 

pace illa, quam habet anima justa cum Deo, et quae 
exsuperat omnem sensum. 

Sinite, ut his quaepiam adjiciam ad meam, vestram-
que doctrinam apud animum nostrum perpendenda. Ad 
Sacerdotium evectis sublimior in Ecclesia Christi collata 
est dignitas. Verum quo illustrior est nominis nostri 
splendor, eo ab omni labe puriores, omnique virtutum 
genere praestantiores simus est necesse, ut tantum caete-
ros mentis quantum gradu antecellamus. Qua enim de 
causa arbitramur nos constitutos salem terrae, lucem 
mundi, civitatem supra montem, nisi ut inculpatae vitae 
exemplis animos, veluti sale condiremus, et errorutn 
tenebris offusas, obductasque mentes illustraremus, ut 
coelestis Jerusalem formám atque imaginem exhiberemus, 
ad quam reliqui homines vitam suam componerent, et 
quoad eius fieri potest in se ipsis exprimerent ? Quemad-
modum enim solem reliqua sidera respiciunt, ut clarissi-
mam ab eo lucem mutuarentur, ita in nos omnium oculi, 
atque ora conversa sunt. Nos contemplantur, ut splendo-
rem a nobis recte factorum claritate possint haurire. 
Compertum vero, atque exploratum est, sale sublato 
insalsas epulas nihil sapere ; exstincta luce tenebras 
exoriri, ruente civitate omnia miserabili excidio corruere, 
ac in eandem trahi ruinam. Hoc autem tunc fit, cum ii, 
quorum est aliorum animos ad omnem sapientiam infor-
mare, et quasi de suo lumine, lumen in aliorum mentes 
diffundere, aut non solida docent, sed stulti cum sint, 
fatue loquuntur, ') aut non ita, ut loquuntur, vivunt. Ex-
tollunt enim virtutes, et in omnem ipsi turpitudinem, in 
gravia scelera maximo cum animarum detrimento prae-
cipites feruntur. Haud absimiliter eorum Ecclesiae mi-
nistrorum doctrina contemnitur, rejicitur, qui cum ipsi 
vitam sacris canonibus non conformem vivunt, nihilomi-
nus alios monere, corrigere, et in officio continere, alios 
a vitiis abducere, atque ad virtutis tramitem revocare 
adnituntur. Qua enim fronte, qua libertate alios repre-
hendent, si iidem aut paribus vel etiam gravioribus ex-
cessibus sint obnoxii, si vitia, suae pastorali curae credi-
torum incendant, dentque morbo vitiorum exemplo suo 
excusatam licentiam. 

Felices profecto illi, qui sanctae suae vocationis 
indesinenter memores, vitam ab omni contagione puram 
traducuiit, et ita quidem traducunt, ut nec improborum 
maledicendi libido, nec invidorum obtrectandi licentia, 
quid carpere in ipsis possit, inveniat. Hoc est quod gen-
tium Apostolus, in suo requisivit discipulo Tito, cui in 
mandatis dedit: „In omnibus teipsum praebe exemplum 
bonorum operum in doctrina, in integritate, in gravitate. 
Verbum sanum irreprehensibile : ut is, qui ex adverso 
est, vereatur nihil habens malum dicere de nobis." 2) Hoc 
idem ursi^ alium suum discipulum Timotheum his allo-
quens verbis: „Tu autem o homo Dei, sectare justitiam, 
pietatem, fidem, charitatem, patientiam, mansuetudinem."3) 

Si ullum fuit tempus, quo opus fuerit, ut nos qui 
sumus Ministri Christi et dispensatores mysteriorum Dei'1) 
vitam integram et sceleris puram ducerent, neque solum 
a malo, sed etiam ab omni specie mali remotissimam : 

i) Isai. 32, 6. 2) Tit. 2, 7 et 8. 
=») I. Timoth. 6, 11. *) I. Corinth. 4, I. 



56 RELIGIO. 

hoc est profecto, quo tarn atrox in Ecclesiam bellum am-
motum est, ut inexplebili odio'ecclesiasticus praesertim ordo 
ad extremum quodammodo ictum designatus esse videatur. 

Una tantum sanctitas vitae, cuius splendor ac nitor 
nulla obscuraretur nebula, haec una poterit earn de coelo 
impetrare virtutem, qua strenue praelia Domini possimus 
praeliare, atque fidelem populum in fide, fidelitate, obse-
quio et amore, quibus unam, sanctam, catholicam Eccle-
siam, huiusque divinitus constitutum visibile Caput, suos-
que animarum pastores prosequitur, conservare. 

Intelligimus jam cur Pius IX. Pontifex Maximus 
universos Ecclesiasticos viros, monitos et excitatos vole-
ba t 1 ) „ut serio cogitantes ministerium, quod acceperunt 
in Domino, omnes proprii muneris partes diligentissime 
impleant, domus Dei decorem summopere diligant atque 
intimo pietatis sensu sine intermissione instent obsecratio-
nibus, et precibus, et canonicas horas ex Ecclesiae prae-
cepto persolvant, quo et divina sibi auxilia ad gravissima 
officii sui munera obeunda impetrare et Deum christiano 
populo placatum ac propitium reddere possint." 

Ut vitae sanctitati accedat in Ecclesiae ministris 
doctrina, novimus ex S. Paulo, qui suum Timotheum 
monebat : 2 ) „ Attende tibi et doctrinae, insta in illis, hoc 
enim faciens, et te ipsum salvum facies et eos qui te 
audiunt. " Tarn vita itaque, quam doctrina clarere debent 
Sacerdotes; nam „doctrina sine vita arrogantes reddit, 
vita sine doctrina inutilem facit," observât S. Isidorus 
Hispalensis.3) 

Qua de re audiamus sapientissima verba, quibus ad 
graviora studia nos provocat Summus Pontifex Leo XIII.4) 
„Causae profecto graves et omnium aetatum communes 
decora virtutum multa et magoa in Sacerdotibus postu- ; 
lant ; verumtamen nostra haec aetas plura quoque et ma-
jora admodum flagitat. Revera fidei catholicae defensio, 
in qua laborare maxime Sacerdotum debet industria, et 
quae est tantopere his temporibus necessaria, doctrinam 
desiderat non vulgarem, quae non modo sacras, sed etiam 
philosophicas disciplinas complectatur, et physicorum sit 
atque historicorum tractatione locuples. Corripiendus est 
error hominum multiplex, singula christianae sapientiae 
fundamenta convellentium, luctandumque persaepe cum 
adversariis apparatissimis, in disputando pertinacibus, qui 
subsidia sibi ex omni scientiarum genere astute conquirunt." 

Gratia Domini Nostri Jesu Christi sit cum Spiritu 
vestro, qui benedicat nos in omni benedictione, ut simus 
sancti et immaculati in charitate. 5) 

Strigonii, die 1-a Januarii 1891. 
Joannes Cardinalis Simor, m. p. Archi-Episcopus. 

Encycl. Qui pluribus. 3) I. Timoth. 4, 16. 
3) L. 3. Serm. c. 36. 4) Encycl. Etsi nos. 
5) Ephes. 1, 2—4. 

SIMOR GYÁSZ. 
Âz esztergomi főkáptalan gyász-jelentése. 

Az esztergomi főkáptalan szomorú szívvel jelenti 
mélyen tisztelt és hőnszeretett főpásztorának, főmagasságu 
és főtisztelendő Simor János urnák, a római szentegyház 
szent Bertalan szigetéről czimzett áldozár bibornokának, 
az apostoli szentszék született követének, Magyarország 
hgprimása, fő- és titkos kanczellárjának, esztergomi érsek, 
ő felsége valóságos belső titkos tanácsosának, szent István 
rendje főpapjának és nagykeresztes vitézének, a szicíliai 
szent Január-rend nagykeresztes lovagjának, Esztergom 
vármegye örökös főispánjának, a magyar tudományos aka-
démia igazgató tagjának, római nemes és Budapest fővá-
ros díszpolgárának, a bécsi és budapesti tud. egyetemek 
bekebelezett hittudorának, a löweni kath. egyetem tiszte-
letbeli tudorának, a magyar főrendek háza tagjának, fél-
százados áldozárnak stb. folyó évi január hó 23-án, reg-
geli fél nyolcz órakor, erények és tettekben gazdag és 
áldásos életének 78-ik, püspökségének 34-ik, hgprimási és 
érseki méltóságának 25-ik évében, a haldoklók szentségei-
nek ájtatos fölvétele után tüdőszélhüdésben történt gyá-
szos elhunytát. Az urban elhunytnak hült tetemei, folyó 
évi január hó 28-án délelőtti 10 órakor fognak az érseki 
palotában ünnepiesen beszenteltetni és a gyászistentiszte-
let után a főszékesegyház sírboltjában örök nyugalomra 
elhelyeztetni. Esztergom, 1891. január hó 23. 

Az örök világosság fényeskedjék neki. 

Az apostoli király condoleálása. 

Bécs, udvari iroda. Jan. 23. d. e. 11 óra. Legfelsőbb 
meghagyás folytán sietek a főtisztelendő székes főkápta-
lannal tudatni, hogy ő cs. és apostoli királyi felsége mé-
lyen meghatva szeretve tisztelt főpásztorunk, Magyaror-
szág nagyérdemű bíboros hgprimásának gyászos, az egyház 
és az államnak alig pótolható veszteséget okozó elhunyta 
által, e szomorú hírről a legbensőbb részvéttel értesült s 
osztja a székes-főkáptalan és az egész ország méltó fáj-
dalmát nagy halottjuk fölött. Pápay. 

Samassa József egri érsek részvét-irata 
a főkáptalanhoz. 

Mély megilletődéssel veszem a lesújtó hírt ő emi-
nencziájának elhunytárój, mely az egyházat és hazát egy-
aránt gyászba borítja. 0 mindkettőt áldást árasztó szere-
tetének heve, tehetségeinek fénye s jellemének nagysága 
által dicsőítette meg, méltó, hogy mindkettőnek bánata 
ravatalánál egyesüljön. A megdicsőült iránti elévülhetlen 
hálámnak jeléül a gyászszertartást magam kívánván vé-
gezni, a főtiszt, főkáptalan erre vonatkozó elhatározásáról 
szives értesítését kérem. Samassa érsek. 

Á „Religio" távirata. 
Méltóságos és főtisztelendő Majer István Püspök, 

Helynök Urnák Esztergomban. 
A méltóságos főkáptalan fájdalmában hódoló tiszte-

lettel részt vesz 
a „Religio" szerkesztősége. 

TARTALOM. Vészé*eszmék és Tanulmányok : f Simor János. — Simor János bibornok végrendelete. — Papi lelkület. — Istenben hinni 
az emberi természet törvénye. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A kisdedóvás. — E s z t e r g o m : Archi-Episcopi vota, gratiarum 

actio et adhortatio — Simor gyász. 

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

Budapest, 1891. Rudnyáuszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.A 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, j a n u á r 28 . 8. I. F é l é v . 1891. 

S I M O R - G Y A S Z 
Magyarországon. 

Ezt a lapot egészen az elhunyt nagy főpap emlékezetének szenteljük. 
Szük lesz a lap kerete, azt előre látjuk. Simor János hírneve nem fér el Magyar-

ország határai között : hogyan férne el egy szerény vallásos lap keretében mind az, mit az ő 
halála egész Magyarország államának, társadalmának, közvéleményének, sajtójának, tiszteletből, 
elismerésből, vallásos és hazafias hálából — ajkaira, egész életébe kivarázsolt? 

Pápa, király, az országgyűlés és a kormány, a főváros és az érdeklett törvényhatóságok, 
egyháziak és világiak, katholikusok és más vallásúak — szóval az egész ország oly megható, 
monumentális nyilatkozatokban oly gazdag parentáczióval búcsúzik el az örökkévalóság küszöbéről 
is még hazájának áldást és bucsucsókot osztó főpásztortól, hogy ez az országos búcsúzás igazán 
felülmúlja a legfényesebb gyászbeszéd gazdagságát és felér, — ha azt felül nem múlja, — azzal 
a világraszóló óváczióval, melynek a boldogult aranymiséje alkalmából részese volt. 

Halála a boldogultat oly magasra emelte ki a gyarlóságok köréből, hogy dicséretének 
összegyűjtése, bizonyára adulat ionak, hizelgésnek még csak gondolatban sem vehető többé — senki 
részéről. Nem az ő részéről, a kit fallaci laude seducere „csalfa dicsérettel megejteni" (S. Aug.) 
a mint életében vajmi nehéz vala, ugy most már többé nem is lehet; nem az én részemről, 
akinek bizony egyátalában semmi érdeke sem lehet — holt embernek hizelegni; nem a katholikus 
vallásosság ez ős közlönyének diszes olvasó-közönsége részéről, a melynek bölcsesége jól tudja, 
hogy a legfényesebben megfutot t pályának is eljön az ő érdektelen, részvétlen történetirása, a 
melynek számára a közelismerés közt kihirdetet t fényes tulajdonokat és érdemeket összegyűj-
teni a fiúi kegyeletnek és halának legédesebb kötelessége volt és lesz mindenkoron. 

Más koszorút, az elköltözött nagy főpásztorhoz méltóbbat, ennél, ez a lap, a mely a 
kegyes atya jóindulatát in prosperis et in adversis nem egyszer volt szerencsés tapasztalni, ugy 
sem tehet le arra a dicsőséggel megtel t papi ravatalra, a melytől a hervadó virágokból font koszorúkat 
a boldogultnak egyszerűségből öntöt t főpapi jelleme végrendeletileg eltiltotta, — megelégedvén azzal, 
a mi őt az örökkévalóságba hozzá legillőbben kiséri át, — a közszeretet búcsúzó, üdvöt esedező 
fohászával. Pondus enim meríti Charitas est. {Hugo Card.) A ki ugy szolgált Istennek és az ő 
egyházának, Magyarországnak és az ő királyának mint Simor János, — annak neve és sirja egy-
magában, minden hervadó virágdisz nélkül is, oly hatalmas középpontja a közszeretet és elismerés 
gravitácziójának, hogy sulyul vagy diszül az mindegy, virágokat szórni reá, akár szóból készülteket, 
akár földből termetteket, csak hiúság, vanitatum vanitas lehet az ő átszellemült szemében. 

Mikor Róma a bibornokság fejedelmi pompájával diszité fel Simor János érdemeit, mi 
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m á r akkor val lot tunk egy hárfa pengésében Simor J á n o s lelke tartalmának nagy becsére. Már 
akkor hirdettük, rá czélozva, La t ium múzsáinak zengzetes nyelvén : 

. . . „Velut sol, lumine proprio 
Mens celsa fulget." 

Mint nap : a magas elme saját fényében ragyog ! 
így ragyogot t Simor János é le tében; igy ragyog ha lá la u tán — még fényesebben. 
És most te, a siralom völgyéből kiszabadult lélek, ha a Mindentudó látásában már látod 

a rava ta loda t körülözönlő sok és nagy hódolatok há ta mögöt t meghuzkodva e csekély egyházi lap 
igénytelen igyekezetét a nemzet , a király, az egyház gyászának, t iszteletének, fá jda lmának össze-
gyűj tésében: oh t ek in t s le ide s add reám, most már onnan a magasból , szent áldásodat, és ne 
feledd kérlek, hogy — a m i n t szeretem és szolgálom most dicső emlékezetednek érdekeit halálod 
u t á n : igy szerettelek, igy szolgáltalak téged — mikor i t t voltál — lent, köztünk. 

Have pia anima ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. A főmegye búcsúja a föpásztortól. — 
Az esztergomi főkáptalan következő levelet intézett 

az esztergomi főmegye papságához : 

Venerabűes in Christo Fratres! 
Funestissimam quae hodie illuxit, non Archidioecesi 

tantum huic Strigoniensi, sed tóti, qua patet Regno Ma-
riano diem vobis Dilectissimi in Christo Fratres annun-
ciamus obitus Emmi et Rssmi quondam Domini Joannis 
S. R. E. Cardinalis Simor, Principis Primatis Regni Hun-
gáriáé, AEppi Strigoniensis, Patris et Praesulis nobis, 
dum in vivis esset amantissimi et veneratissimi, nunc jam 
pia memoria tristissime recolendi, utpote qui 23-a curr. 
mensis, post paucorum dierum gravem infirmitatem, 
susceptisque moribundorum sacramentis piissimam Domino 
animam reddidit. 

Quisnam fuerit ille, — sacerdos intemeratae fidei 
purissimorumque semper morum, Praesul zelantissimus, 
strenuus, vigil, solers et prudens, subditorum, secularium 
non secus ac sacerdotum in bonis operibus exemplum 
splendidissimo fulgentius, Regis Apostoliéi fidelissimus 
semper Capellanus, in bonis charae Patriae servitiis prae= 
standis conscientiosus et indetessus, castrorumve Israel 
defensor intrepidus ; viduarum, orphanorum et pauperum 
pater munificentissimus, scientiae quae vere talis est, om-
niumque bonarum artium Maecenas, fautor et cultor ; 
doctus, pius et castus, suavis et misericors, sobrius, hu 
milis et devotus — haec omnia, ut a decenniis quotidiano 
usu omnibus nota hodie denuo vobis enarrare deficit vox, 
ob nimii doloris acerbitatem faucibus haerens, sed et de-
ficit locus, quum meritis virtutibusque defuncti Praesulis 
enarrandis non brevis libellus sed nec voluminum series 
longa suf'ficere videatur. 

Talis fuit, talem ilium habuimus, talem venerati, et 
in quantum filiorum imperfecta fragilitas permisit imitati 
sumus et secuti, dum inter nos ambulans, Sedis prima-
tialis dulce decus exstiterit, nobilissimum et fulgidissi- ; 

mum ; — sed talem hodie perdidimus, si tarnen perdidi-
mus, quem pro infulis terrestribus et caducis jam acce-
pisse firma spe credimus coronam illam immarcescibilem, 
quam Dominus reposuit omnibus, qui diligunt adven-
tum ejus. 

Sed non perdidimus ilium ; qui manet in nobis 
doctrina et exemplum ejus, virtutum celeberrima fama, et 
sanctae inter nos conversationis, haud unquam ut spera-
mus, peritura vestigia; manet ingens bonorum copia ope-
rum quorum auctor exstitit, quaeve, solidis innixa funda-
mentis efficient, ut nomini illius post saecula adhuc 
benedicant generationes venturae, quarum miseriae et 
spirituali et corporali, opibus prudenti et pia parsimonia 
congregatis succurrere, sanctae providentiae illius supera-
bundanter successit, non vanae gioriae sed hoc unico 
ductus in omnibus his studio, ut confertam accipiat quon-
dam et coagitatem mensuram, illam, quam nunc jam 
angeli in sinum miserunt illi, qui dum rationem dederit 
villicationis suae, certe inventus est plus et superfluum 
habens. 

Sed jam finis imponendus sermoni, quem, prout de 
vivo libentissime ultro quoque traheremus, utinam de 
mortuo non fuisset, nisi post longam adhuc seriem anno-
rum inchoandus! Qui ilium nobis dederat Dominus, idem 
et abstulit ; quia idem est Dominus qui benedicit. idem 
qui affligit pro sapienlia sua aeterna filios suos ; sit no-
men Illius benedictum, — memóriám vero Joannis Car-
dinalis. Simor non obliterabit ulla antiquitas, quia scrip-
tum est — Dan. X I I . 3. — „Qui autem docti fuerint, 
fulgebunt quasi splendor firmamenti, et qui ad justitiam 
erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas aeternitates." 

Corpus defuncti Charissimi Archi-Praesulis die 28-a 
curr. lugubri funere cryptae Basilicae inferetur. Solemnes 
missae de Requiem die 3-a, 7-a et trigesima post obitum 
celebrabuntur. 

Datum Strigonii, die 23-a Januarii 1891. 
Capitulum Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis'. 
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Győr, január 26. Simor-gyász a győri egyházmegyé-
ben. — Győr városa és az egész egyházraegye gyászt 
öltött az esztergomi nagy halott fölött, ki egykor tiz 
éven a. mienk volt, s kinek szive — testamentuma mu-
tatja — mindvégig melegen vert Győr felé. 

Megyés püspökünk ő nagyméltósága külön e czélra 
kiadott körlevélben elrendeli a gyászszertartásokat. Szer-
dán, 28., a székesegyházban személyesen tart a boldogult-
ért ünnepélyes Requiemet, melyre a városi hatóságok és 
előkelőségek külön meghívót kaptak ; megelőző napokon 
a város összes harangjai egész órán át fognak megszó-
lalni ; a püspökvár tornyáról, a középületeken, de ma-
gánházakon is gyászlobogók lengenek. A városházán a 
gyászeset alkalmából rendkívüli gyűlés volt, s a teme-
tésre küldöttség választatott. Amugyis képviselve lesz 
Győr papsága, a Simor alapította kisebb szeminárium, s 
az általa virágzó leányiskola s kórházzal gazdagított 
Győr-Szigetb. Megyeszerte minden plebánia-templomban 
requiem lesz, igy rendeli azt az említett főpásztori kör-
levél. 

Midőn ezekről a „Rel."-ban megemlékezünk, nem 
tehetjük azt anélkül, hogy ide ne iktatnók a püspöki 
körlevélből azon szavakat, amelyekkel megyés püspökünk 
a nagy halottnak képét markans, találó vonásokban állítja 
papsága elé: „Luget Ecclesia, luget Patria. Quanta glo-
riosus hie Antistes, tum in dioecesi Jaurinensi, cui decem 
fere annis praefuit, tum in archidioecesi Strigoniensi, 
quam 24 annis rexit, pro splendore domus Dei et cultus 
divini, pro custodienda cleri populique disciplina et bonis 
moribus fovendis, pro re educationis catholicae, pro cura 
orphanorum et infirmorum, pro sublevanda afflicta huma-
nitate, pro promovenda patriae utilitate, pro literis deni-
que et bonis artibus fuerat molitus, et zelo fatigari ne-
scio, largitate sane admirabili, effective etiam fecerat, 
omnes novimus. Columna haec ignea, quae religione in 
Deum, fide in Regem, amore in Pátriám, charitate in 
homines tanto tempore omnibus praeluxit, repente ex-
stincta est!" H. Gry. 

Az ország és a főváros. 
Az országgyűlés. 

Az országgyűlés mindkét háza nagy tisztelettel em-
lékezett meg f. hó 24-én az elhunyt herczeg prímásról, s 
ugy a képviselőház, mint a képviselőház az akkor tartott 
üléseket kizárólag csak a részvét-nyilvánitás tényének szen-
telte. Történeti szempontból figyelemre méltó az a jelen-
ség, hogy a képviselőház evangelikus és a főrendiház 
református elnöke a kath. egyházat feltűnő egyértelmű-
séggel uj czimmel illették, t. i. mindaketten csak azt mond-
ták, hogy a kath. egyház Magyarországban a „ leg-
nagyobb egyház", semmi több. A két ház üléséről a 
következőkben adunk tudósítást : 

A képviselőház. 
A képviseiőliáz f. hó 24-én délelőtt 10 órakor Péehy 

Tamás elnöklete alatt ülést tartott, melyen a ház tagjai 
szép számmal gyűltek össze. A mult ülés jegyzőkönyvé-
nek hitelesítése után elnök szólalt fel s a következőket 
mondta : 

59 

T. Ház ! A miniszterelnök úrtól vett hivatalos érte-
sítés és az esztergomi székesfőkáptalantól az éjjel vett 
hivatalos távirat folytán fajdalommal kijelentem a t. ház-
nak, miszerint Simor János bibornok, esztergomi érsek 
és Magyarország herczegprimá^a, tegnap reggel fél 8 
órakor Esztergomban elhunyt. 

Midőn országszerte harangok zúgása és fekete zász-
lók lengése hirdetik Magyarország legnagyobb egyházá-
nak mély gyászát, azt hiszem, a t. ház érzelmeivel talál-
kozom, midőn fölteszem, hogy a t. ház fájdalmának és 
részvétének az eseményhez méltó kifejezést adni kiván. 
(Altalános helyeslés.) 

Bátor vagyok indítványozni, hogy méltóztassék a t. ház 
elhatározni : először, hogy a fájdalmas eset fölötti részvé-
tének jegyzőkönyvileg kifejezést adni méltóztassék ; (Al-
talános helyeslés.) másodszor, hogy a képviselőház részé-
ről az elhunyt egyházfő ravatalára koszorút helyezni ha-
tároz ; (Altalános helyeslés.) harmadszor, hogy a házat 
küldöttség képviselje a halotti szertartásnál és a ház ezen 
küldöttséget bizza meg a koszorúnak a ravatalra való 
letételével. (Altalános helyeslés.) 

Azonkívül még bátor vagyok arra kérni a t. házat, 
hogy Magyarország legnagyobb egyháza tagjainak fő-
papja iránti érzelmének és figyelmének kifejezést adandó, 
méltóztassék elhatározni, hogy a mai napon az ülést nem 
folytatja ; (Elénk helyeslés.) és hogy hasonlóképen a 
temetési szertartás napján nem tart ülést. (Helyeslés.) 

Ha mindezeket méltóztatik elfogadni, ezt határozat-
kép kijelentem és egyszersmind kimondom, hogy a leg-
közelebbi ülésben fogom a küldöttség tagjaira vonatkozó 
előterjesztést a t. háznak megtenni." (Helyeslés.) 

Ezzel az ülés véget ért. 

A főrendiház. 

A főrendiház u. a. nap délelőtt 11 órakor Vay Miklós br. 
koronaőr elnöklete alatt ülést tartott. A kormány részé-
ről jelen voltak ; Szápáry Gyula gr., Csáky Albin gr. és 
Josipovich Imre. 

Vay Miklós br. elnök a következő beszédében em-
lékezett meg a herczegprimás haláláról : 

„Méltóságos főrendek! Az egész országban harangok 
zúgása hirdeti, hogy Magyarország bibornok herczegpri-
mása és az esztergomi egyházmegye érseke az örök életbe 
átköltözött. A dicsőült 1813-ban Székesfehérvárott szüle-
tett, tanulmányait majd Budán, majd Pozsonyban és Bécs-
ben végezte. 1836-ban a pesti Terézvárosban felszentelése 
után mint káplán működött; 1839-ben a pesti tudományos 
egyetem vallástanárává és prédikátorává neveztetett ki ; 
1840-ben a bécsi Pázmánem tanulmányi praefektusává 
előterjesztetvén, ezen minőségében a bécsi egyetemen 
theologia-judorrá avattatott. 1842-ben Bajna község plé-
bánosává neveztetvén ki s rövid 4 év elteltével az eszter-
gomi presbyteriumba az encyklopediai theologia tanári 
állására behivatott. 1847-ben az érseki megye titkári 
állását foglalta el, és ezen minőségben az egyház 
ügyeit 1850-ig oly kitűnően vezette, hogy már 1851 
elején a magyar kultusz-ügyek előadásával és vezetésével 
megbízatott. Ez időtől fogva a boldogult életpályája fok-
ról-fokra nagyobb körű volt; az udvar kápláni tisztet, 

8* 
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fehérvári kanonoki és széplaki apáti, majd udvari taná-
csosi méltósággal cserélte fel, mig 1857-ben őt urunk 
királyunk győri megyés püspökké kinevezni méltóztatott. 
Ezen méltóságában 10 évet töltött, mig az alkotmány 
helyreállítása előtt elhunyt herczegprimás helyébe, esz-
tergomi érseknek neveztetvén ki, a nemzet és az uralkodó 
közt létrejött kibékülés befejezéseül felséges urunkat, 
apostoli királyunkat szerencsés volt megkoronázni. 

A királyi kegyelmeken kivül a boldogult egyháza 
legmagasabb kitüntetésében részesült, amennyiben a ró-
mai katholikus egyház bíbornoki méltóságát is elnyerte. 

Kiváló müvei, a melyek részint humanizmusa és 
tudományszeretete mellett tanúskodnak, az esztergomi 
székesegyház építésének befejezése, az alsó papsági és 
tanítói nyugdijalapok létesítése, árvaházak és kórház épí-
tése, az esztergomi és győri egyházmegyékben épített 
templomok, a nagybecsű kéziratok és műkincsek gyűjte-
ményei : mind megannyi emlékek, a melyek a boldogult 
egyházfejedelem érdemeit kimutatják. 

A dicsőültben felséges urunk és apostoli királyunk, 
kipróbált tanácsadóját gyászolja; a katholikus egyház 
benne kiváló bíboros főpapját, főegyházmegyéje érsekét, 
a haza pedig az ujabbkori alkotmányos élet edzett baj-
nokát méltán kesergi. 

Ugy hiszem a méltóságos főrendek érzelmeinek adok 
hü kifejezést, a midőn indítványozom, hogy: 

1-ször a ház egyik elnökének vezetése alatt Eszter-
gomba küldöttség a gyászszertartáshoz menesztessék, 
a mely 

2-szor a főrendiház nevében a boldogult ravatalára 
díszes koszorút helyezne el. 

3-szor az esztergomi főegyházmegye főkáptalanjához 
részvét-távirat küldessék; 

4-szer a főrendiház a gyászszertartás befejeztéig 
ülést ne tartson, és 

5-ször, hogy a méltóságos főrendek bánatos érzel-
meiknek jegyzőkönyvben is kifejezést adjanak. (Altalános 
helyeslés.) 

Ha ezen indítványokat, a mint kiveszem, elfogadni 
méltóztatnak, a határozatot ily értelemben mondom ki. 
(Altalános helyeslés.) 

A küldöttség tagjául gr. Károlyi Tibor elnöklete 
alatt a következő tagok kiküldését vagyok bátor javas-
latba hozni : gr. Zichy Nándor, gr. Eszterházi Miklós, gr. 
Pálffy Móricz, gr. Hunyady Imre, gr. Majláth György ; 
őrgróf Pallavicini Sándor, gr. Yay Tihamér, Beöthy Zsig-

Yilmos, gr Eszterházy István, Kucsevics Szvetozár, gr. 
Apponyi Géza, gr. Andrássy Aladár, gr. Széchenyi Béla, 
gr. Czirákv Béla, gr. Festetich Tasziló, gr. Wenckheim 
Dénes, Gervay Mihály, gr. Batthyány Lajos, b. Révay 
Gyula. 

Ha ebben méltóztatnak megnyugodni, határozatkép 
kimondom, és a most emiitett tagok közül a távollevők 
a méltóságos főrendiház ezen határozatáról értesíteni fog-
nak. A mint magától értetik, a méltóságos főrendiház 
többi tagjainak tetszésére bizatik, hogy ezen küldöttség-
hez csatlakozzanak." (Helyeslés.) 

Magyarország kormánya. 
A hivatalos lap szintén nekrologot szentelt Simor 

János bibornok hgprimás emlékének. A „Budapesti Köz-
löny" nem hivatalos részében jelent meg a nekrolog, 
mely Simor János bibornok, esztergomi érsek, az apostoli 
szentszék született követe, római szent birodalmi herczeg 
haláláról emlékezik meg — és igy, a magyar közjog 
sérelmével mellőzi az elhunytnak hgprimási czimét, éppen 
azt a czimet, mely eminenter közjogi jelentőségű. Éppen 
nem menti a hivatalos lap tévedését, hogy az a nemhi-
vatalos részben jelent meg, mert éppen a közjogi szem-
pontok megőrzése miatt van a lapnak kinevezett szer-
kesztője, a kit a magyar történetírás terén szerzett érdemei 
latbavetésével bíztak meg a hivatalos lap felelős vezeté-
sével. A hivatalos lap közleménye igy hangzik : 

„Simor János bibornok, esztergomi érsek, az apostoli 
szentszék született követe, római szent birodalmi herczeg 
halála oly esemény, mely minden más napi érdeket hát-
térbe szorított. Nemcsak az országos állás magas volta, 
hanem annak, a ki betöltötte, minden részben tiszteletére 
méltó egyénisége is közvetlenül tette meg hatását. Simor 
János neve különben is egyike a mi hazánk újkori törté-
nelmi nevezetességeinek. A közjogi nevezetes kiegyezés 
küszöbén a király január 20-án nevezte ki őt, az addigi 
győri püspököt az érseki székre. Simor prímás volt, ki 
azon év Junius hava 8-án a budai főtemplomban ünnepé-
lyesen föltette szent István koronáját a legjobb, legalkot-
mányosabb magyar király homlokára. Kevés főpap töltötte 
be az esztergomi érseki széket, kinek a gozdviselés meg-
adta volna, hogy ily szerencsés történelmi momentumban 
végezhesse a nevezetes szertartást. — A nemzet nem fe-
ledkezett meg s nem fog megfelejtkezni erről. De maga 
felséges uralkodónk is akkor és azóta mindig különös 
kitüntetésekben és kegyeiben részesítette. A koronázás 
alkalmával királyunk, saját elhatározásából, a szent István-
rend nagykeresztjével lepte meg s egyszersmind kinevezte 
őt a rend főpapjává. Eleven emlékezetében van minden-
kinek az a másik nagy kitüntetés, hogy midőn Simor 
János bibornok-érsek 1886-ban félszázados aranymiséjét 
tartotta, ő felsége személyes megjelenésével tette párat-
lanná az ünnepély fényét. S ugyanakkor kelt az a ke-
gyelmes kézirat, melyben az ősz főpap azzal van kitün-
tetően jellemezve, hogy nemcsak a főpásztori kormánya 
alatti anyaszentegyház minden tagja, hanem mondhatni 
valláskülönbség nélkül az egész ország és pedig méltán, 
ünnepli áldozársága félszázados ünnepét. Ismeretesebb, 
hogysem részletezni kellene, hogy tartózkodva a napi 

mond, b. Podmaniczky Géza, gr. Zay Miklós, gr. Migazzy^ politika viszályaiba való avatkozástól, mennyire benne élt 
az életben, buzgón teljesítve főpásztori kötelességét, a 
nélkül, hogy más vallásfelekezetüek iránt a legnagyobb 
türelmesség elhagyta volna. Buzgalma nem gátolta, hogy 
a tudományokat maga is ne űzze és hathatósan segítse. A 
művészet valódi kultusz volt nála és roppant összegeket 
áldozott érte. Tudva van, hogy a megboldogult az ország 
egyik legkitűnőbb gazdája volt. De a herczegi jövedelem 
és vagyon, melyet ő nem fogyasztott, hanem gyarapított, 
melynek igen egyszerű, mondhatni puritán élete mellett, 
csak legkisebb részét forditá a maga kényelmére, arra 
szolgált, hogy templomokat, iskolákat építsen, befejezze a 
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monumentális esztergomi bazilikát, felépítse az érseki 
székhelyet, alapítványokat tegyen, képtárt alapítson, szob-
rokat emeljen, ínségeseket segélyezzen, ugy, hogy csak 
nyilvános adományainak összegét négy-öt millióra teszik. 
Ezer meg ezer áldás kiséri őt, s mint főpapnak és ember-
nek csak emléke és példája is áldás !" 

Budapest főváros közgyűlése. 

A főváros törvényhatósága szintén f. hó 24-én dél-
után az országos gyász miatt rendkívüli közgyűlést tar-
tott Ráth K. főpolgármester elnöklete alatt. A közgyű-
lésre a főváros törvényhatóságának tagjai rendkívül nagy 
számban jelentek meg. A közgyűlés megnyitása után a 
főpolgármester következő előterjesztését, a főpolgármester 
rekedtsége miatt, Rózsavölgyi Gyula főjegyző olvasta fel : 

„Tisztelt közgyűlés! Egy megrenditő gyászeset s a 
kegyelet és a hálának azzal kapcsolatos érzelmei tették 
kötelességemmé a mai rendkívüli közgyűlésnek egybehi-
vását. A nemzetnek, az egyháznak, de különösen a fővá-
rosnak is nagy halottja van ; és én egy felette szomorú 
elnöki kötelességet teljesítek, midőn áthatva a hazafiúi 
fájdalom legbensőbb érzetétől, azon különben tudvalevő? 
megrenditő gyászesetet hozom a tisztelt közgyűlés tudo-
mására, hogy Simor János főmagasságu bibornok, Ma-
gyarország herczegprimása, esztergomi érsek, a főváros 
római katholikus lakosságának kegyelmes főpásztora és a 
fővárosnak díszpolgára, közéletünk egyik legkiválóbb 
bajnoka és kimagasló alakja, a magyar haza egyik leg-
jelesebb, a nemzet s az egyház köztisztelete által kör-
nyezett nagy fia tegnap, vagyis folyó hó 23-án reggel 
meghalt. A részvét, melyet az egyház és a haza e nagy 
fiának halála előidézett, általános és nemcsak a magyar 
haza határain belül, minden körökben, hanem a mon-
archia másik felében is, sőt külföldön is egyaránt nyilvá-
nul. 0 eminencziájának halála nagy veszteség a trónra, az 
egyházra és a hazára, mert a boldogult azon férfiak so-
rába tartozott, kire a trón, az egyház és a nemzet egész 
bizalommal és büszkeséggel tekintett, és méltán, mert 
ujabb korunk történetében kevés alak van, kit a köztisz-
telet és a nyilvános tekintély annyira körülvett volna, 
mint körülvette őt. A történelem leend hivatva megörö-
kíteni és arany betűkkel feljegyezni ő eminencziájának az 
egyház, a trón és a magyar haza szent ügyében szerzett 
magasztos érdemeit, valamint másrészt ő eminencziájának 
főpásztori kegyességét és azon páratlan apostoli buzgal-
mát, mely vallásos tiszteletre ragadta az egész nemzetet. 
Es az utókor majdan hálás kegyelettel fog megemlékezni 
a jelen korszakról, mert tudni fogja a történelem lapjaiból, 
hogy ez időben, e korban oly férfiú ült az esztergomi érseki 
széken, ki a bibor alatt a legnemesebb hazafiúi szivet 
rejtette, oly férfiú, kit saját alkotásai már is halhatatlanná 
tettek, oly férfiú, ki valamint első volt a vallásosságban, 
ugy első az igaz hazafiságban, első a tudományban, első 
mindenben, mi szép, nemes és magasztos. Sokkal ismerete-
sebb volt hazánk e nagy fiának egyénisége az egész ország 
előtt, sokkal ismeretesebb tevékenysége, nemes jelleme, 
hazafias buzgalma, az egyház s közügyek terén, valamint 
különösen a trón és a nemzet közötti bizalom helyreállí-
tása érdekében szerzett kiváló nagy érdemei, mintsem 

hogy azoknak részletezésére ez alkalommal szükség lenne. 
A boldogultnak egész élete, nagy szelleme és tevékeny-
sége a trón, az egyház és haza jólétének és érdekeinek 
voltak szentelve, és én ez alkalommal ő eminencziája ér-
seki kormányzatának csak egyik legfényesebb mozzanatát 
kívánom felemlíteni, mely a magyar nemzet történetében 
korszakot alkotó eseményt képez, azon napot t. i., midőn 
Simor János Magyarország herczegprimása szent István 
koronáját a felkent király fejére tette Budán, Mátyás 
templomában és midőn a pesti oldalon a belvárosi 
templomtéren, Magyarország és Európa szeme előtt a 
magyar király esküjét vette a magyar alkotmány meg-
védésére. Legyen áldott a kitűnő főpap és nagy hazafi 
emléke, kit a nyilvános élet, az egyház és közügyek te-
rén nehezen fog nélkülözni a trón és a nemzet. E percz-
ben, midőn a nemzet nagy halottja a gyászravatalon fek-
szik, szent kötességünk a fővároshoz méltólag hozzájárulni 
azon végtisztesség emeléséhez, melylyel a nemzet s az 
egyház nagy fiának és a főváros díszpolgárának tartozunk. 
E kötelességérzet indított engemet arra, hogy midőn a 
megrendítő gyászeset bekövetkezett, a tisztelt törvényha-
tósági bizottságot ezen mai rendkívüli közgyűlésre össze-
hívjam, oly czélból, hogy a gyászesemény folytán azon 
módozatok iránt, melyek szerint a főváros a gyászszer-
tartásban részt venni óhajt, határozni méltóztassék. En 
egyébiránt azt hiszem, hogy csak a főváros közönségének 
hazafias fájdalomérzetét tolmácsolom és a t. közgyűlés 
egyetértő nézetével vélek találkozni, midőn részemről 
következő indítványokat bátorkodom előterjeszteni : 

1. Méltóztassék ő eminencziájának Simor János bi-
bornok hgprimás, esztergomi érsek és a főváros díszpol-
gárának halála alkalmából Budapest főváros mély fájdal-
mának s legbensőbb részvétének a mai közgyűlési jegy-
zőkönyvben kifejezést adni és a boldogult nagy hazafi és 
főpásztorunk emlékét megörökíteni. 

2. Méltóztassék elhatározni, hogy Budapest főváros 
az Esztergomban tartandó gyászünnepélyen küldöttségileg 
képviseltessék és ennek folytán kimondani, hogy a tanács 
és törvényhatósági bizottság több tagjából alakult kül-
döttség a polgármesterek egyikének vezetése alatt a fő-
város képviselében a temetési gyász-ünnepélyen részt 
vegyen. 

3. Méltóztassék elhatározni, hogy ő eminencziájának 
ravatalára Budapest főváros részéről egy diszes emlékko-
szoru küldöttség által letétessék. 

4. Méltóztassék végre elhatározni, hogy az eszter-
gomi székes főkáptalanhoz egy a főváros hazafias, mély 
fájdalmát tolmácsoló részvétirat intéztessék. 

Ezen indítványokat azon kérelemmel vagyok bátor 
mély tisztelettel előterjeszteni, miszerint azokat elfogadni 
és határozattá emelni méltóztassék." (Altalános helyeslés.) 

Az indítványokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
s azután Királyi Pál bizottsági tag felszólalására kimon-
dotta, hogy a főpolgármester előterjesztését a mai gyűlés 
jegyzőkönyvébe iktatja egész terjedelmében. A temetésre 
menő küldöttséget Gerlócsy Károly alpolgármester fogja 
vezetni. 
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Testületek. 
Budapest főváros tanácsa 

A fővárosi tanács f. hó 24-iki rendkívüli ülésében 
Kamermayer Károly polgármester meleg szavakban em-
lékezett meg amaz érdemekről, a melyeket Simor János 
herczegprimás a haza és egyház körül, továbbá a tudo-
mány a művészet s a jótékonyság terén szerzett. Indít-
ványára a tanács elhatározta, hogy a biboros főpap em-
lékét mai ülése jegyzőkönyvében megörökiti. 

A budapesti kir. m. tud. egyetem hitt. kara 

f. hó 24-én tartott ülésében elhatározta, hogy az ország 
biboros hgprimásának temetésén magát küldöttség által 
képviselteti. Kari kiküldöttek dr Rapaics R. prodékán és 
dr Berger ev. János ny. r. tanár. 

A Szent-István-Társulat 
Simor János bibornok, hgprimás halála alkalmából f. hó 
25-én délután 4 órakor rendkívüli választmányi ülést tar-
tott, melyen a tagok nagy számmal jelentek meg. Az 
ülésen gr. Zichy Nándor és dr Kisfaludy Béla elnököltek. 

Az elnök az ülést a következő szavakkal nyitotta 
meg: Tisztelt választmány! Az a mélyen lesújtó eset, 
mely mindnyájunkat, Magyarország minden katholikusát, 
sőt az egész katholikus világot eltölti, midőn látni kény-
szerül, hogy letűnik egyik világító és vezérlő csillaga, 
midőn megfosztatik oly férfiutói, ki hosszú életét hazája 
és egyháza iránt törhetetlen hűséggel és lángoló szere-
tettel számtalanok boldogitására szentelte s midőn sokak 
boldogitásán fáradozott, sokak szeretetét és háláját kiér-
demelte ; ez a gyászos eset hivott össze minket, hogy a 
felől határozzunk, miként nyilvánítsuk gyászunkat a nagy 
férfiú elhunyta felett. Természetesen kevésből állhat az, a 
mivel mi az általános gyászhoz járulhatunk, de ez által, 
midőn saját fájdalmas érzésünknek eleget teszünk, egy-
úttal a világ előtt kinyilvánítjuk, mily fájdalmasan érint 
minket a mondhatatlan veszteség. Első sorban buzgón 
egyesitjük imáinkat mindazokéival, akik a nagy elhunyt 
lelki üdveért hálával eltelten fohászkodnak. A mi pedig 
a társulat további részvétét illeti, indítványozom, hogy 1. 
a társulat részéről az esztergomi főkáptalanhoz részvétirat 
intéztessék ; 2. hogy a társulat a boldogult temetésén, folyó 
hó 28-án küldöttségileg képviselve legyen ; a küldöttség 
az elnökön, alelnökön, igazgatón, titkáron kivül azokból 
álland, a kik a tagok közül jelentkeznek ; 3. a temetés 
napján a társulatnál a hivatalos ténykedés szünetel; 4. a 
társulat egy, később meghatározandó napon ünnepies 
requiemet mondat a nagy főpap lelkiüdveért. Mindez ha-
tározatba ment. A fent jelzett küldöttség tagjai : Gróf 
Zichy Nándor elnök, dr Kisfaludy Á. Béla alelnök, dr 
Kiss János titkár. Ezeken kivül már a választmányi ülé-
sen személyesen jelentkeztek : Gróf Apponyi Albert, gróf 
Csekonics Endre, Firczák Gyula, Gervay Mihály, Szent-
iványi Zoltán, Hajdin Károly, Gabler Lajos, Nóvák Lajos 
Bán S ándor. Az ülésnek egyéb tárgya nem volt. 

A fővárosban székelő testületek 
mély részvétöket tanúsítják a gyász alkalmából, melynek 
kifejezézére a következő módot választották. A következő 

testületek: 1. Az Eötvös-alap országos bizottsága; 2. A 
tanítók országos árvaházi egyesülete ; 3. A tanítóképző 
intézeti tanárok országos egyesülete ; 4. Az országos 
tanítói bizottság; 5. A fávárosi tanítótestület; 6. A nép-
nevelők budapesti egyesülete részvétátiratot küldenek az 
esztergomi kath. tanítóegyesületnek és az országos kath, 
tanitó segélyegyletnek. 

A budapesti katholikus legényegyletet 
a herczegprimás temetésén Schiffer Ferencz pápai kama-
rás, egyleti elnök vezetése alatt küldöttség fogja képvi-
selni; a belvárosi plébánia templomban tartandó nagy 
gyászistentisztelen az egylet testületileg és gyászlobogójá-
val fog megjelenni ; február 15-én pedig nagy gyászünne-
pélyt rendez az egylet saját házának dísztermében elhunyt 
fővédnökének emlékezetére. 

A fővárosi napi sajtó nyilatkozataiból. 
A félhivatalos „Nemzet." 

„Budapest, jan. 23. 
Zokogva zugnak a harangok, szomorúan hajlanak 

meg a gyász-lobogók. 
A katholikus egyház gyászba borulva siratja egyik 

legnagyobb fiát. A magyar katholikus egyház temeti fe-
jedelmét. 

Csak mikor az igazi nagyokat győzi le a kérlelhet-
len halál, csak akkor sújtja le a kedélyeket a meg-
döbbenés, hogy mily magasra tud felnyúlni az enyészet 
vaskeze. 

Mikép tudja ledönteni azokat a magas oszlopokat, 
melyek szilárdan, rendichetlenül, mintegy az örök létre 
számítva álltak a közvélemény szemei előtt. 

Simor János herczegprimás valóban ily magas osz-
lop volt. Oszlopa egyházának, nagy alakja a magyar 
közéletnek. 

Mint a magyar katholikus egyház feje, látta meg-
születni az uj Magyarországot. Látta keletkezni, fejlődni 
és megszilárdulni a magyar parlamentáris államot. 

Hogy mije volt egyházának, melynek apostola vala, 
ezt feljegyezni az egyháztörténet dolga. Es fényes betűk-
kel fogja feljegyezni. 

Hogy mily jótékony volt, hogy mennyi áldást osz-
tott keze, ennek feljegyzése a humanismus kötelessége. 

Hogy mily tudós theologus volt, s mily felkent és 
hivatott magyarázója az egyház tanainak, ennek kifejtése 
az egyházi irodalom feladata. 

Hogy mily jó gazda, a mezőgazdaság mily emelője 
vala, erről a magyar mezőgazdaság története fogja a hi-
teles és igen érdekes adatokat feljegyezni. Példája volt 
annak, miképp űzhet jó gazdálkodást a holt kéz, melyről 
a közgazdák azt szokták állítani, hogy a mezőgazdasági 
fejlődés hátramozditója. És hogy az agricultural érdekek 
fejlesztését miképp tudta összekötni a társadalmi érdekek-
kel, erről hirt fog mondani az utókornak a socziologia. 

Mi őt a közéletben való működésének összes vonat-
kozásaiban szemléljük. . . . 

A kinek belsejében, a külső vonások ellentéte da-
czára, annyi melegség és mélység lakott, az a jellembu-
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várok előtt lehet érdekes alany a tanulmányozásra, arról 
-azonban az ország közvéleménye már most készen van 
ítéletével. Azon ítélettel, mely a történelemé is lesz, 
hogy Simor János herczegprimásban nemcsak az egyház-
nak van nagy vesztesége, hanem a hazának is. 

Épp azért nem csak a katholikus egyház hivei 
könveznek ravatalánál. Részt vesznek ezek gyászában a 
többi felekezetek hivei is. Részt vesz az egész ország, 
vallás, faj és nemzeti különbség nélkül." 

„Budapesti Hírlap." 
„Simor Jánost méltán siratja az egyház és a nem-

zet, mert hosszú életét ezeknek áldozta. Buzgó hitből 
fakadnak a jó cselekedetek. S az ő hite erős volt, mun-
kája pedig áldott vala, mert nem önmagáért fáradozott, 
ki nagy gondot viselt, magas hivatásában százezerek lel-
kiüdvét intézvén főpásztori kezekkel. Napról-napra szor-
galmasan dolgozott egyháziakban és világiakban, szigoru-
sággal és jósággal, fogadalmához híven mint jó pap. 
Nem szállt le soha az est, hogy Simor ne cselekedett 
volna olyat, a miért hálát adhatott. Minden perczben 
beszámolhatott Istennek és embereknek. Soha oly rend-
ben nem volt az esztergomi érsekség roppant nagy egy-
házmegyéje, mint alatta és általa, ki nem tűrte, hogy 
egyetlen templom, paplak, avagy iskola rossz állapotban 
találtassák s egyetlen szolgája egyházának Ínséget szen-
vedjen. Ezért tagadott ő meg magától mindent s élt egy-
szerűen magas méltóságában, hogy dus jövedelmeit telje-
sén egyházi és közczélokra gyűjtse és áldozza fel. Hasonló 
volt a bibliai példabeszéd jó talentumos szolgájához, ki 
a reá bizott tőkét jól kamatoztatta, hogy megsokszorozva 
adhassa vissza urának, elmondván, hogy megtalálja mind, 
nem vett el magának belőle semmit. 

A magyar kath. egyház történetében nagy lesz Simor 
János neve az alapitók között. Messze látó szemmel az 
esztergomi érsekek régi dicsőségét belátta végig s a jövő 
századokba tekintve, biztosította utódai hosszú sorának. 
Az az egyszerű ember, ki kerülte a bécsi udvar minden 
pompáját, az asztalok zajos mulatságát, a fogatok diszét 
;és a szolgák seregét, bőkezű fényűzéssel diszitette föl 
Magyarország főszékesegyházát, palotát emeltetett a prí-
másoknak, minőre fényűző elődeinek nem jutott , műkin-
cseket gyűjtött a bazilikába és a primási palotába, hogy 
Esztergom érseki székét mindig ugy lássák, mint Ma-
gyarország el/) zászlósurának székét. 

Erkölcseinek tisztaságát dicsérjük-e inkább, vagy 
tudományának bőségét? ítéletének világossága volt-e na-
gyobb, avagy akaratának határozottsága ? Politikai bölcs 
mérsékletét, mely pártoskodásba sohasem elegyedett, tart-
suk-e jelesebbnek, avagy hazafiságát és király-hűségét, 
melylyel a nemzethez és uralkodójához ragaszkodott? 
Gyakran nem értett a prímás egyet a kormánynyal s ezt 
határozottan kimondotta, de az alkotmány iránti tiszte-
letből és egyenes jelleméből kifolyólag nem ellenkezett 
Magyarország egy parlamentáris kormányával sem, kivéve, 
ha egyházi kérdésekben a kath. egyház jogainak védel-
mére érezte magát kötelezve s akkor azt nyiltan tevé, 
ugy, hogy mindenki tudta róla s a kormánynak szemébe, 
nem háta mögött mondotta ki véleményét. A politika 

ármányaiban nem találkozunk Simor János nevével s a 
hosszú vallásos béke és türelmesség, mely huszonnégy 
éves egyházfőnökségének ideje alatt a sok vallású Ma-
gyarországban tapasztaltatott, nem csekély részben neki 
volt köszönhető, ki, midőn Európában mindenféle gyűlö-
letes kulturharczok vivattak állam és egyház, protestán-
sok, óhitűek és katholikusok között, e példák után nem 
indult és a magyar katholikus egyház között fentartani 
iparkodott az egyetértést s a felekezetek közötti barczot 
kerülte. Igy történt, hogy mig Németországban, Orosz-
országban, Francziaországban, Olaszországban, sőt Ausz-
triában is az egyházi kérdések miatt heves összeütközések 
voltak a pártok közt és az államhatalommal, Magyaror-
szágon a legutóbbi időkig ezekről nem tudtunk semmit. 

Feledhetetlen lesz mindig az a nap, melyen Simor 
János érsek-primás, Magyarország koronáját Ferencz 
József fejére tette s tőle az ország alkotmányára a hűség 
esküjét átvette. Ez volt életének legdicsőbb napja, büszke 
is "volt erre mindenkor s az egész királyi család nagy 
tisztelettel viseltetett a primás iránt. Midőn Rómában 
concilium volt és ismét, midőn pápát kellett választani. 
Magyarország biboros érseke volt megbízva uralkodónk-
tól, hogy kívánságainak tolmácsa legyen. 

Halála fölött tehát a királytól kezdve mindenki bu-
sul. Az ország kormánya és törvényhozása, papjainak 
serege, kik, mint fiuk, gondos atyjukat veszítették el 
benne, az intézetek, melyeket alapított és gyarapított, a 
nép, melyet megkülönböztetve szeretett, mindezek tiszte-
letük adóját róják le szivük szerint a nagy főpapnak, kit 
Magyarország elvesztett." 

„Pesti Napló." 

„Akárki, bármit ítéljen Simor János felett, tagadni 
nem fogja, hogy a reá bizott magyar kath. egyházat azon 
huszonnégy esztendő alatt, hogy mint esztergomi érsek 
annak vezetését átvette, nem engedte leszállni, sőt inkább 
hitben és hatalomban magasabbra emelte. Tette pedig ezt 
nem vitatkozással és veszekedéssel, nem gyűlölködéssel és 
üldözéssel, hanem buzgósággal, fáradsággal és jótékony-
sággal. Ki volna Magyarországon hozzá hasonló akárki, 
világi avagy főpap, kiről azt Írhatnák halála után, hogy 
évenkint százezer forintot szánt és osztott ki, oly jóté-
kony czélokra, melyek nincsenek feljegyezve s ezen kivül 
életében négy milliót adott templomok és iskolák építé-
sére és kegyes alapítványokra ? Oly nagy fokú jótékony-
ság ez, melyet feltétlen elismerés illet meg, s melyet nem 
lehet kisebbíteni azzal sem, h o g y a primási jövedelmekből 
ez kifutotta. Nem, mert e jövedelmeket Simor, a jo 
gazda, teremtette meg, hisz mindenki tudja, hogy az 
óriási jószágokat mindenből kipusztítva vette a bérlőktől 
vissza s -tevé hires mintagazdaságokká. S ha igy maga 
teremtette a nagy jövedelmeket magának, el is fogyaszt-
hatta volna azokat, hiszen sokan vannak az egyház dús-
gazdag papjai között, kik élvezni szeretik öreg napjaik-
ban az életet, hogv fiatalságuk nyomorúságát felejtsék. 
Ámde Esztergom érseke szigorú önmegtagadással megvont 
magától minden fényűzést, hogy szabad rendelkezésére 
álló jövedelmeiből minél több jót tehessen. E jótékony-
sági szelleméről tesz tanúságot két végrendelete is, me-
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lyek intézkedései még nem teljesen ismeretesek. De hogy 
utolsó végrendeletében vagyona harmadrészét kétségkivül 
egyházi czélokra, az esztergomi káptalanra hagyományozta, 
második harmadát pedig a szegények gyámolitására, ez is 
bizonyítja, hogy nem közönséges lélek lakott benne, ha-
nem át volt hatva egészen kath. püspöki hivatásának fel-
adatától. 

Ha konzervatív volt politikájában, egyházának kon-
zerválására gondolt, de a magyar alkotmányos fejlődéssel 
ellentétbe nem jutott, a parlamentárizmust elismerte, 
meg nem támadta s egy kath. felekezeti párt alakítását 
mindenkor ellenezte.*) Teljes tudatában volt annak, hogy 
magas állását és nagy javadalmait azon előjogoknak kö-
szönheti, melyeket a magyar alkotmányban az esztergomi 
érseki szék ős időktől fogva bir és gyakorol. Ennek foly-
tán hazafisága alkotmányos volt s nem hasonlított más 
országokban azon kath. főpapokéhoz, kik az alkotmányos 
szabadság ellen foglalnak állást.2) S azt sem tagadhatta 
meg Simor János semmikor, hogy magyar születésénél és 
neveltetésénél fogva. Nem csinált ugyan magyar nemzeti 
politikát, de csak magyarul szokott és szeretett beszélni 
s humora, valamint szónoklatának népies ereje magyar 
származásának jellegét viselte magán. Ezért értette át a 
magyar ember gondolkozását s talán innét van, hogy ha 
a politikában nem is, de gondolkodásmódjában és érzel-
meiben a függetlenségi párt iránt legkevésbé sem visel-
kedett ellenszenvvel. 

A legnagyobb hálát szivében felséges királyunk iránt 
táplálta, kinek mindenét köszönhette s ki iránt rajongó 
tisztelettel és odaadó hűséggel viseltetett. 

Nem csoda, hogy ilyen férfiúnak elhunyta abban a 
nagy állásban, melyhez hasonló országunkban nincs több, 
minden tekintetben nagyfontosságú eseményt képez. Nem 
is az egyházi körök, hanem a politikai férfiak is aggódva 
tekintenek a jövőbe. Mindenki tudta, hogy mig Simor 
lesz Magyarország hgprimása, nagy és veszedelmes bo-
nyodalmak hazánkban az állam és egyház között nem 
lesznek. Isten óvjon ezektől örökre ! 

Menjenek hát búcsúzni az ünnepélyes küldöttségek 
fel Esztergomba attól a férfiutói, ki érdemekkelörök di-
csőséget biztosított magának Magyarország történetében." 

Nevezetesebb táviratok. 
A pápától. 

O szentsége a pápa a nagyérdemű és nagy tiszte-
letre méltó egyházfejedelem halálának hirét a legnagyobb 
fájdalommal vette és annak lelkét Istennek ajánlotta. A 
főt. káptalannak, valamint méltó helynökének a Szentszék 
és az egyház részvétét küldöm. Rampolla, bibornok. 

') Föltételesen. A szerk. 
2) Más országokban is akath. főpapok nem az alkotmányosság 

ellen foglalnak el ellenséges állást, hanem az alkotmányossággal 
űzött vissaélésekkel szemben. A szerk. 

Ferdinánd bolgár fejedelemtől. 
En Isten rendeléséből a messze Keletre jutottam, 

de ereimben a Koháry-nemzetség ősi vére buzog, s szivem 
mélyében megrendülve értesültem Simor János ő emi-
nencziájának, a nagyhírű biborosnak, az apostoli magyar 
korona herczegprimásának, az esztergomi érseknek, a hü 
klérus oszlopának, szent István országa lángszellemének 
bekövetkezett haláláról. A gyászoló főtisztelendő kápta-
lant kérem, fogadja legmélyebb fájdalmam kijelentését. 

Ferdinánd bolgár fejedelem. 

Albrecht főherczegtől. 
Legmélyebb sajnálatomat fejezem ki a bibornok-

herczegprimás, régi és benső barátom elhunyta felett. 
Albrecht főherczeg. 

József főherczegtől. 
A lesújtó csapás, melylyel az isteni Gondviselés egy-

házunkat és hazánkat meglátogatta, mélyen meghatott» 
Jobb életbe hivatott el az, aki atyai barátom volt. Isten 
áldja meg őt a túlvilágon mindazért, amit e világon tett. 

József főherczeg. 
Haynald bibornoktól. 

Lelkem mélyében megrendülve vettem e perczben 
a gyászhírt, ő eminencziájának, a főmagasságu bíboros 
herczegprimásnak és esztergomi érseknek váratlan elha-
lálozásáról, kiben nemcsak lánglelkü vezéremnek, hanem 
ifjú koromtól fogva jóakaróm és barátomnak elveszítését 
siratom megdöbbentő halálában; buzgó hévvel könyörgök 
Istennek, hogy az elhunyt halhatatlan lelkének a megér-
demelt jutalmat, az örök dicsőséget adja meg; az elárvult 
főegyház, nemzet és magyar hazát pedig roppant veszte-
sége méltó elviselésére malasztjai teljével vigasztalja meg. 

Haynald Lajos. 
Főpásztorok részvéte . 

„Fogadja a m. t. főkápt. mély fájdalmamnak és rész-
vétemnek kifejezését a pótolhatatlan veszteség felett, mely 
az országot és hazát ő eminencziája halálával érte. 

Schlauch váradi püspök." 
„A legnagyobb veszteség felett, mely ő eminencziá-

jának elhunytával nemcsak a méltóságos főkáptalant és 
egyházmegyét, hanem az egyházat és a hazát érte, leg-
fájdalmasabb részvétem fejezem ki, hogy fiúi mély bána-
tukat én is, kit ő eminencziájához a hálás kegyelet, hű-
séges ragaszkodás és határtalan tisztelet legerősebb köte-
lékei fűztek, teljes mértékben osztom. A jó Isten legyen, 
a nagy megdicsőültnek legbőségeseb jutalma. 

Császka György szepesi püspök." 
„Kimondhatlan fájdalommal osztom a főkáptalan 

méltó szomorúságát és egész anyaegyházmegyének gyá-
szát a nagy főpásztor és legnagyobb jóakaróm elhunyta 
felett. Ha egészségem és a közlekedés nem akadályoz, ott 
leszek a temetésen. Pécs. Dulcmszky püspök." 

„Simor bibornok herczegprimás halála fájdalmas 
érzettel töltötte el az erdélyi püspöki megyét, melynek 
plébániáiban gyászisteni tisztelet fog a boldogultért tar-
tatni. Fogadja legbensőbb részvétem kifejezését. 

Lönhart, Gyula-Fehérvár." 
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pest, VIII., Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

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

Budapesten, j a n u á r 31 . 9. I. F é l é v . 1891. 

TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : Egy szent triduum. — Danielik János emlékezete. — Egyházi Tudósítások : N y i t r a : 
Akczió és reakezió. — S z é k e s f e h é r : Főpászotori szózat Simor János bibornok elhunyta alkalmából. — L i p t ó - R ó z s a h e g y : 

Pirrotti-triduum. — Vegyesek. 

E g y s z e n t t r i d u u m . 

A lelki megujulás s az üdvösség napjai va-
lának Nagy-Károly mezőváros és vidékére nézve 
január 21, 22. és 23-ka, ama tr iduum, mely ot t 
a kegyesrendiek templomában a nemrég bol-
doggá avato t t P i r ro t t i Mária Pompilius tiszte-
letére megtar ta to t t . 

A ki tűzött programm minden reményt meg-
haladó sikerrel, fény- és fenséggel, istenesen s 
üdvösen ment teljesedésbe. Legkegyesebb püspök 
urunk és atyánk, ft. Meszlényi Gyula ő méltó-
sága ünnepélyes harangzugás közben elhagyván 
püspöki székhelyét, két kanonok, Nóvák Antal 
nagyprépost és Irsik Ferencz apátkanonok s egy 
udvari papja és szolgálata kiséretében, lakását e 
három szent napra a kegyesrendiek nagykárolyi 
társházába helyezé át s személyesen vőn részt 
nem csupán szemléletében az ünnepségnek s 
lelki élvezményeiben, de vezetésében s a közre-
működésben is, kiséretével együtt. 

A Decretum oknak ft.. Palczer Ernő házfő-
nök-lelkész által a szószékről tör tént ünnepélyes 
felolvasása utan első napon az első ünnepi szent 
misét sub infula ft. Nóvák A. nagyprépost éneklé ; 
melynek végeztével ft . Schäfer Jakab, jézustár-
sasági atya s a szatmári ház jelenlegi uj főnöke 
lépett szószékre s hathatós beszédet intézett a 
népes hallgatósághoz boldog Pirrot t i Mária Pom-
pilius uj szentről^ vázolván az ő életét s erényeit 
tüntetvén elő. A délesti beszédeket pedig két 
napon át nt. Hippich István S. J. t a r to t ta . 

A triduum második napján püspök ur ő 
méltósága pontifikált két infülatus apát assis-
tent iá ja mellett teljes segédlettel; s a szent 

miseáldozat után az ez alkalommal felál l í tot t 
diszes lourdesi szűz Mária-szobrot áldotta meg. 
E szertartás végeztével ismét Schäfer atya szó-
nokolt, ki nem híjában viseli Boanerges Jakab, 
védszentje nevét : csupa tűz ; nem ugyan az a 
tűz, mely éget s emészt; de olyan, aminőt az 
Üdvözitő küldött a földre, s melyre nézve hőb-
ben mitsem óhaj tot t , mint hogy lángoljon, vilá-
gítson, gyújtson ! A valódi egyházi minta-szónok 
t r iduumi második beszédében az egyedül helyes 
„gazdáézati életszabályt" fejtegeté, vagyis hogyan 
kell és lehet biztos vagyont, pénzt, jólétet sze-
rezni. A figyelő hallgatók kíváncsiságát a leg-
főbb fokig csigázta már fel, midőn beszéde tá r -
gya gyanánt a magasztosan egyszerű gazdászati 
életszabályt az evangelium nyomán megál lapi tái 
„Keressétek előbb az hten országát és az ő igaz-
ságát; a többi hozzáaőatik nektek." Mesterileg 
konstatál ta , hogy egyesek, családok, népek és 
nemzetek miért szegényednek el s küzdenek si-
kertelenül az élet bajai- és szükségeivel? Mert 
megfordítják, el torzí t ják ezen evangeliumi gaz-
dászati életszabályt: elsőben és mindenek fölöt t 
a föld javait , pénzt, élvezetet hajhászva, keresve,, 
abban a botor, hiu remén}7ben, önámitásban, 
hogy a mennyországot s ezzel a földi boldogsá-
got is az Úristen oda fogja majd dobni nek ik . . . 

A másodnapi reggeli isteni tisztelet befejez-
tével a katonai és polgári hatóság előkelőbbjei 
számosan tisztelegtek ő méltóságánál. 

Délután felváltva Hippich atya intézett buz-
dító beszédet a nagyszámú hallgatósághoz. 

Harmadnap Irsik Ferencz apátkanonok végzé 
sub infula a szent miseáldozatot. Azután Schäfer 
a tya ismét egy fölötte érdekes themáról szóno-
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kolt, „a katholikus ember ismertető jegyéről 
vagyis, hogy miről lehet az igazi ka thol ikus t 
csalhatat lanul megismerni. Sokan t a r t j á k mago-
ka t s t a r t a tnak mások ál ta l is széltében ka-
thol ikusoknak, kik tu la jdonképpen pedig csak 
ál-katholikusok, név-katholikusok, keresztelt ka-
thoiikusok, de nem igaz, valódi ka thol ikusok — 
mondá a k i tűnő szónok. — Vannak félkatholi-
kusok is, k ik az evangél iumot örömest fogadják 
el, vagyis készek hinni bá rmi t és bá rmenny i t ; 
csak hogy azt a két kőtáblá t elfogadniok ne 
kel lene; nem is azért ellenei a hi telveknek, a 
dogmáknak, mintha nem volnának haj landók 
hinni, hanem mivelhogy a hi tnek megfelelőleg 
élni nem szeretnek, nem akarnak. E t tő l iszo-
nyodnak, e t től i r tóznak ők. Ezek azok a félka-
tholikusok, min tha bizony az ő számokra fél 
pokol, fél mennyország létezhetnék, holot t csakis 
egész pokol, egész mennyország van. Az embe-
rek tömegében eme fél-, ál- és névszerinti ka-
thol ikusok va jmi nehezen ismerhetők fel : j á rnak-
kelnek, fel tűnés nélkül, a legjobb katholikusok 
közt ; társalognak, bará tkoznak velők ; megülik 
az anyaszentegyház szokásos ünnepeit , gyakorol-
j ák az egyház szer tar tása i t is, sőt még némi j ó t 
is cselekesznek, tévedésbe ej tvén sokakat a job-
bak közül is, akik őket ennélfogva követni is 
ha j l andók ; Isten házába is e l járnak a legjóbbak-
kal. Csak egy hely van, ahova legjobb, leginti-
mebb ba rá ta ika t sem követik, — a gyónószék. 
I t t elválnak egymástól. A gyónószék, az áldozó 
pad az a váló pont , mely az ál-katholikust , a 
névleges kathol ikust az igazi, a valódi katholi-
kustól elválasztj Bj 5 8j gyónószék-, az Ur asztalá-
hoz való járulás az az i smer te tő jegy, melyről a 
valódi ka tho l ikus t csa lhata t lanul megismerni lehet. 
Nincs is másképp. Aki gyónik és áldozik, az 
rossz kathol ikus nem lehet ; annak vagy jó ka-
thol ikusnak kell lennie, maradnia , vagy — el-
hagyja a gyónást és áldozást; harmadik nem 
létezik. 

Ha tha tós leczkét adot t a kiváló szónok 
azoknak is, akik a szent gyónást és áldozást 
é l tök utolsó perczéig elhalogat ják : majd a k k o r . . . 
De hát ha majd akkor elkésik a Jézus — kérdé 
nyomatékka l a szónok — vagy t án épen nem 
is akar eljönni ahoz, aki őt egész életében ke-
rül te és sem a gyónószékben, sem az angyali 
vendégségnél őt fel nem kereste, az ő meghívó-
j á t visszautasította, vele kibékülni, megbarátkozni , 
egyesülni soha sem k iván t ! Ha az örök üdvös-

ségre elég meggyónni az ágyban, ugy vessük 
tűzre a gyóntatószéket , t ö r jük össze az áldozó 
padot. . . . 

Délután a zárbeszéd ismét Schäfer a tya tar -
t o t t a „az imáról és annak erejérőlu, lélekemelő s 
vigasztaló parafrázissal kisérvén a mia tyánk s az 
üdvözlet részleteit. Záradékul áldást esdett le a 
magasból a ka th anyaszentegyházra, az anya-
szentegyház l á tha tó fejére, a római pápára, a 
magyarországi püspöki karra , a szatmár i egyház-
megye szeretet t főpásztorára és papságára, a hivek 
összességére, a családapákra és anyákra , a nagy-
káro ly iakra egyetemleg. — S ezzel v é g z é a j e l e s 
és kedves szónok üditő üdvös h a r m a t k é n t per-
metező szónoklata inak sorozatát . 

Schäfer a tya mestere az egyházi szónoklat 
azon művészetének, melylyel az örök igazságok-
ról korszerűen, a legmagasztosabb dolgokról 
egyszerűen, a százszor hal lot t themákró l érde-
kesen, periodusok és czikornya nélkül* is ékesen, 
mesterkél t pathosz nélkül elragadóan szólani 
tud. Szónoklatai t hallani valódi szellemi élvezet, 
üdvös dolog. 

Ezt köve t t e végül a méltóságos főpásztor 
ál tal i n toná l t Te Deum hálaadó himnusz buzgó 
eléneklése. 

Ennek végeztével a szentély közepén felál-
! l i to t t emelvényről püspök ur mlga a tyai szóza-

to t in téze t t a hivekhez, méltóan dicsérvén meg 
buzgalmokat , melyet a sz. t r iduum ala t t tanúsí-
t o t t ak , köszönetet mondván a jezsui ta-atyáknak 
üdvös okta tása ikér t , buzgólkodásukért , fáradal-
maikér t ; és ta lálékony ügyességgel párhuzamot 
vonván a három t an í tványnak a Tábor hegyén 
az Ur szine-változásakor érzett öröme, elragad-
ta tasa és a sz. t r iduum a la t t tapaszta l t öröm-
érzet között , három sá t r a t ó h a j t o t t emelni mind-
nyájunk szivében is, kik e szent á j ta tosságban 
és lelki élvezetekben részt vevénk : egyet az ol-
tá r i szentségben jelen levő Jézusnak, kivel e 
szent t r iduum a la t t annyian egyesültek, élvez-
vén az ő édességét, egyet a boldogságos Szűz-
nek, kinek szép szobrát ma megáldá és egyet 
boldog Pompil iusnak, ki t e t r iduum a la t t ünne-
pélyesen tisztelénk, — buzditván a híveket azon 
üdvös benyomásoknak, melyeket e szent napok-
ban nyerénk, hű és állandó megőrzésére, s a 
szivbe befogadot t jó magnak meggyökeresitése s 
gyümölcsöztetésére. 

E sz. t r iduum a la t t érkezet t püspök u runk 
ő méltóságához és á l ta la hozzánk távi ra t i lag a 
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leverő hir főmag. Simor János bibornok her-
czegprimás ő eminencziá jának aggasztó tes t i ál-
lapotáról , és ha rmadnapon gyászos e lhunytáról . 

Legyen szabad még pár jelenséget , mozza-
n a t o t ecsetelnem, melyek méltók a megem-
litésre. 

A gróf Károly iak h i tbuzga lmát , műizlését, 
pa t rona tus i kegyét s bőkezűségét fönnen hirdető 
s p á r j á t r i tk i tó remek épi tményü plébániai t emp-
lomot az egész t r iduum a l a t t kora reggel től késő 
estig megszakí tás nélkül a szó szoros ér telmé-
ben zsúfolásig t ö l t ö t t ék meg az ájtatoskodÓK 
ezrei, m a g á t a szentélyt se véve ki. Is teni tisz-
telet s a szent beszédek a la t t pedig szűknek 
bizonyult a nagy öblű t emplom. 

Három ezerre mène az őszes gyónók és 
áldozók száma. A gyónóknak eme nagy soka-
sága m i a t t a két jézustársasági a tya mindig 
későn érkeze t t az egy órakor kezdődött ebédhez, 
s ugyanazon okból az ebédnek végét se vár ta 
be soha, hogy a még gyónni óha j tók kívánsá-
gának megfelelhessenek. „Csak még engem gyón-
tasson meg l e lk ia tyám!" — r imánkodék az 
egyik. — „Én bevárom" — szóla a másik a 
gyóntatóhoz, mig ebéd u tán visszajő, hogy még 
gyónhassak s megáldozhassak. A torony órá ja a 
délutáni három órá t e lü tö t te m á r ; és még min-
dig voltak áldozók ; gyónók kora reggel től késő 
estig. Hányan lehet tek, hányan valának, kik 
már évek óta nem já ru l tak vala a gyóntatószék-
hez, az Ur asztalához! — Hála az égnek, van 
még hi té let , van vallásos buzgóság, melynek 
csak szikra kell, hogy fellángoljon, k i tör jön . Fő-
leg a sváb-eredetü nép tűnik ki ez érdemben, 
kikből az ezen kerüle t p lébániáinak hivei legin-
kább állanak, méltó dicséretére buzgó lelké-
szeiknek. 

„Spectacülum" vala e t r i d u u m i á j t a t o s k o d á s 
és buzgóság, örvendetes l á tványa az angyalok-
nak, a világnak s az embereknek, nagy örömére 
s vigasztalására a legkegyesebb főpásztornak is, 
miként többször emlité. Boldog nagy-károlyiak, 
kiknek számára fenn valának t a r t v a a lelki öröm 
s az üdvösség eipe napjai. E szent napok em-
léke á t fog szállani nemzedékről-nemzedékre, 
azon áldással együt t , melyet boldog Pompilius, 
kiben oly buzgón tisztelék az Ura t , rá jok az 
égből s ivadékaikra leesdeni fog. Mily sajnos, 
mily kár, hogy tőlünk e lpár to l t tes tvére ink nem 
vehet tek egészben részt az ég és az egyház eme 

szent örömében, habár számtalanon je lentek 
meg közülök az isteni t iszteleten és a sz. beszé-
deken. 

Méltán szavazott a kegyesrendi házfőnök-
lelkész ur hálaköszönete t legkegyesebb püspök 
urunk ő mél tóságának ama ki tűnő kegyért , 
melylyel a sz. t r i duumi á j ta tosságban mindvégig 
nem csak részt venni, de tényleges közreműkö-
désével az ünnepségnek fényt kölcsönözni s a 
hivek á h i t a t á t fokozni is kegyeskedet t ; ha mind-
j á r t a mélt . főpásztor szerénysége ez encomiumot 
magá tó l e lhár í tani , s a csodálatos eredményt 
első sorban boldog Pompil ius érdemének és köz-
benjárásának, továbbá a jezustársasági a tyák 
f á radha ta t l an buzgalmának s a lelkipásztorkodás 
terén szorgalmasan forgolódó segédei tevékeny-
ségének tu la jdoni tan i iparkodék. Deo sint laudes ! 

Danielik János emlékezete. 
(t 1888. január 23.) 

Kivonat Szvorényi Józsefnek a magy. tud. akadémiában 1891-ki 
január 26-án tar tot t „Emlékbeszédéből " 

Az egri főkáptalannak pár év előtt elhunyt egyik 
disze, az európai nevü Danielik Nep. János, pristinai 
czimz. püspök és udvari tanácsos, azon tüneményszerű 
lángszellemek egyike volt, kik — nem mint a köznapi 
halandók — a fejlődés és visszafejlődés rendes törvényei 
szerint nőnek és múlnak el . . . 0 , a rátolakodott sze-
rencse szárnyain sebesen fejlett a magasba ; de életsorsá-
val szint oly hirtelen igazolta be, hogy a dicsőség magas-
latának csúcsán ritka ember állhat meg szilárdan, — több-
nyire előbb leesik mint leszáll . . . 

Danielik hazánk egyik regényes tájékára nyitotta 
legelsőben szemeit. Szüléi a Gyöngyösi IstváD, Arany és 
más költőink által megénekelt Murányvár tövében, Mu-
rányalján, Gömörmegyében, éltek és hunytak el. Atyja, 
mint nevét állandóan irta, Daniélik Ignácz, a jog- és tör-
nettudományi szakokban képzett s a környéken jeles 
latinságáról hires megyei csendbiztos volt, ki fiával is 
korán megkedvelteté a tudományt és a könyvolvasást, 
minek az a gyümölcse lett, hogy a különben is tehetséges 
ifjú iskolatársai közül mindig kimagaslott. Mint rozsnyói 
papnövendék a pesti központi szemináriumba küldetvén, 
itt már Il-od éves theologus korában bölcsészettudori ok-
levelet nyert, utóbb, mint a növendék-papok „Magyar 
iskolájának" elnöke, egyházirodalmi zsengéivel is feltűn-
vén ugyanott. — 1839-ben, még pappá sem avatva s 
úgyszólván a tanulói padokból lépve a tanári székbe, a 
rozsnyói lyceumon a philosophia és magy. irodalom, pár 
évvel utóbb pedig, a theol. karban, a bibliai tanulmányok 
tanára lett. 

De nyilvános és egyszersmind országos pályájának 
kezdete tulajdonképp 1848-ra esik, midőn Somogyi Ká-
roly által a „Religio és Nevelés" cz. lap szerkesztőségébe 
lőn meghíva. A fővárosba éppen a márcziusi viharos na-

9* 
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pókban érkezek meg, — erős kath. érzülettől áthatva s 
ellenséges érzéssel minden forradalmi eszmék és törekvé-
sek iránt. S ez nem maradt titok a bécsi kormány előtt, 
minélfogva Danieliket a magyar-ellenes mozgalmakban 
nagy szolgálatokra szemelvén ki már 1849. okt. l- jén az 
egri fényes fukáptalan tagjává nevezé. 

A Csengery Antal „Pesti Hirlapja" körül tömörült 
centralisták egyike, br. Kemény Zsigmond, fölismervén 
Danielik készültségét s nagy tehetségeit, igyekezett őt a 
a nemzeti ügynek megnyerni. S annyira sikerült ez neki, 
hogy az nem sokára nem csak hogy osztozott politikai 
nézeteiben, hanem ezeket a „Religio" lapban, melynek 
1849-től tulajdonos-szerkesztője is vala már, oly kifejezé-
sekben juttatta fölszinre, hogy a lapot 1851-ben a rend-
őrség lefoglalta, magát Danieliket pedig kéthavi fogságra 
vetette. A következett év őszén azonban, Scitovszky her-
ozegprimás közbenjárására, lapja szerkesztését, a kath. 
sajtó élvezőinek nagy örömére, újra fölvehette. 

Egyik legfontosabb mozzanata életpályájának: 1853. 
nyarán a Sz.-István-Társulat alelnökévé történt megvá-
lasztatása. Ugyanis nagy szolgálatokat tehetett és tett 
ezen körében irodalmi s nemzeti ügyünknek, — társulata 
lévén ekkor az egyedüli tér, hol magyarságunk és iróink, 
noha szem alatt tartva, némi szabadsággal mozoghattak. 
Nagy ügyességgel tudta itt a társulat kötelékébe bevonni, 
úgyszólván, a haza összes kath. egyházi s világi neveze-
tességeit, sőt választmányába is egy Deák Ferenczet, br. 
Eötvös Józsefet, Somsich Pált, gr. Károlyi Györgyöt, s 
első rangú tudósainkat : Toldy Ferenczet, dr Érdy Jánost 
stb., kik a társulatnak nem csak gyűléseire jártak el, ha-
nem rendesen tanácskoztak, vitatkoztak s bizottsági el-
nökléseket is vállaltak azokon, mig tudósaink örömest 
bocsáták a társulat kiadásába munkáikat is. Mely tekin-
télyes fejlődést látva, egyes hatalmasaink a társulat 
anyagi erejének támogatására is felbuzdultak. Gr. Károlyi 
István a „Családi Lapok" szépirod. folyóirat összes ki-
adási költségeit magára vállalta; „Cantú" kiadásához s a 
társulati tisztviselők fizetésének javításához tetemesen 
járult. Dr Pisziing „Népszerű egészségtanának" magyarra 
tételét maga a kormányzó Albrecht fölig 500 frttal indí-
totta meg. Tömegesen siettek a haza minden vidékein 
beiratkozni a társulati tagok soraiba, jelentkezvén erre 
(1854 — 55.) magok a protestánsok is. Fényes lapjait fog-
ják azért ezek mindenha képezni a társulat évkönyvei-
nek ; mert az irodalmi s a nemzeti ügynek itt Danielik 
épen a legválságosbb időben tett nagy szolgálatokat, 
emelvén ezek értékét azzal is, hogy az irodalmi keresetre 
utalt számos iróink támogatása- és együtt-tartására az 
ó.riási szélességben tervelt „Egyetemes Magyar Encyclo-
paediát" megindította, s annak valláskülönbség nélkül 
megválasztott munkásait fényesen dijazva, biztos keresethez 
juttatta. 

Hanem épen ez a buzgalma, melyet a magyarság 
védelmére kifejtett, mint szintén az a meleg viszony, 
melyben „magyar"-nak gúnyolt érsekével állott, annyira 
nem volt tetszésére a kormánynak, hogy midőn 1854-ben 
a hg.-prímást Rómába készült kisérni, útlevelét a rendőr-
ség megtagadta. Jellemzők ugy a Sz.-Istv.-Társulatra, 
mint ezen időkre is Bartakovics érseknek a kormány eme 

bizalmatlankodásából merített s Danieliket politikai óva-
tosságra intő szavai. „Ti vagytok most egyedül a ma-
gyarság fentartói" — irja 1855. jan. 28-ról. „Ha ti is 
elmúltok, vége a magyarnak ! Többi irodalmi intézeteink 
meg se mernek moczczanni ; iskoláink lassankint elnéme-
tesednek, s nem sokára azon veszszük észre, hogy néme-
tekké lettünk." 

„Religio" lapjának szerkesztését 1857. elején más 
vállaikra bocsátván át, br. Kemény „Pesti Naplóját" 
sűrűbben keresheté már föl czikkeivel, mint eladdig te-
hette. Csakhamar nagy feltűnést keltettek ezek ugy, hogy 
irójuk iránt Kemény nem egyszer tömeges interpellátiók-
nak lőn kitéve. „A jövő politikájá"-ról szóló vezérczikkei-
ben, hol Poroszország agitácziói irányában honunk állá-
sát konstatálja, oly rendkívüli hatást gyakorolt, hogy 
valóságos diplomatikai háború készült kerekedni belőle. 
Bismarck dühöngött, bécsi minisztereink megszeppentek, s 
a külföldi sajtó még Deák hires „húsvéti levelével" sem 
foglalkozék oly idegesen és huzamosan — mint eme 
czikkekkel. Ugyanez időtájt megjelent értekezései s ön-
álló jeles munkái ( ,A történet szelleme"; „Columbus" 
stb.) tekintetéből a magy. tudom, akadémia, 1858-ban 
egyenesen „tiszteleti tagjává" választá be. 

(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Nyitra, 1891. jan. 18. Akczió és reakczió. — 
Tavaly óta jelentékeny mozgalom észlelhető a's ma-

gyar katholikusok között a vallás érdekeinek tekintetében, 
a mely mozgalomnak a jelentőségét félreismerni nem 
lehet, különösen azért nem, mivel a kath. ügyek egyete-
mére terjeszkedik ki ; a katholiczizmus beléletét s külső 
jogait egyaránt öleli fel; amazt emelni, ezeket pedig 
megvédeni s többet közülök visszaszerezni tűzte ki 
czéljául. 

Já r ja is ezért az akczió és a reakczió szólama or-
szágszerte, a mint az már az ilyen esetek alkalmával a 
népek történetében elmaradhatlan ; az egyik örvend a 
mozgalomnak, mert becsben tartja a kereszténységet s 
mozgásnak nézi a életet; a másik, az ellenkező „világ-
nézetű" ember meg rémeket lát a falon s ijedtében 
reakcziót kiált. 

Ez utóbbitól a kath. mozgalomnak ilyetén felfogást 
rossz néven venni nem lehet ; anti-keresztény világnézete 
gátolja abban, hogy a jogot és az igazságot méltányolni 
tudja ; a kinek szemében ugyanis a megvesztegethetlen 
kereszténység értékét vesztette, mert esze elfajult, szive 
pedig elposványosodott : az természetesen inkább a 
katholiczizmus halálát, mint élet-frisseségét óhajtja. Már 
pedig ma csak a kettő között van a választás : a kath. 
egyház és a teljes hitetlenség között; az azelőtt mintegy 
középhelyet elfoglalt haeresisek ideje lejárt — mondja 
Hurter (Dogm. I. 9 1.) Azért a kath. mozgalom nálunk 
is az egyiknek akczió, a másiknak merő reakczió, az 
emberiség két pártja s a szólamok helyes vagy helytelen 
felfogása szerint. 

De hát akárminek nevezze is valaki a magyar ka-
tholikusok mozgalmát, ez a mozgás olyan dolog, a mely 
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önmagában birja értékét, azt frázissal elütni nem lehet ; 
amint az anglikán ember „non popery !"-ja sem akadá-
lyozhatta meg az 50-es években, hogy a katboliczizmus 
ne imponáljon Angliában. 

Tény az, hogy a magyar katholikusok mozognak ; 
e mozgásra pedig az vezette őket, hogy, amit régen nem 
tettek, elkezdtek gondolkozni afelet t : mit kiván tőlük 
kath. hitök és milyen a helyzetök az állammal, szemben 
azon határokon belül, a melyeket az ország törvénye már 
régen kijelelt számukra. Látják, hogy dolguk nem áll 
ugy, amint annak állania kellene; de belátták egyúttal 
azt is, hogy nagy részben ők ennek az okai; a baj felis-
merése a javulás kezdetévé vált náluk, — mozognak. Az 
történik tehát nálunk most, a min más ker. nemzetek 
már régen túlestek. 

Azért az akczió és a reakczió helyes értelmezése 
szerint: a mennyiben a mai mozgalmunk a Pató Pál ur 
senyvesztő korát akarja felváltani, reakcziónak nevezhető, 
a mint az orvos is a betegnek javulását az orvosszerek 
által felidézett reakcziónak tulajdonítja ; a mennyiben 
pedig előretörekvést, haladást jelent az egyháztársadalmi 
téren, akczió a neve, szemben a reakczióval, a mely e 
téren hanyatlást vagy egészségtelen mozgalmat szokott 
jelenteni. Reakczióban, a hanyatlás, a szunyadás korában 
élünk egy század -óta, s ha ezt most akczió váltja fel, 
ugy az csak azt a rendes, valamint egyes embernél, ugy 
a nemzeteknél folyton ismétlődő tényt jelzi, hogy min-
den reakczióra akczió következik, akcziónak kell követ-
keznie. 

Ha ismét megfordítjuk a dolgot s a magyar katho-
liczizmust nem önmagában, de az államhoz és a felekeze-
tekhez való külső viszonyában tekintjük, ugy találjuk, 
hogy ezek részéről a katholiczizmussal szemben a reakczió, 
azaz a törekvés, a mely sok tekintetben ténynyé is 
vált, a törekvés, az ősi katholiczizmust jogaiban, értéké-
ben, államtársadalmi befolyásában megbénítani s a pro-
testáns jogi elv: az állami omnipotenczia alá hajtani, — 
régen tart . Az országgyűlési naplókban híven van fel-
jegyezve ez a reakczió. Ha tehát erre ma a katholikusok 
részéről az akczió következik, az legfeljebb arra a pa-
naszra adhatna okot, hogy miért nem támadt ez az akczió 
már régen ? 

A mennyiben tehát az akczió ellentéte a quiesnek, 
magyarul : táyadalmi tespedésnek, ám neveztessék akczió-
nak a magyar katholikusok mai életreébredése is ; ez a 
név dicső dolgot jelent, a mint ezt a más világnézetű 
embereknek vele szemben szokatlan morgolódása, epéske-
dése is mutatja. És ezen az epéskedésen én egy cseppet 
sem csodálkozom. Más módhoz szoktattuk mi meg a libe-
rálisokat 1868 óta akár a politikai téren, akár a vegyes-
házassági kérdésben, a melyhez a legújabb mozgalom 
kötődik. Máról-holnapra élés és a megalkuvás ú t já t kö-
vették a katholikusok minden téren és minden kérdésben, 
az egy zsidó-keresztény házasodást kivéve. Minden erély, 
minden alkotó képesség, az együvétartozás és együtt mű-
ködés szelleme mintha kiveszett volna a katholikusokból ; 
az alkotmány visszaállítása óta társadalmi és politikai 
tényezőnek senki sem tekintette őket, még ők maguk 
sem. Innen, hogy csak két kérdést említsek: az autonó-

miával való próbálkozásnak és a 68-iki hírhedt 53. §-nak 
a vegyesházasságból származott gyermekek vallásáról, 
olyan története van, a melyet jobb a feledésnek átadni. 

Miután a liberális ellenfél hosszú folytonosságban 
igy szokta meg a magyar katholikusokat, a kikből ő 
papokat és világiakat egyaránt sokat számlált a saját 
táborában, a saját operáczióinál ; miután elszokott attól, 
hogy cirkulusait valaki zavarni merészelje : mi csoda, ha 
most egyszerre az ellenkezőt kezdi tapasztalni a katholi-
kusok oldalán s éppen azért szokatlannak találja a meg-
indult mozgalmat és reakcziót kiál t? Már az rendes lelki 
állapot az embernél, hogy zavarba jön, ha ellenkezője 
történik annak, a mihez őt hosszú időn át szoktatták. 

Azonban az ellenfél ezen magatartása a hü katholi-
kust nem hozhatja zavarba, mivel a katholikus tudja, 
hogy ő a legszentebb elvek alapjára támaszkodik, a me-
lyeknek érvényesülése egyházát virágzóvá, hazáját bol-
doggá teheti ; a mint viszont a mult tapasztalása arra 
tanitja, hogy ezen elvek hanyatlása, elhanyagolása árt 
mindkettőnek s csak Tiberius korának a hitvány jellemeit 
idézi vissza. Röpitsék hát rólunk világgá akár a fekete, 
akár a vörös, fehér demagógiát, reakcziót: a szavak na-
gyon ártatlan dolgok akkor, ha férfiak állanak a küz-
delmi téren ! Jog, igazság és a törvény a mesékbe való 
rémektől nem szokott megijedni. 

Azért hagyjuk a frázisok termelőit s nézzük köze-
lebbről azt a mi akcziónkat, a melynek csiráit több 
tényező összehatása érlelte s érleli még folyton, t. i„ 
a hosszú tespedés és az ebből fejlett szégyenérzet, az 
ellenfél krudélis tolakodása és a külföld elragadó példái. 
Nem akczió az még, csak előkészület arra, de a mely a 
múlthoz viszonyítva már igy is felér egy akczióval. A mi 
van belőle, az a budapesti kath. körhöz kötődik, a mely 
ma a tevékeny katholikusok iskolájának tekinthető. Ebből 
a körből húzódnak lassan az akczió szálai a vidékre s 
bevonják a most számbavehető elemeket. 

Törekvéseiben három főpont szerepel: a kath. nagy-
gyűlések megteremtése, a politikai téren a kath. párt 
felállítása s az egyház jogainak visszaszerzése másod-
autonomia neve alatt. 

E körnek működése a kath. nagyközönségre a leg-
komolyabb hatást kell hogy gyakorolja, mert az az eddig 
időnkint felmerült efemer mozgalmaktól, a melyek már 
keletkezésűkben haldokoltak, lényegesen különbözik. Jelét 
sem mutatja a hiúságnak, a melylyel eddig a patentiro-
zott tolakodók minden ügyet csak kompromittáltak ; a 
nagy közönség csak egy-egy előrelépéséből a körnek 
tudja meg, hogy szálai húzódnak, hogy akcziója érik. 
Amily nemes a czélja, amily jogos az alapja, a melyből 
kiindult, épp oly jellemes e körnek az eljárása ; vezetői 
mintha nem is a jó magyar időkben nevelkedtek volna a 
közügy napszámosaivá, oly önzetleneknek, oly erélyesen 
munkásaknak bizonyulnak. Nem lármáznak, nem tömjé-
neznek egymásnak, hanem valóságos névtelen hősök mód-
jára sokat, sokat dolgoznak, és alaposan. 

Az ő munkájok ma a tulajdonképeni akczió nálunk, 
a mely lassan be fogja járni az országot s kész példával 
magához fogja vonzani a katholikusok egyetemét, a mely-
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nek szivéhez az idő követelményei oly kiáltó módon szó-
lanak. 

A mit azonban a központiak akcziója, a melyhez 
alapos reményt kötünk, nagyban és egészben tervez, az 
csak a kühő formája lehet a katholiczizmus megnyilatko-
zásának : először a kath. nagygyűlések, azután a kath-
párt, végre a másod-autonomia. Először az első, azután a 
többi ; lassan, de következetesen. 

Mindezek feltételesnek valamit; a forma feltételezi a 
materiát, az alak a tartalmat, ez pedig nem egyéb, mint 
a katholikusok magok. A katholiczizmus életerős megnyi-
latkozása feltételezi az erre nevelt, az erre képesült ka-
tholikusokat. A német katholikusok sokra vitték azon a 
téren, a melyre mi törekszünk ; de nem szabad elfelejteni, 
hogy a német katholikusok vallásossága is közmondásos. 

Azért valahányszor nálunk a másod-autonomiáról 
van szó s a hozzáfűzött reményekről, a mennyiben a 
világi katholikusok részvétét is hivatva van felkelteni a 
kath. ügyek iránt, én mindannyiszor egyházunk isteni 
eredetű autonómiájára gondolok s annak apró tagozataira : 
egyházmegyéinkre. Ezekre, ezekben a hitélet virágzó vagy 
hanyatlott állapotára kell figyelnie annak, a ki a magyar 
katholiczizmus egykori tekintélyes megnyilatkozására gon-
dol ; ezek az egyházmegyék fogják csak megadhatni a 
tartalmát annak a külső formának, a melyen most a köz-
ponti akczió fárad ; mert ezekben az egyházmegyékben 
laknak a katholikusok. 

S ez a tartalom most jobbára olyan, hogy a vallá-
sosság tekintetében még sok a kivánni való rajta ; erősen 
meglátszanak rajta a Pató Pál ur korának a nyomai s 
azért ezt előbb okvetlenül szükséges azon fokra legalább 
megközelitőleg emelni, a melyen áll azon külföldi katho-
likusok vallásossága, a kik nagygyüléseznek már. 

Ennek a létesítésére pedig semmi uj szervezetre 
nincs szükségünk ; van a fenséges tanunk, vannak a szent-
ségek, vannak hivek, van a papság teljes organizmusában 
s ha a vallásosság nálunk mégis fogyatékos, akkor az 
emberekben van a hiba. Am ezeknek az embereknek meg 
kell érteniök az idő követelményeit s állásuk kötelességeit, 
mert rájuk Isten által van róva az, hogy nekik eredményt 
fel kell mutatniok. S ha az emberi gyarlóság ezen a tu-
daton csorbát ejt, akkor mindig beáll s a történelem a 
tanú rá, hogy sokszor beállott már a pillanat, a mely 
szerint : homines per sacra sunt reformandi. Az események 
ítélete alul ma senki sem vonhatja ki magát. 

Az élet mozgás; az egyház alkotásai mindig a leg-
élénkebb mozgalmak között jöttek létre ; azért ma sem 
lehet ez máskép. Ebben a mozgásban mindenkinek ki kell 
vennie a maga részét s az egyházjog e tekintetben szét-
osztotta a szerepeket. 

Csupa élet, csupa tevékenység, csupa érintkezés, 
csupa kölcsönhatás — az egyház a világ nagy szinterén. 
Ebben kényelmet, visszavonulást, néző szerepet nem keres-
het senki. 

S ha a nagygyűléseket, ha a kath. pártot kinéz-
tük a nálunk előhaladottabb katholikus testvéreinktől; 
akkor tanuljuk el tőlük azt a bámulatos cura pastoralist 
is, a mely azokat a külföldi katholikusokat a hittanok 

alapos ismeretére, a szentségek szeretetére vezette s a 
kiknél a szó valódi értelmében teljesül minden mozgalom-
nál, hogy : ecclesia praecedit. 

Ettől állunk mi még messze s az annyira óhajtott 
kánoni érintkezés, az organizmus élénkebb mozgása he-
lyett az utolsó események is csak nagyobb visszavonulást 
eredményeztek. Hogy az ilyen visszaesésekből az egyházi 
élet emelkedésére lehet-e következtetni, azt ítélje meg az, 
a kinek a szive a helyén van. 

Ha igy haladunk, ha mindenkinek külön utjai lesz-
nek s a kitanitás helyett a homályosban fogunk leied-
zeni : akkor az összetartás helyett még nagyobb bomlás, 
a kölcsönös ragaszkodás helyett a demoralizáczió lesz 
divatossá s akkor a mi derék központi körünk a nemes 
lelkek ama szomorú tapasztalatával lenne kénytelen be-
elégedni, hogy csak a katholikusokkal nem lehet jót tenni 
— Magyarországon. 

Azért vegye figyelembe a vidék és a vidék urai, 
hogy mi szükséges a kath. akczióhoz! 

De ez még nem minden. A papság lelkes, hűséges 
működésén kivül a kath. közszellemnek mindenütt van 
egy erős mozgatója és ez a kath. napisajtó. Ez a csa-
torna, a melyen keresztül leszivárog a szellemekbe min-
den eszme, a melyre a köznapi életnek, tevékenységnek 
szükségé van; a mely gyorsan megoldja a nehézségeket, 
a felmerülő kérdésekben biztos irányt nyújt, tájékoztat a 
mozgalomról s erős összekötő kapcsot képez a küzdő ka= 
tholikusok között. 

Mi ezt is nélkülözzük. Kath. publicistáink nincsenek, 
ilyeneket nem neveltünk magunknak. A ki akarja tudni, 
milyen publicistái vannak a liberális tábornak s a szak-1 

tudományt mennyire tudják a liberálisok szolgálatukba 
hajtani, az kisérje figyelemmel a Pester Lloyd vezérczik-
keit, és megtanulja, miért oly erős nálunk a liberalizmus. 

De hát akármiként is legyen, az akczió megindult s 
ha lassabban is, fog terjedni ; mert jellemek mozgatják. 

En részemről csak pár sorban a nehézségekre akar-
tam rámutatni, a melyeket a kath. ügy és a ker. lelkek 
érdekében azoknak kellene az útból elhárítani, a kiknek 
az hivatásuk. Nekünk, magyar katholikusoknak csak egy 
kissé megreformálva önmagunkat és a régi embert levetve 
átérezzük, mit tesz az : katholikusnak lenni és hogy meg-
gondoljuk, milyen a katholikusok a mi külföldi testvé-
reink. Kiálthat akkor az ellenfél reakcziót ; mivel nincs 
igaza: hitigazainknak érvényesülniük kell. 

Dr Dudek János. 

Székesfehérvár. Főpásztori szózat Simor János 
bibornok elhunyta alkalmából. — 

Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi ! 
Corde moestissimo Vobis annuntio mortem Eminen-

tissimi ac Reverendissimi Domini Joannis Cardinalis 
Simor, Principis Primatis et Archiepiscopi Strigoniensis, 
qui susceptis devotissime moribundorum Sacramentis, pie, 
quemadmodum vixit, in Domino obiit 23-a mensis curren-
tis, magnum sui relinquens desiderium non in tota solum* 
qua late patet, patria, sed et ultra patrios limites in Sancta 
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Dei Ecclesia; relinquensque simul sui imitationem et 
eiusdem laudis studium. 

Fidelissimus cum esset Christi in terris Yicarii filius, 
zelosissimus Ecclesiae Dei episcopus, devotissimus Regis 
Apostoliéi subditus, amantissimus patr iae Cívis, tota ilium 
Ecclesia, tota plangit Hungaria . E t cum omnium esset, 
noster specialius fuit , ad S. Regis Stephani sepulcrum, 
cuius rudera venerando cingimus, natus, in nostra Sancto 
Protoregi dicata Ecclesia Cathedrali Christo renatus e 
Sancti baptimatis aqua ; noster sua in nos singulari be-
neficentia. Cum omnibus eum lugentibus nostras iungimus 
lacrymas, et cum nitor super tumulum eius epitaphii 
huius flores spargere, renovato dolore, totus in funere 
sum. Totus hie sermo fletibus scribitur. "2) 

Eum amittentes, mul tum amisimus. Vincitur sermo 
rei magnitudine, et maius est omne quod dicimus.3) 

Sed iam obligato parumper cordis vulnere, u tu t 
singultus inter, eius efleramus laudem, cuius virtute 
laetati sumus. — Yita maxime sublimis et aoimo per-
quam humilis 4) non honorem prosecutus, sed ab honore 
quaesi tus,5) ad tantam per gradus glorificos evectus 
Ecclesiae dignitatem, conversatio eius in specula consti-
tuta, magistra erat publicae disciplinae.ü) Nec verebor 
dicere, eum virtutis legem omnibus fuisse . 7) E t etiamsi 
Cathedra inferior fuisset, Ecclesiae tamen impérium ob-
tinuisset. s) 

Deo vixit, et quidquid Deus iubet. Causae Dei ser-
vivit, causae Ecclesiae, causae fidelium, causae Regis sui, 
causae patriae suae. 

Quo grandior aetate, eo grandior merito, vere f r a t -
rum amator et populi. H) 

Insignia sunt, grandia sunt, saeculorum celebranda 
laudibus, quae in Dei gloriam egit, in Ecclesiae honorem, 
in fidelium salutem. Insignia sunt, grandia sunt, quae le-
vandae praebuit terrenae miseriae. Caecorum baculus, 
esurientium cibus, spes miserorum, solamen lugentium 
fui t . 1 0 ) 

Insignia sunt, grandia sunt, quae in patriae egit 
laudem atque prosperi tatem. Horum omnium unum habete 
uberrimum fontem : erat Ecclesiae Catholicae Episcopus, 
sensu verbi pleno. In suis operibus, in sui memoria, 
defunctus adhuc loquitur. u ) 

Quid autem eum, qui notus est, per singulas, queis 
fulgebat , virtutes describere, aggred io r? Neque enim, 
etiamsi sermonem in longum protraherem, parem tamen 
illius virtuti Orationem afferrem, quantumcunque unus-
quisque Vestrum novit, ac postulat, dicerem,1 2) Tantus 
erat, tantum amisimus ! 

*) S. Greg Naz. In laud. Gorg. 
2) S. Hier. ep. ad Paulam. 
3) S. Hier, de morte Nepot. 
4) S. Greg. Naz. in laud. Patris. 
5) S. Greg. Naz. in laud. Basil. 
6) S. Hier. De morte Nepot. 
7) S. Greg. Naz. 1. c. 
8) S. Greg. Naz. 1. c. 
9) II. Machab. 15., 14 

10) S. Hier. De morte Nepot. 
!') Hebr. 1 1 , 4 . 
I2) S. Greg. Naz. in laud. Caesarii. 

Sed cum volvuntur per ora lachrymae, cum moere-
mur, quod talem amisimus : quem corpore non valemus,1) 
recordatione teneamus, grat iasque Deo agamus, quod eum 
habuimus, imo habemus. Deo enim vivunt omnia, et 
quidquid revert i tur ad Dominum, in familiae numero 
computa tur . 2 ) Hoc Sanctae fidei nostrae erecti solatio, 
regem, cui omnia vivunt, venite adoremus, 3) et plorantes 
coram Eo, suppliciter precemur, ut animam famuli sui, 
quam de huius saeculi eduxit laborioso certamine, Sancto-
rum suorum quo ocyus t r ibuat esse consortem ! 

Quare hisce dispono, ut 3-a februarii in cunctis 
Dioeceseos meae Ecclesiis parochialibus in refrigerium 
animae defuncti Joannis Cardinalis Simor, Principis Pri-
matis Regni, nostriquo Metropolitae, solemne Sacrum de 
Requiem celebretur, invitato praecedenti Dominica populo 
fideli ad huic assistendum SS. Missae Sacrificio. 

Albae Regiae die 26. Januari i 1891. 

Philippus m. p. 
Episcopus. 

LiptÓ-RÓZSahegy, jan. 19. Pirrotti-triduum. — 
E kis város, sőt környéke katholikusainak, kikben 

a magyar haza és Jézus Krisztus szeretete egyaránt ma-
gas lángokban ég, hitéletében mindenha feledhetetlenek 
maradnak a mult hét végső napjai . — F. hó 15 —17-én 
ta r ta to t t t . i. meg itt is, az apostoli szellemű megyés 
püspök. Csúszka Gy. ő excellentiájának helyeslésével, a 
kegyesrendi Pirrotti M. Pompilius boldoggáavatásának 
emlékünnepe. — A legszentebb érdekek körül lankadást 
s áldozatot nem ismerő piarista szerzet rózsahegyi telepe 
sem mulasztott el e háromnapos ri tka ünnepély fényének 
emelésére semmit, hogy az Isten minél nagyobb dicsősé-
gére és a halhatat lan lelkek üdvének előmozdítására szol-
gál jon. A nemes Ízléssel földiszitett rendi templomban, 
melynek főoltárán az anyaszentegyház szent hévtől lán-
golt és tudományosan müveit hitbajnokának, számos gyer-
tya által megvilágított , képe ékeskedett, — minden áhi-
ta t ra buzdította a szebb érzeménvekre fogékony keblet. 
A délelőtti óraközökben 4—5 szent mise volt, melyek 
közöl a f. hó 15-i nagy misét, teljes segédlettel, a lelkes 
prépost-plébános végezte; délutánonkint pedig litánia 
tar ta tot t , a melyeknek, valamint a sz. mise áldozatoknak 
befejeztével is az immár ég koszorúzta boldog hitvallóna,k 
szent ereklyéi tétet tek ki a j ámbor hivek tiszteletére, 
illetőleg csókolásra adattak. — Magasztosult érzelemmel 
jelezhetjük, hogy, az ég kegyelmével, ugyan volt ám ara-
tás e t r iduum alatt , a mely arra kellően előkészített hí-
vőknek, hogy az a töredelmesen meggyónok s méltóképen 
áldozókra nézve, a szentséges atya, XI I I . Leo pápa, en-
gedélyezte teljes búcsúval van összekötve, — nagyszerű 
részvéte mellett, valóban épületesen folyt le . . . Minden 
alkalommal, a szó szoros érteményében, valóságos ostrom 
alatt állottak a gyóntató székek, az isteni irgalomnak eme 
trónjai, és pedig elannyira, hogy a fáradhatat lan szerze-
tesek még esti órákban is gyónta t ták a bűnbánókat . . . 

!) S. Hier, de morte Nepot 
2) S. Hier, epitaph. Paulae. 
3) Off. def. 
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A gyónók és megáldozok száma, kik között példásan tür t 
ki a tanuló if júság, százakra meg százakra rug . . . Oly 
mennyiség ez, mely világosan muta t ja az igazán üdvösség-
napok áldásos sikerét, a melynek tanujeleül még csak azt 
emiit jük, hogy szombaton, vagyis 17-nek délutánján, mi-
dőn a zsúfolásig megtelt templomban a litániát követő 
ünnepélyes „Te Deum" fölhangzott , az összetett kezekkel 
ott álló fiatalok között, nem egy ősz embernek arczán 
gördültek le a hálakönyek . . . s voltak, kik hangosan 
zokogtak . . . zokogtak a megtisztult lelkiismeret igaz 
örömének boldogitó hatása alatt. -J-

V E G Y E S E K . 
*** Simor-gyász Rómában. D. a J . Kr. ! Róma, 

1891. jan. 28. Ngos s Főtiszt. Szerkesztő Ur ! Az örök 
városban lakó, vagy ez idő szerint itt tartózkodó magyar 
honfitársak, előkelő uri családok és ezek tagjai , megillető-
dött szivvel vették a szomorú hirt, könnyekbe borult 
szemekkel olvasták az egész magyar nemzetet gyászba 
borí tot t eseményről szóló jelentest. Az ember, rendkívüli, 
mély gondolatokba merülve, szomorú arczkifejezéssel j á r t -
kelt egyik helyről a másikra, mintha a legdrágább elvesz-
tet t kincsét keresné, és elvesztése felett önnön magával 
tépelődnék. Ily fájdalmas érzelmeket keltett bennünk 
a Magyarország bíboros főpapjának Simor János ország 
prímásának szivet megrendítő, hirtelen, hosszas betegség 
nélküli halálesete, és azért, valamint kedves ot thonunkban, 
minden nemes lélek, őszintén hazájá t szerető honfi, a 
nagy vesztesség felett gyászt öltött, ugy mink is, i t t a távol-
ban, eme országos gyászban őszintén osztozunk, és annak, 
mély fájdalmunk érzetében adunk méltó kifejezést. — 
Több magyar honfi nevében Gmitter Alfonz, minorita r. 
áldozár, pápai magyar gyóntató. 

•— Beküldetett: A „Religio" dr Veteránja kijelenti, 
hogy ő nem azonos a „Magyar Állam" dr Veteránjával. 

— Kegyeletes tisztelettel jelentjük, hogy az Istenben 
boldogult Herczeg-Primás ő emjának utol jára készült 
fotografikus arczképét kabinet-nagyságban 1 f r t 10 kr já-
val, Makar t nagyságban pedig 1 f r t 60 krjával megkap-
hatni Kozmata Ferencz cs. és kir. udvari fényképésznél 
Budapesten, Zöldfa-utcza 1. sz. a. Ajánl juk , mert a képek 
sikerültek. 

— Newman bibornok életének leírásán dolgozik 
Newman F. W . tanár, a boldogult biboros testvére. Műve, 
a „Cath. Times" jelentése szerint, nemsokára meg fog 
jelenni. 

— Columbus Kristóf boldoggá avatása i ránt a kér-
vényt eddig 900 főpap és világi előkelőség irta alá. Co-
lumbus egy régi élethű arczképe de Lorgues gróf bir to-
kában van. 

— -Mandalayban, Keleti-Burmah régi fővárosában, 
egyszerre volt a felszentelése az első katholikus püspök-
nek és az ő székesegyházának. Egy gazdag burmahi 
építtette az egész székesegyházat egymaga, a szeplőtelen Szűz 

tiszteletére, hálából, hogy az Isten a pogányságból a ke-
resztény hit világosságára vezette. 

— 1858. febr. 11-én volt a b. Szűznek első megje-
lenése Lourdesban. Ezt a tényt véve alapul a szent szer-
tartások római congregatiója febr. 11-ére tette a lourdesi 
bold. Szűz ünnepét, mely néhány franczia egyházmegye 
számára engedélyezve van. 

— A protestánsok a katholikusokkal szemben az egész 
világon egyformák. A hazafiságot egészen lefoglalják ma-

I guknak. Érdekes e tekintetben dr Parker anglikán lelkész 
nyilatkozata a „Times"-ben minap közlött levelében. Sze-
rinte az oly ember, aki Istent sem ismer, becsületes angol 
lehet ; de aki állhatatos „pápista," az már tökéletes angol 
nem lehet. Eredetiben még eredetibben hangzik ez a 
protestáns hóbort . Dr Parker szavai im ezek: „A man 
can honestly be an agnostic and an Englishman, but he 
cannot be a thorough Englishman and a consistent Pa-
pist." Szégyenelheti magát a XIX. század vége, hogy ily 
hagyományt fog átadni a XX-iknak. 

— A müncheni föegyliázmegyében az az igen czél-
szerünek és üdvösnek bizonyult el járás állandósult meg 
Steichele elhunyt érsek rendeletéből, hogy a Vegyeshá-
zasságokról szóló, s a boldogult által kiadott főpásztori 
levél, évenkint felolvastatik minden templomban, igy far-
sang elején. Az ezidei felolvasás f. hó 18-án történt. Mint 
a mindennapi kenyér, oly szükséges nálunk is a hivek 
kitanitása a vegyesházasságokról és a gyermekek neve-
léséről. 

— Ernyei Anna, az angolkisasszonyok eperjesi „Stefá-
nia"-leánynevelő felsőbb intézetének érdemdús s általánosan 
tisztelt kitűnő főnöknője, tudvalevőleg az angolkisasszonyok 
budapesti intézetének főnöknőjévé neeveztetett ki. „A 
mily megtisztelő, — igy olvassuk a derék Sárosmegyei 
Közlönyben, — e kitüntetés a mélyen tisztelt főnöknőre, 
a mily szerencsés e választás a fővárosi tekintélyes inté-
zetre, époly sa jnosa „Stefánia"-intézetre nézve. Azt mond-
ják, hogy pótolhatlan ember nincsen ; ám annyi bizonyos, 
hogy az a kitűnő szakértelem, fölülmulhatlan adminisztra-
tív tehetség, párat lanul finom modor és tapintat , hótiszta 
vallásos buzgalom s forró honszeretet, mely erények a 
m. t. főnöknő személyét gazdagon ékesítik, bizony-bizony 
nehezen lesznek pótolhatók. Egyedüli vigaszunk, hogy a 
távozó főnöknő a fővárosban is a miénk marad, ott is 
magyar honleányokat fog nevelni. Válása nagy fájdalmat 
okoz nekünk s ez az első fájdalom, melyet ő okoz a 
sárosiaknak ; de szeretetünk s áldásunk kiséri őt uj ren-
deltetése helyére is. Á ld j a őt a Mindenható még igen 
sokáig, óvja drága életét minden bajtól, s tegye őt oly 
boldoggá és elégedetté a neki kimért idők végeiglen, 
mint a hogy ezt mi kér jük az isteni Gondviseléstől ; u j 
működése helyén pedig — ez egyetlen kérelmünk hozzá 
— ne feledkezzék meg mirólunk sem, kik őt oly nagyon 
szeret jük s nagyrabecsüljük." Igy búcsúzott a nagyérde-
mű főnöknőtől Eper jes . Hasonló érzelmekkel üdvözli őt 
Budapest. 

— Sajtóliiba-igazitás. Mult számunk győri e. tud. napoleon 
helyett napon-1 kell olvasni. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 
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TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok: Krisztus Urunk az egész emberiség megVcáltója, mert ő mindnyájunkért szenvedett és 
meghalt. — Danielik János emlékezete. — Egyházi Tudósítások : R ó m a : XIII. Leo pápa legbensőbb életéből. — B e r l i n : A 
Windhorst-ünnepről. — Kath. Köztevékenység : Felhívás a kath. tudósok II. nemzetközi congressusában való részvételre. Stb. — Vegyesek. 

Krisztus Urunk az egész emberiség megvál-
tója, mert ő mindnyájunkért szenvedett és 

meghalt. 
(I. b. Simor János bibomoh legutolsó főp. tanitása.1) 

I. 

Sz. Eligius püspök a nagyböjt elején a böj t 
dicséretéről népéhez intézet t beszédjét igy kezdé: 
„Mily nagy, oh kedves testvérek, az isteni ke-
gyelem irgalmassága i rántunk, és az ő jóságos 
leereszkedése hányféle módon gondoskodik a mi 
üdvösségünkről, ember azt sem gondolattal előre 
kieszelni nem tudja, sem ajkunk valamelyes szó-
val kifejezni nem képes. Mert a mi egész em-
beri nemünk, mivel ős szüléinkben megromlot t 
és csakis az örök kárhozatra lőn érdemes, annak 
kikerülésére teljességgel nem bir t semmi erővel; 
elhagyván sőt megvetvén Teremtőjét , önként a 
halál szerzőjének uralma alá szegődött vala. És 
azért Istennek, — a ki a mi igazságos Urunk 
és rosszaság nincs ő benne, — igazságos Ítélete 
szerint örök kárhozatot kellene szenvednünk 
mindnyájunknak, kik Ádámban vétkezénk és 
benne eredetünk szerint elbukánk : hogyha a 
mi Urunk, a mily hasonlí thatat lanul igazságos, 
egyszersmind épp oly párat lanul irgalmas nem 
volna. Midőn tehát a kárhozat örvényében lete-
rítve heverénk és kinek-kinek saját érdeme sze-
r in t el kellett - volna vesznie: az isteni jóság 
nem tűrhette , hogy az ő alkotása gyógyitatla-
nul vesszen el. Közeledvén ugyanis az idők be-
telése, a kit bűnbeesett ősszülőinknek a paradi-

Világi olvasóink kedveért latinból magyarra fordítva 
adjuk. A szerk. 

csomban megígért , elküldé a Megváltót, a ki> 
hogy sz. Ágoston szavaival éljek, „mint minden-
ható orvos szállt le a nagy beteg gyógyítására; 
megalázta magát a halandó testig, mintegy a 
beteg-ágyig." *) Vagy a min t az apostol mondja : 
„Megjelent a mi üdvözítő Is tenünk kegyessége 
és embersége;" 2 ) „a ki ére t tünk az örök Atyá-
nak Ádám tar tozását lefizette és az ős bűnhődés 
biztositékát irgalmas vérével letörölte," a mint 
az egyház énekli,3) a melynek tévelytől mentes 
taní tásából merí tve liiszszük és valljuk, 1. hogy 
senki az emberek közöl a mennyországba nem 
mehet másképp mint Üdvözítőnk érdemei, meg-
vál tása által, aki az Isten áldozat-báránya a 
világ bűneiért , és igy nincs másban üdvösség és 
nem ada to t t más név az embereknek az üdvös-
ségre, 2. hogy mindazáltal, ez a megváltás az 
emberiségre nézve abban az értelemben is ál ta-
lánosan szól, hogy egész a halálig lehetséges 
üdvösségünket merí teni az Üdvözítő forrásaiból. 

Erős hi t tel valljuk, igenis, hogy az Isten 
minden ember Üdvözítője 4) és azért, hogy Krisz-
tus Urunk mindnyájunkér t hal t meg 5) és mind-
nyá junkér t ízlelte meg a halált, hogy ő engesz-
telés nemcsak a mi vétkeinkért , hanem az egész 
világ bűneiért is, hogy az ő kegyessége és jó-
sága minden ember számára megjelent,6) „és a 
mint Ádámban mindnyájan meghalnak, ugy Krisz-
tusban mindnyájan megelevenít tetnek."7) Erős 

!) Serm. 59. de verb. Dom. 
2) Tim. 3, 4. 
") Húsvéti praefatio a szentmisében. 

I. Tim. 4, 10. 
s) 2. Cor. 5, 15. 
«) Tit. i. h. 
7) I. Cor. 15, 22. 

10 
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h i t te l valljuk, hogy Is ten minden t a h i te t l en-
ségbe hagyot t merülni, hogy mindnyájukon kö-
nyörül jön, 1 ) és hogy ezt az egy közbenjárót ad ta 
mindnyá junk vál tságára , 2 ) a ki mindnyá junka t 
hív magához, akik fáradozunk és terhelve va-
gyunk . : ) Erös hi t tel valljuk, hogy mindnyá jan 
vétkeztünk és rászorulunk az Isten megdicsőü-
lésére, a kik mindnyájan ingyen igazulunk meg 
az ő kegyelméből, a Jézus Krisztusban való 
vál tság által .4) És valóban, ha a megvál tás jóté-
teményének az a czélja, hogy a t e remtés művén 
véghezvit t rombolás t k i j av i t sa ; ha az ember fia 
csakugyan, a min t maga is mondja , 5 ) nem j ö t t 
másért , min t hogy üdvözitse, a mi elveszett : 
világos, hogy va lamin t az emberi nem Ádámban 
az első emberben kivétel nélkül egészen elbu-
kot t , épp ugy a megvál tásnál Is ten szeme előt t 
más szándék nem lebeghetet t , min t az, hogy a 
második Ádám ál tal az egészet ú j r a lábra állitsa, 
minden fen ta r tás nélkül. 

Tetszet t t ehá t a te rmészet Alkotójának a 
malaszt szerzőjévé lenni ugyanazon bőségesség-
gel, ugyanavval a ha t á r t a l an és fen ta r tás nél-
kül i ki terjedéssel „Istennél az irgalom és ő nála 
a megvál tás — bőséges," zengé a királyi zsol-
táros . 6 ) „Ugy szeret te Is ten e világot, mondja 
sz. János, hogy az ő egyszülött F iá t adá, hogy 
minden a ki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen." 7) „Még tu la jdon F iának sem 
kedvezett , mondá sz. Pál, hanem mindnyá junkér t 
a d t a ő t , " 8 ) és ez a Fiu, — ugyanaz az apostol 
mond ja — „engem szeretet t , és önmagá t adta 
é r e t t em." 9 ) Ugy van: é re t tem, ugy min t min-
denkiért , é re t tem ugy, hogy ha más bűnös nem 
le t t volna a világon megvál tandó, csak én, Is ten 
az ő F iá t mennyből leküldte volna a földre, 
hogy le lkemért ugy meghal jon min t az egész 
v i lágér t ; mer t ugyanaz a szeretet , a mely I s ten t 
ez én t e r emtőmmé t e t t e , a midőn semmi sem 
valék, ugyanaz a szeretet t e t t e az ő F iá t meg-
vá l tómmá, miu tán e lbuktam. Igazán kénytelenek 
vagyunk megvallani, hogy Jézus Krisztus vér-
on tásának érdeme végtelenül nagyobb, min t va-
lamennyi ember összes bűneinek sérelme, és 
hogy az ő elégtétele valamennyi bűnér t járó 
t a r tozás t végtelen értékkel felülmúl, ugy hogy 
egyet len egy csepp vére elég le t t volna ezer és 

!) Róm. 11, 32. 
3) Máté, 11, 28. , 
5) Máté 18, 11. 
7) Sz. Ján. 3, 16. 
9) Gal. 2, 20. 

2) I. Tim. 2, 5. 
4) Róm. 3, 23. 
6) Zsolt. 129, 7. 
8) Róm. 8, 32. 

ezer vi lág megvál tására . „Isten, ki gazdag az 
i rgalmasságban, az ő tú láradó szereteteért , mely-
lyel szere te t t minket , mikor halva voltunk a 
vétkekben, együt t e leveni te t t fel minke t Krisz-
tusban, kinek kegyelme á l ta l megszabadultatok," 
mondja a nemzetek Apostola,x) abban a Krisz-
tusban, a ki, min t maga mondja, azért j ö t t az ő 
juha i közé, kiknek jó pásztorául h i rdeté magát , 
hogy „életök legyen, és bővebben legyen." 2) 

Ki mer t e h á t kételkedni a fölött , hogy az 
Is tennek csakugyan az volt a szándéka, hogy 
minden léleknek, a k i t t e r emte t t , megvál tója 
legyen. És azért — ugyanez csalhatat lan szán-
déka a megtestesülés t i tkának is, a melyet a 
sz. Atyák és az egész Egyház az Isten és az 
emberek csodálatos érintkezésének, tá rsulásának 
neveznek. 

Az egész természet betegen feküvék és szük-
sége volt orvosra; ámde a segitségre csodálatos 
gyógyszert kel le t t ki találni , t. i. hogy az orvos-
ból és betegből egy személy, azaz Istenből és az 
emberből az egy Jézus Krisztus legyeu, vagyis 
Isten-ember, avagy mint sz. Ágoston m o n d j a : 
„Fel kel le t t vennie azt a természetet , a mely 
megszabadí tandó vala." 3) 

Hiszünk az egy Ur Jézus Krisztusban, az 
Is ten egyszülött Fiában, ki é re t tünk embere-
ké r t és a mi üdvösségünkért leszállott az égből. 
És megtes tesü l t a Szentlélek ál tal szűz Máriá-
ból. És emberré le t t . Minthogy pedig a megtes-
tesü l t Ige fő czélja volt a személybeni (hypo-
stat ikus) egyesülés ál tal az egész emberi nemet 
megvál tani , éppen azért az egész világ bűnét 
magára vevé és viselé. „Megsebeztetett, úgymond 
Izaiás próféta , a mi gonoszságainkért , megron-
csol ta to t t a bűne inkér t ; a mi békességünkért 
van r a j t a a fenyiték, és az ő sebeivel gyógyul-
t u n k meg. Mi mindnyájan , m in t a juhok, elté-
vedtünk, kiki az ő ú t j á r a t é r ü l t ; és az Ur ő rá 
t e t t e m indnyá j ank gonoszságát ." 4) így „talál-
kozának az irgalom és igazság: az igazság és 
béke megcsókolák egymást ," 5) zengé a királyi 
zsoltáros. Minden tes t meg fogja t ehá t lá tn i az 
Is ten üdvözitését, a min t ezt a megtestesülésre 
vonatkozó jövendölés mondá és a mint a szent 
a tyák t an i t j ák , a kiknek sorából elég legyen 
egy ike t vagy másikat idézni. Sz. Ambrus mond ja : 
„Az igazság ama napja mindnyá j ának felkelt, 

') Efez. 2, 4. 
3) De vera religione. 
5) Zsolt. 84, 11. 

"-) Sz. János 10; 10, 11. 
Iz. 53 ; 5, 6. 
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mindnyá junknak el jöt t , m indnyá junké r t szenve-
dett , mindnyá junk érdekében fe l támadot t . Meg-
halni pedig azért ha l t meg, hogy a világ bűnét 
elvegye,"1) Nagy sz. Leo pedig igy szól: „Senki 
az ebben a vidámságban való részvevéstöl nincs 
elt i l tva, m indnyá junknak egy közös okunk van 
az örvendezésre ; me r t a mi Urunk, a bűn és a 
halál lerontója , a m i n t senki t sem ta lá l t vétek-
től mentesen, ugy mindenki megvál tására j ö t t 
va la el." 2) 

Más helyen még tüzetesebben ad ja oká t 
annak, hogy Krisztus Urunk minden ember t 
megvál to t t , midőn igy szól: „és a zsidók sérel-
mén á t dühöngő ördöggel a bűn nélkül levő 
szolga a lak já t ál l i tá szembe, hogy ál tala dőlne 
el mindnyájunk ügye, a kiben egyedül vala 
meg a mi (emberi) t e rmésze tünk vétek nélkül. 
Hogy ő csakugyan közbenjáró vala a bűnök 
által m e g b á n t o t t Is ten és a megbántó emberek 
°között, a ki a véget t tes tesül t meg, szenvedett 
és hal t meg, hogy minden ember t megvál tson 
és üdvözitsen, ez akkor t ü n t ki legvilágosabban, 
midőn ő, min t bárány a kereszten függve, áldo-
zatá t i m m á r be végzendő, szögek és tövisek ál ta l 
átveretve, mikor már csaknem kiszakadt belőle 
a lélek, min tegy elhaló a jakkal , mennyei Atyjá-
hoz igy k ö n y ö r g ö t t : „Atyám, bocsás meg nekik, 
m e r t nem tudják , mi t cselekednek". És ez nem 
csupán a meg té r t századosért szólott, a kinek 
számára a haldokló Megváltó inkább sebeivel 
min t szavaival, i rga lmasságér t esedezett ; hanem 
ő imádkozik vala még a keményszivü, igazság-
ta lan b i rá jaér t , t. i. P i lá tusér t is. Szólt vala ez 
az ima továbbá nem csupán a bűnbánó la torér t , 
hanem a megá ta lkodo t t é r t is ; nem csak Péter -
ér t és a többi apostolokért , hanem az áruló 
Júdásé r t is, és nem csupán azokért , kik a Kalvár ia 
hegyéről visszatér tökben mel löket verve mondo-
ga t ták : igayán Isten fia volt ez, hanem azokért 
a papokér t is, kik midőn, a min t sz. Leo mondja , 
az Üdvözitő bocsánatot k é r t számukra, a kereszt 
k in ja i t gúnyolódásaikkal súlyosbí tot ták és mi-
dőn kézzel nem bán ta lmazha t t ák , nyelvök nyilai t 
szórták reá." 3) A hol bőséges volt a bün, „igen 
bőséges l e t t a malaszt ," mond ja az apostol .4) 
És sz. Leo : „Az Igaz vérének kiontása, úgymond, 
a bűnösökért — oly ha tha tós volt a kivál tságra , 
oly gazdag az á r ra nézve, hogyha a bün foglyai-
nak valamennyie h inne a Megváltóban, a zsar-

») In Psal. 118. 2) Serm. I. de nativ. 
3) Serm. 8. et 4. de pass. 4) I. Tim. 1, 14. 

noki lánczok egyet sem t a r t ha tnának vissza." 
A szent Írásból mer í tve Krisztus Urunknak 
k é t eljöveteléről a földre, két megjelenéséről a 
világban b i runk tudomással . Az első esetben a 
betegek gyógyí tására j ö t t le, a második esetben 
a bűnösök megítélésére fog eljönni. Abban az 
esetben, m i n t üdvözitő és lelki orvos jön el ; 
i smét el jönni min t itélő bíró jövend el. Azér t 
mond ja sz. Ágos ton : „A mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak első (malaszt-) osztása gyógyító (medici-
nalis)" *) nem itélő. Az elsőről az m o n d a t o t t : 
„Nem azért küldöt te Isten az ő F iá t e világra, 
hogy í tél je a világot, hanem hogy üdvözüljön a 
világ ő ál tala ." A másodikról pedig ez van 
meg í rva : „Mikor pedig eljő az ember fia az ő 
fölségében és vele mind az angyalok : akkor ő, 
fölségének királyi székébe ül ; és összegyűjtetnek 
eléje minden nemzetek, és elválaszt ja őket egy-
mástól , m in t a pásztor elválaszt ja a j uhoka t a 
bakoktól."4) Ebből azt tanul juk, hogy a megtes tesül t 
I s ten első szándéka volt megvál tan i az egész 
vi lágot és nem ká rhoz ta tn i el senk i t : e végből 
j ö t t min t közvetítő, hogy m i n d e n k i t megkínál-
jon vére á l ta l a kiengesztelés kegyelmével első 
i t t l é tekor , hogy igy kikerülhessük a biró szigorát 
második el jövetelekor. „Buzdit bennünket először, 
úgymond Sz. Ágoston, hogy ne kelljen minke t 
el i télnie; m a még ügyünk védője és pár tfogónk, 
hogy ne legyen kényte len egykor biránk lenni. 
Mert valóban, ha ma jd el fog jönni, meg fogja 
fizetni a m i t igér t , és a mit első i t t l é tekor ado t t 
vala, azt második el jövetelekor számon fogja kér-
ni."5) Mig ez életben i t t vándorol t , más hivatása és 
kötelessége Krisztus Urunknak nem vala, m in t 
hogy üdvözitsen, „Mert nem azért küldöt te Is ten 
az ő F iá t e világra, hogy Ítélje a világot, hanem 
hogy üdvözüljön e világ ő á l ta la ." ü ) A dicsőséges 
életben azonban a biró t i sz t j é t fogja végezni. 
„Ez a Jézus, ki fö lvé te te t t tő le tek az égbe, úgy 
jő m a j d el, a min t l á t t á t ok őt az égbe menni Î 
Ezt mondák az angyalok az ő mennybemenete-
lének nap ján . 7 ) 

És igy, a mig emberek leszünk a földön, 
lesz megvál tó Is tenünk is. A min t azonban 
ennek vége lesz, az Isten velünk szemben nem 
lesz más m i n t biró. „Az Atya nem is i tél senki t , 
hanem minden Í té le te t á t a d o t t a Fiúnak." 8 ) 

(Vége köv.) 
l) Serm. 12. de pass. 2) Tract. 36. in Joan. 
3) Sz. Ján. 3, 17. ") Sz. Máté 25 ; 31, 32. 
5) In 63, 51. 6) Sz. Ján. 3, 17. 
') Ap. csel. 1, 11. 8) Sz Ján. 5, 22 
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Danielik János emlékezete. 
(t 1888. január 28.) 

Kivonat Szvorényi Józsefnek a magy. tud. akadémiában 1891-ki 
január 26-án tar tot t „Emlékbeszédéből." 

(Vége). 

Az 50-es évek vége felé nagy és messzeható terv 
fogamzott lelkében. A belga katholikusok 1852-től, tizen-
egy év alatt, nyolcz hatalmas pénzintézetet alapítottak 
Brüsszelben. Amsterdamban, Bécsben, — tisztán kath. 
birtokosok ingatlanjaira fektetvén azokat. Ez adhatta 
neki is a gondolatot egy, fekvőségekre alapitandó föld-
hitel-bank létesítésének megkísérlésére, melybe a magyar 
magas klérus összes birtokaival fogott volna belépni, és 
pedig ugy, hogy emez egyházi birtokok közt és a terve-
zett bank mint nemzeti intézet közt, oly szoros összeköt-
tetés lett volna szervezve, melynél fogva, ha a papi 
birtokok bármikor megtámadtatnának, ez ellen, mint saját 
érdekeinek veszélyeztetése ellen, a nemzet tiltakozni 
legyen kénytelen. Egyfelől az egyházi jószágok jövedel-
meinek fokozása, s másrészről azon, föl-följelenő rémnek 
egy csapással mindenkorra eltüntetése volt itt czélba véve, 
mely a „papi birtokok saecularisatiója" néven századok 
óta kisért hazánkban. 

E messzeható terv csakhamar legyőzhetlen akadá-
lyokba ütközvén, kivitelének megkísérléséről egyelőre 
letett. Hanem még szélesebb körű vállalatról fűzé odább 
tervezéseit, mely esetleg amazt is magába ölelje. Az 
európai összes kath. államok egyházi birtokosainak szö-
vetkezését eszközölni, azon czélra, hogy a kath. vagyon 
fokozott jövedelmeiből a világ-egyház nagy feladatai s 
intézményei fejlesztessenek ; s hogy a szentszék maga is 
tetemes támogatásban részesittetvén, a péterfillérek gyűj-
tése megszűnjék. Ez volt nagy szándéka. A Langrand-
Dumonceau által vezetett belga katholikus bankokat ké-
szült hát mindenekelőtt megnyerni tervének. E végből 
1860-ban Német-, Franczia-, Spanyol- és Olaszországba, 
s Belgium és Hollandba, négy hónapra szóló útlevelet 
vesz ki; majd pedig Bécsben a király által s több magas 
személyiségek által is fogadva útra kel. Langrand kész-
séges örömmel csatlakozik nagy törekvéseihez és azon 
Ígérettel, hogy a tervezethöz képest állítandó u j kath. 
bankok jövedelmeivel első sorban Ausztria s Magyaror-
szág közgazdaságának fejlesztését fogja eszközlésbe venni. 
Nagy előnyére vált az ügynek Danielik befolyásának s 
tekintélyének emelkedése éppen ez időben, ki 1861. ele-
jén pristinai választ, püspöki czimmel, a kir. helytartó 
tanács tagjává lőn. 

Ugyanemez év (1861.) tavaszán alakitá meg a maiglan 
áldással fenálló Sz.-László-Társulatot, melynek katholikus-
hazafias czéljául tűzte ki : a moldvai, bukovinai stb. csángó 
magyarok iskolái- s egyházainak segélyezését; a hazai 
egyh. ódon műépületek fentartását ; s végre a sz.-szék 
támogatását. 

Ezek mellett főleg hazánk politikai kibontakozásának 
ügye foglalkodtatá gondjait. 1862-től levelezésben állt a 
„kiegyezés" kérdésében gr. Forgách Antal kanczellárral, 
ki a kivitelben „észszel, tettel, erélylyel döntő szerepet" 
jósol neki ; gyakori érintkezésben Deák Ferenczczel ; s 

nem egy magas állású s befolyásos férfiú áll vala Danielik 
politikai vezetése s — mondhatni — gyámsága alatt. A 
helytart . tanács alelnöke, br. Augusz, Danielik leveleiből 
a király előtt helyeket olvas fel ; egy másik fogadtatás 
alkalmára pedig ugyancsak ő tőle vár utasítást ; mit azon-
ban nem kap, minthogy útjaik lassankint más-másfelé 
kezdtek már ágazni. — Ekkoriban készült azon „Politikai 
programmterve" is, mely a közügyeknek a rbirodalom" ösz-
szes népei képviseltetése utján (Reichsrath „ad hoc") való 
vég-elrendezését fejtegetvén, azt igéri : hogy a „birodalom" 
egységi igényeit teljesen kielégíti, Magyarországnak pedig 
minden jogait biztosítja; továbbá, hogy mindazon töredé-
kek közé, melyek a korábbi törvényhozásokból még föl-
szinen lebegnek, összhangzást hoz : hogy a végleges ala-
kulást, a mennyiben semmi retractatiót nem kíván, a 
fejedelem minden compromissiója nélkül eszközli ; s végre, 
hogy mindezeknél fogva egy győzelmes párt alakítására 
teljes és biztos reményt nyújt . S a 13 §-ra terjedt prog-
ramm-terv maga helyén be is lőn terjesztve, de mivel a 
más alapon összehitt Reichsrath már állott, tárgyalható 
többé nem volt. 

Ezen nagyszabású ténykedése közben megérlelé egy-
szersmind, a belga kath. pénzintézetekkel együttesen, 1864. 
elején megkezdendő müveletét. Első lépésnek egy, a 
sz.-atyához intézendő kérelmezésnek személyes benyújtását 
tűzte ki, - melyben Langrand kath. vállalatához IX. Pius-
nak helyeslését és áldását kérné. S a kérelmet Langrand 
megbízottja, Nothomb d'Arlon Kamill által kisérve, april 
13-án be is nyújtotta, melyre a pápa helyeslő válasza s 
áldása Langrandhoz még azon hóban, de oly intelemmel 
érkezék meg, hogy „óvakodjék társaival együtt a gazdag-
ság csábjaitól ; kath. szellemben vezesse pénzintézeteit, 
hogy az isteni s emberi törvény által tiltott uzsorák meg-
hiusittassanak." A magyar püspököt nagy tisztelettel 
fogadták ekkor Rómában : a „L'Accademia de' Quiriti" 
tagjává választá, s a Vatikánhoz tartozó előkelőségek 
versenyeztek kitüntetésében. 

Ezen első siker hatása alatt a belga bank s vele 
kapcsolatban a sz.-szék érdekeinek kedvező mozgalmak 
gyorsan fejlődtek. A bank hazánkban, 1864. máj. 1-én, 
négy uradalomnak (Baja, Gödöllő, Hatvan, Sz.-Lőrincz 
= 180.000 hold) megvásárlásával kezdé megvetni lábait ; 
Danielik pedig Rómában, zajtalan ügyködései folytán egy, 
a római kúria javára, a belga kath. bankoknál kötendő 
kölcsön (50 millió frank) kérdését, egész a foganatba vétel 
határaig, a legkedvezőbb föltételek mellett fejtette ki. 

S midőn neki ezen, Európára, sőt az egész kath. vi-
lágra szóló tevékenységét, roppant erkölcsi hatását és 
politikai súlyát tekintve, egy közelgő magas fényű jövőt 
jósolnak vala nem kevesen : egyet lép az idő, — s a 
ragyogó pálya hirtelen abbaszakad ! . . . Anyagi zavarok 
érték utói, melyeknek következményei többé feltartóztat-
hatok nem voltak. Egy hatalmas mentő-gondolat valósí-
tását vette még kísérletbe. A híres Ressel Henrik bécsi 
mérnökkel szövetkezve, a Róma közelében 18.846 Q hek-
tárra (33.000 • katastr. holdra) terjedő malária-fészek-
nek, a „Pontini mocsároknak" kiszárítását s öntözhető 
rétséggé alakítását vette czélba. A terv, a fölmérés, költ-
ségvetés (2.700,000 ft.) 1865-ki nov. 2-ra elkészült. 
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Hiába ! . . . Az emberi életben minden csak egyszer s 
utoljára fordul elő. Igy kivált a szerencse kedvezése i s . . . 
A végzetes vég kezdete megjelent. Helytartósági tanácsosi 
tisztjétől, 1865-ki mái'cz. 9-én, saját kérelmére, udvari 
tanácsosi czimmel fölmentetvén, minden nyilvános állástól 
visszavonult. 

Ezen 1865. évet, nagy politikai tevékenység mellett, 
még a fővárosban tölté. Elénk részt vőn tolla s eszme-
cseréi által a „kiegyezés" müvében s azon idők más 
függő kérdéseiben. Oroszlán-része volt a pest-lipótvárosi 
s budavári templomok javára tervezett „Templomsegélyző 
Egylet" létrehozásában, melynek alakitó-gyülésén, a budai 
városház tanácstermében, 1865-ben, tudomány és előadás 
által egyképen ragyogó, lelkesítő beszédét nagy hatással 
tartotta. Végre ugyanazon évi deczember közepén Egerbe, 
pár hó múlva pedig barátjához, az akkori jászói prépost-
hoz vonult el. I t t irta meg egy negyedév alatt „A Pré-
montreiek" cz. nagy (515 1.) munkáját, mely érseke költ-
ségén Egerben s még azon évben megjelenvén, a kritika 
osztatlan magasztalásai által üdvözöltetett. Jászóról, hol 
a méhészettel is sokat foglalkozék, a Pesti Naplóban „A 
megyék rendezéséről," s több korszerű, jobbadán egyház-
politikai kérdésben nagy hatással c i k k e z e t t ; a „kiegye-
zés" után pedig br. Keménynyel együtt, a keletkező 
reakczió elleni tusában vett hatalmas részt, mely kivált 
az „1849. april 14 ike" czimü titkos lapban valóságos 
hadjáratot inditott a Deák-párt ellen, s magát a pártve-
zért, névtelen levelekben, ismételve halállal fenyegeté. 

Barátjának, Répásy József prépostnak elhunytával 
végleg hazatelepedvén, gyakrabbi betegeskedése, s a po-
litikától br. Keménynek is teljes elvonulása miatt, 1871-től 
csak az „Egri Egyházmegyei Közlönyben," az „Uj Ma-
gyar Sionban," a „Budapesti Szemlében," és végre, mint 
e g r i joglyceumi igazgató, egy pár jogtudományi tanul-
mányfüzetben jelent még meg az irodalmi téren. 1883 tói 
fogva érseki helynökké neveztetvén ki, majdnem kizáró-
lag csak ezen tisztjének élt. Ugyanezen évben az a kitün-
tetés is éri, hogy a képviselőház közoktatási bizottságá-
nak elnöksége többrendü kérdésben tanácsához fordul. 
Legutolsó nyilvános szereplése végül 1885-ki márcz. 26-án 
esik a főrendi házban, hol a választ, püspökök felsőházi 
meghivatásának ősi joga mellett fényes beszédben állott fel. 

A következett 1886. elején agybaj kezdett mutat-
kozni nála. Ugyanaz a gyászos vég fenyegette, mely ba-
rátját, Keményt érte. Fényes szelleme lassankint elhomá-
lyosodott. 1888. január 23-án, Egerben, végezte napjait. 
Halála már mint szabadító angyal jelent meg, hogy 
levegye válláról a keresztet és jótetteinek diadal-jeléül 
tűzze le . . . Mivel sok jót is tett ! 

Főpásztora, dr Samassa József érsek, fényes elisme-
réssel kisérve körözteté elhunytát megyéjében, — külö-
nösen kiemelve egyházirodalmi hasznos és dicsteljes mun-
kásságát. Emlékét alkotásai ugy az irodalmi, mint a 
jótékonysági téren sokáig meg fogják őrizni. Nagyszámú 
munkáit : önállók, értekezések, könyvismertetések, bírála-
tok és szónoki remekek teszik. Egyik nemes vonása volt 
az irodalmi téren : a jeles ifjú erőket fölkarolni. Számo-
sabb egyházi iróink az ő bátorításának, tanácsainak^ se-
gédkezésének köszönte irói s ez uton más emelkedését is. 

Mint ember élénk kedélyzetü, áldozatkész, ember-
szerető s magas eszmékben élő nagy sziv, nagy szellem 
volt. De mivel életútját tévedések nélkül bejárni ő sem 
tudta, neki is a világ zsoldja járt ki. Sokan rostálgaták 
múltját, — s olyanok is, kik sem örökbecsű irodalmi mű-
veket, sem Sz.-László-Társulatot, sem egyéb, századokra 
kiható jótékonyság emlékeit nem hagyták és nem hagy-
ják magok után . . . Kapcsolatban anyagi zavaraival, ugy-
mondott „lukullusi lakomái" voltak leginkább emlegetve. 
Hát szerette, barátjával, br. Keménynyel együtt, a vidám 
társaságot ; ezért fogadták asztaluknál inkább többször 
mint egyszerre sok barátaikat. Lakomáik azonban nem-
hogy tobzódásfélék, de még csak nem is dus magyar 
vendégséget jelentők voltak egyedül, hanem politikai s 
társadalmi mozgalmak egyszersmind. Sok jó eszme és terv 
fogamzott itt meg ! S e mellett nem egy oly nyomott 
helyzetű irónk, s nem egyszer fordult ottan meg szíves-
ségükből, kik másszerü támogatást tőlük sem kérni, sem 
elfogadni nem fogtak volna. Danielik anyagi rövidségeit 
sokkal inkább nagy jószívűségének, adakozásainak, a tu-
lajdonjoggal hét éven át 3—4000 frt ráfizetéssel szerkesz-
tett „Religio" kiadási költségeinek és végre többszöri 
nagy utazásainak lehet betudni. Szerencsére egyetlen élő-
nek nehéz szava sem zördülhet meg, szenvedett rövidsége 
miatt, a békében nyugvónak koporsóján. 

Mikor elhunytának hire terjedt, számtalanokban kel-
tett megilletődést az egykor európai szereplésben forgott, 
országos tekintélyű férfiú fényes szellemének kialvása. 
Csak akik nyugtalan lelkét ismerték a múltban, a végső 
két éven át pedig szomorú hanyatlását lát ták: kivánha-
ták, kiengesztelődve, lelkének a „nyugalmat," melyben 
kevés része volt mindaddig, miglen az időt végre a csen-
des örökkévalósággal kapcsolhatá össze. Nem csak egy-
háza, hanem az irodalmi s tudományos világ is méltán 
nagy halottját gyászolhatá benne, — s azt, azon számo-
sak is, kik az elhunytban jóltévőjüket szerették, s kiknek 
azért, noha elköltözött, sokáig jelen lesz s élni fog em-
lékezetében. „Eger." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Róma, jan. 26. X I I I . Leo pápa legbensőbb életéből. 
{Ered. tudós.) — Egész kivonatokat közöltek e napokban 
némely lapok a társadalmi kérdésről szóló legújabb pápai 
körlevélből. Azt is hirdették, hogy ő szentsége bibornokok-
ból álló bizottságot is küldött ki a társ. kérdés tanul-
mányozása végett. 

Nos, az egészben ez az igaz : A szent Collegium 
egyik legkiválóbb tagjával beszélgetvén, megtudtam tőle, 
hogy a szentatya nem szűnik meg foglalkozni a társadalmi 
kérdéssel, különösen annak miként való megoldásával, a 
mi XIII. Leo pápa mély meggyőződése szerint lehetetlen 
másképp, mint ha a kormányok visszatérnek az általuk 
elhagyott keresztény elvek megtartásához. 

A pápa ezt a kérdést minden lehető oldalról vizs-
gálja és tanulmányozza, és állandóan folynak hozzá a 
franczia és olasz müvek, melyek ezt a kérdést tárgyalják. 
Igy például minap nagy figyelemmel olvasta el De Mun 
Albert röpiratát. 
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És éppen azért, mert a pápa mindent áttanulmányoz, 
nem hamarkodik el semmit. Az encyklikát egy világot 
kormányzó lángész bölcs megfontolásával késziti. 

Ismerni kell XIII. Leo szokásait, hogy fogalma 
legyen az embernek arról az aprólékosságig kiterjedő 
gondosságról, melylyel a pápa vizsgálja, tanulmányozza 
és revideálja — az okmányokat, melyek keze alól kike-
rülnek. Mikor egy pápai körlevél van készülőben, azt 
többször is újra és újra lenyomatja a sajtó által. A pápa 
maga javit az első kefelevonástól kezdve az utolsó revi-
sióig minden egyes ivet, és tetszése szerint javit a dolgo-
zaton, sokszor megváltoztatva az egészet alapostól. Innen 
van, hogy sokszor hirdetik a lapok, az vagy az már meg 
is jelent a pápától, holott a vatikáni nyomdában csak a 
korrektúrákat készítik a pápa számára. Az is megtörté-
nik pedig ilyenkor, bogy az illető okirat vagy nem is 
jelenik meg, vagy egészen átdolgozva, vagy sok idő múlva. 

Igy vagyunk a sokszor emlegetett pápai encykliká-
val is a társadalmi kérdésről. Igaz, hogy azt a pápa már 
megfogalmazta, elkészítette, le is nyomatta ; de ezzel még 
korán sincs az mondva, hogy a pápa főp. körlevele már 
legközelebb meg fog jelenni, vagy hogy az nem fog többé 
semmiféle átalakuláson átmenni. 

A mi a bibornokokból alkotott ama bizottságot illeti, 
hát az tévedésen alapuló kósza hir csupán, nem egyéb. 
Több bibornok, épp ugy mint a pápa, nagy figyelemmel 
kiséri és tanulmányozza a társadalmi kérdést. Teszik azt 
privatim. Mert Leo pápa senkit sem bizott meg, se mint 
bizottságot, se mint egyes személyt, a nevezett kérdés 
tanulmányozásával. 

Ezekről kezeskedem. Parvus. 

Berlin, jan. 17. A Windhorst-ünnepről.1) — 
A katholikus ügy megdönthetetlen oszlopának és 

bevehetetlen várának, Windhorstnak és a kath. Centrum-
pártnak, ünneplése Berlinben, a protestáns német csá-
szárság fellegvárában, nagy dolgot jelent. Jelenti azt, 
hogy a protestantizmus már a protestáns császár székhe-
lyén is nem egyedül van otthon, nem mindenható többé, 
hanem hogy mellette a német katholiczizmus is, mint 
országra s világra szóló hatalom, tért követel magának, 
hogy érvényesüljön, hódolatot fogadjon s diadalünnepeket 
üljön. Érzi is ezt a büszke német protestantizmus és 
visszaszorittatásának keserűségét abban önti ki, hogy a 
jezsuiták száműzetésének barbár törvényét fenntartani 
akarja és eltörlése ellen torka szakadtából sajtóban és gyűlé-
sekben reklamál. Nem használ semmit ! A protestantizmust 
az a szellem, melyre túlozva provokált, a szabadság 
szelleme, megveri mindenütt a világon és diadalra emeli 
a katholikus egyházat, melyet a protestantizmus három 
századon át nem szűnt meg soha éppen a szabadság ne-
vében rágalmazni és befeketiteni. A katholiczizmus Ber-
linben szabad, diadalmakat arat, hódolatokat fogad s 
erejét világraszóló ünneppel konstatálja. 

Windhorst születésének 80-ik évfordulója igazán 
valóságos német birodalmi ünneppé növekedett, a mely-
ben a német birodalom gyűlésével karöltve részt vett a 
nagy kath. egyház feje és az egész katholikus világ. Ma 

Tárgúhalmaz miatt hátra maradt. A szerJc. 

reggel kis misével kezdődött az ünnepély. Dr Jahnel 
püspöki delegatus misézett a Hedwig templom főoltáránál 
Windhorst szándék ki, a mint délután toastjában 
mondá, mindenekfölött abból mérité lelkének legnagyobb 
örömét, hogy az ő ünnepe szentmisével kezdődött és hogy 
a vérnélküli áldozat az ő szándékára, mutattatott be az 
Ur szent oltárán. A birodalmi gyűlés és a porosz ország-
gyűlés Centrumának tagjai teljes számban megjelentek 
Isten előtt. A köztük megjelent Windhorst maga a meg-
testesült üdeség — 80 éve daczára. 

A birodalmi gyűlésben uj ováczió várt az ünne-
peltre. Midőn az utóbbi megkoszorúzott helyét a hatalmas 
német birodalom parlamentjében elfoglalta, felszólalt maga 
a ház elnöke, Levetzoiv báró és ezeket mondá: 

„Ritkán fordult elő a parlamentek történetében, 
hogy valamelyik képviselő életének 80-ik évfordulóját a 
magas testület tárgyalásaiban való személyes és élénk 
részvételével ünnepli. Ebben a hogy ugy mondjam sze-
rencsés helyzetben van az én igen tisztelt vis-à-vis-m, dr 
Windhorst, testének és lelkének szokott frisseségével. Az 
eset különösségéből vonom le jogosultságomat, és meg 
vagyok győződve, hogy önök velem egyetértenek, midőn 
dr Windhorst képviselő urnák a birodalmi gyűlés nevé-
ben szívélyes üdvözletet mutatok be." (Élénk tetszés min-
denfelé.) 

Dr Windhorst képviselő: „Elnök ur, legyen szabad 
nekem néhány szóval szivem háláját tolmácsolni. Ez oly 
kitüntetés, hogy én azt minden kitüntetés közt, mely 
életemben ért, legnagyobbnak tartom. Forró köszönetem 
érte. (Elénk bravo !) 

Délután 5 órakor volt az ünnepélyes szeretet-lakoma, 
melyen mint rendező a Centrum-párt elnöke s a birod. 
gyűlés alelnöke gróf Ballestrem elnökölt. Vagy 160-an 
voltak jelen. Ballestrem gróf elnök felköszöntőjében 
Windhorstot elnevezte a német katholikusok vezérének, 
barátjának, atyjának, még az országgyűlési képviselőket 
is ideértve. Preysing gróf felolvasta Rampolla bibornok 
levelét, a melyben XIII. Leo pápa következő üzenete 
foglaltatik a német katholikusok világhirü politikai ve-
zéréhez : „Kiváló örömmel tölt el mindenek fölött az, 
hogy neked uj jelét jelenthetem annak a kiváló szeretet-
nek, melyet ő szentsége a pápa neked mindenkor szentelt. 
Megbízott t. i. engem az egyház feje, hogy az ő nevében 
neked az ő jókivánatait tolmácsoljam és hogy téged érte-
sítselek arról, hogy ő szentsége a mennyei kegyelmék 
zálogául reád szeretete teljességéből apostoli áldását adja." 
Felolvasták a müncheni nuntius üdvözletét is. Heeremau, 
a porosz országgyűlés centrum-fractiójának elnöke azzal 
örvendeztette meg Windhorstot, a páratlan jó családapát, 
hogy a helyszínéről táviratozott az ünnepelt nejének és 
családjának Hannoverbe. Stablevski praelatus, birodalmi 
képviselő a lengyelek nevében üdvözölte Windhorstot. 
Ezt mondá : Libertatis Ecclesiae defensor ! Ez lesz a tör-
ténelemben Windhorst czime. Dr Brüel (prot.) a positiv* 
hivő protestánsok nevében mint a keresztény vallás védő-
jét ünnepelte a Centrum vezérét. Windhorst felelete a 
sok üdvözletre valóságos remekmű, mint minden szónok-
lata. Természetes, igaz, meleg, derült mint egy szép nyári 
nap, melyről örömmel elhinné az ember, hogy soha sem 
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fog lenyugodni. Lehetlen az egészet ide szoritani. Nagy 
derültséget keltett a felköszöntő kezdetén az, midőn el-
mondá, hogy 1812-ben, x/4 éves korában, miután az Isten 
hatalma Napoleont Oroszország fagyával tönkre tette, 
kozákok száguldtak végig Németországon. Ekkor történt, 
hogy egy vakmerő kozák őt, a csecsemőt dajkája kezé-
ből kiragadta, nyereg-kápájára akasztotta és ő itt lógva 
lovagolta végig az egész kozák-parádét. De nem szeretné, 
hogy vele a kozákok még egyszer ily lovaglást csinálja-
nak ; szokása szerint a derültté tett kedélyeket szép átme-
nettel átvezette a legkomolyabb dolgokra Akkor, úgy-
mond, tél volt és hideg; most is az van. De nem sokára 
tavasz lesz, még pedig nemcsak kint a természetben. 
Minden körülményre, minden üdvözletre kiterjeszté figyel-
mét a szónoklat bámulatos mestere. Nevezetes mondása 
a közügyekre vonatkozólag ez vala : „Egyes ember itt 
nem tehet semmit, itt csak az összesség boldogulhat, és 
ez is csak akkor, ha Isten áldása alatt jó czél felé törek-
szikSzívökre köté elvbarátainak az iskola-kérdést és 
azt mondá, hogy ő minden törvények közt az iskola-
törvényt legmesszebbvágónak tartja. Minden más törvény-
nél utóbb holmit háttérbe lehet szoritani, de ha, úgymond, 
a mostani iskolai tvjavaslat törvényerőre emelkedik, — 
akkor a keresztény élet alapjának vége lesz. 

Megemlítem még, hogy ünnepi ének fűszerezte a sze-
retet lakomáját, a melynek veleje, refrainje folytonosan 
ez vala: 

„Gott erhalte un sera Windhorst, 
Unsern Führer in dem Streit !" 

A beérkezett táviratok, levelek, ajándékok, koszorúk, 
csokrok száma megszámlálhatatlan. A mint mondtam, ugy 
van : az egész világ részt vett Windhorst ünnepeltetésében. 
A német katholikusok 50,000 márkát gyűjtöttek a b. Szűz 
templomára, melyet Windhorst Hannoverben épittetett. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Felhívás a katholikus tudósok 

II. nemzetközi congressusában való részvételre . 
A normandiai katholikusoknak Rouenban tartott, 

II. congressusa 1885. deczember havában, záró ülésén, 
többi közt a következő határozatot hozta: „Katholikus 
tudósok nemzetközi congressusa fog összehivatni Párisba 
1887. húsvét hetére, április 12—17 . . . A congressus 
szervezésére ^bizottság neveztetett." 

E határozatnak köszönhető az a fényesen sikerült 
congressus, mely „Katholikusok nemzetközi tudományos 
congressusa" név alatt nem ugyan 1887-ben, hanem 
1888-ban, április 8—12 Párisban tartatott. 

A XIII . Leó pápa 0 Szentsége által örömmel adott 
jóváhagyás után összeült congresszus czéljául tüzetett ki, 
egyesiteni a katholikus tudósok törekvéseit a bölcselet-, 
természet-, történet-, jog- és összehasonlító vallástudomány, 
szóval, a hittudomány kivételével minden tudomány azon 
főbb kérdései körül, melyek a keresztény és spiritualista 
elméket érdeklik, jelezni e kérdésekben a tudomány je-
lenlegi állását s ösztönt adni és ujabb módot szolgáltatni 
arra, hogy e kérdéseket keresztény tudósok minél nagyobb 
buzgósággal fejtegessék. 

Az eszme oly nagyszerű és megkapó, az anyaszen-
tegyház általános jellegével annyira megegyező, s e jelen 
korban oly sokat ígérő, sőt szükséges : hogy győzelme 
felől kétség pillanatra sem lehetett. 

Valóban nagyszerű eszme, hithű keresztényeket a 
tudományos törekvésekben egyesülve látni s igy gyakor-
latilag megmutatni, hogy a keresztény katholikus hit 
nemcsak nem ellensége a tudománynak, nemcsak nem 
ignorálja azt, hanem ápolására hatalmasan ösztönöz ; a 
tudomány pedig nemcsak nem ellensége a keresztény 
hitnek, hanem inkább a hit tételeit pontról-pontra meg-
erősiti, a meggyőződést pedig ápolja. Továbbá az anya-
szetegyház általános jellegével mi sem megegyezőbb, mint 
hogy azok, a kik a hitben eltérést nem ismernek, a tudo-
mányos törekvésekben is egy sziv, egy lélek legyenek, 
hogy így a mit külön-külön lassabban, tökéletlenebbül s 
csak sok félreértés után érnének el, egyesült erővel sok-
kal könnyebben, gyorsabban, tökéletesebben és lélekemelő 
egyetértésben érjék el. A mi pedig az ily congressus 
hasznát és szükségességét illeti, valóban oly közönséges, 
a tndomány részéről vádat emelni a katholikus hit és 
egyház ellen, hogy ezzel szemben immde kiálló szükséggé 
vált a katholikusoknak mint ilyeneknek és mint tudósok-
nak minél nyíltabb szereplése, minél hangosabb nyi-
latkozata. A világi szaktudósok látják ebből, hogy ime, 
közülünk számosan, kik velünk egy niveau-n állnak, 
keresztény meggyőződésüket legkevésbbé sem találják 
megsértve a tudomány tételei által ; továbbá látják a 
világi tudósok, hogy az egyháziak, kik a katholikus hit 
hivatásszerű képviselői és hirdetői, e meggyőződésök mel-
lett a tudományt nemcsak kedvvel ápolják, hanem egyúttal 
oly sikerrel, hogy bárkivel versenyre kelhetnek ; végre a 
keresztény hivők látják, hogy hitsorsosaik, egyháziak, 
mint világiak, a tudományosság legszebb babérjával ékes-
kednek, szivből meggyőződésükben tápot és megnyugvást 
merítenek, a hitetlenekkel szemben pedig vértet kapnak, 
mivel védekezhetnek. 

Nem más ez eszme, mint egyik gyakorlati bizonyí-
téka a kinyilatkoztatás és az ész, a hit és a tudomány 
közt levő viszonynak. Es ha korunkban a vatikáni zsinat 
szükségesnek látta elméletileg kifejteni a jelzett viszonyt, 
a mennyiben a kettőnek nem szabad s valóban nem is 
lehet ellenkeznie, sőt a valódi tudomány a hitet szüli és 
ápolja*, a hit pedig a valódi tudományt tökéletesiti, gaz-
dagít ja: akkor e korban gyakorlatilag is kifejezést kell 
adni ez igazságnak. Ezt czélozzák 0 Szentsége, dicsősé-
gesen uralkodó XIII. Leó nagy pápánk intézkedései is, 
melyek a különböző tudomány-ágak ápolására és helyes 
kezelésére serkentenek. Ezt czélozza és el is éri a kat-
holikus tudósok congressusa is, ha a katholikusok részéről 
oly pártolásban részesül, a milyent megérdemel. 

Az 1888-ban tartott I. congressuson Magyarország 

') A ki az első congressus lefolyásáról s a Il.-nak előkészi-
téséről bővebb felvilágosítást kiván szerezni, olvassa el a következő 
közleményeket : Religio, 1887. I. félév, 51. sz. stb. Bölcseleti Folyó-
irat, 1886, 440. old.; 1887, 112, 345.; 1888, 123. s köv., 283. s köv. ; 
1889, 171., 1890, 149- és 713. s köv. old. Továbbá : Katholikus 
Szemle, 1888, 306—376. old. Nemkülönben Magyar Állam, 1890. 
decz. 7-től dacz. 20-ig, tárcza. 
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katholikusai igen nagy számban vettek részt olykép, hogy 
a congressus pártoló tagjaiként csatlakoztak. Alapos a 
remény, hogy a II. congressusra, mely a folyó évben, 
április 1—4 fog megtartatni, még sokkal többen jelent-
keznek, mivel ma már jobban ismerik és méltányolják ez 
ügyet, mint első izben. 

Ezennel felszólítjuk hazánk katholikusait, csatlakoz-
zanak minél számosabban és minél előbb a katholikus 
tudósok II. nemzetközi congressusához. 

A congressus első izben kétféle tagokat ismert: 1. 
működőket, a kik valamely dolgozatot nyújtottak be s azt 
vagy magok fölolvasták, vagy mások által fölolvastatták ; 
2. tiszteleti tagokat, kik a congressust aláírásukkal támo-
gatták. Ugy a működő, mint a tiszteletbeli tagok tiz 
franknyi (5 frtnyi) beiratkozási dijt fizettek. A tisztelet-
beli tagok csak az összes-ülésekre voltak hivatalosak. 

1891-ben tartandó congressus szabályzata kétféle 
tagokat különböztet meg : rendes és pártoló tagokat. 
Rendes {működő) tag mindaz, a ki 10 frankot fizet, akár 
ad be dolgozatot, akár nem. Pártoló (azokat) vagy pedig 
az, a ki tetszés szerinti összeggel járul a congressus czél-
jainak előmozdításához. 

A rendes (működő) tag jelen lehet a congresszus 
minden ülésén ; megkapja a congresszus emlékkönyvének 
egy példányát ; továbbá a szervező bizottság bármely 
közleményét : körleveleket, időszaki értesitést (bulletin 
périodique), stb. 

A pártoló (adakozó) tagok az összes-ülésekre hiva-
talosak. A mely adakozó tag legalább 20 frankot fizet, 
szintén megkapja az emlékkönyvet, ha kéri. 

Nők adakozó tagok lehetnek. 
A működő tag, ha 10 franknál többet fizet, működő 

tagsági jegyén kivül még adakozó tagsági jegyet is kap. 
A kik dolgozatot akarnak benyújtani, minél előbb 

küldjék azt be oly czimre : Bureau d'organisation des 
Congres scientifique. Paris, rue de Vaugirard, 74. A dol-
gozat franczia vagy latin nyelven lehet irva. Szerfölött 
óhajtandó, hogy Magyarországból, mely az első congresz-
szuson igen sok fizető tag által volt képviselve, de csak 
egy felolvasót szolgáltatott, a második congresszusra mi-
nél többen jelentkezzenek tudományos dolgozattal. 

Az oly rendes tagok, kik csak 10 franknyi összeg 
lefizetésével akarnak beiratkozni, nemkülönben a pártoló 
tagok, jelentkezzenek haladék nélkül. Jelentkezhetnek pe-
dig M. J . Chobert-nél, trésorier de la Commission orga-
nisatrice, Paris, rue de Vaugirard, 74; vagy M. A. Bage-
nál, agent du Congrès scientifique, ugyanott ; vagy a szer-
vező bizottság magyarországi tagjainak valamelyikénél ; 
például: Gróf Zichy Nándor, Budapest, I. Yerbőczy-utcza, 
23., gróf Chorinsky Igó, Felső-Szemeréd, Hontm., dr 
Fischer-Colbrie Ágost, az Augustineum t. igazgatója, ő 
felsége tb. káplánja, Bécs, Augustinerstrasse 7., végre dr 
Kiss János, a Sz.-I.-T. igazgatója, Bpest, IV., Lövész-utcza 
13. Dr Breznay Béla, Bpest, Pál-utcza 2. Dr Kisfaludy 
A. Béla, Bpest, Lövész utcza 13. Legjobb a magyar meg-
bízottak valamelyikénél jelentkezni, mert ők a neveket pon-
tosabban irják, az összes jelentkezők névsorát együtt tartják 
s igy a congresszusnak határozott felvilágosítást nyújthat-
nak a magyarországiak részvételének mértékéről. 

Hogy pedig az eredmény mennél szebb és örvendete-
sebb legyen, tanácsos és szükséges, hogy városokban és 
kerületekben egyesek vegyék az ügyet kezökbe s gyűjtsenek 
tagokat, kiket ezután valamelyik magyarországi szervező-
nek bejelentenek. 

Adja a jó Isten, hogy Magyarország katholikusai e 
fontos ügy sikeressé tételére minél nagyobb számban köz-
reműködjenek. 

Budapest, 1891. január 31. 
Gróf Chorinsky Igó. Dr Fischer-Colbrie Ágost. 
Gróf Zichy Nándor. Dr Kisfaludy Á. Béla. 
Dr Breznay Béla. Dr Kiss János. 

+ A mélt. esztergomi főkáptalan megsiratott nagy 
főpásztorának halála alkalmából vett részvétiratokra a 
következőkben mond lapunk utján köszönetet : Alólirt 
esztergomi főszékesegyházi káptalan mindazon m. t. ható-
ságoknak, testületeknek, egyleteknek és egyeseknek, akik 
néhai főm. Simor János bíboros herczegprimás és eszter-
gomi érsek urnák, mint legkegyesebb és felejthetlen 
atyánk és főpásztorunknak az egyházat és országot egy-
aránt mélyen lesújtó gyászos halála alkalmából részint 
személyes jelenlétükkel, részint írásban kegyeletteljes s 
ránk vigasztalás enyhekint ható nemes részvétüket kije-
lenteni és mélyen érzett fájdalmunkban osztozni szíves-
kedtek, ezennel kifejezzük legbensőbb hálánkat és köszö-
netünket. Kelt Esztergomban, 1890. január hó 31-én. 

Esztergomi főkáptalan.x) 
= A budapesti Katholikus Kör Simor János bíbo-

ros herczegprimás emlékére Simor gyászünnepélyt rendez 
holnap, február hó 4-én, szerdán, d. u. 6 órakor a Kath. 
Kör dísztermében (Koronaherczeg utcza 17. sz. I. em.) 
melynek ez lesz a műsora : Emlékbeszéd. Lévay Imrétől. 
Költemény. Gyürky Ödöntől. Életrajz, Dr. Kontur Bélától. 

V E G Y E S E K . 
*** Leczke az olasz forradalmár királyságnak. 

A cambridgei hg., az angol hadsereg főparancsnoka minap 
Máltából hazautaztában Rómában volt és meglátogatta 
XIII. Leo pápát. Az audienczia napján este az olasz 
királyi hadsereg magasrangu tisztjei tisztelegtek az angol 
királyné nagybátyjánál és ez utóbbi igen erősen oda-
mondta nekik az igazat. A „Courrier de Bruxelles*' római 
levelezője szerint a cambridgei hg. igy szólt: „Vous avez 
exproprié le Pape, c'est la plus grande faute que vous 
poudiez jamais commettre. De la même manière vous 
finirez pour exproprier aussi le Roi Humbert." Mindenki 
beszél Rómában erről a fejedelmi leczkéről, csak a kor-
mány lapjai nem. Azt mondják, hogy azok a magas rangú 
olasz katona tisztek meg se tudtak mukkanni, mikor a 
leczke elhangzott. 

— Crispi megbukott. De az olasz forradalmi király-
ság még nem bukott meg. A pápaság még tovább lesz 
kénytelen szenvedni, mig az Isten büntető keze utói nem 
éri a rabló királyságot. Crispi vakmerő nyíltsággal hir-
dette terveit: a ker. vallás látható fejének székhelyén az 
istentelenséget, a hittől emanczipált ész és ördög uralmát. 
Utódja ugy látszik, nem lesz ily vakmerően szókimondó, 
hanem alattomos. Egy húron pendül a forradalmár vala-
mennyi. 

— Ez is ok a haragra az olasz italianissimiknél, 
hogy a német császár hatodik kis fiának a szent kereszt-
ségben három nevet adott a következő sorrendben : Joakim, 
Ferencz, Umberto. Miért első helyen a pápa neve ; miért 
utolsó helyen az olasz király neve ? Ezen törik Crispi et 
consortis a fejőket. Ebben ők nagy megaláztatást látnak. 

— Sajtóhiba. A mult 9-ik számban „Akczió és reakczió" 
czikk utolsó pontjában olvasandó : Nekünk magyar katholikusoknak 
csak egy dologra van szükségünk, hogy kissé megreformálva... 

l) Laptársainkat kérjük e köszönetnyilvánítás átvételérc. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

• m minium I-I I 
Előfizethetni : 

minden 
kir. postahivatalnál ; \ 

Budapesten a szerkesz- ï 
tőnél, és Rudnyánszky \ 
A. könyvnyomdájában, E 
IV,, Papnövelde-utcza ï 
8. sz. alatt, hova a ne- ï 
taláni reclamatiók is, s 
bérmentes nyitott levél- \ 

ben, intézendők. 

Budapesten, február 7. 11. I. F é l é v . 1891. 

TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : Krisztus Urunk az egész emberiség megváltója, mert ő mindnyájunkért szenvedett és 
meghalt. — Istenben hinni az emberi természet törvénye. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Utóhang a legutóbbi képviselőházi 
vitákhoz. — R ó m a : A kath. missziók 1890 ben. — Irodalom: A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból. — A Szt. 

Család kis követe. — Az ajtatos és ügyes minisztráns fiu. Stb. — Vegyesek. 

Krisztus Uruiik az egész emberiség megvál-
tója, mert ő mindnyájunkért szenvedett és 

meghalt. 
(I. b. Simor János bibornolc legutolsó főp. tanítása. 

II. 
Jézus Krisztus tehá t (a fentiek szerint) 

megváltója, közbenjárója, lelki orvosa minden 
embernek, ugy hogy nincs emberi lélek, a kinek 
nem jutna rész a megváltás bőségében, csak 
maga is akarjon teljes szivvel folyamodni a 
Megváltó irgalmához, a kit Tertull ianus a régi 
egyházzal „az Atya egyetemes (catholicus) Pap-
jának" nevez.1) 0 mindenki t megvál to t t ; és 
vájjon miért vál tot t volna meg annyi lelket, 
hogyha valamennyinek üdvösségét nem akarná ? 
De hogyha az eredmény az ő szándékának nem 
felel meg, és ha nem minden, a ki meg van váltva, 
egyszersmind tényleg is és valóban üdvözül : hol 
van az ok, hacsak nem azok akaratában, kik, 
mint sz. Pál mondja, nem fogadták el a szaba-
dulást? 2) Mert nem üdvözülnek ám, csak a kik 
üdvözülni akarnak, csak a kik benne hisznek, 
csak a kik az ő törvényeit megtar t ják , csak a 
kik az általa rendelt és előirt lelki orvosságot 
elfogadják. „A te Istened vére adatik érted, — 
mondja sz. Ágoston, — ha te akarod; de nem 
adatik érted, ha te nem akarod. Csudálatos pedig 
az, hogy habár- egyszer adatot t is (az a vér), 
mindnyájunkért (mindenkorra) van adva."3) És 
ugyanakkor hozzá teszi: „Jézus Krisztus vére — 
azé, a ki azt (a vért) akarja, és az ő büntetése azé, a 

L. 4. adv. Marc. 
2) Ad Hebr. 11, 55. 
3) Serm. 31. 

ki azt nem akarja." Vagyis: a Megváltó szándéka, a 
legkeservesebb halált szenvedni minden emberért, 
a végrehajtásban, mely az emberek szabadságától 
függ, ennek a halálnak gyümölcse nincs közölve 
csak azokkal, kik azt magukra alkalmazzák, igaz hit, 
a parancsolatok megtartása, szóval, jóságos cse-
lekedetek által. Jézus Krisztus nem hal meg 
(sikeresen) éret tünk csak akkor, mikor a régi 
ember meghal bennünk, és mikor az első Ádám 
élete a második Ádám Lelke és újjászületése 
ál ta l megujul bennünk. Es ez az oka, a miért 
sz. Bernárd igy i r , „ V a n n a k , kiknek még meg 
nem született és nem halt még meg, vannak 
kiknek még fel nem támadot t eleddig; mások-
nak még fel nem ment a mennyekbe és nem 
küldé el a Szentlelket" — és hozzá teszi a szent 
Doctor — nem született pedig azoknak, kik 
nagyravágyók és kevélyek, mert hiszen igy 
bennök az ő alázatossága czélt nem ér; nem 
szenvedett (sikerrel) azokért, kik a fáradságot 
kerülik s a haláltól félnek ; és nem támadot t 
fel azoknak, a kik halálos bűnben élnek; nem 
szált fel mennybe azoknak, kik lelki életet még 
nem élnek. Végül ugyané kétségbe vonhatat lan 
szabály szerint nem halt még meg akár a kivá-
lasztottaknak, akár az elvetetteknek, mindaddig, 
mig tagja ikat a földön sanyargatni és edény őket 
birni szentségben és a testet az ő vétkeivel és 
kívánságaival együtt felfeszíteni nem akarják. 

Isten parancsolat jára Mózes2) rézkígyót 
emelt és t e t t ki a pusztában mindazok gyógyu-
lására, kiket az igazi kigyókmarának meg; de 

') De resurr. Dom. serm. 1. 
2) Num. 21, 9. 10 



82 RELIGIO. 

senki sem gyógyult vala meg, csak az, ki sze-
me i t a t i tkos ér te lmű és csodás a lakra felveté. 
Ezt olvassuk az evangéliomban : „És va lamint 
Mózes fölmagaszta l ta a kigyót a pusztában, ugy 
kell fe lmagasz ta l ta tn i az ember fiának: hogy 
minden, a ki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen." ') Teljes szivvel hisszük azért 
és vall juk, hogy a mi Megváltónk azért emel-
t e t e t t keresztre, hogy az egész világot magához 
vonzza, és hogy üdvöt adjon mindazoknak, k ike t 
az ősrégi kigyó megharapot t , hogy továbbá meg-
hal t és Atyjához könyörgöt t minden bűnös üdvös-
ségeért, a hogy tes té t , vérét adná minden lelkek 
táplálására . Hogyha t e h á t mégis igen sokan 
megfoszt ják maguka t ennek a megváltásnak gyü-
mölcsétől, ezek olyanok, a kik az ő hitét és sze-
r e t e t é t be nem fogadják, vagy ha befogadták is, 
abban nem maradnak meg ál lhatatosan, hanem 
megrögzött bünösségökben halnak meg, a kikről 
azt mondja sz. Ágoston, z ) hogy ugyanabból a 
vérből, t . i. a Krisztuséból magok számára bün-
te tés t csináltak, holot t az gyógyszerül vol t nekik 
szánva. 

Hall juk csak, hogyan szóla l ta t ja meg sz. 
Ágoston a megvál tó Krisztus t az e lkárhozot tak 
tömegéhez: „Ember, én téged sa já t kezeimmel 
a lkot ta lak a föld sarából, lé lekzetemet és lelke-
met leheltem be a te sáros tagjaidba, te tsze t t 
nekem téged az én képemre és hasonlatossá-
gomra t e remten i és elhelyeztelek léged a para-
dicsom gyönyörei közé. Te pedig, megvetvén az 
élet törvényeit , inkább követ ted a te elcsábitó-
dat, m i n t a te Uradat ; mindazáltal azután is. 
régi i rgalmam által megindítva, midőn a para-
dicsomból kidobatva a bűn jogos büntetése kö-
vetkeztében a halál bilincseibe szorítva valál. én 
a szűz keblébe és méhébe az ő szüzességének 
kára nélkül megszállván, jászolba t é te t t em, ron-
gyokba t a k a r t a t t a m , megvetést és fá jda lmaka t 
szenvedtem, csakhogy hozzád hasonló legyek és 
téged hozzám hasonlóvá tegyelek. El tűr tem a 
gúnyolódok arczulcsapásait és pökdöséseit, i t t am 
eczetet és epét, végig szenvedtem a korbácsok 
ütlegeit , megkoronáztak tövissel, fölfeszi tet tek 
keresztre, sebekkel vol tam át és átszúrva és ily 
k inok közt kiadám lelkemet is, csak hogy téged 
a halál tól megszabadítsalak. Nézd nyomai t a 
szögeknek, melyek odaszögeztek és felfeszitettek, 
nézd á l ta lver t oldalomat és (gondold hozzá) 

') Sz. Ján. 3 ; 14, 15. 
2) Tract, in Joan. 

hogyan szenvedtem végig a te büntetésedet, csak 
hogy neked adhassam az én dicsőségemet; halál t 
fogadtam el, csak hogy te örökké élhess. Ott 
vol tam letéve a sirban, csak hogy te uralkod-
hassál a mennyben. Miért vesztet ted el azt, a 
mi t érted kiszenvedtem? Miért vesztet ted el, te 
hálát lan, a te megváltásodnak adománya i t ? Nem 
követelem tőled az én h a l á l o m a t ; ad vissza nekem 
a te életedet, a melyér t oda adtam az enyémet. 
Add vissza nekem a te életedet, melyet hiu csa-
lódásokban elvesztettél, melyért én é le temet 
vesztet tem a te bűneid ütései és ostorozása által. 
Mért szennyezted be az én tes temet a te gyö-
nyöreid rú tsága á l ta l? Mért kinoztál engem 
bűneid kereszt je ál tal , a mely sokkal kegyetle-
nebb volt annál, a melyen függtem ? Mert a t e 
bűneidnek kereszt je , a melyen akara tom ellenére 
szenvedek, reám nézve sokkal terhesebb, min t 
az a kereszt, a melyre felléptem, midőn érted 
szenvedtem, hogy részedre megöljem a te halá-
lodat. Midőn én fájdalom és szenvedés nélkül 
valék, emberré te t tem m a g a m a t éret ted, és szen-
vedni óha j ték éret ted. De te megvete t ted az 
I s ten t az emberben, az üdvöt a gyengében, a 
megtérés t a (reá vezető) útban, a bocsánatot a 
biróban, az életet a keresztben, a gyógyszert az 
én k ín ja imban , és minthogy minden tévedéseid 
után nem akar tá l a bűnbánat segélyeihez futni , 
én nem szabadí that ta lak meg téged, (és nem 
t ehe t t em róla), hogy ne halld azt a re t t ene tes 
szót és szózatot a veled hasonlókkal együ t t : 
Távozzatok á tkozo t tak az örök tűzbe." ') Ily gon-
dola tokban sz. Ágoston annyira bővelkedik, hogy 
sohasem szónokolhatot t az isteni Ítéletről a nél-
kül, hogy ugyanezeket a szemrehányásokat ne 
ismételné, és ne szólal tatná meg Krisztus pana-
szait és Megváltónk kesergéseit a fölöt t a hálát-
lanság és megvetés fölött , melylyel az elvetet tek 
az ő váltságukafc és azt a halált semmibe vették, 
melyet az ő üdvükért annyi gyalázat közt szen-
vedett. Lá t já tok , kérdi, a sebeket, melyekkel 
e lborí tot ta tok, felismeritek azt az oldalt, melyet 
á tdöf te tek? Mert hiszen t i ny i to t tá tok azt fel, 
és mégis t i nem aka r t a tok azon bemenni. 

Az isteni Megváltó, — mint sz. Ágoston 
mondja , — „a mi min t orvost illeti, el jött , hogy 
meggyógyítsa a beteget." *) A gyógyszer, mely 
mindnyájának készült és lőn felajánlva, azok a 
források, melyeket szenvedése és halála ál tal 

1) Serm. 67. et 81. de temp. 
-) In Joan. 
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nyi tot t , egy ember előt t sincsennek elzárva; 
szentséges vérének folyama, a meddig a föld 
kereksége ter jed és minden századon á t folyik, 
és annak gyümölcsétől nincs megfosztva senki, 
csak a kik ezt a nagy jó t é t emény t visszautasít ják, 
semmibe veszik és a kik megtérni nem akarván, 
maguk részére a Megváltó vérét haszontalanná, 
a megvál tás t érvénytelenné teszik és őt, a ki 
mindeneket megvál tani j ö t t vala, biróvá lenni 
kényszerí t ik, hogy őket kárhozat ra Ítélje. 

A nagyböj t i szokásokhoz és á j ta tossághoz 
illik, amin t sz. Ágoston ') mondja , hogy „a kik 
a keresztre feszí tet t Urunk közelgő szenvedését 
ünnepelni fogjuk, a test i gyönyörök elfojtásából 
keresztet cs inál junk magunknak mi is ugy, a 
min t az apostol m o n d j a : 2 ) „A kik pedig Krisz-
tuséi, tes töket megfesz í te t ték a vé tkekkel és 
kivánságokkal együt t . " Ezen a kereszten a ke-
resztény embernek egész életén á t kell függnie, 
a mely csupa kisér te t közt foly le ; me r t nincs 
idő ebben az életben kihúzására azoknak a szö-
geknek, a melyekről a zsol tárban monda t ik : 
„Szegezd á t félelmeddel az én tes temet , mer t 
félek a te Ítéleteidtől." : l) A test, szent Ágoston 
tanúsága szerint, a bűnös kívánságok csa to rná ja : 
a szögek — az igazlelküség törvényei . Ezekkel 
döfi át az Is ten félelme amazokat . Azért mondja 
ugyanaz az apos to l : 4 ) „Kérlek azért t i t eke t , 
atyámfiai, az Is ten i rgalmasságára, hogy a t i 
t es te teke t ad já tok élő, szent és Is tennek kedves 
áldozatul." Ez az a kereszt tehát , a mely az 
Isten szolgájára nézve nem szégyen, hanem di-
csőség és dicsekvés tárgya, midőn igy i r : „Én-
tőlem pedig távol legyen másban" dicsekednem, 
min t a mi Urunk Jézus Krisztus keresztében, ki 
által nekem a világ megfeszí t te te t t , és én a 
világnak." s) Es ez a kereszt, én az mondó vagyok, 
nem negyvennapos (mint a böjt), hanem az 
egész életé, / t me ly a negyvennapos böj t t i tkos 
ér te lmű száma ál ta l van jelképezve. „Annak 
okáér t . . . letevén minden te rhe t és a minke t 
környező bűnt , béketűréssel fussunk az elénk 
nyi to t t v iadalra; nézvén a hit elkezdőjére és 
bevégzőjére, Jézusra, ki az előt te levő öröm 
helyett elszenvedte a keresztet, megveté a gya-
lázatot és most az Isten székének jobbján ül. 

') Homil. 7. de cin. 
2) Gal. 5, 24. 
3) Zsolt. 118, 120. 
•) Róm. 12, 1. 
5) Gal. 6, 14. 

Ugy van, gondoljatok arra, ki maga ellen a bű-
nösöktől ily ellenszegülést szenvedet t : hogy el 
ne fá rad ja tok lelketekben elcsüggedvén. ') Növe-
kedjetek Jézus Krisztusnak, a mi Urunk és Meg-
vál tónknak kegyelmében és megismerésében. 
Dicsőség neki most, és az örökkévalóságban. 
Amen. 

Esztergomban, a Háromkirályok napjának 
nyolczadába vagyis az u tána eső első vasárnapon, 
j anuár -hó 11-én, 1891. 

Sin.or János bibornok s. k. ertek. 

Istenben hinni 
az emberi természet törvénye. 

(Folytatás.) 

3. A hit továbbá tökélyesedésünk szükséglete, és iga-
zán párját ritkító eszmezavart árul el, ha valaki azt 
mondja, hogy a hit valami szellemi megkövesede'sféle 
processus. Nem igaz, hogy a hivő esze szoborrá kövese-
dik meg mint Lóth felesége, hogyha t. i. az ész magának 
egy kis körültekintést megenged. Igaz, hogy a hit az 
észt egy szilárd, megingathatatlan pontra áll í t ja; de ez a 
körülmény egy élő és működő erőt nem kényszerit arra, 
hogy mozdulatlanságra kárhoztassa magát ; ellenkezőleg, 
éppen ez a megingathatatlan alapon való állás kimond-
hatatlan hatással bir az észre, hogy bátran mozogjon a 
megingathatatlan alapon tovább. Archimedes csak egy 
szilárd pontot keresett, hogy arról a világot sarkaiból 
kiemelje. Ily ponton állva újí totta meg a kereszténység 
a világot. A hit nem olyan mint valamely korlát mozdu-
latlansága, hogy t. i. az emberi szellem szárnyalását aka-
dályozza ; hanem a hit egy biztos alap, melyen a tehet-
ség nyugodtan építheti fel alkotásait. Azt is elmondhatjuk, 
hogy a keresztény hitvallás, a Credo, az értelmesség 
világában épp oly nehézkedési középpont, mint a nap a 
világűrben; és minden szellemnek teljesen szabadságában 
áll e körül a középpont körül akár oly szerény körben 
mint például az egyszerű káté, akár oly beláthatatlan 
körben milyen aquinói sz. Tamás Summája, forogni. Hát 
vájjon az égi testek mozgásának centrumokhoz való lekö-
töttsége és mozgásuknak törvényei akadály-e rájok nézve 
abban, hogy pályájukon fussanak és örökké keringjenek ? 
Éppen igy, a mozdulatlanság nem veleje a vallásnak, 
ámbár ez törvényt és függőséget hord méhében. De ho-
gyan ? Ugy. hogy — minden igazi haladás csakis ennek a 
függőségnek és törvényszerűségnek körében lehetséges. 

A hit mindenekelőtt termékenynyé teszi az emberi 
szellemet. És ez már nagy haladás. Egy tudós, ki korán-
sem áll a mysztika hirében, azt mondta, hogy „a mate-
rializmus terméketlen." Ellenben, a kereszténység számta-
lan szellemi mesterművet alkot, oly bámulatosakat, mint 
a kathedralis templomok, melyeket épített. És míg a 
hihetlenségnek, a melynek Isten nem enged elpusztítha-
tatlan emlékeket emelni, eddig igazán nem sikerült vala-

1) Zsid. 12 ; 1, 2, 3. 
10* 
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mely valóban dicső könyvben kimerítő nyilvánulást nyernie : 
az alatt az igazság Tertullián apológiájától le Bossuet 
világtörténelméig és sz. Ágoston „Isten városától" le 
Chateaubriand Génie du christianisme-jaig egész hosszú 
sorát inspirálta ama müveknek, melyeket az emberi gon-
dolkodás Hercules-oszlopainak szokás tekinteni. Hol van 
az a tehetséges ember, a ki azért mert hivő volt, kevésbbé 
tehetségessé lett volna? Ellenben hány szellem nyomoro-
dott el az evangeliumi elveszett fiu módjára és utján, 
hányan végezték a hit ellen való lázadásban nyomorúságos 
szellemi szörnyülöttekkel, miután előbb, a hit állapotában, 
bebizonyították, hogy szépet és nagyot is tudnak terem-
teni P 

En koránsem azt akarom mondani, hogy hinnie kell 
valakinek a végett, hogy genie lehessen a szellemek vilá-
gában. Nem, ezt én nem mondom. Ámde, eltekintve attól 
is, hogy a hitetlen, ember inkább csak szellemes mint 
genialis szokott lenni, mert ö többé nem mozog , a vég-
telen eszmék körében, — nem ritkán tény, hogy a hittel a 
genie is kialszik; és ily esetekben nincs szomorúbb lát-
vány mint az ily ikarusi ész romjai, és nincs tanulságo-
sabb leczke, mint az Isten elleni lázadásban elszegénye-
dett elmék hebegése, a kik alig képesek többe logice 
észszerűen gondolkodni, miután megszűntek észszerűen 
hinni. Tények emez állitás igazolására halomszámra állít-
hatók össze. Hagyjuk a neveket! No de aztán ne kérked-
jék ám senki többé a tagadásban rejlő ugy haladási elv-
vel. A semmi semmi marad és terméketlen, bár mily 
hatalmas legyen is az ész, mely a semmit feldolgozni 
akarja. 

A hit továbbá azért is eszköze és emeltyűje a hala-
dásnak, mert a szellemet, melyet megtermékenyített, ki 
is fejleszti. A rationalismus következetlen önmagához, mi-
dőn azt hirdeti, hogy az embernek joga van mindent 
megérteni és egyúttal kötelessége mindig előre haladni. 
Haladni az emberi szellemre nézve attól a pillanattól 
kezdve, midőn mindent felfogott, többé lehetetlen. 

A mindenség határára elérkezve szükségképpen meg 
kellene állnia. És ebben az esetben az emberi ész csak-
ugyan megmagyarázhatatlan ellenmondásba keverednék, 
t. i. természeténél fogva haladó lény lenne és egyúttal 
szükségképpen veszteglő mindent felfogó jogánál fogva. 

A hit ezt a nehézséget egész szépen megoldja, mert 
ő nem akadályozza a haladást, habár ő maga lényénél 
fogva változhatatlan is. A hivő szellemek koránsem mért-
földeket mutató álló kövek, nem határt jelző mozdulatlan 
oszlopok. Ok haladnak még magában a hitben is, de ez 
az ő haladásuk emelkedés az irány megváltoztatása nél-
kül ; mig a bölcselkedő haladás alapjában véve csak köny-
nyelmü szabadonczkodás, a mely mindennapi csereberét 
űz a legszentebb dolgokkal, az eszmékkel. A hivő szellem, 
a nélkül hogy gondolatainak tengelyét elhagyná, egyre 
mélyebben behat hite tartalmába, és egyre jobban kiter-
jeszkedik a szellemi világrendben, a nélkül, hogy eltévedne. 

Mert a kinyilatkoztatott hit fejlődik, a nélkül, hogy 
változnék. A titkok magva kétségkivül mint kifürkész-
hetetlen szentély marad fen mindenkoron ; de ezt a 
homályos középpontot fényes előcsarnokok veszik körül, 
a hol mindenki próbát tehet esze erejével. A szent Ágos-

tonok és Bossuetek a közönséges hivőket itt mindenesetre 
megelőzik; de mindnyájunk számára nyitva áll az ut a 
ragyogó magaslatok felé törekedni és határtalan hala-
dásban megközelíteni a tetőpontot, hol az Isten eszméje 
egymaga trónol. Ezek a mi szellemünk számára a hitben 
való előrehaladó fejlődésünk igazi föltételei. Erről a 
hitről elmondhatni ugyanazt, a mit a theologusok az 
emberről állítanak, hogy t. i. utazóban, in via van ; és 
ez a felemelkedés az egyik világosságból a másikba, a 
mely már itt a földön boldogságunkat alkotja, az örökké-
valóságban is foglalkozásunk leszen : Ascendam de clari-
tate in claritatem.1)'Ugyan lehetséges-e becsvágyunk előtt 
szebb pályákat megnyitni ? ! 

Lessing mondá, hogy ha Isten neki az egyik kezé-
ben az igazságot, a másik kezével pedig annak keresését 
nyújtaná, ő akkor ezt felelné : Tartsd meg az igazságot 
és enged át nekem az élvezetet, hogy azt szereshessem. 
A vallási kérdésekben azonban a keresés öröme csak az 
alatt a föltétel alatt lehetséges, ha hiszünk ; mert a ki 
mindent átlát, annak többé nincs mit keresnie, kutatnia. 
Reánk nézve, kik hiszünk, még a hittitok is felhivás és 
inger a kutatásra, a haladásra ; állandó felszólítás : Ascende 
superius. Miért? Mert a hittitkokhoz a bejárat kutatá-
sunk előtt nyitva áll, habár maga a titok titok marad 
előttünk. Adják fel bár némelyek tehát a h i te t : mi foly-
ta t juk diadalmaink út já t az isteni kinyilatkoztatás maga-
sabb régióiban ; mi mindig kíváncsiak és örökké imádók 
akarunk maradni, kíváncsiak és kutatók azok iránt, a miket 
az emberi ész felfoghat és egyúttal alázatosan imádók 
azokkal szemben, a mik a végtelenek kifürkészhetetlen 
mélységeit alkotják. 

Ellenvetésül felhozhatják talán ezt: Ha meg is enged-
jük azt, hogy a hit nem a tétlenség elmélete, de azt viszont 
meg kell engednetek, hogy a hit még is csak szellemi szol-
gaságot jelent, hiszen az értelmi szabadság magában fog-
lalja a kételkedés jogát, és bármily fényes eredményei 
legyenek is a rabszolgaságnak, az maga mégis csak aljas 
dolog marad . . . Annyi tévedés a jiány szó ! Amit sze-
münkre lobbanttotok, — igy felelhetünk a hitetlenségnek, 
— az nem annyira szolgaság mint függőség. No már 
kérlek, micsoda jogon akarjátok ti magatokat a szellem 
törvényei és tekintélye alól emanczipálni, akkor, midőn 
oly sok más tekinteteknek alárendelitek, oly sok más 
tényezőtől függőknek ismeritek el magatokat? A m i n t mi, 
ugy ti is a ti szivetek életében — függtök az erkölcsi 
törvényektől, a ti akaratotok érvényesítésében — függtök 
a ti különféle fensőbbségeitek hatalmától ; többet mon-
dok : minden tehetségetek tevékenységében — függtök 
szabályoktól, melyek azt korlátozzák : hát vájjon csakis 
az ész nélkülözhetné a tévedéstől óvó őr figyelmezteté-
seit ? ! Balgatag gondolat, álom, utópia! A hit a ti esze-
tek szabálya s erkölcsi törvénye ; és a ti eszetek el nem 
utasíthatja magától e féket a nélkül, hogy ezzel azt 
ne mondanátok, hogy a gondolatok honában hiba, rossz 
nem is történhetik. No már pedig ha ezt mondjátok, akkor 
már közel vagytok azt is állítani, hogy a cselekvés rend-
jében egyátalában nem ismerendő el semmi hiba, semmi 

!) II. Cor. 3, 18 
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rossz, semmi bűn. Igenis : hogyha ti a szellem, az ész 
számára korlátlan szabadságot igényeltek, a miből aztán 
logikai szabatossággal a szenvedélyek szabadsága követ-
kezik : akkor ti Fourrierjei vagytok a philosophiának és 
az istentagadásból a fajtalanságba léptek át. 

Egyébiránt, mikor nélkülözte a keresztény ember az 
igazság megvizsgálásának szabadságát? Avagy, ha -mi 
ebben valamitől függünk: mikor történik ez a nélkül, 
hogy azt önként is ne akarnók ? Soha. Mikor én az 
én eszemet a hit törvényének alárendeltem, ez az én 
szellemem szabad elhatározásának következtében történt. 
Ennélfogva az én hitem és meggyőződésemnek minden nyil-
vánulása az én szabadságomnak szabad tevékenysége éppen 
ugy mint mikor egy általunk választott fensőbbségnek 
engedelmeskedünk. Ez az engedelmességünk a mi szabad 
választásunknak megerősítése, indirekt proklamálása — 
souverain választásunknak. Azért hát, tessék akárkinek 
henczegni az ő szabadoncz gondolkodásával: mi maradunk 
szabad gondolkodók körülbelül abban az értelemben, a 
melyben a teremtésnek minden jótékony ereje szabad, 
hogy t. i. vezéreltetni hagyja magát egy fensőbb erő 
által. Törvények által szabályzott erő termékenységet 
jelent és életet ; erő — törvény és szabály nélkül zűrza-
vart jelent és pusztulást. Mi szabadok vagyunk, nem ugy 
mint valamely folyó, a mely rombolva tör ki medréből, 
hanem mint egy folyam, a mely partjait tiszteletben tartja, 
hogy vizei számára a mélységet és biztos lefolyást biz-
tositsa. íme, itt az oka annak, hogy miért lett a mi sza-
badságunk a hitben gyakorolva — a modern cziviláziczió 
anyjává, mig a hitetlen, féktelen szabadság mindnyájunkat 
egy második barbár korszakkal fenyeget. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 6. Utóhang a legutóbbi képviselőházi 

vitákhoz. — 
A kisdedóvásról és a vasárnapi munkaszünetről szóló 

javaslatok fölött a képviselőházban közelebb lezajlott vita 
gazdag volt elszomoritó mozzanatokban, de némi vigaszt 
is nyújt inkább a jövőre, mint a jelenben 

Mélyen vallásos érzésű nemzetünkre elszomoritó, sőt 
kétségbeejtőnek is mondható azon látvány, melyet a 
képviselőház nyújtott, midőn csak hosszas viták után 
ismerték el ott a hitvallások ama jogát, hogy pozitiv 
vallásos jellegű kisdedóvó intézeteket állithatnak s tart-
hatnak fön. Pedig kétséget nem szenvedhet, hogy az 
alkotmány s királyi eskü biztosítja a kath. egyháznak és 
az összes bevett felekezeteknek azon jogát, hogy tan- s 
nevelő-intézeteket bírhassanak, sőt ennek jótéteményeiben 
az izraeliták is részesülnek, ha ugyan kedvük volna a 
zug-iskolákon kivül az oktatás és művelődés oltárán 
nagyobb áldozatot hozni 

Hasonló elszomoritó mozzanatként kell fölsorolnunk 
ama tényt, hogy az a famózus fohászszerű ima kérdése 
nem talált oly megoldásra, mely a vallásos aggályokat 
teljesen képes volna eloszlatni. 

Másfelől azonban sokat látszik igérni ama jelenség, 
hogy a szóban lévő törvényjavaslat tárgyalása alkalmával 

gr. Károlyi Sándor nemes példája, melylyel vallásos 
meggyőződését és az ország hitérzületét ékesszólása és 
érvei súlyával érvényre emelte, oly szép számú követőkre 
talált ; pedig több befolyásos hang a Tisza-klikk soraiból 
tüntetőleg ajánlgatta a honatyáknak, hogy „ne felekeze-
tieskedjenek." Valóban, az ország megelégelte már a 
szemfényvesztést, melylyel a Tisza-éra alatt a kath. egy-
ház jogai- s igazainak, valamint a keresztény vallás köve-
telményeinek védelmezését mindenkor ily módon lehur-
rogatni igyekeztek, másfelől azonban majdnem évről-évre 
emelték a protestáns felekezeteknek tisztán felekezeti czé-
lokra az ország pénzéből adott segélyôsszegekat. A mi 
liberálisaink jargonja szerint ez utóbbiban nem rejlik „a 
sötét felekezeti szellem ápolása", de az első az „rút ( ! ) 
felekezetieskedés !" 

Reméljük, hogy ezúttal sikerült a jeget megtörni 
és a hagyományos nemzeti vallásos érzületet nem fogja 
többé megdermeszteni ez a jellemzőleg felekeseti szellemű 
felekezetietlenkedés. 

Ennek némi előjelét véltük észrevehetni a vasárnapi 
munkaszünetről szóló törvényjavaslat tárgyalása alatt. 
Igaz ugyan, hogy a „szent" ellen rugdalózó szellem 
jellegzetes összhangban tört ki a protestánsok egy részé-
ből, a nemzetiségi és a vallástalan képviselőkből egész 
azon nevetséges fölfortyanásig, mely szerint a szentség 
jellege I. István királyt megfosztaná honalapító nagy 
érdemeitől ; — de másfelől annál többen és erélyesebben 
utasították vissza ezen hagiophobiát, köztük maga Tisza 
Kálmán is több hitsorsosával együtt, akiket vajmi 
szívesen látnók levonni az általuk is védett szentség 
jellegének további következményeit, mert az ész és sziv 
megfoghatatlannak találhatja, hogy erények s szent élet 
közt különbséget tesznek, mert amint szent Istvánnak 
magasztos erényei előtt minden jó magyar és az egész 
egyetemes katholikus egyház tisztelettel meghajlik, épp 
ugy megilleti e tisztelet mindazokat, akik, akár ma-
gyar származásúak, mint sz. Imre, sz. László, Remete 
sz. Pál, sz. Gellért püspök, sz. Margit, sz. Erzsébet, akár 
pedig más nemzetek fiai lettenek, de akiket az egyház 
hősi erényeik és Istennek általuk művelt csodatettei 
miatt a szentség dicskoszorujával övez és közbenjáróink-
nak nevez Istennél. Vájjon példás életük ma, midőn a 
„szent"-nek ellenségei is beismerik a közerkölcsök elva-
dulását, kevésbé követésre méltónak s ajánlandónak mu-
tatkozik, mint a protestantizmust megelőzött korban ? 
Vajha megszűnnének végre mindamaz előítéletek s félre-
értések, melyek a magyar nemzetet hitében és egységé-
ben megbontották; és vajha legalább azok protestáns 
atyánkfiai közöl, kik hajlandók szent Istvánnak igazságot 
szolgáltatni, hasonló nemes érzelemre gerjednének a ma-
gyar nemzet teljes egységének visszaállítása iránt mert 
amint m"eg vannak győződve sz. István katholikus érde-
meiről, ugy el kell ismerniök — ha logice helyes mó-
don gondolkozni akarnak — a kath. egyház s vallás 
érdemeit Magyarország államisága s fönállása körül. 

Sajnos azonban, hogy a kath. értelmesség körében is, 
magában a képviselőházban, vajmi gyéren akadnak, akik 
e logikai gondolkodást minden téren, igy ezúttal a va-
sárnapi munkaszünetről szóló törvény alkotásánál is érvé-
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nyesiteni hitbeli s hazafias kötelességüknek ismernék. Itt 
nincs különbség papok s világiak közt ; mégis azt vélnők, 
hogy a papi képviselők kitüntetőleg közrejárulhattak 
volna ahhoz, hogy e javaslat tökéletesebben megközelít-
hesse az eszményt, melyet mi hivő katholikusok a vasár-
s ünnepnap megszentelésének kifejezésével melegen ápolni 
s érezni szoktunk s melyet a tiz parancsolat és az egy-
ház öt parancsolata lelkiismeretbeli szoros kötelességünkké 
teszen. 

Igy történt azután, hogy e javaslat vajmi gyarlón 
intézkedik ez eszmény és e parancsolatok megvalósításá-
ról; sőt nyilvánvaló következetlenségek halmazát tárja 
elénk. Amidőn ugyanis az iparos s gyári munkások vasár-
napi mnnkaszünetét megállapítja, teljesen megfeledkezik 
gondoskodni a mezőgazdasági munkásokról ; ezek érdekében 
többen szólaltak föl ugyan, de a többség egyszerűen elütötte 
jogos s nemes emberbaráti követelésüket a miniszter azon 
kijelentésére, hogy ezekről nem volt czélja a jelen tör-
vényben provideálni. Igen ám, de ennek folytán előáll 
majd azon kiáltó visszásság, hogy p. Debreczenben az 
iparvállalatok munkásainak sz. István napján nem lesz 
szabad dolgozni, de a béresek hat ökrös szekerekkel sűrű 
ostorpattogtatással fognak a városon keresztülvonulni a 
többi mezei munkásokkal együtt; — továbbá visszásság 
az is, hogy a mezőgazdasággal egybekötött gyári válla-
latoknál (szeszfőzők, czukorgyárak, stb.) a munkásokat 
az ily gyárban vasárnap nem lesz szabad foglalkoz-
tatni, a mezőgazdaságban azonban ugyanezen napon 
hétköznapi munkát lehet velők végeztetni. Sőt e válla-
latoknál nem is igen lehet meghatározni, hol kezdődik 
vagy végződik a gyári, s hol a mezőgazdasági munka? 

Éppen ez okoknál fogva óhajtottuk volna, hogy e 
törvényjavaslat tárgyalásánál a fönemlitett eszmény szá-
mosabb s avatottabb szószólókra talált volna, mert a 
törvényhozóknak már mint ilyeneknek is szem előtt kell 
tartaniok a régi klasszikus római jogászok azon tanelvét : 
lex perfecta esto. 

Szabadjon remélnünk, hogy a főrendiház ugy a 
kisdedóvásról, mint a vasárnapi munkaszünetről szóló 
törvényjavaslatoknak e lapok hasábjain többször kifejtett 
hézagait pótolni fogja. Bizonyára a kormány sem fog 
elzárkózni azon igazság megszívlelése elől, hogy : a jobb 
sohasem ellensége a jónak. -f-

Róma. A kath. missziók 1800-ben. — 
A hittérítő missziók legnagyobb eseményét 1890-ben, 

amely ismét a pápaság hatalmáról tanúskodik, azon két 
férfiú didala képezi, akiknek neve tegnap még ismeretlen 
vala, ma azonban az egész világ emlegeti. Istennek e két 
tiszteletre méltó szolgája : Perboyre János Gábor laza-
rista, és Chanel Péter Maria, marista atya. Legelőbb 
Róma ünnepelte apotheozisukat és azóta folytatják diadal-
menetüket már egy éve a föld körül. Mindenütt, hol lel-
kűkből valamit hátrahagytak : szülőföldjükön, a városok-
ban, hol Jézust hirdették, valamint ott, hol rendtársaik 
Mária s paulai sz. Yincze szeretetét terjesztik, Khinában, 
Ausztráliában, Amerikában, mindenütt ünnepségeket ren-
deznek tiszteletükre. A hitterjesztés müve nem maradha-
tott távol e nagyszerű lelkesedéstől. Lyonban, a misszió-

társulat e szülőhelyén, Foulon biboros-érsek vezetése alatt 
három napig tartott a fényes ünneplés a misszió-társulat 
e két első vértanujának tiszteletére, kik Isten trónja előtt 
védik s pártfogolják most a misszió intézményét. 

Befolyásuk máris érezhető Európában: itt ugyan a 
forrongások még mindig gyakoriak, de általában a vallá-
sos eszme tért látszik nyerni. Egész Svájcz büszkeséggel 
üdvözli ma azon férfiút, kit egykor száműzött: Mermil-
lod biboros-püspököt mindazon ünnepi szertartással fo-
gadta a régi helvét köztársaság, amelylyel a hitszakadás 
előtt Y. Márton pápát körülvette. Egy másik egyházfe-
jedelem, Manning biboros pedig látja, hogy 25 éves püs-
pöki jubileumát egész Angliában nemzeti ünnep gyanánt 
ülik meg ; most a királyi tanácsban közvetlenül a trón-
örökös mellett ül. Mily nagy ut választja el Angliát 
VIII. Henrik és Erzsébet idejétől! Németországban a kul-
turharcz végéhez közeledik, és az ifjú császár a szocziális 
kérdéssel szemben, mely egész Európa figyelmét igénybe 
veszi, segítségül hivja a katholikus egyház hatalmas erköl-
csi erejét. Európában még egy jelentős eseményt kell fel-
sorolnunk. A konstantinápolyi görög (szakadár) patriarká-
tus és a porta közt kitört viszály alatt a patriarka és a 
szakadár püspökök a szent atyához fordultak, kérvén a 
pápaság közbenjárását érdekükben. Ez, mint egv nagy 
nevü iró megjegyzi, fölöttébb jellemző esemény, mely ujabb 
világot vet a keresztény Kelet s a Nyugat közti vi-
szonyra. 

A katholiczizmus helyzete a Keleten nem igen vál-
tozott. A mostani szultán békés uralkodása alatt az apos-
tolkodás oly szabadságban fejlődik, mely sok katholikus 
országban irigylésre méltónak képes feltűnni. Keleten 
rnint mindenütt, Isten müve leginkább oktatás s nevelés 
segélyével halad elő. Mindazon szerzetek s kongregácziók 
közöl, melyek nagy odadással működnek a nevelés-okta-
tás terén, fölemiitjük a paulai sz. Yinczéről nevezett 
iskola-fivéreket s nővéreket, kiknek üdvös befolyását még 
az egyház ellenei is elismerik, továbbá a Jézus-társasági 
atyákat, kiknek sz. Józsefről nevezett egyetemük Beyrut-
ban évről-évre nagyobb virágzásnak örvend ; ide sorolan-
dók a „fehér atyák" a sz. Anna-házban, kik a keleti 
papságot régi dicsőségének egykori polczára emelni töre-
kednek ; assziszi sz. Ferencz és sz. Domokos érdemes csa-
ládjai, valamint a Mennybemenetelről nevezett rend tag-
jai, ugy szintén a Föltámadásról nevezett rendéi is buzgó 
munkásai az Ur szőlejének, nem is emlitve a sz.-feren-
czieket. 

A legszélsőbb Keleten, Khinában és Tongkin-ban a 
helyzet ugyanaz maradt ; a legutóbbi háború következmé-
nyei még mindig érezhetők és a püspököknek s pap-
jaiknak nehéz küzdelmet kell vivniok a mandarinok akna-
munkája ellen A mult évben előfordult csodálatra méltó 
megtérések újból azt bizonyítják, hogy Isten nem hagyta 
el egyházát e veszélyes ponton és hogy a megpróbálta-
tásra következik a diadal. Örömmel jelezzük a japáni 
kormány türelmességét a kath. missziók irányában ; az uj 
alkotmány 18. czikkelye rendeli, „hogy a japáni alatt-
valók teljes vallásszabadságot élveznek mindenben, ami 
nem ellenkezik a békével, renddel s az alattvalói kötelessé-
gekkel." Koreában valahára véget ért a vértanúság kor-
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szaka; az elhunyt Blanc püspök helyébe a kül-missziók 
párisi szemináriumának egykori kormányzója, tnsgre Mutel 
emeltetett az itteni főpásztori székre. 

Afrikában az apostolkodás örvendetes haladást mu-
tat : Zanzibar, Madagaskar, a franczia és a belga Kongo 
területén virágzó misszió-telepek alapíttattak. Husz hit-
térítőből álló karaván indult útnak a nagy tavak vidé-
kére, pótlandó a halál s betegség által okozott hézago-
kat. A Victoria Nyanza vidékéről oly régóta száműzött 
fehér atyák régi üldözőjüket, Muangát támogatták álla-
mainak birtokbavételénél és ezért szabadon folytathatják 
ismét az apostolkodást. Dahomeyben a vérszomjas király 
háborúja Francziaországgal az ottani missziók vesztét és 
a misszionáriusok s apáczák halálát vonta maga után ; 
Dorgère atya, ki fogságában oly hősi bátorságot tanúsí-
tott, szabadon bocsátása után tapasztalataival s nyelvis-
meretével nagy szolgálatokat tett a franczia tengernagynak 
a békekötésnél és ezért a franczia köztársaság kormánya 
a becsületrend lovagjává nevezte ki. 

Amerikában a kath. egyház szép virágzásnak örvend 
a vallásszabadság uralma alatt, és a baltimorei zsinat 
határozatai bizonyára gazdag gyümölcsöket fognak teremni 
az apostolkodás számára. Az oblatus misszionáriusokat 
nagy veszteség érte Athabaska-Makenzie vidékén msgre 
Faraud halálával, ki 45 évig hirdette az evangéliumot e 
kietlen vidéken. 

Ausztráliára boldog Chanel Péter Mária közbenjá-
rása különös hatással látszik lenni. Msgre Navarre becses 
segéd munkásokat nyert Uj-Guinea számára az issodun-i 
atyákban : két püspök támogatja a tiszteletreméltó érse-
ket neophytái közepette. Nem szabad felednünk a Sacré-
Coeur atyákat, akik Dömjén atya apostolkodását folytat-
ják. E hősies hittérítő az egyetemes kath. egyház dicsősége 
és Anglia egy kórház alapítása által, mely Devenster 
Dömjén atya. nevét fogja viselni, szándékozik a bélpoklo-
sok ez apostolának emlékét tisztelni. 

Végezetül még a mexikói érseket, a pueblai s vera-
cruz-i püspököket emiitjük föl, akiknek önfeláldozó mun-
kássága az apostolság ügyét Dél-Amerikában bámulatos 
módon előmozdította. Braziliában a kath. ügy lelkes támo-
gatókra talál. 

E vázlatos áttekintést nem zárhatjuk be anélkül, 
hogy az elismerés adóját le ne rójjuk azon hittéritők 
iránt, akik a hősi küzdelmek mezején elhaltak. Ez alázatos, 
hősies apostoli munkásoknak nagy a száma, kiknek neve 
becses Isten előtt és kiknek emléke drága leszen mind-
nyájunknak. 

IRODALOM. 
A kereszténység védelme erkölcsi és mű-

velődési szempontból. Irta Weisz Fr. Albert. A 2. 
javitott kiadás* után forditották : Makra Imre és Rózsa 
József. I. köt nov.—decz. füzet. 1890. 577—671 1. Egy 
6 ives füzet ára 60 kr. Megrendelhetni Makra Imre lel-
kész czimmel Aracson Torontálmegyében. 

- f A Szt. Család kis követe. Sz. József társulatá-
nak terjesztője. A ponyvairodalom pótlója. Megjelenik 
minden hónapban egyszer, a hó közepén. Megrendelhető 

egyedül Mészáros Kálmán sz. Ferencz-rendi atyánál Bu-
dapesten, a ferencziek zárdájában. Kiadó-tulajdonos Sze-
menyei Mihály pleb., szerkesztő Mészáros Kálmán. Előf. 
dij egész évre 60 kr. Egy szám 5 kr., postán 6 kr. 

— Az ajtatos és ügyes minisztráns fiu. Gyakor-
lati utmutatás a sz. misénél való szolgálathoz. A rótn. 
kath. elemi fiu-iskolák tauulói számára. Irta egy eszter-
gom főegyházmegyei áldozó-pap. A főm. bib. hg-primás 
jóváhagyásával. 4. kiad. Esztergom, 1890. 23 1. Ara 5 kr. 

== Ébredjünk é s egyesüljünk! A magyar ifjúság 
rózsafüzére és Hunyadi Mátyás egyesület uj évfolyama, 
sz. Péter láncz-szövetségének közlönye. Szerk. Szent-
István-irói kar. Népvezér: Kapisztrán. Székes-Fehérvárott, 
1891. Folyóirat. Ara egy évre 3 frt. 

— Katholikus oktató é s imádságos könyv egész-
ségesek és betegek használatára. Németből fordította 
Dányik Ignácz, Jézus-társasági pap, főgymnasiumi tanár. 
3. kiadás. A kalocsai érs. hatóság jóváhagyásával. Kalo-
csán, 1891. 16-r. 541 1. 

Jelen kiadás a Jézus társasági kalocsai kollégium 
tulajdona. Könyvkereskedésbe nem kerül. Ara fűzve 60 
kr, egész vászonkötésben 80 kr, egész bőrkötésben arany-
metszéssel 1 frt 40 kr. 

* Egyházpolitikánk vagyis a magyarországi katho-
czizmus egyházpolitikai fonákságait feltáró napi kérdé-
sek, különös tekintettel a „kath. autonomiá"-ra és a napi 
renden levő „febr. 26-iki rendelef - re . Irta dr Laurán 
Ágoston, szent Ágostonról nevezett kalocsai cz. apát, 
nagyváradi gör. szert. kath. kanonok, 1891. 8-r. 206 1. 
Ara fűzve 1 frt. 

= Molière élete é s munkái. Kreiten Vilmos S. J . 
után irta dr Rada István, veszprém-egyházm. áldozópap, 
szentszéki jegyző. Különnyomat a „Katholikus Szemle" 
IV. kötetéből. Budapest, Athenaeum. 1890. N. 8-r. 145. 1. 
Pompás tanulmány. 

+ A „Megváltó." Irta dr Buza Sándor. E 20 nyomott 
irvre terjedő és 27 szép képpel diszitett munka, mely 
immár a harmadik kiadással 9500 példányban jelenik 
meg, s mely a szentirás és több jeles kútfő nyomán az 
üdvözítő Jézus Krisztusnak egész földi életét történelmi 
sorrendben, igen érdekesen és felettébb vigasztaló tanulság-
gal adja elő, kedves és hasznos olvasmányul szolgál ugy 
a ker. kath. családoknak, mint minden egyes igazhivő 
kereszténynek. — Kedvező körülménynél fogva megsze-
rezhető a fűzött példány 50, a félvászonkötésü 70, a 
diszkötésü 90 krért. A jövedelemből az afrikai zámbézi 
misszió segélyeztetik. Megrendelhető a szerzőnél, vagy a 
Jézustársasági atyák Convictusában Szatmáron. 

A budapesti növ. papság irod. iskolájának jelentése. 

Tájékoztatás végett tudatjuk a t. közönséggel, hogy 
régibb és ujabb kiadványaink közöl a lehető legnagyobb 
árleszállítás mellett még a következő művek kaphatók : 

A központi növ .-papság m. e. i. iskolájának története. 
(Séda) 1874. (374 1.) 30 kr. 

Dr. Hergenrőther József: A kath. egyház és keresz-
tény állam. Ford. a budapesti növp. m. e. i. iskolája. 
Csak a II. köt. 40 kr. 
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Maire C. : Az oktatás-szabadság. Ford. a bpesti 
növp. m. e. i. iskolája. 1879. (254 1.) 50 kr. Az állam 
által monopolizált iskola-rendszer ellenében megvédi a 
család, község és egyház jogait. Korszerű tárgy jeles 
feldolgozással. 

Munkálatok. 43. évf. 1880. Tartalma: A vasárnap 
megszentelése. Az emberi törvények és az engedelmesség. 
A bold Szűz szeplőtelen fogantatása és a kihirdetés kor-
szerűsége. Költemények. József Egyptomban. A szécsényi 
gyűlés kora vallásügyi viszonyainak ismertetése. Aquin. 
sz. Tamás és a bold. Szűz szeplőtelen fogantatása 1 frt . 

Munkálatok. 45. évf. 1882. Tartalom: A ker. házas-
ság. Zsoltár-forditások. Sz. Jeromos levele Algiashoz. Az 
egynejüség és felbonthatatlanság a zsidók házasságában. 
Költemények. A római pápák befolyása hazánkra az Árpád 
házból származott kir. alatt. 352 1. 60 kr. 

Munkálatok. 46. évf.-ból külön lenyomat : Hettin-
ger F . : A kereszténység válsága. 152 1. 40 kr. (Egy pár 
példány.) 

Ujabb kiadványaink közül kaphatók : 

Moulart N. : Az egyház és állam. Ford. a bpesti 
növp. I. II. kötet (395, 266 1.) együtt 2 f. 40 kr. ; külön 
az I. k. 1 frt. 40 ; a II. kötet 1 frt. 

Munkálatok. 48. évf. II. eredeti dolgozatokat tartal-
mazó része. (168. 1.) 75 kr. Tartalma. A magyarországi 
főpapnevezések történelmének vázlata. 1000—1526. Köl-
temények. Vallási irányú szép prózánk fejlődése. (Felöleli 
e mű a kath. szépirodalom összes termékeit, nemcsak az 
önálló kiadványokat, hanem a lapokban elszórva megje-
lent novellákat is). 

Dr. Ratzinger Gy. Az egyházi szegény-ápolás törté-
nete. Ford. a bpesti növp. m. e. i. iskolája I. köt. (430 
1.) 1 frt. 50 kr. II. köt. (269 1.) a magyarországi szegény-
ápolás történetét tárgyaló függelékkel együtt 1 frt. 

Munkálatok. 50. évf. 1887. II. eredeti dolgozatokat 
tartalmazó része. Tartalma : Iskolánk kiadványai. Költe-
mények. Egyházunk küzdelme a boszniai bogomil eretne-
kekkel. (250 1.) 1 frt, 60 kr. (egy-két példány). 

Munkálatok. 51. évf. 1888. Tartalma: Edgár, vagy 
az atheizmusról a tiszta igazságra. Hammerstein után 
németből. Költemények. Vallás és szinpad, vagyis a dráma 
vallás-erkölcsi szempontból tekintve, (eredet iért.) A ma-
gyarországi ruthének és az únio, a legrégibb időktől 
1706-ig, (tört. tanulmány) (449 1.) 2 frt. 

Br. Schneider Vilmos. A szellemeiben való ujabb 
hit. Tények, csalódások és elméletek. A 2. javított kiadás 
után ford, a bpesti növp. m. e. i. iskolája. 1889. (527. 1.) 
2 frt. E korszerű munka érdekes képet tár föl a spiri-
tizmus világából ; adja kifejlődését, felsorolja csodálatos 
és kétségbevonhatlan tényeit ; a kereszténység világánál 
kritizálja a különféle megfejtési kísérleteket s a spiritua-
lizmus elméletét vezeti diadalra. 

Antoniano Silvio. A keresztény nevelés. A német 
forditás nyomán ford, a bpesti növp. m. e. i. iskolája 

1890. (488 1.) 2 frt. 30 kr. Ezen kitűnő mű részletes 
utasításokat ad a szülőknek, tanítóknak s általában mind-
azoknak, kiknek gyermeknevelés a hivatásuk, arra nézve, 
miként kell a gyermeket az egyház, állam és társadalom 
hasznos tagjává nevelni. 

Növendékpapok 20% kedvezményben részesülnek. 
A könyveket keresztkötés alatt küldjük. 

A t. közönség szives pártfogását kéri : 
a budapesti növ. papság m. e. i. iskolája. 

V E G Y E S E K . 
*** Az esztergomi érsekség betöltéséről — beszél 

az egész világ, mókáznak a szabadelvű lapok nap nap 
után. A világ előtt legkapósabb természetesen a pénz-
kérdés, melyet száz alakban variálnak. A kath. sajtónak 
és az igazi kath. hívőknek országszerte nem marad más 
hátra, mint buzgó imákban kérni az Istent, hogy a jó 
pásztorok élére állítsa a legjobbat. 

— Szatmaron Hám János szobrát leplezték le 
néhány nap előtt Meszlényi Gyula megyés püspök ur ő 
maga jelenlétében is ünnepi felszólalása mellett a Jézus-
társaságiak szatmári konviktusában. 

— . Ez sem történhetett volna meg mással mint 
Kneipp bácsival, a hires wörishofeni plébánossal ! Néhány 
nap előtt öreg ur egy levelet kapott, a melyen nem 
volt semmi más irva mint „An" és utána Kneipp arczképe, 
a mint a lapok hirdetéseiben van. Es a levél igy adresz-
szálva pontosan czélt ért. Benne az volt irva, hogy Bécs-
ben egy buzgó Kneippiánus fogadott, hogy most már 
Kneipp bácsi arczképe az újságok után annyira ismeretes, 
hogy a fent ismertetett lakonikus czim is biztosan ke-
zébe juttat ja czimzettnek a levelet. Dictum factum, a 
fogadás meg van nyerve. 

— Hominum commenta delet dies. Francziaországban 
divatba jöttek volt az u. n. civil temetések, melyek min-
den vallási vonatkozást nélkülöznek. Eleinte kapós volt 
az istentelenség hóbortos divatja ; lassanként azonban a 
józan gondolkodás és a ker. hit háttérbe szorítja a civil 
temetéseket. 1884-ben még a civil temetések az összes 
temetések 37%-áig emelkedtek, 1886-ban 20%-áig rit-
kultak, tavai már 18%"áig estek vissza. 

— Bidon dömés atya, a kinek Jézus élete czimű 
müve világszerte nagy tetszést arat a hivő tudomány kö-
rében, január utolsó vasárnapján Párisban jótékony czélra 
prédikált. A franczia katholikusok Rómában sz. Joakim 
tiszteletére templomot építenek és a pápa püspöki jubi-
leuma alkalmából neki szándékoznak ajándékozni. Didón 
atya gyűjtése 14,000 frt volt. 

— XIII. Leo pápa levelet irt mgr Salvatore genuai 
érsekhez, a melyben megdicséri a nevezett főpapot, hogy 
Columbus Kristóf jövő évben tartandó jubileumának elő-
készítésében főpásztori levél által a vezérszerepre vállal-
kozott. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, február 11. 12. I. F é l é v . 1891. 

TARTALOM. Vészéi eszmék és Tanulmányok: Tűnődés. — Minő törvényes erővel birnak a különféle miniszteri rendeletek Ausztriában ? -
Egyházi Tudósítások : N y i t r a : Régi tervek, régi ajánlatok. — S z é k e s f e h é r v á r : Litterae pastorales ad Clerum pro S. Quadra-
gesima. — P á r i s : A társadalmi mozgalom Francziaországban. — Kath. Egyleti Élet: A Szent-István-Társulat. — Irodalovi : Gedeon 

harmatos és száraz gyapja. — Vegyesek. 

T ű n ő d é s . 

Papi szellemről i r t a minap gyönyörű czik-
ket dr. Mihályfi ur a „Rel."-ban. Aláirjuk minden 
szavát. Mert h á t : „Vos estis sal t e r rae : quodsi 
sal infatuatum fuerit , in quo salietur?" 

Mindenki tudja, hogy az a szellem olyasmi, 
a mi igen könnyen elpárolog, ha nem őrizzük, 
ha nem ápoljuk. Régen szivünkre köté azért a 
nagy apostol a következő kötelességet: „Reno-
vamini spiritu mentis vestrae!" és ú j r a : Resuscita 
gratiam, quae data est tibi per imospitionem ma-
naum nostrarum." 

Tudja ezt minden pap, s a ki h ivatását 
komolyan veszi, nem mulasztja el a benső meg-
újítást , a vett malasztoknak újból való felélesz-
tését. 

Miután pedig az isteni Mester mondta : „ Ubi 
duo vei très congregati fuerint in nomine meo, in 
medio eorum sum", azért a papi szellem ápolá-
sára is egyesültek különböző időkben nem a 
gyávák, a gyöngék, hanem az okosak, a körül-
tekintők, a lelkesen hivők, rémitvén őket az 
í rás szava: Vae sohl" Igy keletkezett a régi 
időben a kanonokrend, igy keletkeztek a külön-
böző oratoriumok, igy a Holzhausen Bertalan-féle 
papi congregatio és más papi egyesületek, igy a 
bécsi „Associatio perseverantiae sacerdotalis." 

Ez az utóbbi áldott kis egyesület 1868-ban 
lá to t t napvilágot. A sz. Istvánról cz. papnevelő 
intézet negyedéves növendékei az emii te t t évben 
spirituálisuk, ft. Koller Rudolf, jelenleg kanonok 
és praelatus, buzdítására egyesületre szövetkeztek 
oly czélból, hogy bizonyos egyszerű papi élet-

szabály követése s naponkint egymásért mon-
dandó Miatyánk által egymást kölcsönösen a 
megszentülés müvében támogassák. Néhány éven 
át a kis egyesület l appangot t ; csupán a tagok 
tud tak felőle; eleinte az ujmisésekből gyara-
podtak. Néhány év elteltével egyesületi kis 
lapocskát terveztek „Correspondenz" czim alatt, 
mely lap minden tudományos színezet kerülésével 
barátságos, testvéri, fesztelen hangon szóba 
hozva oly dolgokat, melyeknek a pap hasznát 
veszi sa já t lelki életében vagy pedig a lelki-
pásztorkodás terén. Az idei 1. számmal e la-
pocska, (évenkint csak 10 szám jelenik meg, 
évi 50 kr. a dija) már a XII. évfolyamot éli s 
k i tűnő módra felel meg czéljának; az ember csak 
ugy lesi a megjelenő számokat. Három tagból 
álló szerkesztői bizottság gondozza s van biztos 
tudomásunk róla, hogy minden szót gondosan 
meghánynak, mielőtt saj tó alá bocsátanák. 

A tagok minden reclam kerülésével elvba-
rátokkal i smerte t ték meg a társulatot , nem rit-
kán azáltal, hogy a lap egyes számait közölték. 
Alkalom adtával Bécsbe vergődött külföldieket 
is „fogtak* s ma ugy állanak, hogy szokott sze-
rénységével a kis lap apróbb betűvel Írhat ja a 
következő egyesületi h i r t : 

„Ezen számhoz a tagoknak mult évi lajstroma 
van csatolva; 945 álclozár csatlakozott 1890-ben 
az Associatióhoz ; az élő társula t i tagok száma 
95 különböző egyházmegyében 5790 — Deus 
est, qui incrementum dedit ; ipsi soli benedictio, 
honor, laus, gloria in saecula!" 

Ott van e lajs trom egyik lapján „az associatio 
tagja inak kimutatása országok és egyházmegyék 
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szerint." Van képviselve Ausztrál ia kivételével 
minden világrész. Egyes németországi megyékben 
százakra megy a tagok száma; pl. ro t t enburg i 
van 653, münchen-freis ingeni 254, f re iburgi 
366 s i. t . Magyarország szerepel 149 taggal, kik 
közöl legtöbb van esztergom-főmegyei, t . i. 53, 
azután győri 36. 

A „Rel." olvasói e helyen ta lán visszaem-
lékeznek arra, hogy győr-egyházmegyei papok 
számolva a magyar papság nemzeti érzületével, 
a bécsihez hasonló, de egészen önálló „Magyar-
országi papi imatársulatot" a lakí to t tak , s a rokon 
gondolkozásuakat csat lakozásra szól í to t ták. Volt 
is eredmény, de — a min t értesülünk — korán t -
sem olyan, a mekkorát , tekintve a szentséges 
czélt, joggal vár tak . Még nem ér te el a tagok 
száma a háromszázat. Pedig van kis lap is, az 
Ér tes í tő (évi 6 szám, 60 kr), vannak lehető enyhe 
életszabályok. 

Oly szent a czél, oly egyszerűek és könnyen 
a lkalmazhatók az eszközök (ima, elmélkedés . . . ) , 
oly kiál tó a szomszédok jó példája, oly nagy a 
szükség az összetar tásra és életszentségünk biz-
tos í tására , oly álnok ravaszsággal t ámad elle-
nünk a hi tet lenség, közömbösség, önte l t ál lam, 
vakmerő haeresis, szemtelen pokol, oly hábor i tó 
az Ur Ígérete : „in medio eorum s u m : — s mind-
ennek daczára oly vékony nálunk az e redmény! 
— Ezen bá to rkod tam kissé tűnődni ! ') 

Kapisztrán. 

Minő törvényes erővel birnak a különféle 
miniszteri rendeletek Ausztriában ? 

Ezt a, kivált nálunk, most igen korszerű kérdést veti 
föl a linzi „Theol. prakt. Quartalschrift" egyik munka-
társa, Steinbach esperes, s a feleletet is megadja rá a 
bécsi es. k. közigazgatási birói curia szavaival, a mely ez 
ügyben két izben is határozott. A kérdéses kis közlemény 
hű forditásban igy hangzik : 

„Igen gyakran találkozik az ember ama nézettel, hogy 
a cs. k. minisztériumok rendeletei még törvényes intézke-
déseknek is derogálhatnak s azokat hatályon kivül is he-
lyezhetik. Ezen itt-ott hivatalnokok közt is elterjedt nézet 
ellen a bécsi cs. k. közigazgatási birói curia következőleg 
itélt: „A politikai legfőbb hatóságoknak u. n. miheztar-
tás végett kibocsátott rendeletei nem birnak törvény 
erejével. Közigazg. birói curia, Bécs, 1881. máj. 28. 731. 
sz." — „Nem szabad valamely törvény végrehajtása czél-
jából kibocsátott rendelettel a törvénynek intézkedéseit 

l) Ha valaki csatlakozni akarna a magyarországi imaegye-
sülethez, irjon győri ismerősnek vagy a seminarium vicerectorának, 
ki az „Értesítőt" szerkeszti. A bécsinek czime : I. Stephansplatz, 3. sz. 

megmásítani s ugyanezen oknál fogva nem szabad a tör-
vény által engedett jogokat olyan föltételektől függőkké 
tenni, melyeknek a törvényben nincsen alapjuk. Ezen 
elvbe ütköző rendeleteket nem lehet sem törvényeseknek, 
sem érvényeseknek tekinteni. Cs k. közigazg. birói curia, 
Bécs, 1882. máj. 3. 687. s z / - (Th. p. Qu. 1891. 1. H. 
p. 23 1. 

Ekként Ítéltek a bécsiek.^ Igaz, nálunk ugyan kö-
zönbösök lehetnek azzal szemben, a mi a Lajtán tul 
történik. De nem szabad senkinek közönbösnek lenni jog-
elvvel szemben, melyen a fenti ítéletek alapulnak, s a 
mely jogelv egyik sarkköve az alkotmányos életnek. 

H—p. Gy. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Nyitra, febr. 7. Mégi tervek, régi ajánlatok. — 
Egy olyan férfiú, a ki életében sokat érzett és gon-

dolkozott ; a ki tapasztalásait nyom nélkül elröpenni nem 
engedte, irta nem rég e sort : „Ha a társalkodás az élők-
kel nehéz vagy feszélyes, a halottakhoz menekülni a leg-
tanácsosabb ; ezek igen türelmesek." Nemcsak türelmök, 
de az emlékeikhez kötődő tanulságok miatt fs érdemes a 
köznapi élet harczosának az elődöket felkeresni, mivel 
sokan vannak közülök, a kik jó harczot harczoltak. 

Befejezett példájokon arról a szebbik oldaláról szem-
lélheti az utód azt a küzdelmet, a melyet az emberek 
között szakadatlanul vív a „gratia cum natura," s a melv-
nek változataiból alakul az a csodás valami, a mit nagy-
ban és egészben kath hitéletnek nevezünk. 

Ar, apály ; erény és bün ; a szeretet terén melegedő 
munkás tevékenység és önmagáról megfeledkező köteles-
ségérzet ; anyagba merülés és az égiek keresése — írják 
lapjait annak a könyvnek, a melyet életnek nevezünk s 
a melyből egy-egy kötetet egy-egy nemzedék vall saját-
jának. 

Nehezen érthető egy könyv ez, kivált akkor, midőn 
egy-egy lapja még csak íródik : hányan találkoznak min-
dig, a kik olyankor hatni akarnak az emberekre, hogy 
javítsák az életet, hogy nemesítő példát hagyhassanak 
majd az utódokra? Manap, midőn a mi könyvünk iródik, 
jó lesz visszagondolni az elődökre és figyelembe venni : 
mit mondtak a legjelesebbjeik, mit ajánlottak az egyházi 
élet emelésére? 

Nálunk a század folyamán sokszor felhangzott a 
reform utáni vágy; magyar egyházunk bajai régen szö-
vődnek ; a jelen század tulajdonképen egyházunk leha-
nyatlásának a periódusait foglalja magában. Nem csoda, 
ha a nemesebb gondolkozásuak sokszor feljajdultak és 
nehezen tudták elviselni az oly állapotot, a midőn, mint 
Janssen mondja epochális történelmében Gesch. d. d. 
Volk. (II. 123 1.) 

„Die Obrigkeiten sind in Trägheit versunken, unter 
der Geistlichkeit herschte Uneinigkeit und Neid." A fél-
százados Religio sokat őriz a szép tervekből, a melyek 
ha annak idején foganatosíttatnak, egyházunk képe ma 
más szint mutatna. 

Olv szívesen forgatom azért ezt a régi Religiót, a 
mely egyházunk legjobbjainak a találkozási helye volt 
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fenállása ó ta ; sok nemes tervök, ajánlatuk az életbe nem, 
csak a Religio lapjaira került. Ezekhez az emlékekhez 
akarom most elvezetni a szives olvasót, hadd lássa, mire 
van még mindig szükségünk, a mit már elődeink is szük-
ségesnek felismertek; de a mi a gyakorlati életbe sehogy 
sem akar átmenni. Csak három ilyen ajánlatot hozok fel 
a legmozgalmasabb évekből. 

Az 1848-iki évfolyam első számaiban Csajághy Sán-
dorral találkozunk. A legjobb Íróink egyike, egyházunk 
javáért lelkesülő papok egyik legkiválóbbika ezen időben. 
Az egyház helyzete pedig igen szomorú képet mutatott . A 
megyékben és az országgyűlésen a katholiczizmusnak 
semmi tekintélye. Az előbbi országgyűlések már mindent 
előkészítettek, hogy az ősi vallás minden előjogait elve-
szítse a papiroson is. A legszomorúbb képe volt azon-
ban a lelkipásztorkodásnak : a papságnak a közéletre hatása 
nem volt, a föld sava erejét vesztette. 

Csajághy mintegy előre érezve a közeli katasztrófát, 
egy tükröt vett elő : a jézustársaságial'at s lelldpásztor-
koclásukat nálunk a mult századból és megirta a „Párvo-
nalokat a mult és jelen közt." Rámutatot t az egyház ba-
jainak egyik forrására, hogy kimutassa, miképp nincs 
okozat ok nélkül. Mintha mondta volna kortársainak : ti, 
a kik ennyi baj közt látjátok most egyházatokat, ismer-
jétek be. hogy felejtettetek valamit! E czélból ismertetett 
a Religióban egy protokollumot „Annuae provinciáé 
Austriacae societatis Jesu ad annum 1747.," a melyben a 
jézustársaságiak működése van azon évről leirva ; miként 
működtek és mily eredménynyel Magyarországon? 

Csajághy a protokollumot fejezetenkint leirta. Az 
első e czimet viseli : „Sacramentorum, poenitentiae cum-
prirnis et Eucharistiae administrate.* Rengeteg számmal 
vannak kifejezve a poenitensek és pedig az áldozásnál 
kiosztott sz. ostyák számának alapján, a kiket az atyák 
szentségekben részesítettek. De működtek is az ország 
majdnem minden jelentékenyebb városában. Eger. Buda, 
Sávnik, Kassa, Kolozsvár, Kőszeg, Győr, Lőcse, Beszter-
czebánya, Pozsony, Pozsega, Pécs, Sopron, Szakolcza, 
Trencsin, Nagy-Szombat, Ungvár, Varasd, Zágráb. Ká-
rolyf'ehérvár, Szeben, Komárom, E p e r j e s , Gyöngyös, 
Rozsnyó, Zsolna, Selmecz, Esztergom, Szatmár, Thurócz, 
Nagyvárad, Temesvár, Vásárhely ezerekkel és ezerekkel 
szerepelnek a protokollumban. Hogy pedig ezek nemcsak 
amolyan megszokott számok, hanem hogy a valóságban 
erős hitéletre mutatnak, arra következtethetünk a jezsui-
ták megszokott működéséből és abból, amit ma tapasz-
talunk, hd(gy pl. nemcsak Pozsony és N.-Szombat, hanem 
e városok vidéke is érzi a jezsuiták ottani tartózkodását. 

Már erre a nagy számra vonatkozólag megjegyezte 
Csajághy : „Vessünk már most számot magunkkal és 
buzgóságunkkal, melylyel a híveket a szent gyónásboz s 
az örök élet kenyerében! részesüléshez vezéreljük ! Szá-
mokkal, a minők a felhozottak, nehéz lesz a párvonalt 
kiállanunk ; sőt valljuk meg, hogy mi számba sem igen 
veszszük a híveknek ebbeli buzgóságát, legalább rendsze-
rint nem . . . Pedig mily csekély fáradságba kerülne, eb-
ben is a jezsuiták példáját követni. Mondjunk egy töre-
delmes „mea culpát;" de ne érjük be vele: hanem okuljunk 
és csatoljunk hozzá erős fogadást, hogy követni iparko-

dandunk a dicső nyomdokokat, míg késő nem lesz, ha 
mégis nem az már most is.u 

A második fejezet czime: „Quis fuerit nostrorum 
in reducendis haereticis conatus." A buzgó szerzet kez-
detétől fogva a protestantismus terjedésének leghatható-
sabb gátfala volt, azért a mondott évben is nagy volt 
azoknak a száma, a kiket az egyházba visszavezettek. 
Csajághy erre vonatkozólag felkiált: „Ha valaha, most 
legfőbb ideje, hogy felébredjünk s ne támaszkodjunk 
többé törvényekre, melyek jövendőnket nem biztosithat-
ják !" Hát hiszen felébredni, mint felébredni, mondanám 
1891-ben, csakhogy a jezsuiták nyomdokait csak akkor 
lennénk képesek követni, ha legalább nagy részben olyan 
theologusokká képeznők magunkat, mint a milyenek a 
jezsuiták. Azok pl. a keresztség szentségének jelentése 
körül soha sem jöttek volna zavarba, hanem tisztában 
lettek volna rögtön az iránt, hogy a haeretikus által ki-
szolgáltatott keresztség vagy érvényes keresztség vagy 
semmi, mert csak egy a keresztség; hogy az érvényesen 
megkeresztelt gyermek csak a ker. katb. egyház t a g j a ; 
hogy csecsemő-haeretikus egy nagy absurdum s igy 
tovább. Hát még a konversiókhoz milyen férfiak kelle-
nének ? ! 

A harmadik fejezet szól az evangelium hirdetésének 
a gyümölcseiről, a melyek a legelőkelőbb állású embereken 
is mutatkoztak. A negyedik az ártatlan kornak a hit 
ágazataiban kellő oktatásáról. A jezsuiták az embereket 
nemcsak a templomban, de a házakban, a társaságban is 
oktatták, a mint ők arra szellemes műveltségüknél, vonzó 
modoruknál fogva mindenkor képesek. Csajághy erre 
szelíden megjegyzi: „És ha párvonalra kerül a sor ve-
lünk, csak az lesz ismét az eredmény, hogy e téren is 
sokat f eledtünk !" 

Az ötödik fejezet az atyákat a keresztény szeretet 
gyakorlati mezején mutat ja be : a szegények, testi és 
lelki betegek, a tévedezők körül. A hatodik szól az álta-
lok tar tot t missiókról ; a hetedik végre az ájtatos társu-
latokról: Mária-társulatok stb. a melyeket annyi gonddal 
ápoltak. 

Ilyen tényezők tartották fenn a mult században a 
regnum Mariánumot; mert semmi sincs megfelelő ok 
nélkül. Bezzeg 1773 óta szűnni kezdett a regnum Maria-
num, egy indifferens kor váltotta fel az egykor virágzó 
hitéletet és ez a hitélet nem tud többé visszatérni. Miért ? . . . 
Azt mondják, hogy senki sem pótolhatatlan. Ha vájjon 
igazán-e . . . ? 

Ilyen ajánlata volt 1848-ban Csajághynak ; nemille-
nék-e az be 1891-be is? 

Menjünk tovább! 
1850 a restauratio éve volt; a magyar kath. egyház 

nagy tanulságon ment keresztül ; vérzett az ellenség és 
önfiai által vágott sebekből. Sokan felocsúdtak az alvók 
közül is. A Religio telve van önvallomásokkal, javitási 
módozatokkal. Szaniszló és Hoványi a papi lelkigyakor-
latok meghonosításán fáradoztak. Közkívánat volt a pap-
neveldék reformja, mint a melyekből kerülhettek ki azok 
a papok, a kik anyjukat, az egyházat a közeli múltban 
annyira megszomoritották. Volt a ki ajánlotta, hogy egy 

12* 
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pár tanult és lelkes papot a külföldre kellene küldeni a 
javítás módozatainak tanulmányozása végett. 

Egyebek között értekezett Bodroghy is. ..A papság 
újjászületésének eszközléséről." Van czikkében egv igen 
figyelemre méltó pont, egy igen hasznos a jánlat . „Végre 
van még egy mód — ír ja — melyet a papság egyházias 
újjászületésének eszközlésére czélszerünek vélünk. Es ez, 
a mélyen tisztelt elöljáróságnak az eddiginél erélyesebb 
és gondosabb felügyelése. Mi nem tartozunk azok közé, 
kik a felsőbbség magaviselete és el járásában mindig csak 
hibát, gáncsolni és megróni valót keresnek. Mindamellett 
hiszszük, hogy az igazság jószándéku s illedelmes kimon-
dása által, midőn ezt nem gáncsoskodás, hanem javítás 
végett teszszük, kit sem sértünk meg. S azért tartózkodás 
nélkül kimondjuk, mit főlebb is mondánk, hogy a papság 
egyházias újjászületésének eszközlése végett a felsőbbség 
részéről erélyesebb és gondosabb felügyelést tar tunk szük-
ségesnek. Értelmezzük szavainkat. Szerintünk óhaj tandó 
volna, bár a megye főpásztorának lehetséges lenne me-
gyéjében többször és véletlenül körültekinteni, az Ur szöl-
lőjében munkálkodó papság buzgóságát vagy hanyagságát 
és egyházias életét saját tapasztalati lag kitanulni. Ezáltal 
nemcsak a papság egyháziasságának emelésére gyakorol-
tatnék nagy befolyás, hanem a nép hiteletére is. Bizony-
ság itt a történet. Az egyház három első századbeli véres 
hajnalán, midőn az apostolok és ezek törvényes utódaik 
részint megyéjök keskeny ter jedelme miatt, részint fárad-
hatlan buzgóságuknál fogva, mintegy folytonosan szem-
mel ta r tha t ták a gondviselésök alatt lelkipásztorkodó kis-
számú alrendü papságot, akkor ennek egy háziassága és 
legvirágzóbb vala. Ellenben amint a főpapság világi ügyek 
vezetésével megbízatván, szentebb hivatásától és a gond-
viselése alatt lelkipásztorkodó papság fölötti gondosabb 
őrködésétől némileg e lvonatot t ; az alrendü papság pedig 
megszaporodván püspökeinek őrködő szemeitől nem tar-
t o t t : minden lépten-nyomon a papság buzgósága is hűlni, 
lankadni kezdett s lassankint elvilágiasodott. Sőt nem is 
kell a sz. hajdan ily előkorára visszatekintenünk. A ko-
rán elhunyt nagy Szepesy valóságos áldás volt megyéjére 
nézve, és szelleme még most is áldásos hatással van pap-
j a i r a . . . " (II. 90 1.) 

Ez az 1850-ki ajánlat még mindig kínálkozik! 
Menjünk végre közelebb. 
1870. szintén szomorú év volt a magyar egyházra. 

Éppen akkor, midőn a vatikáni zsinat a kor bajaira or-
vosszereket keresett, a magyar katholikusok között sza-
kadások pusztí tottak ; a zsinat határozatai iránti t isztelet-
ben sok pap igen rossz példával já r t elő a világiaknak, 
valamint az autonomiai mozgalom is alkalmul szolgált 
nem egynek, hogy megmutassa : miképp tudja viselni az 
Ur Jézus szelíd igáját . Cselka Religiója ellenben megmu-
tat ta, hogy a korszellem áradatával szembeszállni . . . a 
valódi virtus. 

Tervek, ajánlatok nélkül ez az év sem szűkölködött . 
A többi között Scholcz Károly hangoztat ta : ha a népet 
reformálni akarjuk, előbb a klérust kell reformálni, — 
és irt „Indítványt a papnöveldék lelki igazgatóiról." 
Tehát, mint 1850-ben, ismét a papnevelde jö t t szóba, 
természetesen a papneveldékből kilépő papság további 

nevelését a kánonok által előirt eszközökkel sem lehet 
elfelejteni. 

„A végzett növendékpapok — irja — többnyire 
szabados szelleműek a modern ragályos korszellem sze-
rint, mely a 48-ki forradalom óta határozott kinyomatot 
vett fel s permanenssé alakult annyira, kogy vannak 
ujonczok, kikkel ha szóba állunk és elveiket halljuk, el-

; borzadunk lelkünkben, hogy képes pap ilyeneket vallani, 
; miket világi embertől hallva elrémülnénk." 

Azért a lelkiigazgatói állásra szakértő s erre leg-
alkalmatosabb egyén választassák, a ki a növendékek 
őszinte bizalmát, széretetét és ragaszkodását megnyerni 

I képes. Tartson mindennap a reggeli ima után ï / i óráig 
rövid e lmélkedést ; estenkint pedig ima előtt egyházi 
ügyekről szintén legalább óráig konferencziát. „A lelki-
igazgató solid egyházias szellemet s lelkületet oltson a 
növendékek sziveibe, hogy az vérükké váljék . . . Mig ez 
létre nem jő, addig a magyarhoni clerus erkölcsi állapotát 
i l letőleg kevés a reményem." 

A mit ez az indítvány a lelkiigazgató személyéről, 
az á j ta tosságra nevelés módjáról mond, az még ma is 
aktuális jelleggel bir (II. 11 1.). 

íme három terv, három ajánlat a múltból, a melyek 
szépen kiegészítik egymást s a kérdések-kérdésére : a 
klérus újjászületésére, reformálására vonatkoznak. Midőn 
kath . akczióról beszélünk manap, nem lehet megfeledkez-
nünk a valódi alapról, a melyből az akczió és minden, a 
mi az egyházi életre vonatkozik, ki indulhat : a papság 
benső megszentesüléséről. 

Azok a kérdések, a melyek ma felszínen vannak : 
kath. párt , autonómia, társulás, mind megvoltak már és 
nem sikerültek : miér t? azért, mivel minden dolognak 
van bizonyos természetes menete, a melyen változtatni 
nem lehet. Lelkes katholikusok sokat létesíthetnek ; de 
előbb meg kell lenniök azoknak a lelkes katholikusoknak, 
mert különben a legszentebb ügyre is rosszabbak az el-
lenségnél. Jó kathol ikusokat jó papság nevel, olyan, mint 
a milyenek voltak pl. az említett mult századi jezsuitáink. 
Legyünk hozzájok hasonlók s mindjárt megindul a dolog. 
De ez mindekkoráig nagy probléma; vájjon eljutunk-e 
ennek a gyakorlat i megoldásáig? 

Dr Dudek János. 

S z é k e s f e h é r v á r . Litterae pastorales ad Clerum pro 
S. Quadragesima. — 

Venerabiles f ra t res et filii dilectissimi ! 
Sancta Charitas, quam tremendi mei muneris flagitat 

ratio, sollicitudoque pastoralis me urget , ut quod appro-
pinquans sacrum Quadragesimae tempus Vobis indicat, 
divina auxiliante grat ia alte mentibus cordibusque Vestris 
mea imprimat cohortatio. Quod nimirum in omni tempore 
unumquemque convenit facere Christianum, id nunc sol-
licitius est et devotius exequendura : ut Apostolica institu-
tio quadraginta dierum ieiuniis impleatur, non ciborum 
tantummodo parcitate, sed privatione maxime vitiorum. 
Nam cum ad hoc castigatio ista sumatur, ut carnalium 
desideriorum fomites subtrahantur , nullum magis sectan-
dum est continentiae genus, quam ut semper simus ab 
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iniusta voluntatae sobrii, et ab inhonesta actione ieiuni. 1) 
Indicendum itaque his diebus salutis acrius vitiis 

bellum augendusque omnium virtutum profectus, ita, ut 
accedere ad Quadragesimae Sanctae initium, accedere sit 
ad diligentiorem Domini Servituten!. Quod si autem a 
cunctis Christifidelibus haec adhibenda sacrati huius tem-
poris exercitatio, quanto uberius, soJlicitius et devotius 
illis, qui Christi ministri sunt, et dispensatores mysterio-
rum Dei,2) qui lucerna esse debent, super candelabrum 
posita, ut luceat omnibus, qui in domo sunt,3) qui forma 
gregis esse debent, 4) vivaque ad sanctam vitam exhor-
tatio ! 

Quos itaque, tamquam ministros Christi, perfectius 
fidelibus Christi crescere oportet in illo per omnia, qui 
est caput, Christus,5) perfectius hoc sacrum tempus 
augendae Vestrae adhibeatis vitae sacerdotalis sanctitati, 
diligentiori adhuc sollicitudine Vestra corda mundantes, 
fervidiori studio exercentes disciplinam sacerdotalium vir-
tutum. 

Quod ut efficacius fiat, intuimini fortissima cordis 
acie Dominum Noslrum Jesum Christum,6) piissima quo-
tidie recolentes memoria amarissimam Eius passionem et 
mortem, qua redemti estis, partaque gratia, qua sanctifi-
cati, qua consecrati estis, qua illuminamini adiuvaminique 
in via salutis, quaque sanctificantur, illuminantur, adiu-
vantur ministerio Vestro Christifideles. Cum sancto timore, 
cum flagrante charitate perpendite omni huius sacrati 
temporis die, animam Vestram, corpus Yestrum, dignita-
tem Vestram, potestatem Vestram, cunctas sancti Vestri 
muneris partes Christi rubescere sanguine. Huic sanctae 
timoreque salutari plenae inhaerentes considerationi, me-
mentote gravissimi Hipponensium lu minis moniti : Parcite 
in Vobis Christo, agnoscite in Vobis Chr is tum; 7 ) et ala-
criori usque studio conamini iugi virtutum sacerdotalium 
profectu maiorem in dies acquirere similitudinem Jesu 
Christi Summi et aeterni Sacerdotis. Sed cum devota 
mente quotidie recolitis amarissimam passionem et mor-
tem Christi Domini Redemtoris Nostri, Sacerdotis Nostri, 
qui in ara crucis pretiosissimum suum sanguinem pro no-
bis fudit, semetipsum offerens immaculatum Deo ; 8 ) re-
vocate simul in memóriám sacra illa temporis momenta, 
quibus vosmet, selecti a mundo, Dei servitio mancipastis, 
et sacris initiati estis ordinibus. 

Revocate in memóriám, quae tunc coram Deo et 
Angelis eius, in conspectu Sanctorum, in facie S. Matris 
Ecclesiae promisistis. Sistite oculis mentis Vestrae, quae 
Vobis tunc\ nomine Ecclesiae Sanctae Dei, ab ordinante 
Vos Pontifice dicta sunt. Recordamini supplicum, quas 
super Vos Collator Ordinum fuderat, precum, et divina 
opitulante gratia perpendite, ad quam sublimem sancti-
tatis vocati sitis gradum, novoque fervoris augmento in 
via perfectionis progredimini. 

1) S. Leo M. iSerm. IV. de Quadrag. 
2) I, Cor. 4, 1. 
?) Matth. 5. 15. 
4) I. Petri 5, 8. 
4) Eph. 4, 15. 
6) S. Aug. ep. 118. 
7) S. Aug. Serin. 161. 
8) Hebr. 9., '4. 

Insonent auribus cordibusque Vestris solemnia, quae 
pronunciastis, verba, cum orbati mundano capitis ornatu, 
de mundo ad Ecclesiae suscepti estis servitium. „Dominus 
pars haereditatis meae, et calicis mei, — haec promisis-
tis — Tu es, qui restitues haereditatem meam mihi." 

An stetistis promissis ? An Deus solus erat Vobis et 
est pars haereditatis Vestrae ? An mundi mores, mundi 
spiritum, mundi gaudia reliquistis, plene, integre ? An 
tempus Vestrum, vigilias Vestras, labores Vestros, totam 
vitam Vestram Deo dicastis eiusque servitio ? Haec reco-
gitate, dum momentum illud solenne mente recolitis, ubi 
dixistis : Dominus pars haereditatis meae et calicis mei, 
et renovate promissum, augete zelum Vestrum in Vestra 
sanctificatione, in explendis cunctis grandis Vestri muneris 
partibus. 

Mementote quod Vobis ab ordinante vos Episcopo 
dictum est, cum primum e maioribus suscepistis ordinem : 
„Amplius non licebit a proposito resilire, sed Deo, cui 
servire regnare est, perpetuo famulari, et castitatem illo 
adiuvante servare oportebit, atque in Ecclesiae ministerio 
semper esse mancipatos1)." Et iterum : „Estote ergo 
tales, qui sacrificiis divinis, et Ecclesiae Dei, hoc est cor-
pori Christi digne servire valeatis in vera et catholica 
fide fundat i 2) ." Mementote Episcopum hoc momento super 
vos orasse Deum Patrem Omnipotentem „ut Vos in Sa-
crario suo sancto strenuos sollicitosque coelestis militiae 
instituât excubatores, sanctisque altaribus suis fideliter 
subministretis :1)." 

Cumque ad onus Diaconii ordinati estis, hortatus est 
Vos Episcopus : „Estote assumti a carnalibus desideriis, 
a terrenis concupiscentiis, quae militant adversus animam ; 
estote nitidi, mundi, puri, casti, sicut decet ministros 
Christi, et dispensatores mysteriorum Dei, ut digne adda-
mini ad numerum ecclesiastici gradus ; ut haereditas et 
tribus amabilis Domini esse mereamini. E t quia commi-
nistri et cooperatores estis corporis et sanguinis Domini, 
estote ab omni illecebra carnis alieni, sicut ait scriptura: 
Mundamini, qui fertis vasa Domini. Cogitate beatum 
Stephanum merito praecipuae castitatis ab apostolis ad 
officium istud electum. Curate, ut quibus Evangelium ore 
annuntiatis, vivis operibus exponatis, ut de vobis dicatur: 
Beati pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona. 
Habete pedes Vestros calceatos Sanctorum exemplis in 
praeparatione Evangelii pacis •i).a 

Recordamini eorum, quae sancto hoc momento 
Episcopus super vos precatus est: „Abundet in eis totius 
forma virtutis, auctoritas modesta, pudor constans, inno-
centiae puritas, et spirituális observantia disciplinae. In 
moribus eorum praecepta tua fui géant, ut suae castitatis 
exemplo imitationem sanctam plebs acquirat 5).B Et ite-
rum : „ut^virtutibus universis, quibus Tibi servire oportet, 
Tibi complaceant t5).<< 

Quum autem Sacerdotii aucti estis honore, ad quod 

1) Pontif. Rom. In Ord. Subdiac. 
2) Pontif. Rom. 1. c. 
3) Pontif. Rom. 1. c. 
*) Pontif. Rom. In, Ord. Diac. 
6) Pontif. Rom. 1. c. 
«) Pontif. Rom. 1. c. 
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Ecclesia monente „magno timore est accedendum" impense 
vos hortatus est pontifex : „Servate in moribus Vestris, 
castae et sanctae vitae integritatem. Agnoscite quod agitis, 
imitamini quod tractatis ; quatenus mortis Dominicae 
mysterium celebrantes, mortificare membra Vestra a vitiis 
et concupiscentiis omnibus procuretis. Sit doctrina Vestra 
spirituális medicina populo Dei, sit odor vitae Vestrae 
delectamentum Ecclesiae Christi, ut praedicatione atque 
exemplo aedificetis domum, id est familiam Dei, quatenus 
nec nos de vestra provectione, nec vos de tanti officii 
susceptione damnari a Domino, sed remunerari merea-
mur 1).a 

Recordemini Episcopum super Vos benedicendo 
orasse, ut gravitate actuum et censura vivendi probetis 
Vos seniores, his institutos disciplinis, quas Tito et Ti-
motheo Paulus exposuit, ut in lege Dei die ac node mé-
ditantes, quod legeritis, credatis, quod credideritis, doceatis, 
quod docueritis, imitemini, iustitiam, constantiam, miseri-
cordiam, fortitudinem, caeterasque virtutes in vobis osten-
datis, exemplo praebeatis, admonitione confirmetis ; ac 
purum et immaculatuni ministerii Vestri donum custodia-
tis ; et in obsequium plebis Dei panem et vinum in cor-
pus et sangvinem Filii Dei Immaculata benedictione 
transformers ; et inviolabili caritate in virum perfectum. 
in mensuram aetatis plenitudinis Chisti, in die iusti et 
aeterni iudicii Dei, conscientia pura, fide vera, Spiritu 
Sancto pleni resurgatis. 2) 

Mementote horum omnium, mementote suscepti mu-
neris Angelicis formidandi humeris, et resuscitate gratiam, 
quam accepistis per impositionem manuum Episcopi ; 
atque cum Sanctae Dei gratiae adiutorio pie adaucto 
zelo, progredimini ad maiorem iugiter perfectionem in 
omni Vestra vita, in cunctis sancti muneris Vestri officiis. 

Mementote quoque, quo dif'ficiliorem cernamus rerum 
cursum, quo magis indifferentismi tempore hoc serpat 
virus, eo diligentiores oportere esse vigilias Vestras, ma-
iorem zelum Vestrum, fidelitatem Vestram in servitio 
Domini, in cura animarum Christi redemtarum sanguine. 

Hoc animati spiritu confidite, Dominus, quem ele-
gistis in partem haereditas Vestrae, a dextris est Vobis, 
ne commoveamini, 3) Dominus ipse protetcor Vester est et 
merces Vestra magna nimis,'1) ipse est qui post Vestros 
sanctos fidelesque labores Seipsum Vobis dando in aeterna 
beatitudine fruendum, restituet haereditatem Vestram Vo-
bis. Amen. 

Hac occasione simul Venerabili meo Clero annuntio, 
sacra exercitia, quemadmodum prioribus annis, Dominica 
Palmarum vesperi h. 6-a inchoatum iri per triduum con-
tinuanda, et quidem in meo sacello episcopali, duce spi-
rituali Sacerdote Societatis Jesu : pleneque confido omnes 
in civitate Sedis meae episcopalis degentes Sacerdotes 
mecum, meoque cum Venerabili Capitulo lubentissimo 
animo his adfuturos sacris meditationibus. Quoad Sacra 
exercitia a Venerabili. Clero in reliquis dioeceseos meae 
partibus servanda, proxime dimittentur congrui ordines. 

Pontif. Rom. De Ord. Presbyt. 
2) Pontif. Rom. 1. c. 
3) Ps. 15, 8. 
*) Gen. 15, 1. 

Quod adtinet legem ieiunii abstinentiaeque sacrae 
Quadragesimae, hisce vi indultus Apostoliéi omnibus 
Dioeceseos meae parochis facultatem elargior cum fideli-
bus suis, hoc petentibus, dispensandi in lege abstinentiae, 
ita ut ad Dominicam usque Palmarum exclusive, demtis 
tamen feriis 4-a, 6-a et Sabbato carnibus vesci, usum 
autem pinguedinis suilae in condiendis cibis f'acere pos-
sint per totam Quadragesimam exceptis feriis sextis ; quod 
proxima Dominica populo fideli ex ambone annuncian-
dum est. 

Clerus autem Dioecsanus, tam saecularis, quam re-
guláris pro relaxatione in lege abstinentiae ad me recurrat 
necesse est. Quicunque autem indultu in lege abstinentiae 
usi fuerint, relaxationem hanc iis diebus, quibus ea con-
ceditur, saltern tribus pie recitatis compensent Pater 
et Ave. 

Albae-Regiae die 3. Februarii, 1891. 
Philippus m. p., 

Episcopus. 

Páris, január hó derekán. A társadalmi mozgalom 
Francziaországban. — 

A szocziális kérdés mind nagyobb mértékben foglal-
koztatja a kedélyeket. A katholikusok közt senki sem közö-
nyös e súlyos problémával szemben, melytől magának az 
országnak jövője is függ. Azért nem lehet eléggé helyeselni 
azok buzgalmat s erőfeszitéseit, akik e félelmetes kérdés-
nek oly megoldásán munkálkodnak, amely megfeleljen a 
jogosság s keresztény felebaráti szeretet elveinek E czéli'a 
itt, Párisban társulat alakult msgr Freppel, angers-i püs-
pök s orsz. képviselő elnöklete alatt, melynek neve: 
Société d'Économie politique. Tagjai közt a legtekintélye-
sebb férfiak szerepelnek, kiknek puszta neve fölér egy 
egész programmal : ilyen msgr d'Hülst, a kath. tudósok 
kongresszusának megalapítója; Brun Luczián, a jogtudó-
sok szövetkezetének elnöke; Keller, orsz. képviselő, a 
kath. munkás-egyesület szövetkezetének elnöke; Chesne-
long szenátor, a kath. nagygyűlések nagyérdemű elnöke ; 
Claudio Janet, párisi egyetemi tanár ; Sambin atya; Mun 
Albert gróf stb. 

Freppel püspök a társulat megnyitó ülésén tartott 
beszédében meghatározta az elveket, melyek a további 
tanulmányok s munkálatok alapjául fognak szolgálni és 
nagy vonásokban jelzik akcziójának irányát : „Egyéni sza-
badság, egyesületi szabadság ennek minden törvényes kö-
vetkezményeivel , az állam korlátolt közreműködése a 
jogok megóvására és a visszaélések elfojtására." Ez oly 
programm, mely az összes katholikusokat egyesitheti s 
kell is, hogy egyesítse. A gyakorlatban lehet ugyan kü-
lönböző kiterjedésben alkalmazni az elveket, de magokra 
az elvekre nézve nem foroghat fönn semmi kétség. Meg 
vagyok győződve, hogy a kiváló férfiak, kik az uj társu-
latnak vezérelemei, akik a társadalmi tudományok terén 
szép hírnévnek örvendenek, a megindított gyakorlati 
ankét-tanácskozások utján hozzá fognak járulni a leg-
utóbbi liège-i kath. társadalomügyi kongresszus két ered-
ményéhez. melyek a mwikáskérdés megoldását e kettőben 
állapítják meg: a munka eszélyes szabályozása és társa-
dalmi újjászervezés az iparágak szerint. 
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A iparos kérdés azonban nem szoríthatja háttérbe a 
földműves-kérdést, mely kevesebb zajt üt ugyan, amely 
azonban még súlyosabb, mivel a munkás osztálynál sok-
kal számosabb embernek boldogulása áll vele kapcsolat-
ban. Bízvást azt lehet mondani, hogy a kormányok s 
törvényhozások még nem is gondolnak a mezőgazdasági 
munkások helyzetének javítására. A kormányok nagy 
adókat vetnek ki, állami adósságokat csinálnak, tékozol-
ják a pénzt különböző szép hangzású, de gyakran impro-
duktiv vagy kétes jellegű vállalkozásokra, a földmivelés 
érdekében pedig alig tesznek valamit. A franczia katholi-
kusok azonban igyekeznek segíteni a bajon, amennyire ez 
ily meddő körülmények közt lehetséges ; nemcsak létre 
hozták a Syndicats agricoles néven ismeretes intézményt 
a mezőgazdaság érdekeinek védelmére, hanem a lille-i 
kath. egyetemen rendszeresítették „a mezőgazdasági felső 
tanulmányok iskoláját" (École de hautes études agricoles). 
Ez intézmény Coulaincourt gróf kezdeményezéséből fakadt 
és czélja a magasabb osztályok fiait a földhöz, a talajhoz 
lánczolni ama műszaki tanulmányok segélyével, melyeket 
i t t végeznek és amelyek lehetővé fogják tenni, hogy 
kellő értelmiséggel betölthessék magas társadalmi állásu-
kat azon keresztény odaadással, mely a birtok élvezésétől 
elválaszthatatlan. Ez iskola máris eredményt mutathat 
föl. Első végzett hallgatói közöl már többen átalakították 
gazdaságuk eddigi kezelését, ami remélnünk engedi, hogy 
keresztény elvek sugallták saját gazdálkodásuk a mezőgaz-
dasági munkásoknak is javára leszen, mivel közvetlenül 
érintkezhetvén gazdájukkal, aki magas értelmiségét kap-
csolja az ő munkájukhoz, az elérendő előnyökben nekik 
is részük lesz. A lille-i gazdasági főiskola növendékei 
egyre szaporodnak. Gazdag s tehetős osztályok fiai, 
kik itt meg fogják tanulni, miként lehessen életüket ke-
resztényileg hasznossá tenni. Bizony a tarsadalom jelen 
állapotában a duzzadó ifjú erőt tétlenségben hevertetni 
vagy méltatlan dolgokra pazarolni, kettős bűn a vallás 
és a társadalom ellen. 

A társadalmi kérdések tárgyalására egy uj folyóirat 
is jött létre Le XX. Siècle (A huszadik század) czime 
alatt, melyhez Manning biboros és westminsteri érsek bá-
torító levelet intézett. E folyóirat ugy létesült t hogy né-
hány kath. fiatal iró e szomorú század végén szövetkezett 
a jövő százév iránt táplált közös reménységben és köz-
lönyt alapított a fönebbi czimen, hogy a jövő század 
előestéjén birtokukba vegyék a jövendőt, kitűzvén az 
Evangelium zászlaját. Ok megértették, hogy igazságot 
kell szolgáltatni a szegény népnek, mely a tizenkilencze-
dik századnak nagy áldozata vala : ennek érdekét karolják 
föl a Mesterrel mondván: misereor super turbam. De meg-
értette őket a franczia kath. közönség is, és fölkarolta a 
világi kath. irók uj folyóiratát a fennállók mellett, azon 
elvből indulván ki, hogy minél több közlönye van a kath. 
ügynek, annál kevesebb jut az ellenfélnek ; és mert jól 
tudják, hogy a katholiczizmus elszigeteltségét épp a kath. 
sajtó egyoldalúsága növelte oly nagyra. Az uj folyóiratot 
kitüntetik pártfogásukkal és képessé teszik, hogy teljes 
erővel folytassa a küzdelmet. Maga Manning bibornok is 
megtisztelte buzditó soraival; az old great man catholic, 
amint a westminsteri biboros érseket nevezik, e bátorítá-

sával programmot is adott az uj közlönynek s igy egye-
sül itt tekintély s tapasztalat, áldozatkészség s munka-
kedv a közös kath. ügy szolgálatában. A felforgató és 
brutális szoczializmus, mely minden állami rendet egy-
aránt fenyeget, az önző és vad individualismusnak a fia, 
melyet a kapitalizmus és a modern pogány bölcsészet 
hozott létre, oly társadalmat alkotván, mely nem ismer 
jogosságot csak érdeket, nem hajt az irgalmasság szavára, 
csak önnön élvezetét keresi, mert nem hisz Istenben. Éz 
a szoczializmus és ez az individualizmus csak oly módon 
lesz legyőzhető, ha — mint Manning bibornok-érsek 
mondja — állam s társadalom visszatér a „keresztény 
kormányzatnak a közi'ólétet szülő törvényeihez." —c. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
- f A Szent-István-Társulat 1891-ik évi február hó 

12-én délután 4 órakor Budapesten, Lövész-utcza, 13. 
sz. a. választmányi gyűlését tartja. Tárgysorozat: 1. Az 
1891. évi költségvetés tárgyalása. 2. Uj tagok választása 
a Tud. és írod. Osztályba. 3. Folyó ügyek. 

= A budapesti Katholikus Kör a hgprimás halála 
következtében elhalasztott műkedvelői hangversenyt teg-
nap, azaz f. hó 10-én tartotta meg nagy közönség lelkes 
részvételével. 

— A Szent-lmre-önképzö egyletben f. hó 7-én este 
6 órakor felolvasó estély volt. Lubrich Ágost tud. egyet, 
ny. r. tanár értekezett „Stuart Mill és Comte, mint a 
realismus vallásának képviselőidről. 

IRODALOM. 
*** Gedeon harmatos és száraz gyapja. Szent-

beszéd. Mondotta a bold, szűz Mária szeplőtelen fogan-
tatása ünnepén 1890. évi decz. hó 8-án Esztergomban a 
vízivárosi irgalmasnénék templomában Rajner Lajos esz-
tergomi kanonok. Esztergom, 1890. 8-r. 23 1. 

Ritka szép dogmatikai szentbeszéd a bold, szűz 
Mária szeplőtelen fogantatásáról. 

V E G Y E S E K . 
*** Róma, febr. 8. 1891. D. a J . K. ! N. és ft. szerk. 

u r ! Istenben boldogult IX. Pius halála óta minden esz-
tendőben megtartatik az ünnepélyes anniversarium a meg-
dicsőült pápa lelki nyugalmaért a Sixtina kápolnában. Ez 
alkalomból tegnap ő szentsége jelenlétében Hohenlohe 
bíbornak pontifikált. Szent mise után a trónon assistáló 
pápa maga végezte ritus szerint az absolutiót. Fényes és 
nagy közönség volt jelen papi és világi részről. Ugy meg-
telt a Sixtina mint soha máskor. Az egész gyász-ünne-
pélynek félegykor volt vége. 

— Jézus istensége! Ha oly buzgónak bizonyulna a 
a magyar irodalom Jézus istenségének hirdetésében mint 
tagadásában, bizonyára sokkal több Isten áldása lenne 
ezen az országon. Didón dömés atya világhírű művét még 
csak hirből ismeri a magyar katholikus világ ; a magyar 
protestantizmus azonban már czáfolatára is vállalkozott. 
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Most hagyta el a sajtót a következő füzet : „Jézus isten-
sége. Irta dr Brassai Sámuel. Különlenyomat a „Ker. 
Magvető" XXVI. évfolyamának 6. füzetéből. Kolozsvár, 
1891. 30 1. Az öreg bácsi unitárius eszével tekinti a 
dolgot s a revelatiót, traditiót, a mint ő maga mondja 
vala, „kiülteti a birói székből", hogy a maga kurta esze 
foglalja el az Isten igéje helyét. Régi „virtus", régi nó ta ! 

— Megjelent s köszönettel vettük az esztergomi 
főmegye káptalani helynökének, mélt. és ft. Májer István 
vál. püspök és nagyprépost urnák hármas főp. szózatát a 
megyebeli papsághoz Istenben boldogult Simor János 
halála és temetése alkalmából. 708. sz. a. jelenti ő mga, 
hogy a főkáptalan a trienti zsinat határozata értelmében 
f. évi jan. 25-én őt választotta, egyhangúlag, káptalani 
helynökké. 0 méltósága szokott kedves modorában fel-
hívja a papságot, hogy kötelességeinek pontos teljesítése 
által tegye neki hivatalát könnyűvé és igáját kellemessé. 
709. sz. a. leirja az elhunyt nagy főpásztor temetését s 
a gyászmiséket érte az elhalálozás után való 3-ik, 7-ik, 
30-ik napra tűzi ki. 710. sz. alatt imákat rendel el „pro 
opportuna novi Episcopi electione." 

— Az egyetlen ősmagyar képviselő ! Az akadémia 
Il-ik osztályának tegnapi ülésén Pulszky Ferencz, az ős-
magyar sirleletekről értekezvén, kisütötte, hogy a képvi-
selőházban egyetlen ember van, kinek koponya-alkata az 
ősmagyar típushoz hasonlít, s ez — Wahrmann Mór . . . 
Jó farsangi tréfa ! 

— „Gróf Csáky Albin jeles beszéde az elkeresztelés 
tárgyában a képviselőházban 1890. nov. 27-én" czim alatt 
egy kis füzet jelent meg, melyben a kultuszminiszter em-
iitett beszédjét „irodalmi stylusból magyarra fordította 
egy anyanyelvét szerető és becsülő hazafi." Nyomatot t 
Utópiában (Kolozsvár) 1891. Szerző tulajdona, 36 1., á r a? 
— Nyelvészeti glossarium, mely e jeles tartalmú beszéd-
ben a nagyszámú nyelvtani hibákat mutatja ki. Sok érde-
kes megjegyzés van benne. Észjárás, hang, modor s 
némely sajátos kifejezések azt sejtetik, hogy a tanulságos 
röpirat szerzője az öreg Brassai bácsi. Érdemes elolvasni, 
— ezt mondja a „Prot. egyh. és isk. Lap" legújabb szá-
mában. 

— Amerikai gondolat — az eső-csinálás. A wa 
shingtoni kongresszus Farwell szenátor indítványára 10,000 
frankot szavazott meg kísérletekre az iránt, hogyan le-
hetne mesterséges uton esőt idézni elő tetszés szerinti 
helyen és időben. A „Scientific american" fogja a kísér-
letezések eredményét közzétenni. Az amerikaiak már jó ideje 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Powerl Ferencz 1881-ben 
egy könyvet irt e czim ala t t : „A háború és az időjárás 
vagyis eső mesterségesen előállítva." Bebizonyított dolog 
t. i., hogy háborúk vagy nagyobbszerü szikla-robbantások 
alkalmával a levegő nagy megrázkódtatása esőt szokott 
eredményezni. Majd megválik, sikerül-e az" amerikai kis 
Jupiter pluviusoknak a régi nagy Jupiter pluvius egyed-
uralmát komolyan megingatni, — mondja az Augsb. 
Alig. Zeitungban egy gründlich német hirkovács. 

— A stájerországi katholikusok f. évi ápril 6, 7, 
8-án, tehát három napig tartó katholikus nagygyűlést 
fognak tartani. A kik a határszélen laknak, menjenek 
tanulni, hogyan kell kath. nagygyűlést tartani majd nálunk 
is. Nemrég mondá Manning bibornok de Munhöz irt leve-
lében, hogy a jövő század nem az arisztokracziáé, nem is 
a bourgoisie-é, hanem a népé leszen. Ha az egyház nem 
fogja birni a tömeg sympathiáit, bizalmát és szeretetét, 
a nép mindent el fog söpörni a föld hátáról. Ezt mondá 
Manning bibornok. Csakis az egyháznak van hatalma a 
szivek felett. Rendkivüli idők rendkivüli pasztorácziót 
követelnek. Össze kell gyűjteni a kath. népet, az egész 
kath. társadalmat minden rétegen és rangfokozaton által 
— katholikus nagygyűlésekbe, hogy szemlét tartsunk 
fölötte és kioktassunk, begyakoroljunk mindenkit az em-
beriség legfőbb javainak megvédelmezésére, ha kell ma-
gán-harczban, ha kell csata-lánczban ! 

— Parisban meghalt Coquille, Venillot Lajos ba-
rát ja és az „Univers" régi munkatársa. Mintaképe volt a 
kath. publicistának. Alapos, tudós, mérsékelt, tapintatos 
— az események megítélésében, az ügyek elintézésében. 
„Les Légistes", „La Royanté," „Le Césarisme" czimü ta-
nulmányai mintaszerűek maradnak. Velős irálya Tacituséra 
emlékeztet. 

— Bezzeg nem képesek ilyenre — a mi protestán-
saink ! Canadában a brightoni protestánsok hálairatot 
intéztek Devlin Jézustársasági atyához, köszönetet mondva 
neki szentbeszédeiért, melyeket ők is végig hallgattak. A 
mi magyar protestánsaink bedugják a fülüket, hogy ne 
hallják meg az igazságot. 

— Mily elfogultak még a legműveltebb protestánsok 
is a szent-István-napi nemzeti ünnep ügyében, mutatja a 
„Prot. egyh. és isk. Lapnak" következő nagvlélekzetü 
kifakadása: „A clericalismus titkos befolyását mutatja, 
úgymond, a képviselőház által közelebb elfogadott egyik 
törvényjavaslat, mely az ipari munka vasárnapi szünete-
lését szabályozva, Szt. István napját nemzeti ünneppé dek-
retálja, de karácsonyt még csak szünnappá sem teszi. 
Baross miniszter javaslata a jelzett napot még csak szün-
napul jelölte ki, de a parlament Andrássy Tivadar gróf 
indítványára általános nemzeti ünneppé tette. Azt a derék 
ev. lelkészt, Veres Józsefet, ki lelkiismeretes sugallatát 
követve protestáns szempontból helytelennek, elfogadhat-
lannak nyilvánította egy kath. ünnepnek nemzeti ünneppé 
tételét, pánszlávnak kiáltotta a hazafias frázishajhászat ; a 
többi felszólalókat, Irányit, Mocsárit, meg sem akarták 
hallgatni a felvilágosult (!) vagy helyesebben a clerussal 
ujjat húzni nem akaró honatyák. Prónay báró ellenző fel-
szólalása hatás nélkül hangzott el, ellenben ujongva fo-
gadták Tisza Kálmán nyilatkozatát, ki jó Budai Ézsaiás 
könyvéből (mely a klérus hatalmában állott censura miatt 
másként nem is jelenhetett volna meg) bizonyítgatta, hogy 
I. István királyt ez a kálvinista superintended is szent 
Istvánnak czimezte. Ergo, te mai kálvinista világ, nyu-
godt lélekkel megünnepelheted e napot! O tempóra, o 
mores !:< 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 
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TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : Érdekes leleplezés. — Istenben hinni az emberi természet törvénye. — Egyházi Tudósítás : 
P á r i s : A politikai helyzet és a püspöki kar Francziaországban. — A „Beligio" Tárczája : A gör. keletiek Komáromban. — Kath. 

Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat. — Vegyesek. 

Érdekes leleplezés. 
Szatm árnak volt hajdan egy halhatat lan, 

nagy férfia, aki amily nagy, époly szerény és 
alázatos is vala. Harmincz évig jár t -kel t és mű-
ködött a szó legvalódibb s legmagasztosabb ér-
telmében köztünk, helyesebben : kimagasodva, 
felettünk ; s végre a szentség hirében halt meg 
harminczhárom éve. Oly szerényül élt s oly 
hosszantartó és hathatós élő példáját adá ezen 
erénynek, hogy annak alkató elemei e húzamos, 
változatlan benyomás folyamán átszivárgának a 
mi vérünkbe is, akik a szent férfiú szerény s 
istenes életének szemtanúi, csodálói valánk; mi-
szerint nagy idő multán is alig ju ta valamelyi-
künknek eszébe a nagynak emlékkövet, szobrot 
emelni, nehogy őt, a megtestesült szerénységet, 
a tet tetéstől ment mély alázatosságot még ham-
vaiban is kellemetlenül érintsük. Csakis a leg-
újabb időben, midőn már mindinkább gyérüle a 
száma azoknak, akiknek hű emlékezet nyomán még 
élénken lebeg szemeik előtt a nagy és szent férfiú 
szende arcza, — támad azoknak a kebelében, akik a 
nagy és szentéletü férfiúnak már csak hirét hall-
ják, alkotásait lát ják, a vágy, az ő képének lá-
tása után, keresve azt, de illő helyén és alakban 
sehol sem találva . . . A nagy és szent életű Hám 
püspöknek nincsen monumentuma, még csak 
számbavehető arczképe se, mely számtalan nagy 
alkotásainak valamelyikét diszítené, az egy alig 
szembetűnő vörös márványlapra vésett egyszerű 
feliraton kivül a székesegyház keleti oldalfalán a 
templomi sirbolt fö lö t t : 

„Cineres. Mortales. Immortalis. Excellentis-
simi. Ac. Rmi. D. Joanni?, Hám. Eppi Szatmár. 

S. C. R, Et. A. M. S. I. Cons. Abb. De. Szent-
Jobb. Alter. Stator. Dioec. Szatmár. Fundator, 
Hospital . Civ. Claustr. F. F. Misericor. Domus. 
Soror. De. Charit. Educand. Nob. Et. Milit. Puel-
larum. Conv. F. F. Minor. S. Franc. Convict. Soc. 
Jesu. Exstructor. Basilic. Cathed. Item. Bereg-
szász. Nagy-Szőllős. Etc. Parochiarum. Scholar. 
Capellar. Calvariae. Dotator. Fundi. Dioec. Tan-
dem. Bona. Omnia. Sponsae. Suae. Legavit. Obiit. 
Anno. 1857. 30. Dec. An. Aetat, 77." 

A szatmár-egyházmegye jelenlegi főpásztora, 
főtiszt. Meszlényi Gyula püspök ur ő méltóságáé 
az érdem, hogy e tekintetben is megindult a 
mozgalom. E czélból a Budapesten t a r to t t mult 
évvégi püspöki értekezlet alkalmával rendelte 
meg ő méltósága Budapesten a nagy és szent-
életü püspök olajfestményü képé t ; mely majdan 
mintául szolgálni fog egy műemlék készitése s 
felállitása végett. E műemlékre már serényen 
folynak az egyházmegyei klérus körében a kegye-
letes gyűjtések, adakozások a központba. 

E magasztos eszmét fogta és karolta fel ft. 
Schäfer Jakab, a Hám püspök által a lapí tot t 
konviktus jelenlegi házfőnöke, midőn Kalocsán 
Hám püspöknek, egy kisebb rajz nyomán na-
gyobbszerű olajfestményü képét rendelé meg; s a 
jól talál t és díszes aranykeretbe foglalt képet a 
legközelebb mult Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén a jelenlevőknek nagy és kellemes meg-
lepetése s örömére fényes ünnepség kíséretében 
leleplezé. 

A leleplezés ünnepélye esti 5 órakor vevé 
kezdetét. Megjelent azon püspök úr ő mlga egy-
házi diszpalástban udvari személyzetével, a káp-
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t a l annak t ag ja i szintén palás tosan és dekorálva, 
a központi klérus számos t ag j a és több külön 
meghivot t világi előkelőség, az i f júságnak a 
konviktusban levő nagy tanuló- termében. Az 
előbeszédet f t . Schäfer a tya t a r t á ; azon fájda-
lomnak adván kifejezést, hogy ama nagy és 
dicsőemlékü férfiúnak, boldogult Hám János püs-
pöknek e jó tékony müvét, a konviktust , mely 
már annyi jeles férfiút adot t és nevel folyton az 
egyháznak és a hazának, semmi emlékjel nem 
ékit i , mely a növendékeket nagy jó l tevőjükre 
emlékeztetné s őket a t anu lás és tudomány me-
zején, a jó erkölcsi magaviselet és erény ösvé-
nyén kalauzolná, lelkesitené, buzdi taná. A nél-
külözésnek eme fa jda lmá t a leleplezés örömével 
óha j tá enyhiteni, há lá já t fejezvén ki kegyes 
püspök urunk ő mél tóságának s a jelenlevő 
vendégkoszorunak szives érdeklődéseért , megalá-
zódásáért, melylyel ez ünnepély örömében részt 
venni, annak fényét emelni készek valának. 

Az ünnepély tárgysorozata „Ecce sacerdos" 
üdvözlő dallal vevé kezdetét. Szerzé Hennig Ala-
jos S. J. Előadá az intézeti énekkar. A dal vé-
geztével ke t t é vált a képet t aka ró lepel s a 
dicsőültnek szende arcza tünék elő, mire püspök 
ő mlga s a körülülők a dicső emlékű főpap 
i ránt i t isztelet jeléül fölemelkedének helyeikből, 
állva maradván, mig a „Dicsőitő dal Hám 
János főpapra, u j a lkalmi szöveggel el látva és 
Zsasskovszky nyomán Méder M. ál tal átváltoz-
ta tva ," az énekkar a jka in el nem hangzott . 

Ezt követé „Ad P a t r e m Gloriosum" la t in 
óda a megdicsőült püspökhöz. Szavalta Reim 
Béla YI. o. növendék. Emezt felváltá „Mint her-
vad el," Lucret iából vegyes hangra Méder által 
á tve t t ének. 

Következet t „Hám János nagyságának ki-
muta tása" dicsbeszéd, Probus : Fejes Gyula, 
Medius : Jakobinyi Pé te r és Contrarius : Frey 
Ernő VI. o. növendékek által. 

Legérdekesebb volt azonban az ezután kö-
vetkezet t „Joannes Episcopus" anag rammjá ték 
ének és ó-góth induló töredék kíséretében, u j 
alkalmi szöveggel, 22 intézeti növendék által 
előadva. Egy zászlótartó hármas-szinü zászlóval 
kezében, egy dobos, négy kardos t iszt és 16 kis 
közkatona vonult be dob pergése mellet t a 
t e r embe ; mindenik közkatonának a balkar ján 
aranyos pajzs a „Joannes Episcopus"-nak sorjá-
ban egy-egy nagy betűjével. Most kezdetöket 

vevék a bámulatos ügyesség s praecisióval ala-
k í t o t t s a szentéletü püspök életére vonatkozó 
s erényei t hiven e lő tünte tő muta t iók . Lat in ve-
zényszóra : In scutum ! (balra !) Procédé ! (indulj !) 
ütenyszerü ének s dobszó kíséretében kétszer 
kerülvén meg a kört , újból sorakozék a csapat, 
e m o n d a t o t : „0 Sponse pacis veni" t ün t e tvén 
elő. A monda toka t nyomban meg is magyarázák 
a t i s z t ek : Oh békesség jegyese jö j j ; oh jö j j Já -
nosunk, szende jó a tyánk, kegyeletes főpászto-
runk , jöjj : Szatmár árva nyá ja már rég epedve 
vár. Jö j j Jánosunk, a békefejedelem jegyese; 
béke, áldás kísér lép ten-nyomon! 1 ) 

Azonképen fejlődének ki csodálatosan a 
következő muta t iók is. 

II. muta t io : En novis spes, copia. 
Im más vidék reménycsillaga, bő áldása te ! Mátra 

szülöttje, Eger fényes papi disze, féltett kincse. Nem 
Mátra-vidéknek születtél! N e m ! Szamoslakta tájnak szánt 
téged a Gondviselés. I t t ragyogsz fel reménycsillagként. 
I t t fakad nekünk tebenned kiapadhatatlan kegyforrás. 

III. m u t a t i o : Novi, inopes pasces. 
Táplálni fogod, tudom, a szegényeket. Igen, Já -

nosunk, Jézus szeretett tanítványaként, te is ittad Jézus 
keblén az ő szeretetét ! Miként Jobbal : crevit tecum ab 
infantia miseratio. (31. 18.) Csecsemő korodtól nőtt fel 
veled a könyörület. Főpapi szent kezed szeg s oszt lan-
kadatlanul kenyeret az éhezőknek s törülgeti a nyomor 
könyeit. 

IV. mu ta t i o : I, vincas, opes pones. 
Rajta, győzesz, dus vagyont elhelyezesz ! Ongyőzel-

meid legyőzik a sok, igen sok szegényt lesújtó nyomort. 
Onsanyargatásod balzsam-forrást fakaszt. Gazdag lehetél, 
de szegény levél, hogy sok szegényt gazdaggá tehess. 
Isteni mestered nyomdokaiba lépsz : qui propter nos ege-
nus factus est, cum dives esset, ut illius inopia nos divî-
tes essemus. (I. Kor. 8. 9.) Rajta, csak tagadd meg magad, 
vonj el magadtól sokat ; dús vagyont gyűjtesz. 

V. mu ta t i o : In spe vocas inopes. 
Biztatva hivogatod a szegényeket. Árvák, betegek, 

aggastyánok, szegények, elhagyatottak : jöjjetek mind ! 
Szerető atyátok főpásztori székéről hí titeket ; atyai szive, 
keze nyitva, kitárva. Jöjjetek kedves gyermekeim, vegyé-
tek : facultates ecclesiae in coelestes theasauros deportate 
manus pauperum. Isten adta kincseimet vigyétek ti, sze-
gények kezei a mennyei kincstárba. 

YI. mu ta t i o : Cape nos pusiones. 
Minket, piczinyeket karolj fel ! Jánosunk, Jézus ke-

gyeltje, az ártatlan árvák siró szeme, gyenge keze feléd 
emelkedik, oh atyánk ! Atyánk, anyánk már rég a föld 
alatt nyugszik, porladoz. Nekünk, picziny árváknak, légy 

Ez óhajtás folytatólagosan is betelek, amennyiben jelenlegi 
püspökatyánknak is : „In pace et dilectione" a jeligéje ; nem csak 
jeligéje csupán, de atyai bánásmódja is. 
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atyánk és anyánk, te Jézus keblén nevelkedett gyermek-
barát. 

VII. Poscis S. J . (Societatem Jesu) ; an-
ime ope. 

A Jézus-Társaságát liivod, nyújts segítséget. A Jé-
zus-Társaságát kéri hívja főpásztori szavad ! Nem késik, 
siet munkára a hitvédő csapat ; nyújts segitő kezel, gyá-
molits. 

VIII. Suspice, pone Siona! 
Tekints fel, emeltess Sionokat, templomokat. Nézz 

János, nézz szerte szét! Az isteni Felség hajlékot keres! 
Néped, nyájad közt lakozni akar. Emelj Istenednek, emelj 
néped Istenének Sionokat, diszes templomokat. Főpász-
tori székhelyen ragyogjon ki számos templom közöl fényes 
bazilikád ! 

IX. I, annos spei ocupes. 
Menj, vedd át reményeid örök éveit! Menj János, 

Isten hí, örök pihenőre hí. Eveid telvék érdemdús tettek-
kel, örökké tartó isteni reménynyel. Szent reményeid 
jutalmát élvezd örökké. 

X. Is, annues episcopo. 
Távozol, püspökutódodat áldd meg. Távozol tőlünk 

kegyelt Jánosunk, de nem hagytál árván. Szent imáid 
főpásztori székedre emelték, hozták körünkbe Jézus szive 
neveltjét. Van ismét jó atyánk, van kegyelt főpásztorunk. 
Bizva s áldva keresi őt az árva, keresi a szegény. Szive 
óhajait ismered ; támogasd imáiddal. 

XI. Io, Panones suscipe. 
Üdv neked ! Karold fel Pannónia részét, a magyart. 

Üdv, hála, dicsőség neked, boldogult atyánk ! diadalt ülsz 
immár. De Pannoniát, kegyelt drága magyar nemzetedet, 
a hithidegség zord fagya dermeszti ; tekints reá te hithű 
dicső apostolutód ; isteni hitünk szerzőjénél légy hatalmas 
szószólónk ! 

XII. En opus, aspice Sión ! 
Im müveid ; tekints Sionra ! Mennyei Siont, boldog 

Jeruzsálemet törekedtél, boldogult püspökatyánk, megho-
nosítani e siralom völgyében. Im nézd főpásztori alkotá-
said, örök nevű müveid ! Az árvák angyali imája, az 
Istennel kibékült haldoklók szende végsohaja ; az aggas-
tyánok, özvegyek, szegények hálakönye, Istent áldó ezrek 
ajkiról harsogó dicsének, a megtértek bánat s örömfo-
hásza zeng te néked, János, zeng Istennek, zeng ma, 
zeng örökre 4Örok hálát ! Áldva müvedet, oh boldogult 
kegyes püspökatyánk, áldd meg a hont, áldd meg Siont, 
Krisztus szent jegyesét ! 

A legjobban sikerült anag rammjá téko t „Atyánk 
maradsz" magyar óda vá l to t ta fel, az in tézet 
alapítójához. Szavalta Korossy György VII. o. n. 
S befej ezé a szép és tanulságos és épületes ünne-
pélyt a »Salve Regina." Szerzé Hennig Alajos 
S. J., előadá az intézet i énekkar P. Hippich S. 
J. miniszter vezetése folytán. 

Bucsuzóul ö méltósága kegyes püspökatyánk 
in tézet t pár köszönő s buzditó a tya i szót az 

intézet elöljáróságához, megköszönvén az ünne-
pélynek ily szép rendezését s épületes megta r tá -
s á t ; az i f júságot pedig buzdi tván az erények 
legszebbikére, a hálára nagy jóltevöjük i ránt , 
melyet azzal fognak leginkább s legigazabban 
tanus i tan i és leróni, ha a szentéletü püspök 
erényeit követve, magoka t az ál tala a lap i to t t 
in tézetben az egyház hű fiaivá s a haza lelkes 
polgáraivá képezendik; mire nézve nem fog 
hiányzani a földi é le tpá lyá já t szentül bevégzett 
dicsőült nagy lélek égi közbenjárása mindazokra 
nézve, kik őt igazán tisztelik s az á l ta la örök 
időkre mega lap i to t t üdvös in tézményt s ez intéz-
ménynek előnyeit igénybe veszik, hasznokra, üd-
vökre ford i t ják . 

Hám János püspöknek ugyan nincsen még 
az ő nagyságához illő m o n u m e n t u m a ; de lesz! 
Egyéb i r án t : Sancti a tque pii ipsi sibi cons t ruunt , 
ipsi sibi sunt m o n u m e n t u m ! 

Istenben hinni 
az emberi természet törvénye. 

(Vége). 

4. Végül a hit szükséglete erkölcsi természetünknek 
pótolhatatlan rugója. Mi nem akarunk túlozni és szívesen 
megengedjük, hogy vannak természeti erények is, melye-
ket az emberiség vagyis egyes emberek keresztény hit 
nélkül is gyakorolhatnak; de az tény, hogy ember, a ki 
eme hit támaszát és fékét nélkülözi, soha sem fog min-
den erényt gyakorolni, a mire különben képes. En igen 
jól ismerem egy bizonyos iskola erőködéseit az iránt, 
hogy Isten nélkül is boldogulhassanak és a morált az 
ember immanens becsületességére alapitsák, természetesen, 
hogy igy az atheizmus számára is megszerezzék a szent-
ség glorioláját. Képtelen álom, mely fölött alább fogunk 
Ítéletet ülni : addig is, előzetes czáfolat gyanánt a füg-
getlen morál híveinek csak egyet kívánok, t. i. hogy 
nejök, gyermekeik és cselédeik — a független morált 
vallják és gyakorolják ! 

Mert mi is a hitetlenség egyéb, mint minden 
dogma, minden hitigazság mellőzése. Minthogy pedig a 
dogmik, a hitelvek a morálnak alapul szolgálnak és an-
nak szentesítést adnak, azért a morál, ha a hitelvektől 
elszakítják, értelmetlen kínzássá, zsarnoki konvencziónális 
szokássá válik és éppen annyi mint ha valaki okozatot 
akar elérni-ok nélkül. Azért is, a biin mindig törvényes 
gyermeke az istentagadásnak és a mi miatt az emberek 
oly zajt ütnek, a korrupezio, nem egyéb mint a gyakor-
latba, az életbe átvitt hitetlenség, és hogyha a hitetlen-
ben van még egy kis morál, ez a csekélység benne csakis 
szerencsés következetlenség szüleménye és onnét van, 
mert ő az ő véleményeit oly csekélybe veszi, hogy köte-
lezve érzi magát jobbnak lenni, mint saját véleményei. 
A mit gondol, azt meg nem teheti, hogy magát meg ne 
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becstelenitse ; mert véleményeinek nagy része olyan, 
hogy ha azokat gyakorolná, okvetetlenül a fenyitö bíró-
ság elé vinnék gazdájokat. Tehát nem igazi filozóf mód-
jára cselekszik az, a ki oly tanokat vall, melyek bűnre 
vezetnek, ha valaki őket követi. 

Es másrészt, mi a hitetlenség részletesen vagyis az 
ő egyes rendszereiben véve ? Egyszer a szabad akarat 
tagadása, másszor a jó és rossz közti különbség kétségbe 
vonása ; itt minden szenvedély jogosítása, amott a bűn 
örök büntetlensége — szóval mindig a sirontuli igazság-
szolgáltatás mellőzése, vagyis a bün védelmének kátéja 
és bűnök számára a becsületesség reklamálása. 

A hit igájából kiszabadult szellem mindig csak 
könnyű erényekre és egy bizonyos parádés morálra lesz 
csupán képes. En jól tudom, hogy a világ nagy szeretettel 
viseltetik a filozóf naptár szentjei iránt, mert azok nem 
szoktak volt magukra keresztet vetni. Hanem hát tudjuk, 
hogy azok a szentecskék csak szinpadi hősök voltak, kik 
lealázó vétkeiket népszerű érdemeikkel palástolták, és a 
kiknek erényessége nem egyéb vala, mint szalon-öltözet 
a bámészkodó közönség kíváncsiságának lekötésére. Ha a 
mai társadalom, melynek oly nagy igényei vannak az 
igazi szentekkel szemben, amaz álszentekkel szemben any-
nyira elnéző : ez onnét van, mert ezek az álszentek, ha 
elveik szerint éltek volna, a gályákon haltak volna meg, 
és mert a világ irántok még azért a rosszért is hálás 
akar lenni, a melyet el nem követének. 

Ha valaki a legjobb forrásból akar értesülni az 
iránt, hogy mire képes a hitetlen ember a morál dolgá-
ban, hailgasson ide. Midőn d'Alembert és Condorcet egy 
estve az Istenbe vetett hit fölött tréfáztak, Voltaire, a ki 
szintén jelen volt, megparancsolta a szolgáknak, hogy 
tüstént hagyják el a termeket. Azután igy szólt: „No 
most már folytathatják, uraim ; mert hogyha a mi em-
bereink mindent meghallanának, félni lehetne, hogy az 
éjszaka megfojtanak." íme ilyen 'morál az istentagadók 
morálja, ha azt józan észszel és igazi viczczel levonjuk 
az elvekből. Figyeljék meg hát azok, kik a jót csakis a 
jóért gyakorolják elméletben és a „sirontuli érdekek"-ről 
semmit sem akarnak hallani. Az emberiség számára, ha 
egyszer hitetlenné lett, nem létezik többé semmi törvény ; 
és a dogmák romjai fölött csak egy dogma fog ural-
kodni, hogy megbüntesse azokat, kik a többieket szám-
űzték, és ez az egy bosszúálló dogma : az erősebb 
joga ! 

Az ok, a miért a tagadás annyi szellemet elvakit, 
abban rejlik, hogy a tagadással, mely mindig csak rom-
bol és soha sem épit, még soha sem tettek komoly végre-
hajtó kísérletet. Mert hogyha próba gyanánt a tagadást 
igazán bevezetnék az életbe, ugy hogy például Európa 
erkölcseiben egészen raczionalsztikussá válnék s az embe-
rek az evangéliumot a positivizmussal, Krisztus istenségét 
ez anyag egyedül való létével helyettesítenék és — csak-
ugyan a szerint élne mindenki, a mit ily szellemben hisz 
vagyis inkább nem hisz : no akkor a világ az ő hitha-
gyásáért saját gonosztettei és szenvedései által ugyancsak 
megbűnhődnék. Az Isten távollétének ez az egynegyed 
órája történelmünkben réme lenne minden jövő időknek 
és nemzedékeknek, 

Az ember tehát — hogy már ezt a tárgyat befejezzük 
— nagyon rászorul egy vallásos hitre, legyen az igaz 
vagy téves, és minden ember, mig csak emberi természe-
téből ki nem vetkőzik, természetének csaknem ellenállha-
tatlan hajlamánál fogva hisz, remél és szeret. Ez az oka 
annak, miért nem tudnak velünk elbánni, daczára, hogy 
ellenünk minden szenvedélylyel szövetkeztek. Mi hivek 
képviseljük az Istent és a természetet, két oly hatalmat, 
a melyek uralmának nincs vége ; és azért még jó csomó 
ellenséget fogunk sirba kisérni, kik a mi hitünk számára 
ástak sírokat. En nem ringatom magam álmokban korsza-
kunkra nézve, ner t én nagyon érzem sulyját annak a 
demoralizácziónak, melyen mohó erővel csak azért fára-
doznak, hogy azt a két hatalmat ne kelljen elismerniök. 
De épp ugy tagadhatatlan az is, hogy habár a nép zöme 
kevésbé vallásos, mint a mult században a társadalom jobb-
módu osztályaiban most mégis több vallás van mint száz 
év e l ő t t . A mint az anyagi világban, épp ugy a szel-
lemiben, Isten a társadalom villámhárítóit a magaslatokon 
helyezi el. 1789-ben ezek a villámhárítók rosszak voltak 
és azért az 1793-iki viharokat ki nem állották. Adjunk 
hálát Istennek, hogy jelenleg nem forgunk olyan veszé-
lyekben. 

De tegyük fel a legrosszabbat! Ha a mult század 
végének katasztrófájához hasonló csapás igazolná a kis-
lelküek aggodalmát és ellenségeink reményeit : vájjon a 
gonoszság szelleme büszkén ülhetne-e szentélyeink rom-
jai fölé és kiálthatná-e a régi lictorokkal: Actum est!... 
Nem ! Mert a mikor azt hiszik, hogy végeztek velünk, 
akkor mindig újra kell kezdeni a dolgot. A régi Róma 
idejében is azt hitték, hogy végeztek velünk. Tacitus 
ekkor irta meg ama nevezetes szavakat: Christiano no-
mine deleto ! Es mi történt ? A vértanuk véréből uj nem-
zedék sarjadzott ki. 

Japánban is vége volt mindennek, mikor Taikozáma, 
a zsarnok, az ottani egyházat hiveinek vérébe fullasztotta ; 
— és most már zsinatot tart a japáni katholikus keresz-
ténység. Afrikában is a mórok pusztítása a keresztényeket 
ki i r tot ta; — és most a kereszténység újra virágzik s a 
kath. egyház Afrika pogány népeinek a rabszolgaság 
igája alól való felszabadításában elül viszi a zászlót. Az 
„ész istennő"-jének ünnepélyei után Francziaországban is 
ugy látszott, hogy a keresztény hitnek vége. Nos, az 
egész világ láthatja, hogy nincs vége. Mert a kath. egy-
ház hasonlít az oly növényekhez, melyek a romokon leg-
jobban tenyésznek. Jöjjenek tehát bár uj katasztrófák, az 
egyház az uj romok fölött uj oltárokat fog építeni és 
folytatni fogja Credójának éneklését. Akartok ez iránt 
garancziát nyerni ? Nos ott van maga az emberi természet. 
Hogyha Istennek hitetlen tudósok véleménye szerint mil-
lió századok kellettek az emberi természet megalkotására: 
nos hát akkor még több millió század fog kelleni ahhoz, 
hogy az emberi természet megváltozzék. 

') Ez Francziaországról van mondva, mert szerző franczia. 
A sserk. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

PáriS, február hó elején. A politikai lielyset és a 
piispölá kar Franciaországban. — 

Turinaz, nancy-i püspök újévi beszéde az egyház-
inegyei papság üdvözlésére, melyben Lavigerie biboros ő 
emjának a franczia katholikusok politikai magatartásáról 
szóló levelét követi eszméiben, tovább fűzi ama mozgal-
mat, mely ez irányban a közvéleményben mind kiterjed-
tebben nyilvánul. A párisi L'Autorité egyik levelezője e 
beszéd egyes részeire három kérdést intézett a nancy-i 
püspökhöz, melyekre e főpap hosszabb levélben válaszol. 

I. Az első kérdés imigy hangzik : „Mit ért Méltó-
ságod világosan e szavak a la t t : a katholikusokat rá kell 
venni, hogy Francziaországban s a jelen órában részt 
vegyenek a közügyekben ?" 

Turinaz püspök erre igy válaszol: Azt értem, amit 
a pápa maga is ért e szavak alatt. íme a szöveg : „Nyil-
vánvaló tehát — mondja XIII. Leo Immortale Dei kez-
detű encyklikájában — hogy a katholikusoknak jogos 
inditó okaik vannak megkezdeni a politikai életet, mert 
teszik s mert ezt tenniök kell, nem azért hogy helyeseljék 
azt, ami kárhoztatandó lehet a mostani politikai intéz-
ményekben, hanem avégből, hogy magukat ez intézmé-
nyeket, amennyire csak lehet, az igaz s őszinte közérdek 
előmozdítására használják íöl." Es tovább: „Szükséges 
mindenek előtt, hogy mindazon katholikusok, kik e névre 
méltók, arra tökéljék el magukat, hogy az egyháznak 
teljesen odaadó fiai legyenek s ilyeneknek mutatkozzanak ; 
hogy tétova nélkül utasítsák el maguktól mindazt, ami 
összeférhetetlen e hitvallással, és hogy, amennyire lelki-
ismeretük engedi, igénybe vegyék a politikai intézményeket 
az igazság s jogosság javára." 

A keresztények kötelmeiről szóló encyklikában XIII. 
Leo kiemeli, hogy „az államok sorsa főképpen azoktól 
függvén, kik a kormányzat élén állanak, az egyház nem 
veheti pártfogása alá azokat, sem előnyt nem nyújthat 
azoknak, kik iránta ellenséges indulattal viseltetnek és 
akik föl akarják bontani a dolgok természete által a val-
lásos érdekek és a polgári rend érdekei közt létesített 
szövetséget;" ellenkezőleg kötelessége „azokat támogatni, 
kik egészséges s helyes eszmékkel birnak az egyház s 
állam közti viszonyról, s akik arra törekednek, hogy ezek 
egyetértésével az általános közjót biztosítsák." A pápa 
hozzáteszi: „E rendelkezések magukban foglalják a sza-
bályt, amelyhez minien katholikusnak nyilvános életét 
alkalmazni kell. Végül mindenütt, ahol az egyház nem 
tiltja a részvételt a közügyekben, támogatni kell a köz-
becsülésben álló férfiakat, akik megigérik, hogy érdemeket 
szereznek a katholikus ügy körül; és ezekkel szemben 
semmiféle okból sincs megengedve a vallás iránt ellen-
séges férfiakat támogatni." 

Es ugyanez encyklikában tovább igy szól: „Nem 
itt a helye kutatni, vájjon s mennyiben kedvezett a katho-
likusok tétlensége és belső viszálkodásai a dolgok jelen 
állapotának. Ami azokat illeti, akik részt fognak venni a 
közügyekben, a legnagyobb gonddal kerülniök kell e ket-
tő t : a hamis eszélyt és a vakmerőséget." 

Rampolla bíboros államtitkár ő emjának levele, ha 

lehetséges, még nyíltabban szól: „Ennélfogva szükséges 
— irja — bogy a vallási érdek iránti ugyanazon szor-
goskodás, mely a szentszéket vezeti az ügyek intézésében 
és a jó viszony fentartásában az államok fejeivel, vezesse 
egyszersmind a hivőket is nemcsak magán életük csele-
kedeteiben, hanem nyilvános életükben is. Azért ott, hol 
a vallás érdekei azt követelik és valamely jogos s különös 
ok nem ellenkezik ezzel (ez vonatkozik az olasz katholi-
kusokra, kiknek ez idő szerint tiltva van, részt venni a 
közügyekben), ott szükséges, hogy a hivők részt vegyenek 
a közügyekben, hogy akcziójukkal s tekintélyükkel kivív-
ják azt, hogy az intézmények s törvények a jogosság 
szabályaihoz alkalmazkodjanak és a vallásos szellem s 
jótékony befolyása az egész társadalmi szervezetet áthassa." 

„Ami már most Francziaország katholikusait illeti, 
nincs kétség az iránt, hogy alkalmas s üdvös munkát 
végeznek, amidőn tekintettel a helyzetre, melyban hazá-
juk régóta van, eltökélik magukat, hogy amaz útra lép-
nek, amely gyorsabban és hatályosabban elvezeti őket a 
jeleztem nemes czélhoz." 

Önnek loyalitása be fogja ismerni, hogy mi sem 
lehet világosabb ennél — irja Turinaz püspök. Itt meg 
is állapodhatnám és kérhetném önt, forduljon három kér-
désével a legfőbb helyre, melynek én csak alázatos vissz-
hangja vagyok. De nem látom semmi akadályát annak, 
hogy ki ne jelentsem, hogy a közügyekben részt venni 
annyi mint képviselőnek, szenátornak, megyetanácsi, ke-
rületi tanácsi tagnak, polgármester, községi képviselőnek, 
tisztviselőnek lenni, egy szóval szolgálni az országot, részt 
venni az ország ügyeiben nyilvános funkcziók utján. 

II. A második kérdés ez : Melyik azon gyakorlati 
mód, melyen a katholikusok részt vennének a köz-
ügyekben ? 

Msgr Turinaz ekkép felel reá : 
Nemcsak egy módja van ennek, hanem minden jogos 

s törvényes, a természeti tisztességnek s az ország alkot-
mányának megfelelő minden módot kell alkalmazniok, 
hogy czélt érjenek. A katholikusoknak ez eszközök s 
módok alkalmazásában és a közügyekben való résztvéte-
lükben igyekezniük kell, hogy az első helyet foglalják el 
loyalitásukkal, feddhetetlenségükkel, tudásukkal, tevékeny-
ségükkel, odaadásukkal s hazafiságukkal, nemkülönben 
mindenütt és mindenkor Francziaország s az egyház érde-
keit kell a partikuláris és a pártok érdekei fölé helyez-
niök. 

III. Harmadik kérdés : Mely erkölcsi törvény alap-
ján maradhatnának a franczia katholikusok a közhivata-
lokban, amikor valamely szektárius kormány igényekkel 
lépne föl, melyek nyilvánvaló ellentmondásban állanak 
lelkiismeretükkel ? 

Erre a nancy-i püspök ezt feleli : 
Amidőn az, amit a katholikusoktól kívánnak, bizo-

nyosan nyilvánvaló ellentmondásban fog állani lelkiisme-
retükkel, akkor nem maradhatnának közhivatalban. Ez 
nemcsak a keresztény törvény parancsa, hanem a termé-
szeti törvény, a becsület s feddhetetlenség parancsa is. 

De sietek megjegyezni, hogy ön a jövőről beszél 
és hogy a katholikusok rendes s normális helyzete nem 
ilyen a mi országunkban, Ön bárki másnál jobban tudja, 
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hogy mostan nem csak a törvényhozás két házában, de a 
különböző közhivatalokban is vannak katholikusok. kik 
éppenséggel nem állottak ily nyilvánvaló ellentmondással 
szemben és korántsem áldozták föl lelkiismeretük jogait. 

Azt mondtam, hogy „bizonyosan nyilvánvaló ellent-
mondásban fog állani lelkiismeretükkel," és hozzó fogom 
tenni, minthogy az alkalom kínálkozik rá, hogy nem en-
gedhető meg, hogy az ellentmondást, melyet némelyek 
nyilvánvalónak vélhetnek anélkül, hogy a valóságban is 
ilyen volna, valamint a közhivataltól való visszalépés kö-
telezettségét a legelső jött-ment ember állapítsa meg, 
még ha theologus is, főképpen midőn arról van szó, 
hogy e kötelezettség nagyobb számú katholikusra kimon-
dassák. Ily súlyos lelkiismereti eseteket a legfőbb s egye-
dül illetékes hatóság Ítélete alá kell terjeszteni, melyet a 
legmélyebb bölcseség vezérel határozataiban ; és amíg 
ezen hatóság nem hozott döntő s világos határozatot, a 
katholikusok tartoznak megtartani részüket a közügyekben. 

Amíg a szóban lévő kötelezettség nincs valóban be-
bizonyítva, ők nem áldozhatják föl saját s családjuk 
érdekeivel a. vallás s országuk érdekeit. 

Msgr Turinaz ez alkalmat megragadta arra is, hogy 
más fölvilágositásokkal is szolgáljon ez ügyben és egyéb 
ellenvetésekre is válaszoljon. 

Azt a kérdést vetették föl ugyanis : Miként lehessen 
részt venni a közügyekben és megmaradni kizárólag a 
vallási téren ? 

A válasz igy szól : 
Korántsem állítottam azt, hogy a katholikusoknak 

kizárólag a vallási téren kell maradniok, vagy más sza-
vakkal, hogy csak a vallásos érdekekkel foglalkozzanak. 
En azt mondtam, hogy az óhajtandó egyetértés létesíté-
sére a kath. hívek, egyesülve a papokkal s püspökökkel, 
vagyis amennyiben a katholikus hitegység tagjai, „minden 
párton kívül határozottan a vallásos s hazafias térre he-
lyezkednének ;14 és ez nyilván nagyon különböző dolog. 

Egy lap ezt az ellenvetést tette : Ha a franczia ka-
tholikusok kizárólag a vallásos téren maradnak, hogyan 
lehessen remélni, hogy találkozni fognak a köztársaságiak-
kal, kik az atheizmus s szabadkőművesség elvei szerint 
kormányoznak ? 

A válasz igy szól : 
Ki mondott valaha ilyet? Ki nyilváuitotta valaha 

azt a reményét, hogy a katholikusok találkozni, vagyis, 
ha jól értem, meg fognak egyezni az atheizmus és sza-
badkőművesség elveiben ilyen vagy amolyan köztársasá-
giakkal ? Ez merő koholmány, és e koholmány a legsu- í 
lyosabb vád egy püspök ellen. Én békét s egyetértést, s 
következésképen felebaráti szeretetet hirdetek; én tehát 
mit sem fogok hozzá adni, ha csak azt nem, bogy a 
szóban lévő hirlap megengedi, hogy „lehet találkozni 
engesztelékeny és engesztelhetetlen köztársaságiakkal." 

Ugyanazon újság ezt is í r ja : A kizárólag vallásos 
tér a belső forumhoz tartozik. 

^ álasz : Ez ellenvetés szerzője bizonyára nem fogta 
föl szavainak értelmét s kihatását, és másodszor nem 
idézi helyesen szavaimat. Vájjon a vallás, ennek befolyása 
s a vallásos érdekek a belső forumhoz vagy csak a lelki- I 

ismerethez tartoznak ? A vallásnak nem kell-e befolyá-
solnia a magán, sőt a külső életet? a nyilvános életet, a 
családot, a társadalmat? Ezt tagadni annyi, mint tagadni 
a vallás lényegét magát, tekintélyét, a hagyományt, az 
egyház tanítását s törvényeit, és nevezetesen tagadni 
Z i l l . Leónak tanitását, melyet fönebb idéztem. 

Azt is mondották, hogy „mielőtt a katholikusok 
egyesülhetnének, előbb magoknak a püspököknek kell 
egyetérteniük." 

Válasz : A püspökök tökéletesen egyetértenek és pe-
dig inkább mint valaha a vallásos s hazafi is téren, és 
ismétlem, ez forog itt szóban. De amint már jeleztem, 
szükséges, hogy az eszmék s óhajok azonossága egyenlő 
eljárásban nyilvánuljon, ami bizonyára lehetetlen. 

Azt a szemrehányást is tették a nancy-i püspöknek, 
hogy theokrácziát hirdet, vagyis az ország kormányzását a 
papoknak követeli. 0 pedig ellenkezőleg azt mondta, hogy 
a püspököknek s papságnak a vallásos s hazafias térre 
kell helyezkedniük minden párton kivül. Amidőn fölhívja 
a katholikusokat, hogy részt vegyenek a közügyekben? 
ez nem jelentheti azt, hogy ő maga akarja intézni a 
közügyeket. 

Végezetül msgr Turinaz kijelenti, hogy a kathóli-
kusóknak óhajtandó, szükséges egyesülését a vallásos s 
hazafias téren nem vezethetik mások mint a püspökök a 
pápa legfőbb vezérlete alatt : 

„Ha más vezérletet engednénk, nemde ezzel tág 
kaput nyitnánk a tekintély s küldetés nélkül való 
emberek versenygésének és mellőznők magát az egy-
ház lényeges alkotmányát? 

Kötelességemnek tartom azonban megjegyezni, hogy 
itt semmiféle tekintetben sem lehet szó egy ligáról vagy 
akár pártról e szó közönséges értelmében. Itt a püspöki 
kar oly akcziójáról van szó, milyen Németországban, 
Belgiumban, Írországban, az é. a. Egyesült-Államokban 
és Braziliában már tényleg alkalmazásban van." 

A nancy-i főpásztor a katholikusok ily értelmű 
egyesülése szükségének teljes bebizonyítására a tekintély 
érveit idézi XIII . Leo pápának a spanyol püspökökhöz 
intézett encyklikájából, továbbá ugyanannak 1890. évi 
nov. 25-én a saragossai bíboros érsekhez intézett levelé-
ből és Rampolla bíboros államtitkár leveléből. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Á gör. keletiek Komáromban. ') 

Ha a múlt azaz 1880-ki népszámlálás eredményét, 
a Komáromra vonatkozó statisztikai adatokat tekintjük, 
azt találjuk, hogy a föntjelzett évben Komáromban 50 
görögkeleti vallású egyén volt, sőt az idén talán még 
kevesebbet fog felmutatni a népszámlálási statisztika, 
holott tudjuk, hogy 200 év előtt még tekintélyes száma 
volt e felekezetnek. 

l) Átvettük a „Komáromniegyei Közlöny-bői, mert egy kö-. 
vetkező czikk ezen a közleményen alapszik. A szerk. 
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De vájjon mi okozta a görög nem egyesültek eme 
pusztulását? Nem más, mint az 1673-ik évben történt 
tömeges visszatérés a róm. kath. anyaszentegyház kebelébe. 

Tudjuk, hogy a katholikusok mily nagy fénynyel 
és pompával szokták megünnepelni az Ur napját még ma 
is, hogy e körmeneteken részt vesznek az összes komá-
romi czéhek, ipartestületek stb. saját zászlajuk alatt, 
hogy az egész nép talpon van, s nagy diadallal követik 
az oltáriszentséget, mely a város utczáin hordoztatik körül. 
Ehhez hasonló fénynyel szokták megtartani a sz. Márk 
napi vagy buzaszentelési körmenetet is, amidőn az egyház 
a vetéseket áldja meg. 

A görögök vagy ráczok ezt látva, már több izben 
kérték a katholikusokat., hogy engedtessék meg nekik a 
sz. Márk napján tartandó körmeneten testületileg meg-
jelenniük. Válaszul azt kapták, hogy igenis eljöhetnek, 
ha egyesülnek a kath. egyházzal. 

A követek megvitték ez üzenetet hitsorsosaiknak, 
kik rövid tanácskozás után kijelentették, hogy elfogadják 
a föltételt, s készek ezt nyilvánosan is megvallani. 

Ennek következtében tehát ők is nagy számmal 
jelentek meg zászlaikkal e körmeneten. 

Ez alatt Kolonics Lipót gróf püspök Horvátország-
ból felhivta Zorchich Pál görög egyesült püspököt, hogy 
ő ezen egyesülést megerősítse, mi meg is történt. 

1673. október vége felé csakugyan megérkezett Zor-
chich püspök Komáromba az egyezséget a ráczokkal meg-
kötötte, s az erről szóló 1673. november 8-án kelt ok-
mányt saját kezével és pecsétjével megerősítette és az-
után ki is hirdette. 

Ez egyességnek, melynek másolata a komáromi 
r. k. plébánia levéltárában is fellelhető, a következő 5 
pontja van : 

1. A görög nem egyesültek vagy ráczok elfogadják 
és elismerik a római pápát fejüknek, s neki minden en-
gedelmességet és tiszteletet, hűséget és hódolatot Ígér-
nek ; -

2. hogy ezt tettleg is minél inkább bebizonyítsák, 
kötelezték magukat, hogy nagy ünnepeken a nyilvános 
körme-eteken résztvesznek, sz. misét és predikácziót a 
plébániai, vagy más katholikus templomban hallgatni 
fognak ; 

3. beleegyeznek abba, hogy a halotti gyászbeszéde-
ket a jezsuiták tartsák, ha őket erre valaki fölkérné ; 2 ) 

4. kötelezték magukat, hogy a római pápa ellen 
beszélni, vagy róla rosszat mondani sohasem fognak, sőt 
ha valakit meghallanak, hogy igy beszél, azt büntetés 
végett átadják a komáromi vár parancsnokának ; végre 

-5. kötelezték magukat arra is, hogyha a pap az oltári-
szentséget beteghez viszi, annak a kellő tiszteletet megad-
ják, s azt térdre borulva imádni fogják. 

E szerződést a görög nem egyesültek hiven meg is 

*) A görög nem egyesültek vagy ráczok és a görög katholi-
kusok közt alig van más különbség, minthogy az előbbiek nem 
akarják elismerni a római pápát fejüknek. Ez okból kellett mind-
járt a szerződés 1. pontjában őket erre kötelezni. 

- 2) Azon időben t. i. a jezsuiták voltak Komáromban a plé-
bánosok. 

tartották, mi kitűnik abból, hogy ők annyira egybeolvad-
tak a katholikusokkal, hogy ma alig van ember Komá-
romban, ki tudomással birna arról, hogy ősei egykoron 
ráczok valának. s csak imitt-amott maradt egy-egy rácz 
vallású Komáromban, élő emlékei gyanánt a régi kornak. 

S-r. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 

A Szent-István-Társulat 
választmányánál,- ülése 1801. február hó 12-én. 

Elnökség : Gróf Zichy Nándor és dr Kisfaludy Á. 
Béla. 

Elnök megnyitván az ülést, felkéri dr Kisfaludy A. 
Béla társ. alelnököt az elnöki előterjesztések bejelentésére. 

Dr Kisfaludy A. Béla társ. alelnök referál az esz-
tergomi gyászünnepségről, a melyben a társulat igen szép 
számú küldöttsége a társulati elnök ő nagyméltóságának 
vezetése alatt vett részt. Ennek kapcsán előterjeszti az 
elnökség azon indítványát, hogy a társulat feledhetetlen 
fővédnökének lelki üdvéért folyó hó 19-én az egyetemi 
templomban ünnepélyes Requiem tartassék, melyre a kath. 
társulatok is meghivassanak. 

A választmány a jelentést tudomásul vette, illetőleg 
egyhangúlag határozattá emelte. 

Továbbá jelentést tesz alelnök a mult deczember 
hóban a bécsi apóst, nuntius ő excellentiájánál tett láto-
gatásáról, mely alkalommal a társulat péterfilléreit nyúj-
totta át ő szentsége számára; egyszersmind bemutatja a 
nunciatura utján vett levelét Rampolla bibornok-államtit-
kárnak, melyben ő szentsége köszönete mellett apostoli 
áldását küldi a társulat törekvéseire és összes tagjaira. 

Felhívja továbbá alelnök a választmány figyelmét a 
jövő hónapban tartandó társulati nagygyűlésre. A vá-
lasztmány az elnökséget kérte fel, hogy ez érdemben a 
nagyméltóságú védnöki karral érintkezvén, a nagygyűlés 
idejét ehhez képest határozza meg. 

A választmány a számvizsgáló bizottság jelentését 
a teljesített zárszámadások és a pénztár megvizsgálásáról 
tudomásul vette, a társulat pénztárnokának Venczell An-
tal páp. kamarásnak köszönetét fejezte ki s a nagygyű-
léshez intézendő felterjesztésében számára a felmentvény 
kiadását kérelmezni fogja. 

Hummer Nándor társulati titkár a gazdasági s 
pénzügyi bizottság megbízásából terjedelmes s a társulat 
egész vagyoni állapotát felölelő jelentésében bemutatja a 
társulat vagyonmérlegét az 1890. év végén s az 1891. évi 
költségvetést, s kiemeli a társulat kedvező vagyoni álla-
potát. — A választmány a költségvetést letárgyalta, a 
bevételt: 125,073 fr t 44 kr összegben, a kiadást: 113,520 
frt összegben állapítja meg. 

Ugyancsak a társ. titkár jelenti, hogy a folyó 1891. 
évben a társulatba 125 rendes tag lépett be, s hogy az 
elnökség az 1890. év folyamán 18,151 példány könyvet 
ajándékozott szegény iskoláknak 3728 frt 38 kr összegnek 
megfelelő leszállított értékben. 

Venczell Antal társ. pénztárnok jelenté, hogy az 
í 1891. év január hóban a társulat bevétele volt 8429 fr t 
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53 kr, — kiadása pedig 7341 frt 80 kr, — a plusma-
adék: 1087 frt 73 kr. 

A társulati ügynökségben a deczember és január 
hónapokban elkelt: 56,717 drb könyv, 712 drb kép, 5640 
nyomtatvány: 13,696 frt 86 kr értékben. 

Elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéré : Markus 
Gyula és Szalay István vál. tagokat. 

Folyó évben a Szent-István-Társulatba léptek: mint 
alapító tagok : Gróf Festetich Tasziló, és a nyitrai r. k. 
legény-egylet; mint rendes tagok: Bőszinger Rezső, 
Ábrahám István, Cselenkó János, Csontos Sándor, Égi 
Kálmán, Horváth Béla, Kiss Lajos, Komócsy István, 
Lázár Gyula, Mester József, Német Pál, Kovács Károly, 
Reitberger Gyula, Márton József, Sárecz Károly, Szabó 
Géza,,Szabó István, Vaszary Kálmán pécsi papnövendé-
kek, Hankóczy János, Németh János, Bognár Imre, 
Csaplár Antal, Gyergyessy Ferencz, Hesz Mátyás, Mayer 
Gyula, Theindl Ferencz, Fridrich Antal, Horváth János, 
Kreutzer Dezső, Krasznitzka Ferencz, Nagy Imre, Sinko-
vits Nándor, Süttő Gyula, Cserta Elemér, Zalaváry Andor, 
Müller Károly, Teller Vincze, Hajós Gábor, Kremzer 
József, Kanovits László veszprémi papnövendékek, Dosz-
tál Károly, Buda Rezső, Petruska Endre, Kazinczy Béla 
egri papnövendékek, Szabó Lőrincz, Csigaházy Kálmán, 
Desits Géza, Fritz Nándor, Németh Károly, Poller József, 
Sandhofer József, Schuch József, Stampf Ferencz, Volper 
Pál, Stojanovics Jenő, Ujváry István szombathelyi pap-
növendékek, Ohrival György, Czvincsek János, Kropács 
József, Jozif László beszterczebányai papnövendékek, 
Lonszky Gyula, Krautmann István, Patrik János nyitrai 
papnövendékek, Rusznyák Bálint kassai papnövendék, 
Frank István, Rózsa István, Merász István, Perina József, 
Schweighofer János, Sveh Sándor, Czeczkó Antal, Porko-
láb József, Szukup János, Both Ferencz, Szabó Ignácz, 
Szivy Béla, Gácser Endre, Petrij Leo, Hencz Ede, Balog 
Ferencz, Kalch János, Kolentsik Lajos, Yiesner Gyula 
kegyesrendi papnövendékek Kecskeméten, Melicher László 
kápl. Egyek, Skultéty Antal tanitó Yaiszló, Kerezsy 
György leik. Szlatina, Lupis S. Sylv. sz.-Vazul r. áldozár, 
DessewfFy Gyula nyug. plébános, Ertl József, Ertl István 
nagybérlők, Komáromy Károly püsp. titkár Székesfehér-
vár, Folajtár József tanitó, Kiss Albert géplakatos, Ham-
bor József s. leik., dr Kremmer János orvos, Iványi Ernő 
orvostanhallgató, Barnaky Dezső gymn. tanuló, dr Rolny F. 
lelkiigazgató Szepeshely, Károlyi Melinda grófnő Bpest, 
Neulinger F. Andor könyvelő, Stiber József gazdálkodó, 
Markusz Gusztáv pékmester, Mocsáry Sándor jogász, 
Holczinger József kápl. Zenta, Zalai Mihály, Buzásy Ábel, 
Erdőssy Bódog, Mócs Szaniszló, Szalay Gábor, Bitter 
Illés czist. v. tanárok Pécs. Magdics Gáspár, Weber 
Márton, czist. r. papnövendékek, Kele György jegyző, 
Kisfaludi Gyula jegyző, Pettő Miklós kir. fogházfelügyelő, 
Angyal Kálmán tisztviselő, Milasy Károly tisztviselő, 
Molnár István körjegyző, Pál Antal, Dr. Yass Albert 
tanárok Gyulafehérvár, Krich Mihály s. lelkész, Roth 
György kereskedő, Feldmájer Gusztáv karkáplán, Szűllő 

Géza kir. tanfelügyelő, F. Szt. Márton, Bódiss Jusztiu 
tanár, beszterczebányai r. k. tanitóegylet, Chemez Árpád 
közjegyző, Kiss Ferencz tanitó Hidas-Kürth. Hajba 
Mihály plébános Zala-Szántó. 

V E G Y E S E K . 
*** Gesta Dei per Francos! Csak sejtelmeinkkel 

lehet kisérnünk, a mit Isten a franczia katholikusok köré-
ben Lavigerie bibornok indítására vagyis jobban mondva 
XIII. Leo tanításának fényénél támadt politikai megújho-
dás által elérni akar. Mai franczia egyházi tudósításunk 
kimerítően szól a franczia katholikus szellem a felpezsdü-
léséről. Egy távirat éppen tegnap hozta hirűl, hogy mgr 
Freppel angersi püspök, az egyedüli papképviselő a fran-
czia törvényhozó testületben, Rómába ment a pápához, 
hogy a franczia katholikusok eddigi magatartását a poli-
tikában megvédje. Ugyanazon hir szerint a pápa Monsabré 
dömés atya előtt, a ki Rómában nagyhatású szentbeszé-
deket mondott, a franczia katholikusok uj politikai maga-
tartása mellett nyilatkozott. Fölöttébb érdekes a franczia 
katholikusok politikai állásfoglalásának e legújabb evolu-
tiója — a köztársasági államforma mellett. Ez az evolutio 
az európai, mindenek előtt a latin ajkú monarchiák közeli 
végét jelenti. Az egyház készül elhelyezkedni a népural-
mak árnyékában. A monarchiáktól sokat szenvedett; 
schismát, haeresist kapott a nyakára. Legújabban kifosz-
tották Romában minden birtokából ! 

— Belgiumban az ottani országos munkáspárt ma-
nifesztumot intézett a belga püspöki karhoz az általános 
szavazati jog érdekében. A munkás-manifesztum kijelenti, 
hogy a censusra alapitott választási jog, a mely szerint 
Belgiumban 130,000 ember uralkodik a többi felett, 
monstruózus privilégium és a katholikus vallás elvei ellen 
való sérelem. (A munkás urak itt túllőttek a czélon.) A 
manifesztum felszólítja a püspököket, hogy foglaljanak 
állást az általános szavazati jog mellett és pedig vagy az 
egész lakossághoz intézett közös szózat vagy pedig az 
egyes egyházmegyékben főp. levél által. Eddig szól a 
hirt hozó távirat. Nagy dolgok közeledését jelenti ama 
tény is, hogy valamennyi püspök, a kinek nagyböjti főp. 
körlevele a Courrier de Bruxelles utján eddig hozzánk 
érkezett, a társadalmi kérdéssel foglalkozik, lehetőleg a 
munkás osztály észjárásához, felfogásához alkalmazkodva. 
Az is nevezetes esemény, hogy a belga munkások kül-
döttség utján tisztelegtek a királynál ügyükben. Az al-
kotmányos polgár-király kézfogással tisztelte meg a mun-
káskezeket, azt mondogatva^ hogy ő semmit sem tehet, 
mert az ő királyi kezei kötve vannak az alkotmány által. 
A belga munkások átláttak az alkotmányos szitán és 
egyikök azt felelte a királynak : „Dehogy nem tehet, felség; 
hiszen csak van befolyása!" A munkás-korszak előjelei! 

— Baltimoreban Jenkins nevű család maga építte-
tett egy templomot, mely körülbelül fél millió forintba 
került. Az egész gránitból és márványból áll. Amerika 
egyik legszebb temploma ez. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 
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Budapesten, február 18. 14. I. F é l é v . 1891. 

TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : Magyarország kath. ifjúságának nevelőihez sz. Alajos háromszázados ünnepe alkalmából. — 
Szentséges atyánk XIII. Leo pápa apostoli levele. — A római Universitas Gregoriana és szent Alajos centenáriuma. — Egyházi Tudó-
sítások : B u d a p e s t : A harcz a katholiczismus ellen Magyarországon. — R ó m a : Olaszország helyzete a lefolyt kormányválság után. — 
A „Religio" Tárczája : „A gör. keletiek Komáromban" czimü czikkhez. — Kath. Egyleti Elet: A Szent-István-Társulat. — Vegyesek. 

Magyarország kath. ifjúságának nevelőihez 
sz. Alajos háromszázados ünnepe alkalmából. 

Még XIII. Benedek pápa proklamál ta sz. 
Alajost a tanuló if júság mennybéli fő védőjének. 
Istennek és embereknek, az égnek és a földnek, 
az egyháznak és a hazának, a jelennek és -a jövő-
nek, a szülőknek és az i f júságnak magának — 
fölöttébb érdekében áll, hogy testileg-lelkileg 
egyre egészségesebb és erősebb if jú nemzedék 
foglalja el az elődök helyét s nyomdokait , és 
nem megfordítva. Az állami, társadalmi, családi 
és egyéni feladatok folyton-folyvást növekednek 
s teljesitésök egyre nehezebbé válik. Mi lesz az 
emberiségből, kérdi nem egy gondolkodó fő, ha 
feladatainak teljesítése egyre nehezebbé alakul, 
a vállak pedig, melyek az élet terheit az egy-
másután kidőlő elődök vállairól átveszik, egyre 
szűkebbek, egyre roskatagabbak lesznek, a helyett 
hogy csontban és velőben, szellemben és erköl-
csökben izmosodnának?! 

Ilyes gondolatok és kitekintések a jövőbe 
önkéntelenül az ég segítségére uta l ják a remény 
és félelem közt aggódva vergődő lelkeket. És 
ebben az irányban minden jó akara tú szellem 
csakugyan jó uton jár. Jobbon nem is já rha t -
nának. A ker. katholikus vallás a gyermeknek 
igazi férfiúvá és nővé való nevelésére ugyanis 
annyi és oly- hathatós eszközzel rendelkezik, hogy 
szinte hajlandóvá teszi az embert azt gondolni, 
mintha a jóságos Isten az ő mennyei eredetű 
és czélu vallásának ápolására rendelt világegy-
házat nem is annyira avval a fő-főmegbizással 

küldené az emberiséghez világszerte, hogy a 
m e n n y o r s z á g s z á m á r a a b ű n ö s ö k e t Isten fiaivá 
magasztositsa, hanem mintha az volna a őz főfel-
adata, hogy az embereket csecsemő koruktól fel-
karolva igazi és tökéletes emberekké nevelje, 
nem és rangkülönbség nélkül, s uralkodóvá 
tegye az egész föld kerekségén az igazi, 
tiszta, feddhetetlen és mindenkit boldogító em-
beriességet. 

Magasan szárnyaló szellemével és méltósá-
gosan ömledező irályával igy ecseteli ezt az 
igazságot szent egyházunk látható feje, XIII. 
Leo pápa, De civitatum constitutione cliristiana szóló 
levelében, melyet 1885. nov. 1-én a kath. világ-
összes püspökeihez intézett . „Az irgalmas Isten 
halhatat lan alkotása, az egyház, úgymond, habár 
természeténél és rendeltetésénél fogva közvetlenül 
a lelkek üdvére és a mennyben elérendő boldogság 
elérésére vonatkozik, mindazáltal a halandó és 
földi dolgok körében is annyi és oly nagy hasz-
not haj t , hogy többet és nagyobbat akkor sem 
haj tha tna , hogyha tisztán-csupán a földi jólét 
előmozdítása végett a lap í t ta to t t volna. Valóban, 
a hová csak az egyház lábát betette, mindenfelé 
rögtön megváltozott a dolgok állása, és a nép 
erkölcseit az előtt soha nem hal lot t erényekkel 
és egészen uj műveltséggel ha to t ta át, ugy hogy 
minden' nép, a mely ezt (az egyház által nyúj to t t 
műveltséget) befogadta, szelid erkölcsökben, mél-
tányosságban, viselt dolgok dicsőségében bizo-
nyára kitűnt ." 

A kath. egyháznak az ifjúság nevelésében a 
többi között két hatalmas eszköz áll rendelke-

14 
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zésére: a mennyei oltalom és példaadás pá ra t lan 
fensége. Az a mód, az az egész rendszer, a 
melybe isteni alkotások és egyházi hozzáépitések 
folytán a kath. egyház if juság-nevelő összes ak-
cziója beöntődik, ha eg}^éb nem volna, egymaga 
döntő és elég bizonyiték lenne a ka th . egyház 
is teni eredetének, is teni szervezetének, I s ten tő l 
való ihlet tségének igazolására. Az őrző-angyalok 
serege,s ebből mindenkinek csecsemőkorától külön-
külön kirendelve egy; a védőszentek, példájokkal 
és ol ta lmukkal , szintén külön-külön kiosztva min-
denkinek a szent keresztség és bérmálás szent-
sége által ; azután e ha ta lmas mennyei védő kar, 
e magasztos paedagogiai hierarchia élén egy-egy 
kiválóan dicső alak magából az i f júság köréből 
kiemelve, min t fő-fő szószóló s közbenjáró, mint 
fővédszent, főpa t ronus és elsőrangú i f júsági ve-
zércsillag és kalauz a lelki nemesség és fenség 
u t j á n : vá j jon kieszelhette volna-e az emberi ész 
magátó l az i f júság nevelésének ezt a valóban 
mennyei rendszerét , a melyben csupa harmónia , 
csupa fény, csupa oltalom, csupa buzditás és 
lelkesités minden — az i f júság részére, hogy 
mint Izaiás p rófé ta mondja valahol, ut accedat 
homo ad cor altum, et — exaltabitur Deus. 

A keresztény i f júság főfő pa t ronusamak 
egyik legelseje, az apostoli szentszék Ítélete sze-
r int , sz. Alajos, a gonzagai herczegek családjá-
nak angyal i sar jadéka. Ez évben lesz boldog 
halálának, a mi nála az örök dicsőségbe való 
felvétel vala, három százados évfordulója. Az olasz 
i f júság köréből törekvés indul t ki e nagy évfor-
duló mél tó megünneplésére. Az olasz kath . i f jú-
ság szózata az egész világon visszhangra ta lá l t 
Mi is tolmácsai vol tunk e lapban a kath . hit-
buzgóság felpezsdülésének mind já r t a min t az ügy 
.Olaszországban felmerül t . Most egy lépéssel 
tovább megyünk. Felhivjuk Magyarország kath. 
i f júságának nevelőit, hogy sz. Alajos centenáriu-
mát, maguk s az i f júság fölöt t , nyom nélkül 
e l tűnni ne engedjék, hanem meghal lgatván XIII. 
Leo pápának i t t alább következő apostoli szóza-
tát, tegyenek róla, hogy Magyarország serdülő 
nemzedéke sz. Alajos centenár iumának t iszti tó, 
nemesitő és gazdagitó jó té teményeiben bőven, 
Mária országának méltóságához illően része-

Szentséges atyánk XIII. Leo pápa apostoli 
levele. 

XIII. Leo pápa. 

Krisztus valamennyi híveinek, kik e levelet olvasni 
fogják, üdvöt és apostoli áldást ! 

Minden bizonynyal szerencsés esemény, hogy 
gonzagai sz. Alajos emlékezeté t f. évi jun. 21-én 
ünnepélyesen kell megülni az ő szent halálának 
háromszázados évfordulója alkalmából. Ertesü-
lénk róla, hogy ez az esemény, a mely fölöt t 
nem lehet eléggé örvendezni, a keresztény i f jú-
ság lelkében a vallás szeretetének és a jóban 
való buzgólkodásnak bámula tos l áng já t gyu-
lasz to t ta ki, és hogy a lelkes i f júság ezt a leg-
kedvezőbb alkalomnak talál ja , hogy az ő meny-
nyei védőszentje i r án t a t isztelet és ragaszkodás 
adójá t ezer és ezer módon bemutassa . És ezt 
t apasz ta lha tn i nemcsak abban az országban, a 
hol sz. Alajos e földi létnek és az örök életnek 
születet t , hanem mindenfelé világszerte, a hol az 
ő neve és az ő szentségének hire e l ter jedet t . Mi, 
kik gyengé korunktó l fogva megszoktuk kiváló 
buzgósággal t isztelni az angyali i f jú t , mi e fel-
pezsdülés l á t t á r a k imondha ta t l anu l édes örömmel 
te lénk el. Erősen hiszszük és reméljük, hogy 
Isten segélyével ezek az ünnepek nem fognak 
gyümölcs nélkül maradn i a keresztények, min-
denek fölöt t pedig az i f júság számára. Ez utób-
biak ugyanis, midőn mennybéli pa t ronusuka t 
fogják tisztelni, nem fogják tehetni , hogy ne 
gondol janak azokra a nagy erényekre, a melyek-
ből egész életén á t oly magasztos példát ado t t 
minden i f jú számára. Teljesen e lvárhatn i tőlük, 
hogy midőn ezek fölöt t az erények fölöt t elmél-
kedni és álmélkodni fognak, meg fog, Isten 
segitségével, szivökben fogamzani a vágy és 
törekvés , hogy szellemöket és szivöket e példa 
szer int igazitva az ő követése által egyre töké-
lyesebbek legyenek. 

Valóban, alig lehetne a keresztény i f júság 
elé követésre tökélyesebb min tá t felállitani, hi-
szen ő legmagasabb fokban bi r ja azokat az eré-
nyeket , melyeket az i f júságban, min t diszét, 
mindenki leginkább óha j t feltalálni. Gonzagai 
sz. Alajos élete és erkölcsei az i f júságnak szá-
mos tanulságot szolgáltatnak, intve őket különösen, 
hogy mily gondossággal kell nekik á r ta t lanságuk 
és életök t isztasága fe le t t őrködni; hogy mily állha-
t a tosan kell t e s töke t fékezniök, hogy eloltsák szen-
vedélyeik l áng já t ; hogy mennyire csekélybe kell 
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venniök az anyagi gazdagságot és földi méltósá-
gokat (az égiek mellett) és mily erélyes lélek-
kel kell nekik tanulmányaik és egyéb köteles-
ségeik teljesitése után látniok, és a mi kivált 
korunkban bir messze vágó erővel, mily hűsége-
sen és mily gyermekded vonzódással kell nekik 
ragaszkodni és ragaszkodva maradni az egyház-
hoz (és lá tható fejéhez,) az apostoli szentszékhez. 

Az angyali ifjú, igazán, akkor is midőn az 
atyai házban volt, akkor is, midőn mint apród 
Madridban a királyi udvarnál tartózkodott , vagy 
a mikor tanulmányai t vagy aj ta tosságai t végzé, 
akkor is végre, midőn lemondván herczegi rang-
jának előnyeiről és fényéről, belépett a Jézus 
társaságába, a hol főleg annak örült, hogy min-
den rang reá nézve tilossá lőn és ő egyedül a 
hivek lelki üdvének szentelheté magá t : szóval 
életének minden körülményei között ő jobban 
mint bárki tel jes dicséretre méltóan élt és az 
életszentség u t j án kiváló példát hagyot t hátra. 
Azért is, kik a keresztény ifjúság nevelését és ta-
nítását vezetik, igen bölcsen cselekszenek, hogy ha 
növendékeiknek követésre szent Alajost minta gya-
nánt állítják; s igy el járva egészen ngy járnak 
el, a mint elődünk XIII. Benedek pápa akarta , 
a ki szent Alajost a tanuló if júság mennybéli 
főoltalmazójául jelölé ki. 

A katholikus if júság társulatai , melyek nem 
csupán Olaszország városaiban alakultak, hanem 
más országokban is, abbeli törekvésökben, hogy 
különös és kiváló aj tatossággal üljék meg szent 
Alajos e mostani ünnepét, teljes dicséretet érde-
melnek. Tudomással birunk róla, hogy mily 
igyekezetet fejtenek ki az iránt , hogy az angyali 
if jú emlékezete az egész világon méltó megün-
neplésben részesüljön, és mi mindent el nem 
követnek a végett, hogy azok a zarándoklatok, 
melyek ez alkalomból szerveztetnek akár szent 

x Alajos szülőföldjére, akár ide ebbe a városba, a 
hol az ő szűzi hamvai nyugszanak, valamint hit-
buzgóság ugy a zarándokok száma által kitűn-
jenek. 

Még a legkisebb fiuknak és a legkisebb 
leánykáknak is, a mint értesülénk, lehetségessé 
van téve, hogy szeretetöknek és aj tatosságuknak 
zsengéjét sz. Alajosnak szenteljék. Mindenfelé 
lapokat terjesztenek szét, a melyeken fenséges 
nevek vannak felirva, hogy ők és szüleik szent 
Alajos devotusai, tisztelői és pártfogolt jai gya-
nán t beiratkozzanak. 

Nagyon, de nagyon óhajt juk, hogy ez a di-
cséretes buzgóság, ily kitűnő czélra alkalmazva, 
s ezek az oly szent eltökélések mind, Isten segé-
lyével, sikert arassanak. E végett, s mivel ú j ra 
és ú j ra felkértek bennünket, hogy a lelkek java 
gyarapi tására ezt az ünnepet az egyház mennyei 
kincstárából gazdagitsuk, jónak Ítéltük a kegye-
letes sürgetéseknek engedni. 

Azért is a mindenható Isten irgalmából és 
sz. Péter és sz. Pál apostolok tekintélyére támasz-
kodva, mindazon hiveknek külön-külön akár az 
egyik akár a másik nemből, a kik mindennap 
részt fognak venni a triduum, (háromnapi áj ta-
tosság) imáiban, vagy legalább ötször ama no-
vena (kilencznapi áj tatosság) imáiban, melyek 
sz. Alajos ünnepe előtt fognak ta r ta tn i , azokon 
a napokon, melyeket az egyházmegyei főpásztor 
(Ordinarius) fog meghatározni, valamint az ünnep 
napján magán vagy a fent emii te t t napok vala-
melyikén, ha igazi bűnbánat tal , meggyónván és 
megáldozván, á j ta tosan elmennek valamely tem-
plomba vagy valamely nyilvános kápolnába, a 
hol sz. Alajos ünnepe t a r t a tn i fog, és ott Isten-
hez a j ta tosan imádkozni fognak a fejedelmek 
egyetértéseért , az eretnekségek kiir tásaért , a 
bűnösök megtéréseért és a mi édes anyánk az 
egyház felmagasztalásaért, mi irgalmasan az 
Urban teljes bucsut és minden bűneiknek bocsá-
na tá t engedélyezzük. 

Azoknak a hiveknek pedig, kik legalább 
bűnbánat ta l szivökben, fogják végezni a fent 
emii te t t zarándoklatokat , valamint azoknak a 
kisdedeknek és szüleiknek, kik nevöket szent 
Alajos védnöksége alá beirat ják, föltéve, hogy 
a fent emii te t t t r iduumban vagy novenában 
részt vesznek, mi, az egyház szokásos alakjá-
ban, hét évi és hét negyvenedi bucsut engedé-
lyezünk. 

Megengedjük, hogy ezek a bucsuk, bűnbo-
csána to t és a büntetések leengedései valameny-
nyien alkalmazhatók legyenek, szószólás alak-
jában, azokra a hivő lelkekre, kik a jelen életet 
Istennel szeretetben egyesülten hagyták el. 

Jelen engedmény-levelünk érvényes csak 
erre az évre. 

Akar juk, hogy jelen levelünk át i ra ta i sőt 
nyomtatot t másolatai is, hogyha valamely nyil-
vános jegyző keze aláirásával vannak ellátva es 
valamely méltóságban levő egyházi személy 
pecsétjével megerősitve, ugyanaz a hitel adassék, 

14* 



108 RELIGIO. 

a mely jelen levelünket megilleti , midőn előál-
l i t t a t i k és megmuta t t a t i k . 

Kelt Rómában, sz. Pé ter mellett , a halász 
gyűrűje a la t t , 1891. évi j a n u á r 1-én. Pápaságunk 
t izenharmadik évében. 

Ledochowski M. bíboros. 

A római Universitas Gregoriana és szent 
Alajos centenáriuma. 

A római pápai tud. egyetem, a mely Róma elfog-
lalása előtt a Collegium Romanumban volt elhelyezve, 
jelen tanévi Értesítőjét sz. Alajosnak dedikálta. Az aján-
lás szövege elbeszéli, hogy de Gonzaga Alajos 1587. máj. 
6-án, miután előbb Madridban, Milanóban és Nápolyban 
tanult, az Universitas Gregoriana tanulói közé vétetett fel 
és már ugyanazon iskolai év végén tételek fölött vitatkozott 
ex universel phïlosophi a fényes hallgatóság tapsai között. A 
következő évben hittudományt kezdett hallgatni. Tanárai 
közöl említtetnek : Suarez, Yasquez, Azorius, Giustiniani 
Ágoston és Benedek. Negyedéves theologus korában 
ragadta el a halál. 1618-ban a Collegium Romanum 17 
bibornok jelenlétében ünnepélyesen védőszentjévé válasz-
totta és tiszteletére ezüst szobrot állított. 

Az emiitett ajánlás szövege így következik: 

ALOISIO . GONZAGAE 
DE . CVIVS . MVNERE 

SECVNDVM . DEVM . AC . VIRGINEM . MARIAM 
IVVENTVS . EX . OMNI . GENTE 

FREQVENS . ET . LECTISSIMA 
AD . VIRTVTIS . ET . DOCTRINAE . LAVDEM 

IN . ATHENAEO . GREGORIANO . EFELORESCIT 
VERTENTE . ANNO . TRECENTESIMO 

A . BEATO . EIVS . OBITV 
MODERATORES . DOCTORES . ALVMNIQVE 

VNO . ANIMO . PLAVDVNT 
ATHENAEI . HVIVS . OLIM . DISCIPVLO 

NVNC . PATRONO . CAELESTI. l) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 17. A harcz a katholiczizmus ellen 

Magyarországon. — 
A magyar királyi belügyminiszter mint harmadfokú 

hatóság meghozta a döntő határozatot a vallás- s köz-
oktatásügyi miniszternek 1890. évi febr. 26-án 10086. sz. 
a. kiadott rendelete alapján a kath. papok ellen protes-
táns részről „elkeresztelés" czimén inditott vádaskodások 
fölött. 

E határozat szerint az elmarasztalt kath. lelkészi 
hivatal az idézett rendelet 1. és 4. pontjai értelmében 

') VI. Id. Mai. a. MDLXXXVII. inter alumnos Athenaei 
Gregoriani cooptatus est ut philosophiae cursum conficeret, cui jam 
ante partim Matriti, partim Mediolani, partim Neapoli operám de-
derat : sub ejusdem anni sehol, finem selectas ex universa philoso-
phia theses publica disputatione defendit. 

j pénzbüntetésre Ítéltetik, de föloldatik az alsóbb fokú 
hatóságok által rárótt azon kötelezettség alól, hogy az 
„elkeresztelt" egyén keresztelési anyakönyvi kivonatát az 
„illetékes" lelkészi hivatalhoz áttegye. 

Elmondhatjuk tehát : iam ftunt, fieri quae posse ne-
gabani. 

Tekintsük azonban közelebbről e harmadfokú hatá-
rozatot. 

Mindenekelőtt föl fog tűnni, hogy ugy az alsóbb-
foku, mint a jelen deczizió a büntetés kimérésénél mind-
járt a maximumot alkalmazza, megszabván azt 50 frtban^ 
holott a hivatolt vallás- s közoktatásügyi miniszteri ren-
delet 4. pontja 10 írttól 50 frtig, ismétlés esetében 100 
frtig terjedhető pénzbüntetést szab. Ez minden esetre 
igen jellemző tény, mely megszünteti a félremagyarázást 
az iránt, hogy a kormány nem enged helyet az igazságszol-
gáltatás terén általában elfogadott s gyakorolt amaz 
uzusnak, hogy uj jogszabályok alkalmazásánál, a legeny-
hébb szankezió vétetik mértékül. 

A második tény, mely e harmadfokú határozatból 
foly, abban jelentkezik, hogy az összes, ez ügyben ille-
tékesekül fölállított forumok elismerték az „elkeresztelések" 
miatt denuncziáló protestáns papok vádló-képességét, vagyis 
azt, hogy ezen denuncziánsok a szülők akarata ellenére, 
kik a katholikus papot kérik meg gyermekük kereszte-
lésére, követelhetik a kath. pap megbüntetését és maguk-
nak a gyermeket; és hogy a hatóságok ebben nekik 
segédkezet nyújtanak. E tény nem kevésbé jellemző vi-
szonyainkra. Nyilván való ugyanis, hogy a protestáns 
prédikátorok még több „elkeresztelést" követnek el, mint 
a katholikus papok ; de ez utóbbiak nem vádolván be 
amazokat, ezek, a prot. prédikátorok büntetlenül elkövet-
hetik azt a cselekményt, melyért denuncziálásukra a kath. 
papot büntetik. Hol van itt a büntetőjogi ráczió, hol a 
jogegyenlőség, a viszonosság? Hol a vallási türelem? 
Hol a szülők Isten adta természeti jogának tisztelete ? 

A harmadik tény, mely a belügyminiszteri határo-
zatból foly, a kath. papok még nagyobb zaklatására 
nyújt alkalmat az erre sovárgva áhítozó protestánsoknak. 
Amidőn ugyanis az „elkeresztelés" miatt denuncziált kath. 
papot a kiszabott büntetés maximumával sújtja, fölmenti 
őt ugyan attól, hogy a keresztelési anyakönyvi kivonatot 
áttegye az „illetékes" lelkészhez, de csak azért, hogy az 
utóbbi tovább üldözhesse a kath. papot a polgári bíró-
ságok előtt, melyekről tudjuk, hogy az 1879-diki XL. 
t.-cz. 53. §-a alapján emelt vádak alkalmából e kivonat 
köteles kiadása mellett foglaltak állást. Ekképpen ugyan-
azon egy ügyben, ugyanazon egy „elkeresztelés" miatt 
meg fogják hurczolni a kath. papot a közigazgatási és a 
polgári bíróságok előtt, amelyek talán egyszerre vagy 
soros egymásutánban két rendbeli büntetéssel fognak súj-
tani egy s ugyanazon cselekményt. Ily raffineriára se 
Nero, se Diokleczián nem volt képes. Ez a türelmes ma-
gyar protestánsok kizárólagos találmánya, melyet a ke-
gyelmüktől föltéllenül függő Szápáry-kormány a leg-
nagyobb szolgalelküséggel igyekszik megvalósítani a 
katholikusok ellenében. 

Hogy mennyire megnyergelték a protestánsok a 
magyar apostoli király kormányát, annak élő bizonysága 
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Körösi Sándor orsz. képviselő, aki f. hó 15-én Debreczen 
város II: kerületi választói előtt református atyánkfiainak 
hangos tetszése kíséretében megfenyeget te a katholikus 
egyházat, öblös hangján kijelentvén, „hogy, ha a kath. 
papok nem engednek, az állam be fogja hozni az állami 
anyakönyvezetést és a polgári házasságot." 

E fenyegetés azonban nemcsak nekünk katholiku-
soknak szól, hanem a Szápáry-kormánynak is. Mert 
kinek-kinek élénk emlékezetében él még a kormány amaz 
Ígérete, hogy az elkeresztelések ügyében keresni fog oly 
megoldást, mely a kérdésnek éles jel legét elveszi. Azt is 
tudjuk , hogy a miniszterek s megbízottaik egyre-másra 
jár tak a bécsi apostoli nuntiusnál . Volt tehát szándékuk 
és valószínűleg tervük is e kérdés megoldására, de nyil-
ván meggátol ták annak kivitelét a protestánsok, akik a 
budget- tárgyalás alkalmával az elkeresztelések fölött folyt 
vita alatt pár tkülönbség nélkül mint egy ember megsza-
vazták a Szivák-féle határozatot , amelyet a Tisza klikk 
sugalmazott és a szabadelvii-körben a Szápáry-kormányra 
ráerőszakolt. E pressziónak, melyet a kormánypár t i s 
ellenzéki protestáns s szabadkőműves képviselők azóta is 
egyértelemmel s közösen gyakoroltak a kormányra, en-
gedett a Szápáry-miniszterium és előterjesztésére engedett 
a korona is, mint annak idején a Tisza-féle dorgatoriu-
mok készséges elmondásában. 

Es engedni fognak — Körösi Sándor uram szava 
reá — az állami anyakönyvvezetés s polgári házasság dol-
gában, megvalósítván Tisza Kálmán fenyegetését, melyet 
a zsidó-keresztény házasságról szóló törvényjavaslat má-
sodszori elvetése alkalmával a főrendiházban hangoztatot t , 
hogy ugyanis az a javaslat a koporsóból ki fog törni : 
de megvalósítván Szász Károly — aki maga is „elke-
resztelt" — és társainak fenyegetését is, kik a biblia-elfor-
ditó Károli Gáspár szobrának leleplezése alkalmával a 
nyáron Gönczön nyiltan megüzenték a háború t a kath . 
egyháznak. 

Ily körülmények között fölösleges minden jajveszé-
kelés, nevetséges minden duhajkodás, melynek bizonyos 
részről napról-napra tanúi vagyunk. 

Ily körülmények között az eddig szokásban volt 
palliativ eszközök sem vezetnek czélhoz ; ma a kormány 
legjobb szándéka annyi, mint „nesze semmi, fogd meg 
jól" ; a mai Szápáry Gyula grófról nevezett minisztérium a 
valóságban Tisza-mindenhatóságának expoziturája Tiszáék 
felelőssége nélkül. 

Ily körülmények között a főrendiházban netán indí-
tandó akczió is aligha vezetne egyébre a most vázoltuk 
szomorú helyzet ünnepélyes föl tünte tésénél ; orvoslást 
azonban semmi esetre sem hozna, nem lévén kilátásunk 
arra , hogy a főrendek többsége, mely a költségvetést 
már megszavazta, a kormányt akár obstrukczió u t ján 
lemondásra vagy annak beismerésére bírja, hogy a pro-
testáns fur fang s gyűlölködés, valamint a protestáns.-sza-
badkőmüves-zsidó szövetkezés koránt sem képezi az ország 
képviseletét, a nemzet akaratát . 

Ily körülmények között csak egy s biztos módja 
van az orvoslásnak : hintsenek hamut a fejükre, kik p ro -
testáns és hitetlen képviselőkre bizták kath. egyházuk s 
lelkiismeretük érdekeit és megbánván e végzetes te t tüke t 

válaszszanak majd a jövőben kipróbált hithüségü férfia-
kat, akik majd megalakit jak a katholikus pártot, mely a 
liithü főrendekkel csakhamar másfelé billenti a mérleget, 
helyreállitván a könnyelműségből megbontatni engedett 
egyensúlyt a nemzet törvényhozó testületében. 

Et től függ minden. 
Ha ezt mindenikünk megszívleli s a szerint cselek-

szik, nem lesz vallásháború Magyarországon; ha nem 
teszszük meg azt, nemcsak papjainkat fogják folytonos 
pénzbírságokkal sújtani, nemcsak állami anyakönyvezetést, 
polgári házasságot fog a ma „mindenható" szektárius 
szellem behozni, hanem kifosztja a kath. egyházat és egy 
u jabb Világoshoz fogja vezetni a nemzetet. 

Ezzel tar tozunk őseink emlékének és minmagunknak, 
hazánknak s nemzetünknek ; de tartozunk vele vallásunk-
nak is, követvén XIII . Leo pápa tanítását ; a szentatya 
ugyanis kijelentette Lavigerie biboros-érseknek, aki a 
franczia katholikusokat a köztársasági intézményekkel 
akar ja megbarátkoztatni , de a monarchista Freppel püspök-
nek is megmondta , hogy „ő az egyház érdekeit tekinti, 
midőn arra inti a katholikusokat , hogy részt vegyenek a 
politikai életben, hogy igy az igaz keresztény elveket 
győzelemre jut tassák." -f-

Róma, febr. 10. Olaszország helyzete a lefolyt kor-
mányválság után. — Tehát már tény, hogy Crispi 
megbukot t , helyette di Rudini vette át a kormány 
vezetését Nicoterával karöltve. A megoldás jelen alak-
jával szemben a kedélyeken mindenek előtt két érze-
lem vesz erőt. Első az, hogy Crispi letűnése szerencsés 
ómen Olaszországra nézve. Bukása jól megérdemlett bün-
tetés számtalan tévedései és esztelenségeiért, melyeket 
kormányzásának negyedfél éve alatt összehalmozott. E 
tekintetben kétség nem forog fenn semmi irányban. De 
más részről, senki sem r ingat ja magát semmiféle illusió-
ban Crispi u tódja inak poli t ikájára nézve. Di Rudininek és 
társainak talán sikerül, részben legalább, a bajoknak, 
melyekben Olaszország szenved, további fejlődését gyen-
gí teni ; de megszüntetni azokat, erre nem számit senki, 
erre nem ta r t j a őket képeseknek senki. Hogy Olaszország 
a bajok mélységes örvényéből ép bőrrel kiszabaduljon, 
reá nézve csak egy u t lehetséges : ha békét köt az 
egyházzal és a pápával. Csak ha elfogadja a pápa által 
nyú j to t t békejobbot , számithat ez a félsziget arra, hogy 
bajaiból kilábol, vagyis mint a költő mondá : 

Revocare gradum superasque evadere ad auras. 

A szemeink előtt lefolyt válság emlékezetünkben fel-
idézte aunak a hatalmas szónoklatnak emlékét, melyet egy-
kor Balbo Cézár gróf a turini parlamentben mondott . 1849. 
évi januác- hóban történt . A piemonti képviselőház IX. 
Pius pápa helyzetével foglalkozott, melybe Rómából való 
menekvése által került. A pápa akkor Gaetában tartóz-
kodott , a nápolyi királyság területén. 

Balbo Cézár gróf, talán fölösleges mondani, az olasz 
félsziget függet lenségének legerősebb meggyőződésű apos-
tolai, leglelkesebb kezdeményezői közé tartozott . De ó, 
mint katholikus és hazafi, lelke mélyén irtózott attól a 
gondolattól, hogy Olaszország szabadsága és egysége a 
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pápa souverainitásának romjain legyen felállítva. Idézett 
beszédében Balbo a többi között ugy szólott: „Minden 
nemzetnek, uraim, megvannak itt e földön a maga köte-
lességei és czéljai. Ha hű marad kötelességeihez, rendel-
tetését okvetetlenül eléri; de csakis akkor emelkedhetik 
fel hatalmának és virágzásának tetőpontjára, ha rendel-
tetését betölti. Ez a törvény éppen ugy áll nemzetekről 
mint egyesekről. Olaszország hivatása 18 század óta az, 
hogy középpontja legyen a kertszténységnek. Foszszátok 
meg öt ettől a kiváltságtól, sem önök, sem én, sem senki 
a világon nem fogja többé megmondhatni, hogy mi lehet 
ennél Olaszország magasabb hivatása. Előre lehet látni 
és jelezni Anglia, Francziaország, Oroszország, a germán, 
a szláv, az anglo-amerikai népek nagy, állandó, termé-
keny hivatását . . . Mi olaszok, tudunk-e felmutatni hasonló 
végzeteket, hasonló harczokat, a tevékenységnek hasonló 
váltakozásait ? Világos, hogy nem. A mi ősrégi, magasz-
tos, állandó, termékeny hivatásunk: hogy középpontja le-
gyünk a vallási egységnek. Ebből kifolyólag, hogy mél-
tóan legyünk a keresztény népek vallási középpontja, 
kötelességünk szert tenni önállóságra és függetlenségre. 
Es mi ezt a függetlenséget kötelesek vagyunk elérni és 
fentartani, kétségkivül, főleg saját erőnkből, saját vérünk-
kel, saját javainkkal, saját veszélyeinkkel és áldozataink-
kal. Azt mondám: főleg, nem egyedül. Ne fösvénykedjünk, 
mint eddig tettük. Ha ezúttal sikert akarunk elérni, tud-
junk áldozatot hozni — a mi tulkapós büszkeségünkből 
és önzésünkből. 

Fogadjuk el ; mi magunk igyekezzünk megnyerni 
segélyét, támogatását, rokonszenvét ama népeknek, a me-
lyek a civilizáczióban és a kereszténységben testvéreink ; 
ne idegenitsük el őket magunktól az által, hogy lerontjuk 
magunk között azt, a mit ők a mi különös rendeltetésünk-
nek, a mi különös kötelességünknek tartanak a társada-
lom, a keresztény népcsaládok egyeteme iránt. Ez az a 
nagy köztársaság, uraim, mely nekünk tapsolni fog, és 
ez az, a mit a keresztény népek ez az egysége tőlünk 
vár és joggal megkövetel. 

A pápaság viszontagságai nagy hatással vaunak az 
egész kereszténységre. Én ezt, ugy hiszem, önöknek elég 
világosan bebizonyítottam. Áttérek a veszélyekre, me-
lyekbe Olaszország sodortatik, jobban mint bármely más 
nemzet, ha a pápaság helyzete fluktuácziónak lesz alá-
vetve. Vagy nem látnák önök be, hogy az a nép, az a 
fejedelem, a kinél a pápa mint vendég tartózkodnék 
(vagy a ki a pápa jogainak érvényesítésére vállalkoznék) 
kezében hatalmas eszközt birna Olaszország felzavarására, 
s pompás ürügygyei rendelkeznék befolyása érvényesitésére, 
interventióra és invasióra is? Tekintsenek önök szét : mily 
gondosan tartogatják maguknál a nagyravágyó hatalmak 
a — trónkövetelőket ? Mily kapós lesz a máséra leső 
hatalmakra nézve az, hogy lesz nekik oly változhatatlan, 
oly állhatatos, oly szent trónkövetelőjük mint a milyenek 
a pápák? Végzem jelenleg egy emlékkel, a mely most 
már nem igen fájhat, mert az események megjavítottak 
mindent, de nekem és mindenkinek igen sok tanulságot 
rejt méhében . . . Éppen 40 éve mostan, hogy én 1809-
ben azt a hibát követtem el, hogy részt vettem egy má-
sik nagy pápa, t. i. VII. Pius világi fejedelemségének 

lerontásában. Napoleon óriás hatalma, a mely előtt Euró-
pának minden hatalmassága meggörnyedt, egy ifjú elva-
kulásának talán mentségeül szolgálhat. 

Akárhogy történt a dolog, — én csak abban a pápá-
ban, csak azokban a bibornokokban, praelatusokban és 
papokban, a kiket akkor ugy megvetettek, láttam pol-
gári bátorságot (az egyedülit Olaszországban), ellenállást, 
tiltakozó erélyt, mely nem ismert el semmi ellenkezőt, nem 
engedett egy talpalatnyi földet sem ; és ez mutatta meg 
nekem, mily erő rejlik ebben az institutióban, a mely 
akkor látszólag összeomlott. Itt van a csirája annak a 
meggyőződésemnek, a miért sokan megtámadtak és meg-
támadnak, de a melyben tanulmányaim egyre jobban meg-
erősítenek. 

Mindenkinek, Olaszországnak, az egész világnak,, 
ez a gyarló esemény alkalmas tanításul szolgálhat. Óriási 
hatalmának teljességében, Napoleon a pápák gyenge vi-
lági hatalmát nem tehette tönkre csak öt évre. És ez az 
öt év reá nézve a gyengeség, a tévedések, a hanyatlás és 
bukás évei valának." 

Mikor Balbónak e szavait olvassuk, ugy érzem, 
mintha valami prófétai hang ütné meg füleimet. A nagy 
államférfiú csakugyan Olaszország szomorú jövőjét festé 
ama utolsó szavaival. Olaszország ereje és dicsősége, — 
ez beszédjének a veleje, — az, hogy a keresztény vallás 
középpontja, s hogy az evvel járó minden kötelességeit 
hiven teljesiti. Csakis a pápaságra, erre a közel kétezred-
éves hatalmas, páratlan szövetségesre támaszkodva, bizto-
sithat Olaszország magának nyugalmat és virágzást. Ha 
harczba keveredik ezzel az isteni alkotással, abból reá 
nézve csak megaláztatás, leplezett szolgaság és szerencsét-
lenség következhetik. 

Mindez, sajnos, bekövetkezett. Ez, mondhatni, Olasz-
ország mai története. Vérrel, szenvedéssel, könyekkel van 
ez a történet megírva. Olaszország mai helyzete abnor-
mis, természetellenes. A római kérdés egy gyilkos fegyver, 
melyet maga Olaszország döfött a maga testébe. Legyen 
bátorsága, hogy azt maga huzza ki onnan. Ez üdvös és 
hősi műtét leszen s halál helyett dicső és termékeny 
újjászületést fog a félszigeten szétárasztani. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

,.A gör. kelet iek Komáromban" czimii czikkhez. ;) 

Érdekes közleményt hozott a „Komárommegyei Köz-
löny" az egyhori komáromi görögkeletiek nagy részének a 
római katholikusok közé való beolvadásáról. Felettébb érde-
kes, sőt tanulságos lehet azt olvasni, mily közelebbi külső 
körülmények voltak azok, melyek ezen csatlakozást pro-
vokálták s igy a város polgárai jelentékeny s egykor 
idegen ajkú részének a katholikus s evvel magyar több-
ségbe való teljes beolvadását egyedül lehetségessé tették. 
Azonban amint a t. közlő megengedi, úgy e b. lap tisz-
telt olvasóközönsége csak érdeklődéssel fogadhatja annak 
közlését is, mily általános természetű és mélyebb indokok 
voltak és lehettek azok, melyek a fentdicsért czikkben 

l) Lásd előbbi számunkat. 
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előhozottakon kivül ezen gyökeres egyesülést oly könnyű 
szerrel s mintegy varázsütésre létesítették ? 

A dolog első és legfőbb igazi mély indoka termé-
szetesen — mint t. közlő is már jegyzet alatt érinti — a 
keletieknek a katholikusokhoz való nagy közelségében 
állott a hit dolgában. A papok házassága, az egyházi 
szertartás különböző nyelve, a kovászos kenyérnek a 
szentmisében való használata, a hit közössége mellett 
majd minden dogmákban, maga a római egyház szemében 
oly dolgok, melyeket az nálok nem hibáztat, s melyeken 
tul minden egyéb különbözőségek maguktól elenyésznek, 
mihelyt a pápa egyházi főnöksége elfogadtatott. Ennek 
kiváló nimbusa pedig nem volt ismeretlen az összes 
keletiek előtt még azon időből, midőn a pogányságból 
keresztényekké lettek, s midőn mind a keleti egyház 
maga, mind különösen annak a hozzánk közelebb álló 
népek közt működő apostolai, mint Czirill és Method, a 
nyugoti egyházzal élénk összeköttetésben és egységben 
éltek vala ! 

Bizonyos egység s annak szükségességének érzete [ 
létezett nemcsak az elmékben, hanem még a tan- és szer-
könyvekben is (igen sokáig még az oroszországiakban is !) 
s meghozta gyümölcsét a könnyű uniálások, sőt teljes 
visszatérésekben a római katholikus egyházba a jelzett 
komáromi helyi indokok különösebb szerepeltetése nélkül 
is ; minek nyomai nálunk épen oly régiek, amilyen régiek 
és szakadatlanok a keletiekkel való érintkezéseink. Csak 
az ellenkező vallási és politikai befolyástól kellett őket 
megszabaditani, s már félig készen volt az „unió". 

Az Árpádok alatt beszivárgó keleti szertartású 
szláv és rumén elemről tudjuk jól, hogy azon idő terje-
delme szerint, amint itt laktak, jobban-jobban katholi-
záltak s evvel egyetemben a magyar nemzettel is teljesen 
összeolvadtak vala, adván ennek már a második generá-
cziókban olyan hazafiakat, mint a Hunyadiak valának ! 
Az éppen ezek — a Hunyadiak —- alatt beszivárgó dél-
szlávok utódai a mai bunyeváczok, kik nemcsak dogma-
tice, hanem szertartásilag is egyesülvén a katholikus 
magyarokkal, mint a jelzett komáromiak, ha még nem 
egészen nyelvre, hát szivre olyan magyarokká lettek, hogy 
a legkritikusabb időben, a Rákóczy-féle, valamint a 48-iki 
forradalmak alatt, a magyar haza és magyar nemzethez 
való hü ragaszkodásukkal bámulatot keltettek. Pedig akik 
ellen társaságunkban első sorban és legelőbb küzdöttek, 
s a küzdelemben életüket és vagyonukat áldozatul hozták, 
azok az ő nyelvbeli testvéreik valának ! 

Az egyesülés folyamata nem szűnt meg még a török 
harczok között sem, amint a békekötések által eszközölt 
szabadabb lélegzés megengedte az ily eszmékkel való 
foglalkozást. A magyar udvari kanczellária archívumának 
„Liber regius"-a szerint 1642-ben bizonyos Predocvich 
Gábor, szent vazul-rendü szerzetes marcsai, máskép svid-
niczi egyesült püspökké lett kinevezve ; utána egy másik 
Predocvich Vazul 1644-ben; 1648-ban Staniszlavich Száva, 
és ez után a jelen b. lapban emiitett Zorchich Pál, kiről 
egy mai tudós jezsuita jeles történetkutatásai nyomán azt 
állítja, hogy ő Svidnicz 8-dik egyesült püspöke vala!1) 

') Symbolae, Nie. Nilles, t. I. CXX. 

Szóval : az egyesülés folyt, kezdettől fogva, hol 
jobban, hol lanyhábban, az idők és viszonyok szerint, de 
különösen nagy arányokat vett az egyesülési áramlat a 
fent jelzett évektől fogva a következő század elejéig, mely 
időszak alatt ruthének, románok és ráczok keresték buzgó 
honi jezsuitái,- agitátiója mellett a katholikus uniót, melyet 
legalább az előbbiek a 16. századi hitszakadás előtt is-
mertek és tartot tak volt, melyet azonban az utóbbi sza-
kadás közbejötte, hatása és egyenes befolyása alatt egy 
időre elhagytak vala anélkül, hogy az uj mozgalomhoz 
(a protestantizmushoz) való csatlakozásukat eszközölni 
lehetett volna! A komáromi ráczok kath. egyesülése, 
kikről még egy 16. századi kutforrás *) azt mondja: 
„hogy temetőjükben látta azon ember sirját, aki (1529-ben) 
a török császárt hadával Bécsig kalauzolta" ezen ujabb, 
erősb egyesülési áramlatnak csak egyik legszélsőbb gyű-
rűjét képezé, melyet gróf Kolonich püspök és érsek, ki 
különben a honi protestáns történetírás előtt nem a leg 
jobb emlékezetben van és ki Zorchich püspökkel e kér-
désben teljesen azonosította magát, első sorban vallási, 
azután pedig tán dinasztikus szempontból fogott volt fel 
és segített előre, — mely azonban a tények logikája 
szerint első sorban a magyar haza és magyar nemzetnek 
vált javára. Hogy mennyire: elég csak az érintett 48-ki 
és Rákóczy-féle forradalmakra s ezekben a kath. és nem 
kath. ráczok magatartására visszaemlékezni. Amazok, 
akiknek eleiről idézett kútfőnk azt mondja, hogy „gonosz, 
orzó és áruló nép, mely Pakstól lefelé a magyarokkal 
keverve lakik, kik sok keresztényt (magyart) árulnak el 
a törököknek, segítenek is egynémelyeken, de csak 
pénzért stb.", 2) mióta velünk magyarokkal a hitben 
egybeforrtak, velünk a politikai kérdésekben is hiven 
összetartanak ; míg emezek alig változtatták meg velünk 
szemben, legalább a jelzett legkritikusabb pillanatokban, 
a magatartásukat egyenlően pusztítván mindkét esetben 
pusztán nyelvükért és más vallásukért a magyarokat. 

Hogy az utólag is ily áldásosnak bizonyult egye-
sülés, melyhez hasonló erejűt a protestántizmus a külön-
böző nemzetiségek (tótok, szászok) közt felmutatni nem 
képes, teljessé nem lehetett , annak oka leginkább az I. 
Leopold által az 1690-ben bevándorolt ráczoknak adott 
szabadalom-levél volt. Evvel nemcsak a szépen folyó 
egyesülés folytatása lett megakasztva, hanem különösen 
Horvátországban, és az erdélyi részekben az oláhok közt 
sok volt unitus is lett újra szakadárrá a haza és nemzet 
kiszámithatlan kárával. Különösen összezsugorodott a 
szépen indult unió Horvátországban, mely külsőleg és a 
tanulatlanabb nép szemében úgyis kevésbbé forrasztó, 
csak dogmatikus és nem reális és teljes volt, milyen péld. 
a bunyeváczoké, a karlóczai pátriárkái székhez való kö-
zelsége, az unió nem régi volta és a nyelv teljes azonos-
sága miatf, úgy, hogy csak nagy küzdelmekkel lehetett 
itt az unió magvát a körösi püspökségben megmenteni. 
Az ellentétes törekvések közben a svidniczi püspökség 
széke, a marcsai zárda, az uj privilégiumok által elkapa-
tot t szakadárok által egyszer, 1737-ben, teljesen fel is 
dulatott. 

!) Szalay L. Adalékok 213. 1. 
2) Szalay L. i. m. 221. 1. 
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Igy maradt meg a svidniczi egyesült püspökség 
folytatásképen a kis körösi püspökség 22 kis plébániájával, 
s jelenleg részben szép magyar nevű lelkészekkel, mint 
Lábos, Soós, Kis, Ujfalusi stb., *) miből arra következte-
tünk, hogy ezeknek a magyarral erős keveredésben levő 
s azért is oly hazafias honi ruthénektől kölcsönkért egyé-
neknek kell lenniök. Ez is csak javunkra lehet! 

Vájjon mikor fognak a magyar hazafiak egy, tán 
egy kissé magyarabb kiadású Kolonich redivivussal, ha-
sonló nagy eszmék feletti elmélkedésre ébredni?? 

Rusztikusz. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 

+ A Szent-István-Társulat „Tudományos és Iro-
dalmi Osztálya" f. hó 19-én tart ja téli osztálygyülését. 
Azon nap délelőtt 11 órakor a szakosztályok tartják érte-
kezleteiket; a délutáni 4 órai osztálygyülés tárgyai: 1. 
Előadók jelentései. 2. Az 1891. évi költségvetés. 3. Szent-
annai Spett Gyula felolvasása. — Az osztály gyűlése nyil-
vános lévén — arra a társulat, az osztály tagjai és az 
érdeklődő közönség meghivatnak. Hummer Nándor, társu-
lati titkár. 

t Simor-gyász: A Szent-István-Társulat 1891 febr. 
hó 19-én délelőtt 10 órakor az egyetemi templomban b. 
e. Simor János bibornok herczeg-primás mint a társulat 
fővédnöke lelki üdveért ünnepélyes requiemet tart. Buda-
pest, 1891. február hó 13. Az elnökség. 

— A „Szent Imre önképzö-egylet" f. hó 14-én 
szombaton este 6-kor felolvasó ülést tartott, melyen dr 
Kisfaludy A. Béla egyetemi tanár úr a „dogmákról" 
értekezett. 

V E G Y E S E K . 
*** Róma, 1891. febr. 13. Ngos s Főt. Szerkesztő 

Ur ! Ma volt ismét szerencsénk főt. Francesco di Loreto 
kapuczinus r. apostoli prédikátornak remek beszédjét 
meghallgatni ő szentsége, számos bibornok és a vatikáni 
udvarhoz tartozó főpapság jelenlétében. Ez az ezidei első 
böjti szent beszéd „de perfectione praelatorum et sacer-
dotumu egy órahosszáig tartott, legmélyebb csendesség és 
figyelem közt. A 81 éves szent atya s több előhaladott 
korú bibornok szerénysége és türelme bámulatos. Jele, 
hogy Isten szent kegyelméből a jelenvoltak jó egészség-
nek örvendenek. Gmitter Alfonz, pápai magy. gyóntató. 

— Katholikus mozgalmai• Budapesten. Polonyi Géza 
indítványára a főváros közgyűlése néhány hó előtt bizott-
ságott küldött ki a végett, hogy Budapesten felálli-
tandó püspökség ügyében javaslatot tegyen. Ez a bizott-
ság azt javasolta, irjon fel a közgyűlés a közoktatásügyi 
miniszterhez az iránt, hogy a prímások székhelye Buda-
pest és felváltva Esztergom legyen. Sede vacante, szerény 
véleményünk szerint, kár az ily dolgot igy élére állítani. 
Az uj primás maga legjobban fogja tudni megoldani ezt 

') L. Tokody Ö. Magyarorsz. kath. egyh. névtár 1880-ból. 

az ügyet. — Egy másik katholikus irányzatú mozgalom 
a kath. autonomiárci vonatkozik. A főváros legtekintélye-
sebb polgárai az akczió módozatainak megjelölésére Ki-
rályi Pál elnöklete alatt egy bizottságot küldtek ki. Ez 
a bizottság f. hó 19-én a belvárosi plébániában tartja 
első értekezletét. Tárgy egyelőre és első sorban a 
kath. autonomia megoldása a főváros keretében, másod-
sorban az országos kath. autonomia előkészítése a buda-
pesti Katholikus Kör által megindított mozgalomhoz csat-
lakozva. 

— Ft. Dr. Steiner Fülöp székesfehérvári püspök 
ur ő mga az első országos katholikus tanitógyülés véd-
nökségét az előkészítő bizottság kérésére elfogadta. 

— Piegsa G. atya bolgár kath. missionárius, a ki 
nálunk a rustsuki kath. templomra alamizsnát gyűjt, a 
fővárosból a vidékre utazott el. Ajánljuk őt a vidéki kath. 
közönség kegyes pártfogásába. 

f Mély részvéttel vettük a gyászhírt, hogy ft. Supka 
Jeromos, a magyar cistercziek buzgó apátja, tegnap d. 
u. az Urban elhunyt. Érdemeinek méltatására vissza-
térünk. R. i. p ! 

— Talán kevesen tudják, hogy Schmidt Frigyes, a 
világhírű bécsi építőmester, konvertita volt. Megtérésének 
okát és lefolyását maga beszélte el Piecht Frigyes barát-
jának, következőképen. „Azt kérdezed, miért tértem én 
á t ? — igy szólt. Azért, mert arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy a katholika egyház az igazság és a mű-
vészet anyja. En a katholikusok között mindig nagy szel-
lemi liberalitást, gazdag képzelő tehetséget, és alapos, 
messzevágó eszméket találtam. A porosz protestáns bureau-
cratiában pedig csak ridegséggel és érzéketlenséggel talál-
koztam. Leliet-e tehát azon csodálkozni, hogy a katholi-
cismus engem vonzott, ugy hogy végre nyilvánosan is 
beléptem beié?" 

— Didón atya müvét Jézus Krisztusról angolra már 
lefordították és sajtó alatt van. Egyszerre fog megjelenni 
Angliában és az Egyesült-Államokban. Addig nem ha-
gyunk békét a dolognak, mig nem találkozik közöttünk 
Didón világhírű müvének magyar fordítója. 

— Gagarin Péter J . t. atya „Les archives russes et 
la conversion d'Alexander I-er" cz. müvében okmányokkal 
igazolja, hogy I. Sándor czár élete alkonyán tényleg visz-
szatért a kath. egyház kebelére. 

— Hós lelkű leány. Osage cityben (Kansas), az 
Egyesült Államok területén, igen előkelő protestáns csa-
ládból, Terry Maud (Magdolna) 21 éves leány, a ki nagy 
műveltségről hires, megtért a kath. egyházba, daczára 
hogy szülei előre kijelentették neki, hogy megtérése 
esetében nincsen számára hely az apai házban. 

— Sajtóhibák. 1. Lapunk mult sz. 102. 1. 2. hasábján a 14. 
sorban felülről lehetetlen helyett nem lehetetlen olvasandó. 2. Az 
utolsóelőtti (12.) sz. Vegyesei közt pedig az 5-ik „Vegyes" végén 
elolvasni után pont és idézőjel teendő és az utána következő ezt 
nagy betűvel kezdendő igy . . . elolvasni." — Ezt mondja stb. T. i. 
ez az egész vegyes közlemény a -Prot, egyházi és isk. Lap"-ból 
van szórói-szóra átvéve, tehát mind a mi ott mondatik, hogy pél-
dául Csáky A. gróf beszéde jeles, jeles tartalmú stb., az mind a 
szórói-szóra idézett prot. lap mondása, nem a mienk. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

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

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

iiifiiiiiiitii.iiiiifiiiiiiiijiiiiiiiiiiiinii 
Előfizethetni 

minden 
kir. postahivatalnál ; 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, február 21 . 15. I. F é l é v . 1891. 

TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok: t Mihalovics József. — Az egyház világi hatalma. — A magyar prímások székhelyének 
ügye a képviselőház előtt. — Egyházi Tudósítások : t Supka Jeromos. — N y i t r a : Néhány vonás a párisi katholikus életből. — Kath 
Köztevékenység : A Kath. nagygyűlést előkészítő bizottságnak megalakulása. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat. — Vegyesek. 

i 
MIHALOVICS JÓZSEF 

bibornok, z á g r á b i érsek. 

1 8 1 4 - 1 8 1 9 . 

A katholika egyháznak szent István birodalmában ismét nagy gyásza van. 
Még szól az ima, még zeng az ének az ország elhunyt primása fölött, s ime, bár 

el voltunk reá készülve, mégis fájdalmasan esik hirdetnünk, hogy meghalt Mihalovics 
József bibornok, szent Is tván birodalmában a katholikus testvériségnek összekötő kapcsa 
magyarok és horvátok között. 

A boldogult valóban viszontagságos, tövisekkel és virágokkal egyaránt végig h in te t t 
pályát fu to t t meg közöttünk. Mindent elmondunk jellemzésére, ha azt mondjuk, hogy a 
nagy Lonovics iskolájából került ki, s életének rendkívül változatos fordulatain át — 
egyöntetű papi és hazafias jel lemet fe j te t t ki. Semper idem fu i t : akkor is, midőn a 
hazáért a lábán vaslánczot viselt, akkor is, midőn Isten, és sz. István birodalma népei keresz-
tény testvériségének érdekében mellén Krisztus keresztjét aranylánczon hordozta. 

A béke apostola nyugodjék békében! 

Az egyház világi hatalma. 
(Három czilclc.) 

Első tekinte t re feltűnőnek látszik, hogy az 
egyház világi hatalmáról szólunk, holot t isteni 
alapitója világos szavakkal mondotta, hogy az ő 
országa nem e világból való, és midőn valaki a 
seregből felszólitá őt, mondaná meg atyjafiának, 
hogy oszsza meg vele az örökséget, azt felelte 
neki: „Ember, ki rendelt engem biróvá vagy 
osztóvá közöttetek (Luk. 12, 14.)." Azért taní t -
ványainak is szoros kötelességökké tette, hogy 

adják meg az Istennek, ami az Istené, a császár-
nak, a mi császáré, és az apostolok és tanítványok, 
hiven teljesítvén isteni mesterök parancsolatját, 
csak az Isten országának megalapításával és 
terjesztésével foglalkoztak, a politikai hatalomra 
nem voltak egyéb tekintet tel , mint hogy hir-
dették, amit Krisztus Urunk parancsolt nekik, 
hogy a polgári hatalomnak engedelmeskedni kell, 
mer t minden hatalmasság az Istentől van. De 
ezen látszatos ellenmondás eltűnik, ha figyelembe 
veszszük, hogy az egyház által igényelt világi 
hatalom, melyről szólani akarunk, lényegében 
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lelki hatalom, és hogy ezen a világi dolgokra 
vonatkozó egyházi hataloma két ha ta lom egy-
máshoz való viszonyából szükségképen követ-
kezik. 

Krisztus Urunk anyaszentegyházát avégre 
a lapí to t ta , hogy min t földi helyet tese az embe-
reke t a világ végezeteig taní tsa , megszentelje, 
az üdvösségre vezesse és igy az ő megvál tásának 
gyümölcseiben részesítse ; ezen okból hagyta neki 
is teni t an í tásá t , h a t a l m á t és azon malaszteszkö-
zöket, melyek a megvál tás i kegyelem elnyerésére 
elkerülhetlenül szükségesek. Mindezt a szentírás 
és isteni hagyomány kétségtelenül bizonyít ja, 
világosan megmuta tván , hogy az egyháznak, ezen 
Krisztus által a lap í to t t és szervezett l á tha tó 
lelkiországnak természet fölöt t i czélja és végren-
del tetése van : a hívek megszentel tetése és az 
örök üdvösségre való elvezetése; szent Pé te rnek 
és u tódja inak az Üdvözítő azért ad ta á t a menny-
ország kulcsait , hogy a híveket oda bevezethes-
sék ; az apostolokat azért ruház ta föl a kötözés 
és feloldás hata lmával , hogy a híveket e lelki 
hata lom üdvös kezelése által mennyeknek orszá-
gába vezéreljék. Nem valamely földi birodalom 
megalapí tására , hanem azon lelki ország ter jesztése 
és fejlesztésére, melyet Krisztus szentvérével meg-
alapí tot t , nyer tek az apostolok küldetés t , midőn 
az Ur nekik e szavakat m o n d á : „Minden ha ta -
lom ada to t t nekem mennyben és a földön 
Elmenvén tehát , t an í t sa tok minden nemzeteket , 
megkeresztelvén őke t az Atyának és Fiúnak és 
Szentléleknek nevében (Máté 28, 18—19.)" Az 
egyháznak ezen te rmésze t fö lö t t i rendel te tését 
gyönyörű szavakkal ecseteli XIII. Leo pápa az 
á l l amok keresztény szervezetéről szóló hires kör-
levelében: „Isten eg}Tszülött Fia a földön társa-
ságot a lapí tot t , melyet egyháznak nevezünk, 
rá ruházván minden időkre ama magasztos és 
is teni hivatal t , melyet ő Aty já tó l kapot t . Amint 
engem küldött az Atya, én is küldelek titeket. — 
íme én veletek vagyok mindennap a világ vége-
zetéig. Va lamin t t ehá t Jézus Krisztus e földre 
azért j ö t t vala, hogy életük legyen és bővebben 
legyen, épp ugy az egyháznak fe ladata a lelkek 
üdve, és ennélfogva természetében rejlik, hogy 
átölel je az egész emberiséget, nem korlátolva 
sem hely, sem idő ha tá ra i á l ta l . . . Ezen társa-
ság, noha emberekből áll, ugy min t a polgári 

Tehát tulajdonképpen az egyház világi ügyekre vonatkozó 
lelki hatalmáról van a szó. Xeliogy valaki félreértse szerzőt! 

A szerk. 

társadalom, mégis az eléje tűzöt t czél és az esz-
közök miat t , melyekkel ar ra törekszik, természet-
fölöt t i és lelki." Éppen ezen magasztos rendel-
tetésénél fogva az egyház lényegesen különbözik 
az államtól, mely sa já t körében szintén tökéletes 
társaság, melynek legközelebbi czélja azonban az 
ideiglenes jólét és földi boldogság előmozdítása. 
„Maxima hominibus, mondja Juszt in ián császár 
törvénykönyve, sunt dona a Deo superna col-
la ta d e m e n t i a : sacerdotium et impérium, et illud 
quidem divinis minis t ráns , hoc autem humanis 
di l igent iam exhibens.1 ' Ezen okból ál l í t ja sz. 
Tamás, hogy a polgári dolgokra nézve inkább 
kell engedelmeskedni a világi ha ta lomnak min t 
az egyházinak. „In his (quae ad salutem animae 
per t inent) magis est obediendum potes ta t i spiri-
tua l i quam saeculari. In his autem, quae ad 
bonum civile per t inent , est magis obediendum 
potes ta t i saeculari quam spiri tuali secundum 
Mat th . 22, 21." In 1. 2. Sentent , dist. 44. qu. 2. 
ad 3. Habár ezek szerint a ké t legfőbb hata lom, 
melyekre 'az isteni gondviselés az emberi dolgok 
intézését és vezetését bízta, egymástól külön-
bözik, mindegyiknek különálló czélja és műkö-
dési köre levén, még sem szabad fel tenni , hogy 
egymással semmi összeköt te tésben sincsenek : 
ezen fel tevés ellenkeznék az is teni bölcseséggel. 
me r t az Ur bölcseséggel a lap í to t ta a földet és 
az egeket okosággal erős í te t te meg, és a ha ta l -
masságok az apostol szerint az Isten által ren-
dezve vannak. „Quae au tem sunt, a Deo ordinatae 
sunt ." A józan belátás is mondja , hogy szabad-
aka ra tunk tevékenységének czéljai észszerüleg 
rendezve vannak, és a czélok ezen észszerű 
rendje , mely az ember szellemi természetén és 
mél tóságán alapszik, képezi az erkölcsi rend és 
törvény legközelebbi a lapjá t . Ha a most k i fe j te t t 
elvet azon czélokra alkalmazzuk, melyek megva-
lósí tására egj^ház és ál lam hivatva vannak, azonnal 
megér t jük , hogy a czélok észszerű rendezettsége 
azt k ívánja , hogy a földi boldogság, melynek 
eszközlése a világi ha ta lom hivatásá t képezi, az 
örökké ta r tó boldogság előmozdítására is szolgál-
j o n ; az örök boldogság ugyanis kétségkívül 
felsőbbrendű czél, már pedig illő és kell, hogy 
az a lsóbbrendű a felsőbbrendűnek szoJgálatjára 
leg}^en, m e r t a czélok észszerű rendjében az 
alsóbb czél mindig eszköz a felsőbb elérésére. 

Ezeket szem előtt ta r tva , nem kételkedhe-
tünk azon, hogy a világi hatalom legközelebbi 
czélja ugyan a földi boldogság, békeség és a 
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közjó előmozdítása, m i n t szent Pál egyik leve-
lében (1. Tim. 2, 2.) mondja , de végezélja az 
Isten dicsőitése és az örök boldogság. Valamin t 
ugyanis az egyes polgárok erkölcsi cselekedetei-
ket mind, legalább közvetve, a végczélra irá-
nyozni t a r toznak az apostol szavai szer int : „Sive 
manducat is , sive bibitis, sive aliud quid f'acitis, 
omnia in gloriam Dei f'acite (1. Cor. 10, 31.);" 
éppen ugy a polgárok egyesülete vagy az állam 
sem mellőzheti a la t tva ló inak végrendel te tésé t és 
legfőbb czélját, mer t a phi losophiának egyik 
alapelve szerint „idem opor te t esse judicium de 
line to t ius mul t i tudinis et unius." Ebből világo-
san ki tűnik, hogy a világi hata lom, ha csakugyan 
h iva tásá t Is ten rendelése szerint te l jes í teni akar ja , 
nem lehet t ek in t e t nélkül a val lásra és ennek 
intézményeire ; a vallásnak az állam életéből 
való kizárása magának az á l lamnak fennál lását 
is a legnagyobb mér tékben veszélyezteti. Belá t ta 
azt már Cicero, mikor mond ja : „Haud scio, an, 
p ie ta te adversus deos sublata, fides e t iam et 
societas generis humani et una excellentissima 
virtus, jus t i f i a non tollatur." De nat . deor. I. 2. Vilá-
gosabb és erélyesebb szavakkal mondja ezt IX. 
Pius pápa egyik körlevelében: „Ubi a civili so-
ci ta te fu i t amo ta religio ac repudia ta divina 
revelationis doctr ina et auctor i tas , ibi vei ipsa 
ge rmana jus t i t i ae humanique jur is notio tene-
bris obscuratur et ami t t i t u r a tque in verae 
jus t i t i ae legit imique jur is locum mater ia l is sub-
s t i tu i tu r vis." Különben nem szükségesek a sza-
vak, midőn a tények oly kézzelfoghatólag bizo-
nyí t ják ál l i tásunk igaz vo l t á t ; me r t a val lástalan 
állam nem képes rendel te tését híven tel jesí teni , 
m in t ezt modern á l lamainkban bőségesen ta-
pasztal juk. Szent Tamás je len földi é le tünk 
végczéljából, mely az örök boldogságból áll, ve-
zeti le a királyok azon kötelezet tségét , melynél 
fogva sa já t ha ta lmi körükben ta r toznak gondos-

v kodni, hogy ala t tvalóik az örök mennyei boldog-
ságot elérjék, megparancsolván azokat, melyek 
örök életre vezetnek, és megt i l tván, amennyi re 
lehetséges, azt, ami a mennyei boldogsággal 
ellenkezik (De reg. princ. c. 15.),- Minthogy t ehá t 
a földi boldogság és egyáltalán a világi dolgok 
eszközül szolgálnak a legfőbb czél elérésére és 
másrészről Krisztus Urunk azon dolgok gondo-
zását, melyek az ember lelki üdvössége és t e r -
mészetfölöt t i végrendeltetésére vonatkoznak, az 
ál tala a lap í to t t egyházra bizta, mer t az isteni 
törvényből i smer jük az igaz boldogságra vezető 

u ta t és annak akadályait , az isteni törvény taní-
tása pedig, mint sz. Tamás az eml í te t t helyen 
mondja , a papok hivatal i kötelességéhez ta r to -
zik; világosan következik, hogy a földi dolgok 
is bizonyos tek in te tben az egyház lelki hatal-
m á n a k körébe esnek és annak t á rgyá t képez-
hetik. _4_ 

(Folytatjuk.) 

A magyar prímások székhelyének ügye 
a képviselőház előtt. 

Mint egy Deus ex machina, ugy került napi rendre 
f. hó 18-án a primási székhely ügye a törvényhozás előtt 
Andrássy Manó grófnak Rómával és Magyarország primá-
sainak hazafiságával szemben, legenyhébben szólva, szeles-
kedő, minden esetre pedig meggondolatlanul sértegető 
interpellácziójával és gróf Csáky Albin vallás- és közok-
tatásügyi miniszternek az interpelláczióra készen tartott 
válaszával, mely a famózus interpelláczióval együtt im itt 
következik : 

Andrássy Manó gr.: T. ház! A következő kérdést 
vagyok bátor intézni a kultuszminiszter úrhoz: Magyar-
ország herczegprimása elhunyt és ez állásra ujabb kine-
vezés lesz szükséges. Ez állás nem hasonló a más orszá-
gokbeli primacziális állásokhoz, mert a magyar herczeg-
primásnak nemcsak egyházi hatásköre van, hanem bizonyos 
— bár korlátolt — befolyása van az ország ügyeire 
is ; vagyona és állása oly magas, hogy az ország ügyei 
intézésében latba esik, igen fontos kérdés lehet az ő 
kinevezése. Régente a herczegprimások többnyire ott 
laktak, a hol a királyi várak voltak, pl. Esztergomban, 
és midőn onnan kiszorittattak, Pozsonyban, azután megint 
Esztergomban. Szerintem magától a prímástól függ azon 
helynek megválasztása, a hol lakni akar. Kivált pedig 
azért, mert Budapest az ő egyházmegyéjébe tartozik, 
semmi akadálya sincs annak, hogy székhelyét az ország 
fővárosába helyezze át. 

Igy tehát a miniszter urat arra vagyok bátor fel-
kérni, hogy a herczegprimás kinevezésénél tekintettel 
legyen arra, hogy a ki e méltósággal f'elruháztatik. az 
minél közelebb lakjék ama körhöz, a melybe állásánál 
fogva tartozik. Meg vagyok győződve, hogy ha a herczeg-
primás Budapesten laknék, egyes kérdések, melyek az. 
utóbbi időben felmerültek, nem élesedtek volna ki any-
nyira. (Igaz! Ugy van!) Ezen áthelyezésnek semmi aka-
dály nem áll az útjában. Ott van a Mátyás király temp-
loma, ott van Budán a primási lak és ott van azonkivül 
a budai városháza is, a mely e czélra megszerezhető. 
Nem volna szükséges azért a káptalant is áthelyezni, 
elég, ha az érsek és herczegprimás Budapestre helyezi át 
székhelyét s a helyett, hogy az esztergomi bazilikában (sic !) 
lakik, mely Rómára e m l é k e z t e t , t e k i n t s e n a Mátyás király 
templomára és az az alatt fekvő parlamenti épületre, 

') Ezt rovásra venni, gróf ur, kath. ember ajkán tág lelki-
ismeretre mutat a Róma iránt való köteles hódolat dolgában. 

A szerk. 
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mely Magyarország alkotmányosságára fogja emlékeztetni. 
(Altalános helyeslés.) x) 

En azt hiszem, hogy mindenkinek a megnyugtatá-
sára fog szolgálni, ha a herczegprimás az ország kebelé-
ben lakik és szükségesnek tartom, hogy mielőtt a kine-
vezés megtörténik, megállapodás jöjjön létre e tekintetben, 
mert később sokkal nehezebb lesz az országot és lakos-
ságot megnyugtatni. 

Mindezek folytán bátor vagyok a következő inter-
pellácziómat benyújtani : 

Interpelláczió a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz. 

A herczegprimás és esztergomi érsek elhunyta foly-
tán most ideje volna azon általános óhajtás teljesedését 
előmozdítani, hogy a herczegprimás székhelye Budapestre 
áttétessék. 

Kérdem azért a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
u ra t : hajlandó-e odahatni, hogy ezen országos óhajtás 
teljesüljön ? 

Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter : A kérdés, a melyet Andrássy Manó gr. t. képviselő 
ur hozzám intézett, oly egyszerű, az ügy maga, melyet 
interpellácziójában érintett, előttem oly tisztán áll, hogy 
a t. ház engedelmével arra azonnal megadhatom a vá-
laszt. (Hall juk! Halljuk!) 

A válasz pedig, a melyet adhatok, nagyon rövid lehet. 
Először is kijelenthetem, hogy már régen azon meg-

győződésben vagyok, hogy az esztergomi érsek székhelyé-
nek Budapestre való áthelyezése ugy az állam, mint a 
katholikus egyháznak jól felfogott érdekében áll. (Alta-
lános élénk helyeslés). 

Másodszor kijelenthetem, hogy ezen székhely áthe-
lyezésének ügye, szerintem, a legczélszerübben és leg-
könnyebben éppen akkor oldható meg, a midőn az érseki 
szék nincsen betöltve. (Általános élénk helyeslés.) 

Es harmadszor van szerencsém elárulni, hogy ezen 
meggyőződésem alapján a kérdésnek tanulmányozását már 
is elrendeltem, oly czélból, hogy meg lehessen állapítani, 
micsoda eljárás lesz követendő, hogy az általam kitűzött 
czél minél előbb és minél biztosabban elérhető legyen. 
(Általános helyeslés) 

Kérem a t. házat, méltóztassék ezen válaszomat 
tudomásul venni. (Általános élénk helyeslés.) 

Andrássy Manó gróf : A miniszter ur válaszát kö-
szönettel tudomásul veszem. 

A ház a miniszter válaszát tudomásul veszi. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

JL 
Ï 

S U P K A J E R O M O S . 

A magyarországi cziszterczi rend mélv fájdalommal 
jelenti szeretett atyjának, a rend főpapjának nagyságos 
és főtisztelendő Supka Jeromos urnák, a bold. Szűzről 

!) Magyarország prímásai alkotmányosság dolgában ily eset-
ben oktatásra nem szorulnak. A szeri:. 

czimzett zircz-pilis-pásztói és sz.-gotthárdi törvényesen 
egyesitett cziszterczi rendű apátságok apátjának, a jeles 
Ferencz József-rend középkeresztesének, veszprémi és szé-
kesfehérvári szentszéki ülnöknek stb., élete 60-ik, áldo-
zársága 36-ik, apáti kormányzata 12-ik évében, hosszas 
és fájdalmas szenvedés és a szentségek ájtatos felvétele 
után, f. hó 17-én délután 2y4 órakor bekövetkezett ki-
multát. Az Urban elhunytnak földi maradványai a f. hó 
21-én délelőtt 9 órakor tartandó gyász-istentisztelet után 
a zirczi apátsági templomban fognak nyugalomra helyez-
tetni. Zircz, 1891. február 18-án. Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

Nyitra, febr. 14. Néhány vonás a párisi katholikus 
életből. — 

Nagy uri passzióim ugyan nincsenek, de a tanulási 
vágy már ismételten kicsalt a külföldre megnézni, hogy 
vannak oda á t ; hogyan néznek ki oda künn a kath. 
testvérek ? 

Igy történt, hogy 1886-ban egész Párisig jutottam. 
Sajátszerű érzés fogja el az embert, midőn a leg-

újabb kor eseményeinek e kiindulási pontját, a történel-
met csináló várost maga előtt „elevenen" látja. Az olyan 
magamféle iskolás ember sokszor találkozik Párissal s 
azokkal, a tnik a tudomány, nevezetesen a hittudomány 
terén is e névhez, a belőle kiindult eszmékhez kötődnek 
— a könyvben. 

S mily főbenjáró, egész czivilizácziónkra kiható esz-
mék azok, a melyek e névhez: Páris, kötődnek! 

Itt fogalmazta Bossuet 1682-ben a hires négy czik-
kelyt a gallikán egyház szabadságairól — a pápával 
szemben, a melyekből — a protestantizmus és a janze-
nizmus behatása alatt — a febronianismus és jozefininiz-
mus fejlődött; ezekből ismét az absolut jogállam elméletei 
a kath. egyház alárendeltségéről a világi hatalom alá és 
az egyház elnyomatása. 

Itt működött Voltaire hada, a mely a kereszténységet 
alapján támadta meg s gúnyjával, sofizmáival, a melyeket 
Európaszerte elterjesztett, oly nagy kötelességeket rótt a 
ker. apologetikára. Innen indult ki a társadalom uj szer-
vezése a meghamisított „népjog" alapján ; innen, mint 
valami kohóból, indult ki a forradalmak tüze és perzselt 
egész Európában. Az 1848-ki párisi februári forradalom 
megindítója volt a magyar forradalomnak s magyar egy-
házunk azon lehanyatlásának, a melyből az a mai napig 
sem tudott kilábolni. 

Ennek a városnak a látása, midőn területére lép-
tem, meghatott. Bensőmben éreztem, hogy nem vagyok 
küldöttje az 1682-ki nagyszombati zsinatnak, a mely a 
gallikán négy czikkely ellen rögtön megjelenése után 
tiltakozott, hanem csak olyan egyszerű magyar pap a 
változott időkből, a ki a franczia abbéktői óhajt tanuln i . . . 

Reggeli idő volt, midőn két társammal a csendes 
boulevárdokra léptünk, a melyek már annyi vért, annyi 
torlaszt és az uj emberiség annyi — őrjöngőjét látták. 
Akkor csendes volt minden; a kikkel találkoztunk, azok-
nak az arczairól leolvastam, hogy a nagy város embere 
nem igen veszi fel a „vidéki" embert. Annál jobb, gon-
doltam magambau ; ha nem kellek én nektek, annál 
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inkább kelletek ti nekem ; annál békésebben studirozbat-
lak majd benneteket és befolyásos szokásaitokat, már t. i. 
ott, a hol a magamféle gőzerővel dolgozó utas módjára 
találkozom velők. 

S valóban, anélkül, hogy valaki azokban a rengeteg 
épületekben „salonképessé'' tett volna, egyszerű utczai 
vendég módjára is eleget láttam a párisi életből, a ka-
tholiczizmus külső megnyilatkozásából annyit, hogy némi 
tanulságos párhuzamot vonhassak. 

Elsőben is szállás után kellett néznünk, a mi nem 
sok fejtörésünkbe kerül t ; mert azoknak egyike, a kikkel 
Párisban lépten-nyomon találkozol, egy abbé, franczia i 
szivélyességgel a hôtel Fénélonba utasitott bennünket. 
Ugyanaz a szerénység, ugyanaz az egyházi egyenruha, 
ugyanaz a modor jellemezte az abbét, amelyet az elsőn 
láttam, midőn franczia földre léptem. Oly módon nevelt 
papság ez, hogy ha egyet láttál, láttad valamennyit. Kü-
lönösen a papi ruházatban, kezdve a terjedelmes pásztori 
kalapon egész a czipő-csatig, köztük „vélemény különb-
ség" nincs, egyik olyan mint a másik; a franczia papnak 
eszébe sem jut sem otthon, sem utazás közben czivilben 
tetszelegni, mivel ezt a hatodrendü kedvtelését is azonnal 
a kánonok sújtanák. 

Már mi köztünk, a kik a Lourdesben jár t osztrák-
magyar zarándoklatban 1886-ban a monarchia papságát 
vagy kétszázan képviseltük, ez egészen másképp vol t : a 
modorban, ruházatban, pénzben és — egyházias szellem-
ben. Ekkor tanultam, hogy monarchiánkban legszebb 
szabású a magyar reverenda és hogy legtöbb van az 
egyházias szellemből a német papban. 

Es ez nincs másképpen ; azok a franczia papok is 
egykoron nagy urak voltak, de nyakukba zudult a forra-
dalmak árja, a mely őket uraságuktól megfosztotta, most 
tehát azokra gondolnak „quae Domini sunt." 

Felülve egy omnibuszra, a hôtel Fénélon felé haj-
tattunk. Még ilyen fogadóban sem voltam soha. A kapu 
alatt két oldalt Jézus és Mária sz. Szive szobrai fogadtak 
bennünket, az udvar közepén sz. József szobra ; a lakó 
szobákban pedig sz. képek és szentelt viztartó, a mely 
utóbbit Innsbruck egyik vendéglőjében is találtam. Szó-
val, mintha csak valamely papnevelő intézetbe léptünk 
volna, olyan volt a hôtel Fénélon. 

A mint értesültem, ennek oka az, hogy a franczia 
papnak nem szabad bármely fogadóba szállni, hanem csak 
azokba, a melyeket a felsőbb hatóság e czélra kijelölt, 
és ezen megvan aztán a kath. kinyomat. Az étkezésnél 
sok világi is megjelent, a miből látszik, hogy a világi 
katholikusokra is ragadhat a papság által megtartott 
fegyelem ; aznap ugyanis péntek volt, csak böjti eledeleket 
lehetett kapni. En egyébre nem emlékszem ; mint a főtt 
heringekre, a melyekkel traktált a fogadós. Ott láttam 
evés előtt és után a fogadóban imádkozó világiakat. 

Kevés pihenés után neki indultunk a városnak, és 
láttunk sokat és szépet. Csak azokról akarok megemlé-
kezni, a mik a katholikust érdeklik. 

Füvészkertbe menet a tramvay tetején ültünk sok 
czilinderes urnák a társaságában. Egyszerre egy mellék-
utczából halottas kocsi jöt t elő, a melyet az emberek 
egész sora kisért, a férfiak levett kalappal. Amint felénk 

közeledett a menet, valamennyi utitársunk levette kalap-
ját, de sőt a szomszéd kávéház előtt ülő vendégek is. Mi 
hallgatag összenéztünk s ugyanazt cselekedtük; e jelenet 
a „mocskos ficzkók" hazájában meglepett. Megvallom, az 
ilyen jelenetektől meglehetősen elszoktam. Városainkban 
a halottas menetet én ugy ismerem, hogy az áll egy fel-
cziczomázott halottas kocsiból, azután a kocsiknak hosz-
szu sorából, a hol ugy tetszett nekem, csak a lovak gyá-
szolnak, egy csevegő embercsoportból feltett kalapokkal. 
Csendesen imádkozó emberek eltűntek a mi temetéseink-
ről, annál több azonban a hiúság, a kritika meg a pro-
fán viselkedés, a melyből az imára szoruló halottnak 
ugyan kevés haszna lehet. A párisi halottas menet emberei 
imádkoztak. Azokon láttam, hogy a kath. egyház szer-
tartásai szépek, ha azok csakugyan szent szertartások ! — 
Es hogy ne kételkedjen, miképp nálunk ez másképp van, 
amint Vácz előtt hazamenet elhaladt vasutunk, éppen 
nagy temetés volt „sub infula", és vonult a kocsik hosszú 
sora. Igy van ez egyebütt is. . . 

Másnap délután Louvrénak tartottunk. Utunk egy 
kisebbszerü templom mellett vezetett el, ha jól emlék-
szem a sz. Jakab temploma az. Kapuja nyitva volt, be-
mentem társaimmal. A hajó elején temetési szertartás 
folyt, a jelenlévők a koporsó körül csoportosultak. 

Mi is egészen kifogástalan magaviselettel oda köze-
ledtünk. De a mint megközelitettük a gyászolókat, egy-
szerre mintha valaki ránk vonta volna figyelmöket, sokan 
felénk néztek és pedig a francziáknál szokatlan tekintet-
tel. Ez kellemetlenül érintett és pedig annál inkább, mert 
a szemöket csak nem vették le rólunk, olyan nézéssel, 
mintha „laufpaszt" akartak volna adni. Mi baj tör tént? 
gondoltam magamban. Eszembe jutott, hátha szokatlan 
nekik a mi kinézésünk : borotvált arcz, reverenda nélkül. 
Oda súgtam társaimnak : hajtsunk térdet ! Amint ezt meg-
tettük, habár kissé komikusan is vette ki magát, a nézők 
ki voltak engesztelve s tovább énekelték a gyászéneket. 

De az esetet röstelve, lassan visszavonultunk, ki-
mentünk a templomból és Louvréba mentünk, ahol rájöt-
tünk arra is, mivel bántottuk meg kath. testvéreinket a 
sz. Jakab templomban. Ugyanis amint földszint megnéz-
tük az assyr-babyloni régiségeket, a melyek Yigouroux-
nak oly szép biblikus munka megírására anyagot nyújtot-
tak, mentünk az első emeletre, a hol a régi népek vise-
lete, fegyverei, katonasága van kiállítva. Itt találkoztunk 
két abbéval, a kik amint megláttak bennünket, azonnal 
tisztes távolba álltak tőlünk. 

Ezt mi észrevettük. Azonban dr Tóth János tanár-
társamban erre már felébredt az egykori hírlapíró, akinek 
ma joga van bárkit és meginterviewolni s megszólította 
őket. 

A fiatabbik felelt s azt kérdezte: pap ön? Termé-
szetesen igenlő volt a válasz. De lutheránus pap ? foly-
tatta tovább. Midőn barátom azt felelte, hogy nem ; tehát 
kálvinista ? kérdezte ismét az abbé. Nem, hanem katholikus, 
mint ön. Es micsoda nyelven beszélnek? neki bátorodott 
tovább jó francziánk. Társam meg azt felelte, hogy ta-
lálja ki! Nemde hollandul? volt az abbé uj kérdése, a 
mi után teljes lett a barátság s a két franczia pap bizo-
nyosan csak a felett kételkedett távozásunk után is, hogy 
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hogyan nézhetnek ki ugy, mint mi, kath. papok, mikor 
ők franczia papot olyan kiadásban soha sem lát tak? 

Pedig hát csodálkozásuk semmivel sem volt alapo-
sabb, mint az enyém Lyonban, midőn első izben a franczia 
papokat nemcsak breviáriummal a hónuk alatt járni, 
hanem egyet éppen egy utczaszögleten a napi officiumot 
recitálni láttam. Náluk az a szokás, nálunk meg ilyen, a 
mely szokásuk nekem nem volt visszatetsző, ugy hogy 
Lourdesban magam is soraikba álltam s biretummal a 
fejemen meg breviáriummal jár tam az utczán s ugy ta-
láltam, hogy az ember mindenhez hozzá szokhatik. 

A két abbé magyarázatából azután megértettük, 
hogy a sz. Jakab templomi jelenetet reverenda hiányunk 
okozta ; azok a jó emberek bennünket valami prédikáto-
roknak tartottak, s maguktartásából láttam, hogy nem 
igen indifferensek az iránt, ki lép templomukba. Es mond-
hatom, teljes tisztelettel vagyok érzékenykedésök i ránt ; 
mert a vallás akkor tiszteletreméltó, ha annak tiszteletét 
fentart juk s templomainkat minden profanálástól őrizzük, 
a mi Magyarországon sokszor máskép történik. A reve-
renda-leczke is előttem minden szokásjogunk ellenére 
sokkal tiszteltebbé tette a reverendát, ugy, hogy már 
Pompejit benne néztem meg. 

Egyik programmpontunk szerint ezután a Mont-
martre-re rándultunk, hogy megtekintsük az ott épülő 
Jézus sz. Szive templomát, a nagy nemzeti templomot. 
Csak falai állottak részben. I t t tárult fel előttem a valódi 
Francziaország, a régi primogenita exclesiae filia. 

Az épülő templom kődarabjaira, faragványaira oda 
volt vésve az egyes egyházmegyék, az egyes katholikusok 
neve, a kik ajándékozták, sokan, sokan. A templom köz-
adakozásból épült és mutatta, hogy a francziák tenni is 
tudnak. Mily másképpen megy ez nálunk, a jó módú 
magyar katholikusoknál ! 

Megnéztük az ugyanezen hegyen lévő kis templomkát 
is, a melyben Loyola sz. Ignácz 1534-ben első társaival 
ajánlotta magát Isten szolgálatára s megalapította a leg-
félelmetesebb hadsereget : a Jézus társaságát. Több áldozár 
gyóntatott, a kikkel másutt is a gyóntató székekben 
találkoztunk, a mint ott ültek és vártak — a bűnbánókra. 
Külföldön ez a divat, nálunk pedig jobbára ismeretlen. 
— Meg nem állhattuk, hogy e nevezetes helyen ne imád-
kozzunk mint magyarok is ; mert magyar egyházunk 
Loyola fiainak sokat, nagyon sokat köszönhetett a legzi-
vatarosabb időkben s ki tudja, nem állanánk-e most is 
másképen, ha 1773 óta is ők vannak velünk a cura pas-
toralisban ? 

A vasárnapi isteni tiszteletet a Xavéri sz. Ferencz 
újonnan épitett templomában töltöttük a Mars mező tájé-
kán. A templom tele volt. Nyoma sem volt a mindenféle 
dandyknak, hivalkodóknak, az urak szépen imádkoztak; 
ezen az ájtatosságon épültem. A templom közepén jár t a 
templom gondozója olyanféle kosztümben, mint az egye-
temi pedellusokat szoktuk látni az egyetemi templom-
ban. Offertoriumkor egy abbé körüljárt és beszedte a 
souskat (2 kr.) a székekért. Ugyanis ott nincsenek padok 
mint nálunk, hanem fonott székek, a melyen az ember 
ülhet, vagy rátérdelhet. Ennek czimén fizet mindenki, s 
az a templom fentartására fordittatik. Azért pl. a Nôtre-

Dameban a hajó körül van zárva rostélylyal s csak isteni 
tisztelet alatt nyitják fel, vagy ha egy-egy jeles szónok 
prédikál. De a karzat alatti oszlopon van a plakát, a hol 
a szék-sorok árai vannak jelezve. A szegény egyház igy 
segit magán s a szegény egyháznak ugy látszik a hivek 
is nagyon szívesen adnak, legalább a templomok helyzete 
Francziaországban erre mutat. 

Látogatást tettünk a sz. Sulpice nagy semináriumá-
ban is, a mely rengeteg voltánál fogva is beillik köz-
ponti egyetemi semináriumnak. Szünidő volt, csak a 
vice-rektort találtuk honn, az igazán finom modorú papot, 
a ki biretumát csapva fejére, akár a páter Regens az 
innsbrucki nevelőben, körülvezetett bennünket az intézet-
ben. A studensek lakás rendszere egészen olyan, mint a 
római germauico-hungaricumban, szoba szoba mellett. A, 
refektoriumban nagy szószék, rajta pár könyv, a melyből 
ebéd alatt szoktak olvasni ; a növendékek asztalai közt a 
közepén az elöljárók asztala, mert az étkezés közös. Nagy 
sétakert van az épület mellett sz. szobrokkal, feltűnő 
kényelemmel berendezett infirmaria, gazdag könyvtár, a 
melyben azonban Roskoványi megyés püspököm müveire 
nem akadtam. 

A franczia semináriumok egyáltalán nem gyanittat-
ják az emberrel a szegény, kifosztott franczia egyházat, 
valamint az egyik curé beszédjéből is azt vettem ki, hogy 
a papságnak sincs olyan rossz dolga, mint a secularizátió 
után gondolnók. A mim hiányzik, azt szívesen pótolja 
népem, mondá; szükségben soha sem szenvedek. Csakhogy 
persze ezt a papságot .nem a mi megszokott igényeink 
szerint kell mérni : mert azok kevesebbel is megelégednek ; 
nem ritkán találkozik az ember pappal, a ki az utcza 
padján a táskájából veszi elő eledelét s végzi ebédjét. 
Másrészt az egyházias szellemű papot szereti a nép és 
szükségben nem hagyja. 

Es ez a papság számot tesz a franczia társadalom-
ban, a melynek zömében az élő vallásosságot fentartja, 
ugy hogy Francziaországról még mindig lehet remélleni, 
mikép ősei nyomdokaira visszatérend. Ha még most gyar-
lón állanak a vallás dolgai kivált a kormányzók túlkapásai 
miatt, nem k<°U felejteni, hogy az egyház romlásán éppen 
a papságnak volt egykoron jelentékeny része és hogy a 
gallikanizmus tulajdonképen csak a vatikáni zsinattal 
halt meg. De a forradalmak megtisztították a franczia 
egyházat, lelkileg gazdaggá, anyagilag szegénynyé tették, 
s ebben fog állani az ő ereje. A st. sulpicei vice-rektor 
éppen előkészületeket tett a párisi papság nagy lelki-
gyakorlataira a seminariumban. 

Megnéztük a bukott nagyságok helyét : a Tuille-
riákat, a hol ma dísztelen fabódék állanak ; a kert teljesen 
elhanyagolva, tavaiban még úszkál egynéhány aranyhal, 
mint az egykori aranykorszak szánandó maradványa. 
Végig jártuk a boulognei erdőt is, a hol a szenvedélyek 
gyémánt lánczokba verve hintókon járnak. 

Utolsó látogatásunk a Pantheonnak volt szánva, az 
egykori sz. Genovéva templomának. Az oltárok kihányva.. 
Egészen üres, csak páli sz. Vincze szobrát tartotta meg 
az istentelenek kegyelete. A kupolát tartó négy oszlop 
lábainál hevertek a még friss koszorúk, a melyek Victor 
Hugónak szóltak, a kivel a templomot utoljára szentség-
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telenitették meg. Kryptájában Voltaire és Rousseau sar-
kofágjai vannak a két oldalon, talán akaratlanul és annak 
adtak a francziák kifejezést ez által, bogy e két világ-
boldogító még a halálban sem szerette egymást, azért 
kellett őket a templom két ellentétes oldalára eltemetni. 
Különben hamvaikat szétszórta a forradalom, a sarkofá-
gok üresek. A forradalmi nemzedék igy tiszteli azokat, 
a kik őt felnevelték ! 

Sokat mondó a főoltár falán a freskó, mely Krisz-
tust ábrázolja, a mint egy angyalnak ad oktatást, alul e 
felirattal : Angelum Galliae custodem Christus patriae 
fata docet. Bizony-bizony ; e templom is, a melyhez 
Francziaország történetének egy darabja kötődik, kiáltó 
szó : mivé válhatik egy nemzet Krisztus nélkül ! Csakhogy: 
Deus sanabiles fecit nationes, és az a papság, a melyet 
Párisban láttam, az kezes arra nézve, hogy Francziaország 
visszanyeri egészségét. E papság most a kath. tudósok 
második nemzetközi kongresszusát rendezi. 

íme kedves olvasóm, néhány töredék a párisi kath. 
életből ! Nekem jól esik ezekre visszaemlékezni, mert 

-sokat tanultam azokból, a miket láttam és a miket a 
mai körülményeink között nem árt otthon is elmondani. 

Dr Dudék János. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
I. A katholikus nagygyűlést előkészítő bizottságnak meg-

alakulása. 

A Katholikus Kör elnöksége, a mint ismételve jelen-
tettük, f. hó 19-én délután 6 órára hivta össze a kör 
helyiségeibe a katholikus nagygyűlés százas előkészítő 

•bizottságát. Az értekezleten a katholikus élet számos kitű-
nősége jelent meg s nagy érdeklődés nyilvánult a nagy-
gyűlés iránt, mely ezzel az értekezlettel a megvalósulás 
komoly stádiumába jutott. Részt vettek az értekezle-
ten a többek között Zichy Nándor gróf, Csekonics Endre 
gróf, Szapáry István gróf, Wenckheim Frigyes gr., Zichy 
Henrik gróf, Eszterházy Miklós Mór gróf, továbbá 
Andreánszky Gábor br., Bujanovics Sándor, Detrich Péter, 

'Győrffy Gyula dr, Komlóssy Ferencz dr, Nagy István, 
Szadovszky József dr, országos képviselők, Gerlóczy Ká-
roly alpolgármester, Burg Lajos, Párvy Iván kir. táblai 
birák, Aschenbrier Antal, Csillag Gyula dr, Lubrich 
Ágost, Poór Imre dr, egyetemi tanárok, Csapody István 

^ dr és Czobor Béla egyetemi magántanárok, Lévay Imre 
a kegyesrendiek igazgatója, a Kath. Kör elnöke, Kiss 
János a Szent-István-Társulat igazgatója, Timon Ákos 
jogakadémiai tanár, Majovszky Vilmos törvényszéki elnök, 
br. Barkóczy Sándor, br. Malcomes Jeromos és br. Schell 
Rezső s még többen. 

Az értekezletet esti hat órakor Lévay Imre a Kath. 
Kör elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a megjelenteket a 
•Kath. Kör nevében és hálás köszönetét fejezte ki, hogy 
a kör meghivására ily szép számmal egybegyűltek. Kifej-

hette ezután, hogy az eszmét, a kath. nagygyűlés egybe-
liivását, a Kath. Kör még mult év májusban pendítette 
meg. Komlóssy Ferencz dr. orsz. képv. ekkor ugyanis a 
^vigadó termében felolvasást tartott a katholikus autonó-

miáról s ekkor határozta el a kör, hogy a katholikus 
autonomia és egyéb katholikus kérdések rendezésére, a 
katholikus érdekek hatásos védelmére, országos katholikus 
nagygyűlést hiv egybe. A Katholikus Kör kötelességének 
tartotta az eszme pártolását, felkarolását. A kör igazgató 
választmánya kezdetben azt tervezte, hogy maga késziti 
elő a katholikus nagygyűlést, később azonban elhatározta, 
hogy a kör kebelén kivül álló tagokat is bevesz az elő-
készitő bizottságba s azt százas bizottsággá alakítja. 

Ez dióhéjban a története annak a mozgalomnak, 
mely a nagygyűlés előkészitésére eddig történt. Ismételve 
köszönetet mond az egybegyűlteknek s a további akczió 
megindítására kéri az értekezletet, hogy korelnököt vá-
laszszon. (Felkiáltások : Éljen Szapáry István gróf !) 

A korelnöki széket erre zajos éljenzés között fog-
lalja el gr. Szapáry István, ki az éljenzés csillapultával 
köszönetet mond a megtiszteltetésért s felkérte az elő-
készítő bizottságot, hogy alakuljon meg. Az ő indítványára 
az értekezlet egyhangúlag Zichy Nándor grófot választotta 
meg elnökké. Alelnök Lévay Imre a Kath. Kör elnöke 
lett, jegyzővé Gyürky Ödönt, a Kath. Kör titkárát s 
pénztárossá Gabler Lajos pénzügyi titkárt választották. 

A megalakulás után Szapáry István gróf átadja az 
elnöki széket Zichy Nándor grófnak, kit éljenzéssel üdvö-
zölt az értekezlet. 

Gr. Zichy Nándor rövid beszéddel foglalta el az 
elnöki széket. Egyedül annak óhajt kifejezést adni, hogy 
boldognak érzi magát, hogy a katholikus ügynek ezen a 
téren is szolgálatot tehet. (Éljenzés.) Megköszöni azt a 
kitüntetést, melyben részesítette őt most az értekezlet, 
hogy az első magyar kath. nagygyűlés elnökévé megvá-
lasztotta. Hiszi, hogy Isten áldása fogja e működést 
kisérni. Ezután felkérte az értekezletet, hogy válaszszon 
egy szűkebb bizottságot, mely a nagygyűlés programm-
járól javaslatot terjeszthessen a százas bizottság elé. 

A szűkebb bizottság tagjai lettek az elnökségen 
kivül a következők : Andreánszky Gábor br., Aschenbrier 
Antal dr, Bogisich Mihály, Breznay Béla dr, Bujanovics 
Sándor, Bundala Mihály, Czobor Béla, Csapody István dr„ 
K. Császár Ferencz, Csekonits Endre gr , Eszterházy 
Móricz Miklós gróf, Gerlóczy Károly, Győrffy Gyula. 
Haydin Károly, Károlyi Sándor gr., Kisfaludy Á. Béla. 
Komlóssy Ferencz dr, Nagy István, Poór Imre, Szapáry 
István gr., Zichy Henrik gróf. 

Az értekezlet rövid eszmecsere után, melyben Kom-
lóssy Ferencz, Dedek Crescens Lajos, Lévay Imre, Haydin 
Károly, Győrffy Gyula és az elnök vettek részt, a szű-
kebb bizottságot minden utasítás nélkül küldte ki a kath. 
nagygyűlés előkészitésére. A kiküldött szűkebb bizottság 
az értekezlet után rövid ülést tartott Zichy Nándor gróf 
elnöklete alatt, melyen elhatározta, hogy első ülését már-
czius hó 3-án tar t ja a Kath. Kör helyiségeiben. 

II. Kath. autonomiai mozgalom a fővárosban. 

Kevéssel Simor János herczegprimás halála előtt a 
főváros előkelő kath. polgárai körében mozgalom indult 
meg, melynek tárgya a kath. autonomia előkészítő lépé-
seinek megtétele volt. A bizalmas értekezletek során elő-
készítő bizottság alakult, mely Királyi Pál elnöklete 
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alatt febr. 19-ére a belvárosi plébánia lakban értekezletet 
hivott össze. Ez értekezletre, a melyről már mult szá-
munkban tettünk említést, a következő meghivó bocsát-
tatott ki : 

„A közjó eszközei csakis a társadalmat mozgató 
erőkből merithetők. A társadalmat mozgató erők közt a 
leghatalmasabbnak egyike a vallás. Miután e téren kü-
lönbségek léteznek : nem ezen különbségek figyelmen kivül 
hagyasában, hanem üdvös irányításukban rejlik a bölcse-
ség. A haza összes polgárait oszthatlan érdekegységgé 
csakis a földi legmagasabb szempont, a haza érdeke for-
raszthatja össze. — Minden egyéb téren elkerülhetlen a 
szétfutó érdekek versenye. S a polgári erények első prin-
czipiuma: hogy mindenki hűségesen ragaszkodjék azon 
körhöz, melyhez tartozik. Boldogok azok, kik erkölcsi 
vagy anyagi érdekközösségüket felismerve, szorosan össze-
tartanak. Ez által nemcsak saját hatalmuk, hanem a közjó 
erőforrása is gyarapszik. Mert az egész is erősebb, ha 
részei erősek. Ezt az igazságot ugy a gazdasági, mint az 
erkölcsi világ küzdterén ma már csaknem mindenütt kö-
vetik. Csak mi katholikusok nem törődünk önnönmagunk-
kal és nem buzdulunk azon magasztos eszme mellett, 
mely hazánk nyolcz millió katholikusának egymáshoz 
való közeledésében s közérdekű együttműködésében rej-
lenék. 

Értesítem igen tisztelt czimedet, hogy — a quod 
uni justum, alteri aequum elvből kiindulva — előkészítő 
bizottság alakult azon czélra, hogy először a fővárosban 
s ennek sikeres keresztülvitele után az egész országban a 
katholikus autonomia mellett mozgalmat indítson. Törvé-
nyes uton, a közszellem felébresztésének békés eszközével 
kivánunk küzdeni. Az egyházi önkormányzattól reméljük 
az állameszme megszilárdítását, s reméljük azt, hogy ily 
uton — a vallási felekezetek iránt türelmességnek és az 
apostoli király felségjogai iránti tiszteletnek előre is kitű-
zött korlátain belül — a magyarországi, római és görög 
egyesült katholikusok közt, a hitélet egészséges fejlesztése 
s az összetartás megteremtése elérhető lesz. Ezen tárgyban 
f . hó 19-én (csütörtökj d. u. 6 órakor a belvárosi plébcínia-
lakban értekezlet lesz, mélyre bátor vagyok igen tisztelt 
czimedet meghivni a nagyrabecsült szives megjelenését 
kérni. Az előkészítő bizottság nevében Királyi Pál." 

Igy szólt a meghivó s a meghívásra sokan jelentek 
meg Budapest katholikus világi és egyházi férfiai köréből, 
kik a társadalombau, a közéletben számot tevő állást 
foglalnak el. 

Az értekezletről szóló lehető legkimeritőbb jelentés 
mai számunk tárgyhalmaza miatt a jövő számba szorult ki. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
= A Szent-István társulat tudomcinyos és irodalmi 

osztályéinak f. hó 19-iki ülésén Kisfaludy A. Béla dr. társ. í 
alelnök kegyeletesen emlékezett meg a boldogult herczeg-
primásról, aztán fölvetette a gondolatot, hogy a társulat a 
millennium megünneplésében valamely irodalmi alkotással 

I vegyen részt. Az osztály vagyona a mult év végén 29,809 
fr t 88 kr. volt ; a tavalyi kiadás 1774 frt 13 kr, az idei 2617 
f r t 3 krig terjedhet. Az osztály elhatározta, hogy a tör-
ténelmi okirattár költségeit ez évben is az eddigi arányban 
fogja födözni. Végül Szentannai Spett Gyula az Aranypor 
czimü franczia időszaki műből igen szépen ismertetett 
néhány részt. 

V E G Y E S E K . 
— Esztergomi hirek. Simor János herczegprimás 

emlékére a nagy gyászistentisztelet febr. 26-án lesz az 
esztergomi főszékesegyházban, hová a város összes ható-
ságai és intézetei külön meghivóval hivatalosak. Emléke-
zetes dátum a február huszonhatodika a kath. egyház 
legújabb történeteben. Éppen tavaly, február huszonha-
todikán jelent meg a kultuszminiszter elkeresztelési ren-
delete és egy évre rá, február huszonhatodikán tart ják 
meg Simor János herczegprimás nagy rekviemjét. A 
rekviemen különben Palásthy Pál püspök, Simor János 
herczegprimás fölszentelt segédpüspöke fog pontifikálni. 
— Majer István püspök és érsek-helyettes Rómából 
Rampolla bíborostól levelet kapott, melyben XIII. Leo 
pápa üdvözli a püspököt, mint kápt. vicariust, s kö-
szönetet mond neki, hogy ugy a halálesetről, mint a 
temetésről és a végrendeletről bővebb értesítéseket kül-
dött a Vatikánba. — Csernocli János dr, a boldogult 
herczegprimás oldalkanonokja és iroda-igazgatója, a ha-
gyatékban talált kéziratokból összeállította Simor János 
magyar egyházi beszédeit s azokat a tavasz folyamán 
több kötetben sajtó alá fogja rendezni. Simor Jcmos élet-
rajza az esztergomi főkáptalan megbízásából Walter Gyula 
dr főszékesegyházi könyvtáros tollából február 26-án fog 
megjelenni. Az emlékmüvet a nagy requiem napján oszt-
ják ki és küldik szét az ország minden részébe. (Egyet-
értés.) 

— Simor János emlékezete Budapesten. A Sz.-I.-
Társulat f. hó 20-án délelőtt 10 órakor az egyetemi temp-
lomban rendezett gyászisteni tiszteletet elhunyt védnöke, 
Simor János herczegprimás emlékének. A gyászisteni tisz-
teleten nagy és díszes közönség vett részt. A püspökök 
közöl ft. Császka György és Steiner Fülöp urak voltak 
jelen. A Szent-István és Szent-László-Társulatok s a 
Kath. Kör tagjai testületileg jelentek meg. A szentély 
padsorait a karingbe öltözött papnövendékek foglalták 
el. Pont 10 órakor kezdődött a gyász-istenitisztelet, melyen 
Samassa József egri érsek pontifikált dr Szmrecsányi Pál 
oldalkanonok, Markus püspök, szemináriumi igazgató, 
Venczel vicze-rektor, Bundala spirituális, A^aló Simon 
és Robitsek Ferencz tanulmányi felügyelők segédletével. 
Mise alatt az operai énekkar Engesser Mátyás Vocal-
rekviemét és Liberáját adta elő. A gyászisteni tisztelet 
11 órakor végződött. 

— A csendes Óceán partjcm legszebb templom — a 
san franciscoi Kaliforniában. 300,000 dollárba került és 
jan. 18-án szentelték fel. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 
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Az egyház világi hatalma. 
II. 

Láttuk, hogy mindazon dolgok, melyek fölött 
a világi hatalom van hivatva rendelkezni, szo-
ros kapcsolatban vannak az ember lelki üdvös-
ségével, és éppen ezen szükséges viszonynál fogva, 
mely az ember testét és lelkét egyesiti, a lelki 
vagyis egyházi hatalom jogköre világi dolgokra 
is t e r jedhe t ; más szavakkal : az egyháznak világi 
dolgokra vonatkozó ha ta lma is van. Azonban 
nagy tévedés volna innen azt következtetni, 
hogy az egyház tisztán világi vagy polgári ügyek-
ben is magának ha ta lmat akar tulajdonitani . 
Ez Krisztus Urunk, az apostolok és az egyház 
gyakorlatával és tani tásával ellenkeznék. Voltak 
ugyan egyes theologusok, kik támaszkodva Üd-
vözitönk ama szavaira, melyekkel apostolainak 
a megkötözés és feloldás ha ta lmát átadta, az 
egyháznak világi dolgokban is közvetlen hatal-
mat (potestas directa) akar tak tu la j donitani, de 
ezen nézet soha sem emelkedett érvényre, a 
megkötözési és feloldási ha ta lmat mindig csak 
lelki dolgokról kell érteni. Az egyház, eltekintve 
különös engedményektől, csakis azon esetben 
tulajdonit magának világi dolgokra vonatkozó 
ha ta lmat , midőn valamely ügy a lélek üdvössé-
gét érinti, vagyis, mint a theologusok mondani 
szokták „ratione peccati," és akkor is csak azon 
mértékben, amelyben a lelki czél megkivánja ; 
ez az egyháznak közvetet t világi hatalmának 
rendszere (potestas indirecta), melyet Petrus 
Blesensis a következő szavakkal ir körül: „Ca-
nonum vigor se extendit ad causas saeculares, 
ex quibus et in quibus animae periculum ver-

satur." Spec. jur . c. 16. Hogy a katholika egy-
ház ezen rendszert helyesnek t a r t j a , nemcsak 
abból tűnik ki, hogy a theologusok nagy része 
azt védelmezi, hanem a római pápák eljárásából 
is, kik szóval és te t te l követték ezen rendszert. 
III. Incze, a középkor egyik legnagyobb pápája 
„Novit" kezdetű decretálisában (c. 13. de judi-
ciis), melyet 1204-ben a franczia püspöki karhoz 
azon alkalommal intézett , midőn a Franczia- és 
Angolország között lé t re jöt t ós esküvel megerő-
s í te t t béke felbontását követe által bírói vizs-
gálata alá vetette, határozottan kimondja, hogy 
nem akar világi dolog, hanem a vele egybekap-
csolt bűn, tudniillik a netalán elkövetett eskü-
szegés fölöt t í téletet mondani : „Non enim inten-
dimus judicare de feudo, cujus ad ipsum (a f ran-
czia királyt érti) spectat judicium, nisi forte jur i 
communi per speciale privilégium vei contrariam 
consuetudinem aliquid sit detractum ; sed decer-
nere de peccato, cujus ad nos per t inet sine du-
bi ta t ione censura, quam in quem übet exercere 
possumus et debemus." Hivatkozik azután azon 
tiszteletre, melylyel Valentinián, Theodosius és 
Nagy Károly császárok minden időben viseltet-
tek a püspökök egyházi bíráskodása i r án t ; és 
nem emberi, hanem isteni törvényre alapí t ja az 
egyháznak ezen jogát. „Cum enim non humanae 
constitutioni, sed divinae potius innitamur, quia 
potestas nostra non ex homine, sed ex Deo, 
nullus, qui sit sanae mentis, ignorât, quin ad 
officium nostrum spectet, de quocunque peccato 
mortal i corripere quemlibet christianum, et si 
correctionem contemserit, per districtionem eccle-
siasticam coërcere." Ugyanazon pápától a canoni 
törvénykönyvben még egy decretalist találunk,. 
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mely az egyháznak világi dolgokra vonatkozó 
hata lmáról tanúskodik. A birtokszerzés módoza-
ta inak és feltételének meghatározása kétségkivül 
a világi ha ta lom körébe esik, III. Incze mind-
amel le t t a negyedik la teráni egyházgyülekezetben 
zsinati lag k imondta , hogy az elévülés jóhiszemű 
bir toklás nélkül le lki ismeretben érvénynyel nem 
bi rha t : „Qnoniam omne, quod non est ex fide, 
peccatum est, synodali judicio diffinimus, u t 
nulla valeat absque bona fide praescr ipt io 
tarn canonica quam civilis. Cum general i ter sit 
omni const i tu t ioni a tque consuetudini derogan-
dum, quae absque mor ta l i peccato non potest 
observari . Unde opor te t , u t qui praescribit , in 
nulla tempor is par te rei habea t conscientiam 
alienae." C. 20. de praescr ip t . VIII. Bonifácz pápa 
1302-ben kel t „Unam sanc tam" kezdetű hirne-
ves cons t i tu t ió já t is csak ilyen ér te lemben kell 
magyarázni ; VIII. Bonifácz ezen bullában, melyet 
a ha ta lmaskodó franczia király ellen bocsátot t 
ki, nem tu la jdon i t az egyháznak világi dolgok 
fö lö t t közvetlen ha ta lmat , semmiképen sem ta-
gadja a világi ha ta lom önállóságát , hanem azt 
t a n i t j a , hogy az Is ten á l ta l mega lko to t t világ-
rendben a természet i rend a természet fölöt t i 
a l a t t áll, miből következik, hogy vannak esetek, 
midőn az egyház a királyi ha ta lom i rán t is 
Krisztustól nyer t ha t a lmá t gyakorolni jogosi tva 
van. Hogy az „Unam sanc tam"-nak ez a tu la j -
donképi ér telme, arról tanúskodik azon pápai 
i rat , melyet VIII. Bonifácz a b ibornokok jelenlété-
ben csak röviddel az „Unam sanc tam" kibocsátása 
előt t szerkesztett és melyben magát védelmezi, 
azt állitván, hogy Fülöp, franczia király, csak a 
lelki dolgokban alat tvalója, a vi lágiakban pedig csak 
annyiban van neki alávetve, amennyiben ezek a 
lélek üdvösségét érintik. „Scr iptum est, mond ja 
a pápa, fecit Deus duo luminar ia magna, lumi-
nare május, u t praeesset diei, et luminare minus, 
u t praeesset nocti : sunt enim duae jurisdictiones, 
spiri tuális et temporal is . Jur isdict ionem spir i tuá-
lém principal i ter habe t sum mus Pontifex, jur is-
dictionem tempora lem habet imperá to r et alii 
reges : tarnen de omni tempora l i habet cognoscere 
suinmus Pont i fex et judicare ra t ione peccati etc. 
— Dicimus, qaod in nullo volumus usurpare 
jurisdict ionem regis; non potes t negare rex seu 
quicunque a l ter fidelis, quin sit nobis subjectus 
ra t ione peccati." Cf. P. L. Puy, Preuves p. 72. 
Alzog egyháztör ténetében (1. k. 652. 1.) XIII. 
Leo pápa az ál lamok keresztén}T szervezetéről 

I szóló körlevelében nagynevű elődjeihez csatla-
kozik, csakhogy ugyanazon dolgot más szavakkal 
mondja : „Ami az emberiekben bá rmi módon szent 
jelleggel bir, ami a lelkek üdvére és is teni tisz-
t e le t re vonatkozik, akár olyan legyen az t e rmé-
szeténél fogva, akár az ügy mia t t , melyhez t a r -
tozik, az mind az egyház jogkörébe esik; a többi 
pedig, ami tá rsadalmi és poli t ikai jelleggel bir, 
a polgár i ha ta lomnak van jogszerüleg alávetve, 
Jézus Krisztus azon parancsa szerint, hogy adjuk 
meg a császárnak, ami a császáré, Is tennek, ami 
Istené." Ezen szavak egyszersmind világos tanú-
bizonyságot szolgál ta tnak ar ra nézve, hogy az 
egyház világi dolgok fö lö t t nem tu la jdoni t ma-
gának közvetlen ha ta lma t , hanem a földi dolgok 
csak azon vonatkozásaira , melyek a lelki üdvös-
séghez vagy az i s teni t isztelethez ta r toznak, 
ter jeszt i ki j ogköré t ; azért az egyháznak nincs 
is tu la jdonképi világi ha ta lma, hanem csak a 
világi dolgokra vonatkozó ha ta lma van, amin t 
ezt az egyház saját lagos czélja és rendel tetése 
megkivánja , és ezt é r t jük a „potestas indirecta" 
alat t . (Vége köv.) -f-

A primási szék áthelyezése.1) 
Ki sem f o g y u n k az u j f o r d u l a t o k b ó l , a m e g l e p e t é -

sekbő l mi m a g y a r k a t h o l i k u s o k ! A m a g a s po l i t i ka sü rün 
kezdi l evonni elveiből a köve tkez te t é seke t , a m á r - m á r nem-
zeti e g y h á z z á neve l t k a t h o l i c z i z m u s r a á l lami in tézkedése i t . 

M i n t h a a f eb r . 26- ik i r ende le t m á r b e f e j e z e t t t é n y -
n y é vál t volna , i smét egy u j i n t ézkedés van k i l á t á s b a 
he lyezve , a p r imás i szék á the lyezése B u d a p e s t r e . U g y a n -

!) Nem egy felszólalás érkezett már hozzánk e tárgyban. Ma 
; közöljük ezt, és még egy másikat az egyházi tudósítások élén. 

Hadd legyen ez az ügy megvilágítva minden az ő korrekt elinté-
zését összefüggő oldalról. Egyre nagyon kell kérnem a m. t. olvasó-
közönséget és a tollat az olvasó közönség tájékozása végett forgató 
munkatársakat : hogy igyekezzenek megtartani a semmi körülmény 
által meg nem zavarható kath. hithű itélet nyugodtsügdt. — Ez a 
czikk megtámadja a primási székhely áthelyezésének mozgalmát az 
ő katholikusellenes velleitásaiban, a melyek minthogy igen erősek 
és követelők, nem csoda ha czikkiró oly erélyesen utasítja vissza. 
Van azonban a dolognak egy másik oldala, mely a kath. érdekek-
kel nemcsak összeegyeztethető, sőt azoknak igen hatalmas emel-
tyűje lehet, ha jól felfogjuk és kellően értékesítjük. De ezt Ma-
gyarország prímásai Budapesten megtehetik, a nélkül, hogy százados 
kötelékek és institutiók Esztergom városában tönkre tétetnének. 

I Azért mondtuk mi e lapban mindjárt, a mint ez az ügy legújabban fel-
J merült, hogy nem kell a dolgot élére állítani, mert az uj primás 

azt a legkönnyebben megoldhatja — minden érdek kielégítésével. A 
primási székhely első sorban kánonjogi, tehát egyházi ügy, csak 
másod sorban jön állami vagyis politikai jelentősége. Azután meg 
legeslegelsö sorbav magának a primacziának az ügye : tehát sede 
vacante igen furcsának tűnik megbolygatása és feszegetése. No de 
ha már ránk van erőszakolva az ügy megbeszélése, halljuk a kü-
lönféle oldalról jövő hozzászólásokat. Több szem többet lát. A t. 
olvasó közönség mondjon ítéletet a különféle felfogások és nézetek 

I fölött. A szeri. 
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azon baráti részről jön ez, a honnan a febr. 26-iki ren-
delet. A dogmatika után jön az egyházjog. A katholiku-
soknak rendkívül elsatnyult helyzetére kell már ebből is 
következtetni, hogy ilyen főben járó dolgok kerülhetnek 
nálunk egymásután napirendre, s annyi történhetik róluk, 
de nélkülünk ! 

Hogy ez az uj kérdés most napirendre került, elte-
kintve annak jogtörténeti jelentőségétől, csak némely elvi 
dolgokat akarok említeni, a melyek a primási szék áthe-
lyezésével érvényesülni akarnak. Elvek, urak, elvek rejle-
nek minden kérdés mélyén ; ezekre kell mindig tekinteni, 
mert különben folyton megtéveszt bennünket a látszat s 
egy pár fülbe mászó frázis ! 

A primási szék áthelyelyezésénél két kérdést kell 
jól megkülönböztetni, azt t. i. vájjon a mostani körülmé-
nyek között előnyösebb, lehetne-e a magyar katholicziz-
musra, ha a primás inkább Budapesten, mint a történeti 
jogú Esztergomban lakik, — attól a másik igen főben járó 
kérdéstől : kik és miért akarják ezt az intézkedést a ma-
gyar katholikusokon végrehajtani ? 

Ezt a másik kérdést én minden más fölött fontosnak 
tartom ; ezen fordulnak meg egyházunk dogmatiko juri-
dikus elvei, a melyek már addig is sok esetben egyrészt 
a mi megmagyarázhatlan rövidlátásunk, másrészt az ellen-
fél fulhasitó zaja mellett jócskán feledésbe mentek. 

Ha csak az első kérdésről, a katholiczizmus előnyé-
ről volna szó, mily könnyű lenne az eszmecsere ? A ki a 
katholiczizmus javát nézi, az már az első lépésnél is gon-
dolkozóba esnék a fölött, vájjon szabad-e azt a sok szá-
zados institucziót, mely Esztergomhoz, Magyarország ezen 
anyaegyházához kötődik, tőle oly könnyen elválasztani, 
különösen akkor, midőn a magyar katholiczizmus törté-
neti jogait a legújabb idő majdnem mind eltörölte ? Le-
hetne-e ezt a szent jogot, a melynél becsesebb alig van 
már, s melynek oly nagy ránk a jelentősége, feláldozni 
valamely oly előnyért, a melyet soha a székhelytől, de 
mindig csak a primás egyéniségétől várhatunk ? 

Én nem adnám fel azért, mert először semmit sem 
hiszek a mi ismert barátaink által szélnek eresztett frá-
zisban, a mely a katholiczizmus előnyét hangoztatja ; 
másodszor mert, mint mondom, én egyházunk felvirágzá-
sát nem valamely uj lakóhelytől, hanem csak Pázmány 
egyéniségével rendelkező prímástól várom. Sem a szék-
hely, sem a méltóság nem emeli az embert hivatásának 
a magaslatára, ez köznapi tapasztalásu elemi igazság; 
hanem az ember az, a ki értéket ad mindezeknek. 

Igaz, a magyar prímás még ma olyan ur, a ki eset-
leg szép épületekkel, állásának fényével emelheti a fő-
város európai szinvonalát ; de a központi székhely még 
magában nem biztositék a katholiczizmus fellendülésére, 
sőt a mi jó barátaink szemében egy cseppet sem is sze-
repel az ilyen jámbor szándék ; ők, ismerve tendencziái-
kat, nem egyebet akarnak, mint, egy triviális hasonlattal 
élve, a magyar primást is liberális chiméráik díszkocsi-
jába fogni. De a primásság nem erre való. 

Azért sokkal fontosabb a primási szék szándékolt 
áthelyezésénél az a másik kérdés : kik és miért akarják 
ezt az intézkedést a magyar katholikusokon most végre-
hajtani ? 

A minapi parlamenti beszélgetésből gr. Andrássy és 
Csáky miniszter között vonjuk le erre a kérdésre vonat-
kozólag a feleletet. 

Hogy a ma divatos kifejezéssel éljek : az „állam" 
akarja ezt rajtunk megcselekedni. A kath. egyház Krisz-
tus által szervezett önálló társulat; ez az egyház, illető-
leg annak a feje, a római pápa felruházta a magyar ki-
rályt főpátronusi joggal, és ime az államnak nevezett 
miniszter az, a ki rólunk tervez, tanulmányoz és rendel-
kezik. Teszi pedig ezt a parlamenttel karöltve, éppen ugy, 
mintha csak vasúti társaságról vagy a regále jog szabá-
lyozásáról volna szó. 

Es mi már megszoktuk ezt az eljárást annyira, hogy 
habár egyházunk sarkalatos elvéről van szó, már eszünkbe 
sem jut ezen fenakadni. Veszszük a gyakorlatot, a mint 
az hasonló nembánásunk mellett ilyenné fejlődött ; fel-
fogjuk az elénk dobott kérdést, anélkül, hogy csak rágon-
dolnánk is : micsoda alapon akar a miniszter egyházi 
ügyeinkbe avatkozni ? 

Pedig a mennyire mi jutottunk Magyarországon a 
szolgaságban s egyházunk szervezetének a megrongálá-
sában, az már túlmegy minden határon. A protestáns 
vallási társulat függetlenségével mi távolról sem álljuk ki 
a párhuzamot. Éppen az ő hittanuk ruházta fel a fejedel-
meket társulatukban a „summus episcopus" jogaival, és 
mivé fejlődött a dolog? Azzá, hogy az 1791 :26 t. cz. 
értelmében egyházi, alapítványi, iskolai ügyeikbe senki 
sem avatkozik, és résen is állanak, hogy ne avatkozzék; 
mig mi, a kiknek egyháza a Krisztus által szervezett 
autonóm társulat, teljesen az állam gyámsága alatt va-
gyunk, tehát éppen egyházjogunkkal ellenkező állapotban. 
Ránk a protestáns jogot alkalmazták és a protestánsokra 
a mi függetlenségünk ruházták át. 

A protestánsok védbástyája az 1791: 26. t.-cz. ; a 
mi szolgaságunk meg az 1848: III. t.-cz. 6 és 7 §-aiba 
van beczikkelyezve. 

És a miniszteri gyakorlat hová fejlődött még ezeken 
tul is ? 

Az 1848: III. t.-cz. 6-ik §-a szerint: „ . . . általában 
minden polgári, egyházi . . . tárgyakban 0 Felsége a végre-
hajtó hatalmat ezentúl kizárólag csak a magyar minisz-
térium által fogja gyakorolni." 

A 7-ik §. szerint: „Az érsekek, püspökök, prépos-
tok s apátoknak a kinevezése . . . az illető felelős magyar 
miniszter ellenjegyzése mellett egyenesen 0 Felségét illeti." 

Ha a protestánsokra vonatkoznának ezek a parag-
rafusok, meg vagyok győződve, hogy mind megváltoztatták 
volna őket a törvényhozásban, mert pl. az 1791: 26 t.-
cz.-ben a 15-ik és 16-ik §. a vegyesházasságokról addig 
volt ajkukon, mig a katholikusok rovására nem lett meg-
változtatva, legutoljára a febr. 26-iki miniszteri rendelet 
képében. 

De a katholikusok igen „türelmesek", azok legszen-
tebb jogaik mellett nem tudnak ugy küzdeni, mint ezt 
az országgyűlési naplók félszázadon át a protestánsokról 
beszélik. 

Hát megvan a két emiitett paragrafus 1848-ból, de 
a miniszteri gyakorlat hová fejlődött ezeken tul ? 
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A törvényben ő Felsége szerepel, mint a kibez az 
intézkedés tartozik; ma tényleg máskép van. A múltkor 
a parlamentben gr. Csáky a primási szék áthelyezéséről 
igy beszélt: ,. . . . a kérdésnek tanulmányozását már el 
is rendeltem, oly czélból, hogy meg lehessen áJlapitani: 
micsoda eljárás lesz követendő, hogy az általam kitűzött 
czél minél előbb és minél biztosabban elérhető legyen." 

Tehát nem a főpatronusunk, hanem a parlamenti 
többség kegyétől függő miniszter tűzi ki a katholikus 
-czélokat. 

Ez a mi helyzetünk. En valóban nem tudom, hogy 
az alapvető hittanban miért tanítjuk mi az egyház kons-
titucziójáról szóló tételeket, lia abból a katholikusok gya-
korlati életében oly kevés jelentkezik? De szabad-e ezt 
legalább illő szó nélkül hagyni? Hiszen ez mind egyhá-
zunk romlására, hivatásának bénítására szolgál ! Nem 
szabad a kath. tanokat meghamisítani engedni ; de külön-
ben is, mint Lonovics a jozefinismusról irt müvében (32. 
J.) mondja : „Az egyházi jogoknak azon különös termé-
szetűk van, hogy világi kézben elfajulnak s hatástalanokká 
válnak." 

El is fajultak azok egyházunk megsiratandó kárára. 
S azért a helyett, hogy egyházi jogainkat a főpatronátus 
jogos határai és természete szerint rendeztetni óhajtanok, 
a mint a protestánsok minden követ megmozdítottak, 
mig a vallásukkal ellenkező állami függetlenséghez nem 

j u t o t t a k : mi most majd ismét bele megyünk a kérdésbe, 
hogyan kívánja a parlament prímásunk székhelyét kije-
lölni ? Hogyan jutott a parlament az ilyen joghoz? S 
hogyan nyugodhatunk mi meg az ilyen állapotban? 

Tehát oiy elvi kérdésről van most szó, a mely a 
kath. egyháznak jogai ellen hosszú idő óta gyakorolt 
sérelmeket, folytatni akar ja ; másrészt pedig oly operá-
czióról, a melv a mi magyar egvház-történeti jogunk egy 
fontos tételét törlené, a miből már eddig is untig elég 
történt. Már ennek a feltüntetése is elég lehetne arra, 
hogy a magyar katholikus gondolkozóba essék Csáky leg-
újabb „kath." terve felett. 

Mik továbbá az indító okaik ezeknek a mi egyház-
jogunk felett eszöket gyakorló uraknak? 

Miért akarják a primás székhelyét Budapestre át-
tenni ? 

Hát ezek az indító okok olyanok, hogy ha még oly 
nagy látszatja lenne is azon előnynek, amely a primás 
budapesti székhelyéből a magyar katholiczizmusra szár-
maznék, a katholikusnak vissza kell rettennie ettől a leg-
ú jabb gondolattól. 

Gr. Andrássy Manó, a kath. vasgróf szerint, Budapesten 
a, primás nem a Rómára emlékeztető esztergomi bazilikára, 
hanem az alkotmányra emlékeztető parlamenti épületre 
fog nézni. Oly szó ez, hogy annak hallatára egy hazája 
történelmét ismerő magyarnak a vére szökik arczába Ezt 
•érdemelte a katholiczizmus, a mely e hazát alapította, 
mely a műveltségre vezette, a mely Róma segítségével 
mentette meg a barbároktól!? Ezt érdemelte az a katho-
liczizmus, a mely az ősöktől örökölt birtokait el nem 
prédálta, hanem a tudomány és művészet számára inté-
zeteket alapított ; a mely most is a leggazdagabb kincs-

bányája az államnak, a melynek pénzén ezeren és ezeren 
nevelkedtek, és élnek ma is ! ? Mi akkor a hazafiság, ha a 
magyar klérus nem hazafias? Mit jelent e szó, hol kell 
annak élő példáit keresni ? ! 

Ilyen indokot csak az mond Magyarországon, a ki 
kifogyott a jó gondolatokból; ilyen fölött a történeti igaz-
ság napirendre tér s tovább műveli azt a hazaszeretet, a 
melyből boldogul a haza. 

Ebből az indokból talán inkább Budapestnek és 
éppen a parlamentnek jó lett volna a megboldogult pri-
más alatt többször ellátogatni Esztergomba, hogy meg-
tanulják : hogyan kell a hazának gazdálkodni ; mert csak 
élni a hónából éppen nem hazafiság. 

Hanem hát akár milyen alaptalanul is került Audrássv 
beszédében a parlamenti épület az indító okok közé, volt 
annak bizonyos értelme, és az az egyházpolitika, a mely 
a parlamentben nem rég a kath. kérvények tárgyalásánál 
is bemutatta magat. (L. Religio 1890. II. 371. 1.) E 
politika keretébe való a primás budapesti székhelye. 
Kimondták, hogy a magyar kath. egyháznak nemzeti egy-
házzá kell lennie, az az megtagadnia kath. jellegét. Más 
szóval, még nem elég, hogy a kormány a prot. elvek 
szerint uralkodik a magyar kath. egyházon, még a prot. 
üresség által felkapott nemzeti egyházzá kell átalakulnia, 
protestánssá kell lennie egészen ! 

Ezt mi nem tehetjük, mert mi katholikusok vagyunk 
és azoknak maradunk. A történelem a tanunk arra, hogy 
magyar hazánk is akkor volt a legvirágzóbb, mikor a 
katholiczizmus itt e földön a legerősebb, legéletrevalóbb 
volt. Őseink katholiczitásából élt és állott fenn e haza, 
és hogy ma is fennáll, kath. őseinknek köszönhető. Es 
reméljük, hogy a mint a katholiczizmus éppen az állam 
kezeiből kiszabadulva visszanyeri régi épségét, e haza is 
ismét más szint fog ölteni és több lesz a jellemekből 
meg az önzetlenségből. 

Mint látjuk, jó barátaink indító okai nem az áthe-
helyezés mellett szólnak, sőt inkább arra figyelmeztetnek, 
hogy feleszméljünk és gondolkozzunk már egyszer jogaink-
ról, a melyek bennünket Isten és ember előtt megilletnek. 

Laurin egyik müvében hangsúlyozza: iura ecclesiae 
saepe violantur, quia ignorantur. Nálunk magyar katho-
likusoknál tökéletesen ez az eset áll fenn. Mi a nagy 
eszmezavar közepett majdnem elfelejtettük már, hogy a 
katholiczismus nem protestántizmus ; hogy a főpatronátus 
egészen más valami, mint egyházunk elnyomása a kor-
mány által, s hogy az illetékessége körén tulkalandozni 
szokott beavatkozást visszautasítani lelkiismeretbeli köte-
lességünk. Dr Dudek János. 

•) Ez az ő antikatholikus velleitásuk ! Van azonban a buda-
pesti székhely ügyében jogos és alapos katholikus aspiraczió is, a 
piely előtt még a boldogult primás is élte alkonyán részben meg-
hódolt, midőn a budapesti vicariatus ügyében a főváros sürgető 
óhajával pártolólag szóba állt. -A. szerte. 
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"Sz. Alajos centenáriumára vonatkozó római 
Decretuim 

R 0 M A N A. 

Tertio iam labente saeculo ex quo Angelicus luve-
nis Aloisius Gonzaga ob miram vitae innocentiam, pari 
cum poenitentia sociatam, pretiose moriens in conspectu 
Domini ad caelestia regna feliciter migravit, tanti diei 
natalis centenaria solemnia in Uvbe ad Sancti Ignatii per 
octo continenter dies instituentur, ubi virginales sancti 
luvenis cineres, summa religione asservantur. Ut vero 
extrinsecae solemnitati ecclesiasticus quoque ritus accedat 
et magis magisque pietas foveatur erga hunc caelestem 
studiosae iuventutis Patronum, Emus et Rmus Dnus Lu-
cidus Maria Parocchi Episcopus Albanensis in Alma Urbe 
Sanctissimi Domini Nostri Leonis XIII Vicarius, ab eodem 
ISanctissimo Domino Nostro humillime expetivit ut sin-
gulis enuntiatae Octavae diebus, nempe a die vigesima-
prima ad diem vigesimamoctavam Iunii inclusive hoc 
anno in praedicta Ecclesia missae omnes de Sancto Aloisio 
Gonzaga propriae celebrari valeant. Insuper Emus et 
Rmus Dnus eumdem Sanctissimum Dominum Nostrum 
supplex rogavit, ut eiusmodi privilégium cuilibet Eccle-
siae vei Oratorio concedere dignaretur, ubi triduana so-
lemnia vei die vigesimaprima Iunii cum duabus sequentibus 
vei alia die aut tribus aliis diebus, a Revmoloci Ordinario 
desiguandis in honorem ipsius angelici luvenis peragentur. 

Sanctitas porro Sua has preces, a me infrascripto 
Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatas 
peramanter excipiens, petitum Missarum privilégium be-
nigne indulgere dignata est, excepta quoad memo-
ratam Octavam die Nativitatis S. Ioannis Baptistae, 
in qua commemoratio de Sancto Aloisio addi poterit in 
cunctis Missis pro Ecclesia tantum S. Ignatii : pro ceteris 
vero Ecclesiis sive Oratoriis ubi vei die vigesimaprima 
Iunii cum duabus insequentibus, aut alia die vei tribus 
aliis diebus post praefatam diem vigesimaprimam Iunii 
cum duabus insequentibus, aut alia die vei tribus aliis 
diebus post praefatam diem vigesimaprimam Iunii a re-
spectivo Ordinario designandis triduana memorata agentur 
solemnia, exceptis Dominica prima sacri Adventus et 
Duplicibus primae classis quod Missam solemnem ac 
Duplicibus secundae classis quoad lectas ; Missa Conven-
tuali vei Parochiali officio diei respondente nunquam 
omissa quatenus onus adsit eam celebrandi : servatis 
•Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

18 Ianuarii 1891. 
CAI. Card. ALOISI-MASELLA 

S. R. C. Praef. 
VINCENT NUSSI Secretaries. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 24. A Tchaosz. — 
Minden tisztesség-érzet föllázadt a sajtó bizonyos 

minősíthetetlen közegeinek ama czikkeire, melyek a her-
•czeg-primási szék betöltése czimén napvilágot láttak. A 
korrupczió szellemének hydrája mind a kilencz szájával 

okádta a mérget, hogy bemocskolja a legszentebbet, a 
kath. egyház kormányzatát, melylyel Isten vagyon a világ 
végezetéig, hogy a legalacsonyabb szándékot tulajdonítsa, 
oly férfiaknak, kiket a közpályán töltött hosszú életen át 
mindenki a legőszintébb tisztelettel vett körül ; — végül 
hogy igy megmételyezze magát a közvéleményt és a 
szennyes göröngyhöz tapadó anyagelvi gondolkozásmódnak 
még mélyebb és szélesebb utat vájjon. Ily alacsony szín-
vonalon a világ egyetlen egy országának sajtója sem áll ; 
mert ha Olasz- s Francziaországban vagy Belgiumban a 
szabadkőműves sajtó kiméletlenül támad is a kath. egyház 
ellen, a közönség tisztesség-érzete iránti tisztelet tartja 
vissza attól, hogy a valósággal homlokegyenest ellenkező, 
materialisztikus czélzatokat tulajdonítson azoknak, kiket a 
legtisztább szándék vezérel. Ezt a modort ama felekezeti 
szellem növesztette nagyra, amely sárga irigységtől elka-
patva áhítozik a magyar kath. egyház javaira, de a maga 
javait féltékenyen őrzi, pedig ezek a számhoz aránylag 
igen jelentékenyek. Ezt a modort is fékvesztetté tették 
ama kifakadások, melyek a képviselőházban az elkeresz-
telések fölött folyt vita alkalmából fölhangzottak, és ép 
oly kevés alappal birtak, mint az imént vázolt inszi-
nuácziók. 

Megvalljuk, hogy nem volt szándékunkban a szen-
zácziót hajhászó eme szomorú, sőt visszataszító hírlapi 
kölcsönös tulliczitácziót nyilvános figyelemre méltatni, 
meg lévén győződve, hogy a magyar józan közvélemény 
csakhamar napirendre fog térni fölötte. Amidőn azonban 
most mégis fölemeljük szavunkat e kinövések ellen, erre 
leginkább az indit, hogy a primási szék betöltésével 
kapcsolatosan oly kérdések emeltetnek, melyek azzal a 
főkérdéssel összefüggésben nem állanak. 

Aki a magyar egyházjogban csak hozzávetőleg jár-
tassággal bir, az tudni fogja, hogy a herczeg-primás jog-
köre egyházi tekintetben Rómától veszi hatályát, politikai, 
illetőleg államjogi tekintetben pedig a magyar apostoli 
korona jogaival correlativ viszonyban áll. 

Méltán csodálkozhatunk tehát, hogy gr. Andrássy 
Manó orsz. képviselő a parlamentben azzal indokolta a 
primási székhelynek Budapestre való áthelyezése iránt 
tett interpelláczióját, hogy — úgymond — a primás ne 
tekintsen Rómára, hanem a képviselőházra. Már pedig 
minden magyar katholikusnak, a királytól kezdve Rómára, 
vagyis a római pápára, mint Krisztus helytartójára kell 
tekintenie ; és aki az egyház feje s tagjai közötti viszony-
hoz vagy a primás s Róma közötti jogi kötelékhez hozzá 
akar szólani, annak legalább a kis kathekizmust kell 
tudnia, amint irva vagyon, hogy aki nem tud arabusul, 
ne beszéljen arabusul. Egyébiránt mindenki tudja, hogy 
Magyarország herczeg-primása ha nem is tekint ugy a 
magyar képviselőházra, mint Rómára, de élénk figyelem-
mel kiséri a parlamentet, sőt amikor kell, egész befolyá-
sával teljesiti hazafias kötelességét, mint annak idején a 
zsidó-keresztény házasságról szóló javaslat sorsa kézzzel-
foghatólag bizonyitá. 

Gróf Csáky Albin vallás- s oktatásügyi miniszter 
válasza, melyet a fönebb jelzett interpelláczióra adott, 
ismét az autokratizmus ama bélyegét viselte magán, mely 
alkotmányos országban, de különösen a magyar apostoli 
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korona birodalmában egyáltalán nincs helyén és amely-
nek még a szinét is kerülni szokta az, aki a király 
tanácsadója s állásának kötelességeit ismeri. Mint ilyen 
nagyon jól tudhatja, hogy a primási székhely áthelyezé-
sének kérdése nem egyedül rajta fordul meg, hanem a 
pápának, az apostoli királynak és a magyarországi egy-
házi illetékes tényezőknek is van „némi" beleszólásuk. 
Különben, semmi indokolt értelme sincs a nagy sietség-
nek, melylyel e kérdést épp a primási szék üresedése 
idején szellőztetik, sőt annak élét az egyház ellen fordí-
tani iparkodnak. Kárbaveszett buzgólkodás ez, mert a 
primási székhely ess- s csélsserü rendezését illetékes egy-
házi részről nem hogy gátolni fognák, de határozottan 
elő fogják mozdítani. Egyházi részről mi akadály sem 
forog fönn az iránt, hogy a herczegprimás az év egy 
részét hivatalosan itt töltse az ország fővárosában ; 
egyebet pedig józanul kívánni sem lehet ; az pedig a 
kormány s a főváros csekély jóakaratával nagyon köny-
nyen valósitható. Ehhez nem is kell valami külö-
nös stipuláczio ; inkább attól lehet félni — és bizo-
nyos jelek máris arra mutatnak — hogy a nagy buzga-
lom ama székhely áthelyezése körül máris lanyhad, a 
nagyra fujt kérdés nyugvóra látszik térni, mióta kiderült, 
hogy azzal úgyis félig nyitott ajtót akarnak „hősi erőfe-
szítéssel" bedönteni, holott azon egész kényelemmel besé-
tálhatnának. De amikor ez utóbbival nem lehet hatást 
előidézni ! 

A napisajtóban hasonló tulbuzgóság emelkedett ér-
vényre; egyes lapok oly formán irtak a primási székhely 
áthelyezéséről, hogy a közönséget valósággal tévedésbe 
ejtette a kérdés, mert a sok czikkezésnek az vala az ér-
telme, hogy Magyarország herczeg-primását akár lánczra 
verve Budapestre kell belebbezni. A meggondolatlan hév 
más irányban is nyilvánult, amennyiben akadtak, me-
lyek viszont azt iparkodtak bebizonyítani, hogy Ma-
gyarország herczeg-primása Esztergomhoz van szögezve. 
Az sem utolsó produktuma ezen színfalhasogató hatás-
vadászatnak, mely a primási székhely áthelyezését a 
kormány amaz állítólagos czéljával hozza kapcsolatba, 
hogy azért kívánja a herczeg-primást Budán, mert itt 
készséges eszköze less a minisztérium politikájának. Ez a 
logika teljes hasonmása annak, mely azt t a r t j a : baculus 
in angulo, ergo pluet. Az eféléket nem lehet komolyan 
venni. Mert akkor előadást kellene tartani az egyház 
hitelveiből a püspökökről, quos misit Spiritus Sanctus 
regere Ecclesiam Dei; valamint a magyar történelemből, 
nevezetesen az ország prímásainak egyházi s államférfiúi 
működéséről ; avagy be kellene bizonyítani, hogy a hely, 
és nem a hivatás, a jellem, a hatáskör határozza meg 
egy nagy méltóságot viselő férfiú magatartását. Mellőzzük 
ezt, valamint azon inszinuácziót, mely ama föltevésben a 
pápa s apostoli király által választandó, Isten által ren-
delt férfiú iránt nyilvánul. Csak azt az egyet kérdjük, mi 
haszna van az egyháznak s országnak ama jellemzett 
hányivetiségből ? 

A primási szék betöltését legújabban még az elke-
resztelések ügyével is kapcsolatba hozták. Egy félhivatalos 
hir ugyanis tudni véli, hogy a kormány e kérdést is ama 
széküresedés alatt meg fogja oldani. Ha ebben fenyegetés 

volna bizonyos körök megpuhitására, akkor az czélját 
tévesztette ; ha pedig a megoldásra komoly akarat s meg-
felelő szándék nyilvánul itt, akkor annak senki sem f'og 
jobban örülni, mint a hithű katholikus magyarok, akiknek 
sem kedvük, sem czéljuk a zavarosban halászni vagy 
másokat engedni halászni, hanem akiknek leghőbb kíván-
ságuk az egyház s állam közti jó viszonyt mindenben 
helyreállítva látni, amihez ugy a szentszék, mint a püs-
pöki kar papságukkal s hívőikkel egyetemben mindenkor 
teljes készséggel segédkezet fognak nyújtani a prímással 
élükön — ha már ki lesz nevezve — vagy nélküle, ha 
addig még az interregnum tartana, ami nem lehet a 
kormány érdekében, lévén miatta eljárása sok félreértés-
nek kitéve, de az egyház s ország hátrányára is válhatnék. 

Mind az itt vázoltakat összevéve, nemde mily nagy 
khaosz uralkodik most a legfontosabb dolgok körül ; mily 
fölös tulbuzgólkodás nyilvánul e téren ; mily éretlen hebe-
hurgyaság terpeszkedik az egyházjogilag s hitelvileg oly 
tisztán álló kérdések körül; és mily üres fenyegetések 
hangzanak föl oly ügyekben, melyektől senki sem fél. 

E khaoszból ki kell bontakozni és a magyar egy-
házjog kipróbált alapján kell törekedni a függő kérdések 
megoldására, ha a vallási békét nem akarják koczkára 
tenni. -f-

Eszak-Amerika. A katholiczismus az Egyesült-Álla-
mokban. — 

De Meaux vicomte tavaly a párisi kath. főiskolát 
képviselte a washingtoni kath. egyetem fölavatásánál és 
fölhasználta ez alkalmat, hogy tanulmányozza az Egyesült-
Államok társadalmi s vallási viszonyait. E tanulmány-utja 
eredményeit közzétette a Correspondant cz. lapban, külö-
nösen a katholiczizmus előhaladásáról a nagy amerikai 
demokráczia körében. Czikksorozata egyikében külön fog-
lalkozik az ottani kath. papság helyzetével, s rámutatván 
a tekintélyre s befolyásra, melyet ez élvez, föltünteti 
ebben a kath. egyház növekvő életképességének látható s 
biztos jelét. A különböző vallású papok közt — úgymond 
— tagadhatatlanul a kath. papság a legmunkásabb s leg-
befolyásosabb. Mialatt az episkopális vagy a presbiterián 
felekezet papjai, kik akár a jogászok mint a boston-i 
Harward-féle vagy az uj-yorki Columbian-kollegiumból 
kerülnek ki, feleségükkel s gyermekeikkel egy kiérdemült 
scholar (tanitó) vagy egy tökéletes gentleman életét élik 
a jónevelésü társaság közepette: addig a katb. pap, akár 
csak egy methódista vagy baptista prédikátor a nép közé 
vegyül, de magát egyúttal a coelibatusnak szentelvén, a 
többi emberekétől különböző életet folytat, és sem az 
általa önként választott életmódnak, sem kifejtett tevé-
kenységének, sem az általa gyakorolt befolyásnak nincs 
párja a többi hitközösségekben. 

Az Egyesült-Államok episkopális egyházában mint-
egy 457,000-en áldoznak évenkint, papsága azonban 4043 
püspökből, papból vagy diakónusból áll és igy egy lel-
kész 113 hivőre esik. 

A presbiterián egyház nem oly gazdag, de épp oly 
régi, mint az előbbi ; évenkint 747,000 áldozót számlál ;. 
prédikátorainak száma pedig 6800-ra rug, vagyis egy 
lelkészre jut 110 hivő. 
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A katholikus egyház körülbelül tiz millió megke-
resztelt hívővel bír, és ha a fönebbi protestáns felekeze-
tekkel való arány megállapítása végett a gyermekeket 
leszámítjuk, még mindig hat millió felserdült kath. hivőt 
számlálhatunk; a kath. papság 8332 püspökből s világi 
vagy szerzetes papból áll, vagyis egyre 1200 vagy 900 
hivő esik, aszerint, amint a gyermekeket beleszámítjuk 
vagy mellőzzük. Ha csak azt veszszük tekintetbe, meny-
nyire veszi igénybe a kath. papot a szentségek kiszolgál-
tatása, nevezetesen a gyónás, amelyet a protestáns lelkész 
nem is ösmer, és azonnal fogalmat alkothatunk magunknak 
az egyiknek elfoglaltságáról és a másiknak tétlenségéről. 
Joggal mondhatja tehát az idézett czikkiró, hogy az 
éjszak-amerikai papság, tekintve a mérhetetlen területet, 
mely apostolkodása előtt nyitva áll, egyike a legeslegelfog-
laltabbaknak a világon. E lelkipásztori életről néhány 
vonással igen élénk képet tár elénk. 

Alighogy egy plébánia létesült, a lelkipásztorra a 
legkülönbözőbb teendő vár. Az istenitiszteleten s ezzel 
kapcsolatos ügyvitelen kivül mindennemű dolgok ápolják 
s hívják ki buzgalmát. Hogy fentartsa tekintélyét hivei 
előtt, állhatatosan kell őket látogatnia és önmagának is 
szakadatlanul rendelkezésükre kell állania. Vasárnap az 
istenitisztelet engedte időközben föl kell ügyelnie a vasár-
napi iskolára (sundag school), mely a katholikusoknál ép 
oly kötelező, mint a többi hitközségekben ; ő vezeti az 
oktatást a katekizmusból, melynek lényeges, rövid s sza-
batos szövege ma már minden egyházmegyében azonos. 
Hetenkint legalább egyszer meg kell látogatnia a plébá-
niabeli iskolákat ; ezeknek gondozása első kötelességei 
közé tartozik, melyekért ő felelős s melyeknek jó karban 
tartásától függ főpásztorának becsülése. Éjszak-Ameriká-
ban a plébánia nemcsak egyházi község, hanem a lelki-
pásztor felügyelete alatt központja a hivők számos és élő 
társulásának. Ez egyesületek száraára minden jól vezetett 
plébániában egy vagy több terem van a templom mellett 
vagy alat ta: ezekben gyűlnek össze az ima-egyesületek, 
az ifjúsági, a nő- s férfi-testvérületek ; majd mindegyi-
küknek külön könyvtára van, mely a jó irányú olvasmányt 
terjeszti ; ezekben tartatnak továbbá a jótékonysági, a 
paulai sz. Vincze és a mértékletességi egyesületek, a köl-
csönösen segélyző és az életbiztosító egyesületek gvülései, 
melyek mindegyike valamely szentnek a védnöksége alá 
van helyezve : itt gyűlnek össze a Catholic Benevolent 
Legion szakaszának tagjai, amely kath. munkás szövetke-
zet 1881-ben alapíttatott s 14 államban 20.000-nél több 
kath. munkást egyesit magában; itt tar t ják gyakorlataikat 
a dal- s zene-egyletek az istenitisztelet külső emelésére; 
itt jönnek össze a hitközség tagjai ártatlan szórakozás 
czéljából ; itt tartanak kedélyes vagy tanulságos fölolva-
sásokat; és rendezik a hitközség külső ügyeit. 

A mint láthatni, a plébános s hivei valóságos családot 
képeznek : a pap híven kiséri hiveit a közélet, a társa-
dalmi és magán élet minden nyilvánulásaiban. 

Ily papság méltó arra, hogy élén oly püspöki kar 
álljon, amilyen az éjszak-amerikai egyházat vezeti. Mily 
nagy a különbség e tekintetben a világi és a vallási tár-
sadalom közt. A világi társadalomban akár a czenzusos, 
akár az általános választóképesség — mint az egész világ 

elismeri — manap kivált a középszerűségeket emeli vál-
laira ; a vallási társadalomban pedig a korlátolt és foko-
zatos választóképesség — Éjszak-Amerikában a püspökök 
is szavazással választatnak a választóképesek által a pápa 
jóváhagyásáuak feltétele mellett — mindig a kitűnőségeket 
keresi, mint szintén általában elismert dolog. Hasonló-
képpen ismeretes, hogy oly nemzeteknél, ahol minden 
polgár egyenlő, ritkán kerül bárki is fiatalon kormányra ; 
a ma létező demokrácziák élén rendesen csak öreg embe-
reket láthatni. Másképpen van ez az Egyesült-Államokban 
lévő római egyházban ; a püspöki hivatal megköveteli a 
férfi teljes erejét s igy van az, hogy rendesen harmincz s 
negyven év között lévő papok kerülnek az egyházmegyék 
élére. E fiatal, erélyes, buzgó püspökökről nem igen tud-
ják, nem is igen tudakolják, hogy ügyes irók, tudós 
theologusok vagy mélységes mystikusok-e ; de azt tudják 
róluk, hogy hivatalukra termett férfiak, a tett férfiai, kik 
az egyház ügyeinek vezetésében államférfiúi tehetségeket, 
fejtenek ki ; ők — mint a yankee mondja — statsmanship, 
mely kifejezést alig lehet magyarban visszaadni; ez álta-
lános elismeréssel pedig nem azért hódolnak nekik, mintha 
a pártküzdelmekbe ártanák magukat, ettől vajmi távol 
ál lanak; ők inkább abban tűnnek ki, hogy nemzetük 
intézményeiben és erkölcseiben veszik a támpontot egy-
házuk s vallásuk terjesztésére, csodálatra méltó éleselmű-
séggel és ösztönből összhangba hozván az amerikai szel-
lemet a katholikus szellemmel. 

Fönebb mondók, hogy a laikus társadalomnak nincs 
része a püspökök megválasztásában, mégis olyan az 
áramlat a szabadság s nyilvánosság ez országában, olyan 
a közélet, melyben oly különböző irányú emberek részt 
vesznek, hogy nincs ország a földön, hol a laikus társa-
dalom érzületét s eszméit szabadabban osztaná a kath. 
papság, mint az Egyesült-Államokban. 

A főpásztor minden egyházmegyében minden évben 
zsinatra gyűjti össze maga köré papjai t : tanácsukat veszi 
s utasítást ád nekik. Minden érseki tartomány püspökei 
minden három évben tartományi zsinatra gyűlnek és 
határozatokat hoznak, melyeket a szentszék jóváhagyása 
alá terjesztenek. A kath. hierarchia fennállása óta már 
háromszor, és pedig 1852-, 1866 és 1884-ben az összes 
püspökök nemzeti zsinatba gyűltek a baltimorei érsek 
mint kinevezett apostoli delegatus elnöklete alatt. 1852-ben 
hat érsek és 20 püspök vett részt theologusaik kíséreté-
ben az első ily zsinatban ; 1866-ban már hét érsek, 39 
püspök és két főapát ; 1884-ben 14 érsek, 62 püspök és 
6 főapát volt jelen ; és a legközelebbi ily zsinaton mái-
többen lesznek száznál. 

Ami e zsinatok határozatait illeti, ezek valóban meg-
érdemlik, hogy alapos tanulmány tárgyául szolgáljanak 
különösen azoknak, akik az egyház jövője iránt érdeklőd-
nek. Akár a dogma, akár az erkölcs legyen azok tárgya, 
mindenkor kitűnnek alkalmas s gyakorlati voltuk által : 
a nyelvezet ugyan nagyon modern latinságnak tetszhetik, 
de szabatosság, mérték és erőteljesség tekintetében minta-
képül szolgálhatnak az egyház tanításának, változhatatlan 
épségét össze egyeztetvén a felekezetek iránti legelőzéke-
nyebb felebaráti szeretettel, amelyek közt élnek és ame-
lyeket magukhoz vonzani akarják, épugy alkalmazván az 
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uj társadalomra az ősrégi fegyelmet lényegének módosí-
tása nélkül. 

E csodálatra méltó papságon kivül szót kell ejtenünk 
a szerzetesrendek rendkivüli elterjedéséről az utóbbi évek 
alatt. Az elmélkedő életű szerzetesrendeknél sokkal nagyobb, 
valóban csodás módon szaporodtak el a keresztény fele-
baráti szeretet szolgálatában működő különböző szerzetek. 
Passzionisták, redemptoristák, Ferencz-rendiek, Jézus-tár-
saságiak, karmeliták, klarisszák, szürke-nénikék, a Jó 
pásztorról nevezett nővérek, Miasszonyunk szolgálói, mind 
birnak már itt virágzó intézetekkel. De Meaux vicomte 
igy irja le elterjedésüket: Az itteni, mindeneknél lármásabb 
s mozgalmasabb társadalom közepette találkoznak lelkek, 
kik magukba térve hallgatnak a Mester szavára és szabad-
ságuk teljes gyakorlatában maguknak választják azt, 
amit az evangélium a jobbik résznek nevez. Ez élni vágyó 
nép körében vannak lelkek, kik keresik az önmegtartóz-
tatást. A függetlenség ez országában akadnak lelkek, 
kiknek egyedüli vágya: engedelmeskedni. A polgárok 
egyenlőségére büszke s féltékeny ez országban bőven 
teremnek a lelkek, kik sóvárognak, hogy az emberfaj 
kitagadottjait szolgálhassák. A munka által gazdaggá lett 
ez országban annyi férfi s nő arra szánja magát, bogy 
dolgozzék azon szilárd elhatározással, hogy szegény marad 
és a szegénységbe helyezi legfőbb vágyát s javát. E jelen-
ség bizvást meglepő lehet a hitetlenekre, és minthogy 
nem képesek ezt maguknak megmagyarázni, leggyakrabban 
vonakodnak azt észrevenni. Ellenben a katholikusok, akár 
az ó, akár az uj világhoz tartozzanak, figyelmes megin-
dulással szemlélik azt, ebben látván a nagy jövő biztosi-
tékát az Egyesült-Államok kath. egyházára. 

Még csak száz éve, hogy ez egyház itt elvetette a 
magot és ma már terebélyes fává nőtt, mely nem támasz-
kodik se királyok kegyére, se változó kormányok szeszé-
lyére, hanem elég önmagának, termékeny vallásos gyü-
mölcsökben. El kell ismerni tehát, hogy a katholiczizmus 
immár teljes polgárjogot vivott ki magának azon termé-
keny földön, honnan egykor ki volt rekesztve és a hová 
idegen gyanánt jött volt. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
— A budapesti pali szent Vincze egyesület ezidei 

közgyűlését folyó 1891. évi márczius hó 15-én vasárnap 
délutáni 4 órakor a központi papnövelde dísztermében 
fogja megtartani. Az elnökség megbízásából a titkár. 

= Meghívó. A Sz. Imre önképző egylet febr. 28-án 
este 6l/a órakor rk. közgyűlést tart. Tárgya: 1. Pénz-
táros-. ellenőr- és 1 számvizsg. t. megválasztása. 2. Esetle-
ges indítványok. 3. M. közgy. jegyzőkönyvének felolvasása. 
Budapest, 1891. febr. 22. Petrus N. János h. jegyző. 

IRODALOM. 
*** Márczius, vagyis sz. József hava közeledésének 

alkalmából nem lehet a legmelegebben nem ajánlani a 
következő, gyönyörű tartalmú kis füzetet : „Márcziusi 

Ibolyakoszoru szent József tiszteletére. Fűzte Rosty Kál-
mán, S. J . A főt. érs. hatóság jóváhagyásával. Kalocsán, 
1891. 16-r. 132 lap. Ara a szép aranyszinnyomásu képpel 
díszített könyvecskének 30 kr. Kapható a kalocsai Jézus-
társ. kollégium igazgatóságánál. 

Izleltetőül közöljük a nagyérdemű szerző előszavát, 
a mely műve homlokát díszíti. 

„Márczius sz. József hónapja. Hisz ő a mennyei már-
cziusi ibolya, közös virága az elmúló télnek s a nyíló 
tavasznak ; mely az ó-szövetség téli rögében gyökerezve, 
az üdv tavasz napján fakadt ki s illatával, erényeinek 
kenetével betölté az eget és a földet. Mint Jézus nevelő 
atyja és szűz Mária tiszta jegyese, különösen arra vau 
hivatva, hogy e két szent Szív erényeit magába fölvévén, 
azokat reánk is visszatükrözte«se és azok malasztkincseit 
reánk leáraszsza. Mint a legelső anyaszentegyház védője,, 
napjainkban IX. Pius pápától a kath. egyház főpártfogó-
jává emeltetett, hogy. az újkori Heródesek ellen megoltal-
mazza. Mint a szent család földi őre s feje, — most is a 
ker. családok és nevelő házak természetszerű pártfogója 
és példaképe. Ezért e müvecskét főkép a csaladoknak s 
növeldéknek ajánlom ; benne márczius hó egyes napjaira 
áhitatgyakorlatokat, olvasmányt és alkalmas szavalatokat 
találnak. Kérjék szent Józsefet, hogy a szerzőnek ki esz-
közölje a boldog halál1) kegyelmét, melynek ő fő párt-
fogója. 

Kalocsán, szűz Mária és sz. József eljegyzése ünne-
pén, 1891. jan. 23. Rosty Kálmán S. J . 

V E G Y E S E K . 
*** Örömmel jelentjük, hogy Pázmány Péter ösz-

szes müveinek kiadása már biztosítva van. Megrendelések 
tehetők a tud. egyetem hittudományi karának dékáni hi-
vatalánál. A megrendelések közvetítését e lap szerkesztő-
sége szívesen elvállalja. 

— Mély tisztelettel vettük az esztergomi főkáptalan 
meghívóját az Istenben boldogult Simor János, bibornok, 
Magyarország herczegprimása, esztergomi érsek ur lelki 
üdveiért f. é. febr. 26-án reggeli 9 órakor tartandó ünne-
pélyes gyász istenitiszteletre. 

— Bajor józan ész! Bajorországban a katonaságot 
a hires „magyar interconfessionalis tökéletes viszonosság" 
mintája szerint u. n. simultán istenitiszteletre kezdik szo-
rítani, vagyis katonai predikácziókat tart, hol kath. hol 
prot. lelkipásztor vegyes vallású hallgatóság előtt. Igy 
például minap Rodde prot. lelkész 700, többnyire kath. 
katona előtt hitoktásában a 30 éves háborúról szólt, gya-
lázva a kath. hitet és egyházat. Elképzelhetni a botrányt 
— a kath. katonaság körében. A speyeri püspök már 
tiltakozott az ily „viszonos" hitoktatás ellen. 

Szerkesztőségi telefon. 
A „kath. autonomia" iránt a fővárosban megindult mozgalom 

folytán létre jött s f. hó 19-e'n megtartott értekezletről a jelentést 
lapunk következő számára voltunk kénytelenek hagyni. 

Első kegyelemnek eszközölje ki azt, hogy még sokáig éljen 
köztünk. A szerlc. 

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

Budapest. 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.11 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

ÔTYENEDIK ÉYFOLYAM. 

itiMiiiiiiiitiiiiiiii.i 
: Előfizethetni 
: minden 
Ë kir. postahivatalnál ; 
ï Budapesten a szerkesz-
Ê tőnél, és Rudnyánszky 
i A. könyvnyomdájában, 
Ë IV., Papnövelde-utcza 
E 8. sz. alatt, hova a ne-
Ë taláni reclamatiók is, 
E bérmentes nyitott levél-
Ë ben, intézendök. 

Budapesten, február 28 . 17. I. F é l é v . 1891 . 

TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : Az egyház világi hatalma. — Mgr D'Hulst a párisi Notre-Dame szószékén. — Egyházi 
Tudósítás: B u d a p e s t : Katholikus tanitók nagygyűlése. — Kath. Köztevékenység. A „Katholikus autonomia" ügyében megindult buda-

pesti mozgalom első nagy üléséről jelentés. — Irodalom: Irodalmi jelentés. — Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. 

Az egyház világi hatalma, 
III. 

Az egyház világi ha ta lmára vonatkozólag 
van még egy nézet, mely a gallicanismusból fej-
lődött ki és azt t a r t j a , hogy az egyháznak világi 
dolgokban csak irányadó vagyis directiv hatal-
ma van. A „potestas directiva" elnevezést már 
Gerson, a párisi egyetem hires kanczellárja 
használta, ö azonban a pot. directiva a la t t ugy-
látszik inkább a „potestas indirecta" elméletét 
értette, min t ezt szavaiból következtetni lehet ; 
Gerson ugyanis „in sermone de pace et unione 
Graecorum" ezeket mond ja : „Nec dicere opor-
tet , omnes reges vei principes haereditatem 
eorum vei t e r ram tenere a papa, ut papa ha-
beat superiori tatem civilem, similem et juridi-
cam super omnes, quemadmodum aliqui imponunt 
Bonifacio octavo. Omnes tarnen homines, princi-
pes et alii, subjectionem habent ad papam, in 
quantum eorum jurisdictionibus, temporal i ta te 
et dominio abuti vellent contra legem divinam 
et naturalem, et potest superioritas illa nomi-
nar i potestas directiva et ordinativa potius quam 
civilis et juridica." A directiv hatalom védői-
hez tar toznak ujabb időben Gosselin „A pápa 
hatalmáról" czimű könyvében, valamint Moulart 
„Az egyház és állam" czimű munkájában. Mou-
lar t azt állítja, hogy a közvetett hatalom rend-
szerét Bellarmin te t t e népszerűvé, ha ugyan nem 
ő maga volt szerzője is. Ezen állí tást azonban 
nem lehet elfogadni; igaz. hogy Bellarmin és 
Suarez a pot. indirecta elméletét alaposan meg-
bizonyították és védelmezték ; de az egyház, mint 
a felhozott esetekből kitűnik, már azelőtt is 

gyakorolta. Gosselin a római pápák ellenkező 
gyakorlatát , különösen a középkoron át, a ke-
resztény népek és nemzetek tör ténelmi fejlődé-
séből és közjogából akar ja levezetni; el kell 
ismerni, hogy a római pápák világi hatalmának 
egyik jogforrása a keresztény népek általános 
elismerése volt ; de ezenkívül még sokkal erő-
sebb jogczim is létezik, és ez egyházi és neve-
zetesen a pápai joghatóság isteni eredete. III. 
Incze pápa, mint láttuk, e két jogczim között 
határozot t különbséget tesz és a szóban levő 
ha ta lma t egyenesen Istentől származtatja. A 
directiv hatalom elmélete, ha szoros értelemben 
vétetik, a syllabus által elitélt 23. tétel alá esik, 
mely azt mond ja : „Ecclesia vis inferendae po-
tes ta tem non habet, neque potestatem ullam 
directam aut indirectam." A syllabushoz csatolt 
körlevélben pedig IX. Pius pápa azon véleményt 
kárhoztat ja , mely szerint az egyháznak semmit 
sem kellene elhatározni, ami földi dolgok hasz-
ná la tá ra vonatkozik. Hogy pedig az egyháznak 
kényszerítő ha ta lma van, azt már XXII. János 
pápa a „Licet juxta" kezdetű hitágazati bullá-
ban mondta k i : „Corporalis est a Christo coactio 
Ecclesiae permissa," és ezen hatalmat eredetileg 
nem a földi uralkodóktól, hanem Krisztustól 
kap ta : „originaliter non ab imperatore, sed ab 
ipso Christo." VI. Pius pápa pedig, az „Aucto-
rem fidei" czimű bullában, az ellenkező tanítás-
ról azt mondja : „Inducens in systema alias 
damnatum ut haereticum." Prop. IV. et V. Már 
pedig, ha az egyháznak világi dolgokra vonat-
kozólag pusztán csak tanács- vagy irányadó ha-
ta lma van, akkor kényszerítő hatalmat nem 
gyakorolhat, mert kényszert gyakorolni pusztán 
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lelki ha ta lommal nem lehet. Nem mondjuk azt, 
hogy a directiv ha ta lom védői ezen elmélet min-
den következményei t is elfogadnák, igy például 
Moular t is tu la jdoni t az egyháznak kényszerí tő 
bünte tő ha ta lmat , csakhogy szerinte az egyház 
súlyos tes t i bün te téseke t nem alkalmazhat , mer t 
a lelki ha ta lomnak lényegénél fogva a tya inak 
kell lenni. A „potes tas directiva et indi recta" 
rendszerek foga lomköre i t a dolog természeténél 
fogva sem lehet minden egyes esetben szorosan 
elkülöniteni , minek következtében könnyen meg-
eshetik az, hogy a directiv ha ta lom védője egyik-
másik kérdésben egyetér t a közvete t t ha ta lom 
elméletével, nem is emlí tve azt, hogy a „direc-
t iv" elnevezés a la t t néha, min t Gersonnál lá t -
tuk , a közvete t t h a t a l m a t is ér t ik . 

A directiv ha ta lom védői, m in t emi i te t tük , 
arra hivatkoznak, hogy a pápák középkori egy-
házpoli t ikai h a t a l m a a keresztény népek nem-
zetközi jogából származott , amennyiben a keresz-
tény nemzetek az erkölcsi és jogrend fenn ta r t á sa 
és megvédelmezése czéljából a római pápát , a 
kereszténység közös a ty já t , ezen kimagasló ha-
ta lmi állással felruházták. Nem lehet tagadni, 
hogy ezen tö r téne lmi tényező a római pápák 
egyházpoli t ikai ha t a lmának kifejlődésében lénye-
ges befolyást gyakoro l t ; de másrészről azt is meg 
kell engedni, hogy azon kiváló állás, melyet a 
római pápák a középkorban a keresztény népek 
és fejedelmekkel szemközt elfoglaltak, t e temes 
részben alapját és gyökeré t a p r imátus is teni 
szervezetében és joghatóságában birja. A keresz-
tény népek és fejedelmek elismerése szükséges 
ugyan ar ra nézve, hogy az egyház a világi dol-
gokra vonatkozó őt i l lető h a t a l m á t gyakorol-
hassa, de nem lehet mondani, hogy ezen elismerés 
egyedüli forrása volna. Más a jog, és más a jog-
nak gyakorlása és érvényesitése ; lehe tnek ugyanis 
idők és viszonyok, midőn ezen jog gyakor lása 
az egyház és a hivek ká rá ra volna, ilyen mos-
toha körülmények között a keresztény bölcseség, 
melyhez tar tozik a jogok gyakorlását szabályozni 
és mérsékelni, nem fogja megengedni, hogy az 
egyház ezen jogá t egész ter jedelmében érvénye-
sí tse; ebből azonban nem következik, hogy a 
jog, magában véve is, megsemmisül t vo lna ; csak 
a szükséges előfeltételek hiányoznak, melyek a 
jog gyakor lásá t üdvössé és áldásossá tehetnék. 
Azért ha a keresztény nemzetek és uralkodók 
mind a római pápában ismét a közös lelki a tyá t 
és vezért t isztelnék és t e t t l eg elismernék, senki 

sem akadályozhatná az egyház fejét, hogy egész 
t e r j ede lmében azon befolyást és ha t a lma t gya-
korol ja , melye t Krisztus egyházának adot t mind-
ar ra nézve, ami az emberiekben bármi módon a 
lelkek üdvösségére vonatkozik. -j-

Mgr D'Hulst a párisi Notre-Dame szószékén. 
Az Isten igéje hirdetésének korszerűségére és ele-

gancziájára nézve kétségkívül első szószék a világon a 
párisi Notre-Dame, a párisi főszékesegykáz szószéke. I t t 
született meg a konf'erenczia-beszéd, az ős prédikáczió 
modern alakja. Innen -indult ki körútra a világon Lacor-
daire, Ravignan, Félix és Monsabré szónoki hirneve, di-
csősége. E négy legkiválóbb notre-damei hitszónok évekig 
tartot ta varázshatalom alatt a világ e leghíresebb szószé-
kének páratlan hallgatóságát. Azután ott hagyta e fényes 
hallgatóságot és átadta más papnak a szónoki ragyogás 
szent kötelességét. Monsabré atya tizennyolcz évig fejtegette 
a dogmatikát. Tavaly bevégezte a négy utolsó dolgokkal, 
— a mennyországgal az igazság, a pokollal a gonoszság 
számára. Örökségét mgr d'Hulst, a párisi katholikus egye-
tem rektora vette át, nem stréberségből, nem tolakodás-
ból, nem -fennhéjázásból, hanem főpásztorának apostoli 
meghívásából és küldetésével. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mgr 
D'Hulst első konferenczia-beszédének exordiumát szószerint 
közölhetjük Magyarország müveit kath. közönségével. 
Monsabré atya a keresztény hittant fejtette ki ; mgr 
d'Hulst a keresztény morált, a keresztény erkölcstant és 
erkölcsöket fogja bemutatni a konferenczia-beszédek ele-
gáns koloritjában. 

Mgr d'Hulst, a kiről aggódva kérdezték sokan, hogy 
lesz-e akcziója, lesz-e elég hangja, hogy hivatásának oly 
nagy is hires élődött után méltóan megfeleljen, egy csa-
pásra meghóditotta a notre-damei szószék kényes hallga-
tóságát ; kielégített minden igényt. Első beszédjét igy 
kezdte : 

„Eminencziád! 
Főt. Püspök Ur!3) 
Uraim ! 

A szerénység rendszerint azt tanácsolja annak, a ki egy 
nagy mü folytatásának kötelességét vállalja magára, hogy 
vallja be elégtelenségét, akár a pályát tekintve, a melyre 
lép, akár azokhoz hasonlítva magát, a kik után követ-
kezik. 

A szerénységnek ez a módja reám nézve igen köny-
nyü lehet. Ez a szószék, melyre engem ma az engedel-
messég léptetett fel, oly visszhangokat őriz, melyek min-
den összehasonlítást vakmerőséggé minősítenek. Reám 

!) Kimondhatatlan nagy szolgálatot tenne valaki, ha tollfor-
gatásban kiválóan jártas, a magyar szépirodaiovi köre'ben számot 
tevő és alapos theologiai műveltséggel biró néhány férfiút gyűjtve 
maga köré, a notre-damei konferenczia — beszédeknek félszázadnál 
jóval tovább terjedő cyklusát teljesen átültetné irodalmunkba. 
Ez — a magyar nemzeti művelődés körében számot tevő, becsüle-
tet szerző munka lenne. A szeri:. 

-) Richard bibornok, párisi érsek. 
3) Mgr Denéchan, tullei püspök. 
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nézve tehát , nemde, igazán legjobb lesz, ha feladatom 
nagysága előtt egészen — eltűnöm ? De hála Istennek, a 
feladat eme nagysága nincsen a tehetségek egyenlőtlen-
sége önkényére hagyva ; az én feladatom nagysága két 
alkotó részből á l l : küldetésem törvényszerűségéből és 
tanításom erejéből. 

Lássuk előbb a küldetést ! Nélküle — ember midőn 
másokhoz beszél, nagy vakmerőséget követ el, hogyha 
mesterükké akar ja magát tenni. A katholikus egyházban 
nem taní that senki, csak a ki erre küldve van. Az Atya, 
kitől van minden, küldé az ő Igé j é t ; a megtestesült Ige 
küldé az ő apostolait ; az apostolok it t hagyták utódaik-
nál az isteni misszió örökségét. Ezt az örökséget eminen-
cziád személyesen vette át Jézus Krisztus helytar tó jának 
kezeiből. Hanem önt erre annak a férfiúnak bizalma 
jelölte ki, a kit *) velem együt t ön atyjának nevezett, a 
kinek önben szeretettel teljes gondosságát, szelid erős 
lelkét s fáradhatat lan önfeláldozását lá t juk újjászületni . 
Oh engedje meg, eminencziád, hogy megemlékezvén arról, 
a mi ő nekem vala, tisztes képét magunk elé ide idéz-
zem ! Mennyire szereté ő ezt a notre-damei összejövetele-
ket ? ! Mily atyai büszkeséggel legelteté az ő szép, az ő 
kedves tekintetét , majd ezen a beláthatat lan hal lgatósá-
gon, majd pedig a szónokon, a ki ezen a szószéken a 
prédiká tor szerzetesek dicsőséges hagyományai t folytatva 
tovább szövé ! Szemein keresik és szivem fel is ta lál ja őt 
ma — ott az ön oldala mellett . Az ő elnéző gyengédsége 
meg fogja önnek bocsátani, hogy az én gyöngeségemre 
merte bízni a fensőbb szent tanításnak ezt a müvét. 
Mintha épp most látnám, miképp emeli fel, önnel egy-
szerre, felszentelt jobbjá t , hogy megáldjon engem. E n 
egész erőmet ebből a misszióból merítem, melyet önöktől 
kettejöktől kaptam. 

Erőmet merítem továbbá a tanból is, melyet hir-
detni fogok. 

Teljes 18 év alatt, uraim, sz. Domonkos egy méltó 
fia, aquinói sz. Tamás egy igaz tanítványa, Lacordairenek 
egy nemes testvére, az önök szeme előtt leleplezé a ke-
resztény hitvallás magasztosságait , a mi dogmáink har -
móniáit , hi t t i tkaink bámulatos világrendszerét. Az apolo-
getika, a hitvédelem vitái után ide hozta folytatásul a 
demonstrácziónak, az igazolásnak és bebizonyításnak azt 
a hathatós alakját , a mely az igazságnak bő és igaz 
kifejtésében áll, és a mely hasznot nem akar húzni csak 
az igazságból. 

Hanem az ember nem csupa ész és értelem ; az 
ember akarat is és érzelem. Ha a dogma megvilágít ja az 
észt ; a morál vezérli a cselekvést, törvényeit rászabja az 
emberi sziv lelkesedésére. Az e szószéken megkezdett 
fensőbb tanítás tehát, természetes egymásutánban, a ke-
resztény morál fej tegetésére vezetett el bennünket . Es ez 
a sorrend egymaga eléggé igazolja választásomat, a mely 
a morált tet te konferencziáim tárgyává. 

Más inditó ok is parancsolta nekem ezt. Mielőtt e 
szószékre föllépék, oda állí tottam magamat a hal lgatóság 
elé, a melylyel találkozni kötelességemmé vált. Igyekeztem 
elképzelni azt a lelki állapotot, a melyben vannak azok 

l) Guibert bibornokot, az elhunyt párisi érseket érti. 

az emberek, a kik ide jönnek kérni a kath. egyházat, 
hogy mondja el nekik, a mit hirdetnie kell az élet 
problémájáról. Oda illesztettem fülemet a hallásra és ugy 
látszott mintha zúgást hallanék, zavarost, hasonlót a ten-
gernek ama nagy zajához, a melybe ezerféle hang ömlik 
és vegyül össze. I t t vannak — keresztények, hitökhöz hivek 
és szilárdak. Ezek a hitet mindenütt megtámadva látván, 
követelik, hogy védelmezzük azt. íme mások, kiknek meg-
győződése inog ; ezek azt kérik, hogy segítsünk nekik 
hitöket megerősíteni. Mások teljesen elvesztették gyermek-
koruk hitét, és ők azt sajnálják ; vannak, kiknek nem is 
volt hitök soha, s most érzik, hogy az nekik hiányzik. 
Némelyeket az igazságtól egész nagy rendszer korlátai 
választanak el : ezek foglyok, kiket ki kell szabadítani. 
Vannak, kik más törvényt nem ismernek, mint a véleke-
dés szeszélyét : ezek a szellemi élet nomádjai, kiket állandó 
lakóhelyre kell szoktatni. Nemde ugy látszik, mintha 
minden nyelven beszélni akarna az, a ki egy-egy szóban 
annyi különféle felhívásra feleletet adni készül ? Es mégis, 
uraim, azt megtenni kötelesség akkor, midőn — az ember 
oly hal lgatósághoz szól, a mely az egész mai társadalmat 
összevonva képviseli. 

Talán a tá rgyalásra felvett tárgy megválasztása 
maga fogja megadni a feladat megoldását magát is. 

(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Budapest , febr. 26. Katholikus tanítók nagygyűlése. — 
Midőn sok évvel ezelőtt az első általános magyar 

tanitó-gyülés nagy garra l s mindennemű csábos jelszavak 
hangoztatásával, melyet az azóta nagyon is ösmeretessé 
lett klikk a szétküldött fölhívásokban és a sajtó nagy 
részében folytatott , még csak az előzetes előkészítés stá-
diumában vala, e sorok irója a katholikus sajtó terén és 
illetékes helyeken határozot tan ellenezte a katholikus 
tanitók részvételét ezen felekezetnélküli, tehát valláselle-
nes gyülekezetben. Hangsúlyoztam az Ur igéjét, mely 
szerint : qui non est mecum, contra me est, et qui non 
seminat mecum, dispergit. Uta l tam továbbá a nevezett 
gyűlést előkészítő tényezők ismeretes katholikusellenes 
múlt jára , melyet a szerepelhetnémség viszketegéből föl-
vett álarcz nem takarha to t t el. Rámuta t t am — a többi 
érvek mellőzésével — végül arra is, hogy következetlen-
ség volna részünkről, külön katholikus kerületi tanító-
egyesületek mellett, a felekezetnélküli mis-más tanító-egy-
letektől való tar tózkodás szorgalmazása mellett, beleolvadni 
az általános zagyvalékba. 

Több jeles kath . tanitó akkor zokon vette ez érve-
lésemet és hivatkozva magas egyházi tekintélyre, valamint 
az előkészítő tényezőktől kapot t mézes-mázos ígéretre, 
ar ra unszolt, hogy bízzam reájuk, majd ők megtérítik az 
általános tanitó-gyülést . 

Nem lévén tanitó, hanem a katholikus sajtó szerény 
munkása, ugy vélekedtem, hogy addigi fölszólalásaimmal 
eleget te t tem publiczistai kötelességemnek s várakozó 
álláspontot foglaltam el annál is inkább, mivel magas 
egyházi részről a katholikus tanitók résztvétele az orszá-

1.7* 
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gosnak czimzett általános tanitó-gyülésben végre is csak 
;próba gyanánt engedtetett meg. 

Azóta ez a kisérlet is meggyőző bizonyítékká lett 
kezdettől fogva kifejezett aggodalmaink beigazolására. A 
katholikusok, kivált a tanitás s nevelés ügyével avatottan 
foglalkozó köreink meggyőződtek arról, bogy a heterogén 
elemek, ha együvé gyűjtetnek is, mindig széthúznak és 
üdvöset alkotni annál kevésbé képesek, minél inkább 
negativ alapon indul ki minden törekvésük és minél több 
idegenszerű anyagot akarnak vegyíteni a népoktatásnak 
a nemzeti géniusz által vezéreltetni hivatott hagyományos 
szellemébe. Maga a kormány is, még Trefort idejében, az 
első országos tanitó-gyülések egyes túlkapásain okulva 
annyira bizalmatlanná vált irántuk, hogy szükségesnek 
vélte behozni az előzetes czenzurát és még azután is 
megtagadni azok hivatalos jellegét. Megtörtént, hogy a 
tanítók felekezetnélküli gyűlése összeférhetetlennek bizo-
nyult a kormány felekezetnélküli oktatásügyi politikájával, 
ujabb bizonyságául annak, hogy a pozitív vallásos alap 
nyilt vagy akár hallgatag mellőzése okvetlenül nyilt vagy 
csak ideig-óráig palástolható föloszlásra vezet; mert ha 
az országos tanító-gyűlésen állana, ez már rég nyílt bizal-
matlanságot szavazott volna a közoktatásügyi kormánynak, 
viszont ez, ha nem tekintene a bekövetkezendő kellemet-
lenségekre. melyek a felekezetnélküli oktatásügyi politikára 
magára háramlauának, éppenséggel betiltaná a nevezett 
gyűlések tartását. 

Ily körülmények között nem lehet csodálni, hogy a 
katholikus tanügyi férfiakban mind élénkebb vágy támadt, 
külön országos katholikus tanitó-gyülést szervezni. Ámbár 
a protestánsok a maguk részéről ebben némileg meg-
előzték őket. amennyiben azok az utolsó egyetemes 
tanító gyűlés alkalmával külön protestáns tanitó-gyülést 
rendeztek és együttes erővel igyekeztek határozataikat 
amabban érvényesíteni annyira, hogy a íelekezetnélküli 
egyetemes tanitó-gyülésre s határozataira rányomták az 
ő felekezeti bélyegüket; épp ez által tették lehetetlenné 
az „egyetemes" és „országos" jelzővel űzött visszaélés 
további folytatását. Most tehát a katholikus népoktatás 
tényezőire nem maradt más választás, mint amit kezdettől 
fogva kellett volna tenniök. hogy még piasszive se lát-
szassanak a jellemzett általános tanító-gyűléssel bárminemű 
összeköttetésben, amely gyűlés nagyjában már jó ideje 
csak protestáns felekezeti vagy állami népoktatásügyi 
intézetek protestáns vallású vagy éppen vallástalan tan-
férfiaiból áll. 

A katholikus tanítók azonban az akczió terére akar-
nak lépni. Lelkes férfiak álltak a mozgalom élére és ma 
már megalakulva látjuk az országos katholikus tanitó-
gyülést előkészítő bizottságot. 

E gyűlést örömmel üdvözöljük, annál nagyobb öröm-
mel, midőn látjuk, hogy ft. dr Steiner Fülöp székesfehér-
vári püspök ur ő méltósága kegyeskedett annak véduök-
ségét elfogadni és hogy más főpásztoraink is hozzájárultak 
annak költségei fedezéséhez; és igy teljes reményünk van 
arra. hogy a nemes czél a magyar katholiczizmusnak és 
a legtöbb népiskolával bíró kath. egyháznak e hazában 
és ennek összes közművelődési tényezői körében elfoglalt 
állásához s hivatásához méltón fog sikerülni. 

Egy országos kath. tanitó-gyülés azonban magában 
véve nem önczél, nem is abszolút jó. A kath. egyház 
isteni szervezete méltán nélkülözheti azt, és hazánkban a 
kath. népiskolai tényezők ugy a vezetés, mint a végre-
hajtás terén annyira kiegészítik egymást, annyira egybe-
vágnak a tanitás s nevelés magasztos czéljainak sikeres 
előmozditásában, hogy azt az orsz. kath. tanitó-gyülés 
sem tehetné tökéletesebbé. 

De azért korántsem lehet kétségbe vonni ennek re-
latív jóságát s czélirányosságát hazai viszonyaink köze-
pette. Es pedig igen -hasznosnak, sőt szükségesnek véljük, 
hogy tanitóink ez országos gyűlésen lássák és megismer-
jék a magyar katholiczizmus vezérszerepét a közművelődés 
minden terén és hogy ebből erőt merítsenek Isten, király 
s haza magasztos érdekeinek minél sikeresebb szolgála-
tára ; és egyúttal lássák, hogy a kath. egyházi s világi 
értelmesség velük érez, nemes munkásságukat osztja, ba-
jaikat s óhajaikat ismeri, helyzetükön — amennyire s 
ahol szükséges, pedig sokban igen is szükséges — javí-
tani akar és elismerésével nem fukarkodik. Másfelől az 
ország is látni s meg fogja ismerni, mily nagy s tekin-
télyes haderőt állit tanítóiban a katholiczizmus a magyar 
nemzet hazafias s kulturális érdekeinek ápolására s fej-
lesztésére : nevezetesen mily nagy előhaladást tett a kath. 
népiskola a népnevelés terén s a magyar állameszme ter-
jesztésében annyira, hogy ahhoz foghatót sem az állam, 
sem a felekezetek népiskolái fölmutatni nem képesek. E 
tekintetben igen ajánlatosnak mutatkoznék statisztikai 
adatokat gyűjteni és külön füzetben az országos kath. 
gyűlés alkalmával közzétenni, hasonlóképp és ezzel kap-
csolatban el lehetne készíteni Magyarország oly földabro-
szát, mely a nem magyarajku nemzetiségek közt vallás-
különbség szerint a magyar nyelv ismeretének elterjedé-
sét föltüntetné az ország előtt; ezen egyúttal a népnevelés 
összes jelenségeit kimutató adatokat is lehetne bemutatni, 
bizonyságául annak, mily nagy áldozatokat hoz a katho-
liczizmus a népnevelés előmozdítására és mily óriási ha-
ladást tett népoktatásügye. 

Ismerjük a kezdet nehézségeit, mégis reméljük, hogy 
a kath. tanítók első nagygyűlése fényes erkölcsi sikert 
fog aratni, ha népoktatásügyünk összes barátai szóval és 
tettel hozzá fognak járulni annak előmozdításához, meg 
lévén győződve, hogy ott nem csupán érdemes tanitóink, 
de a magyar katholikusok szemefénye, népoktatásügyünk 
lesz képviselve. 

A szervező előkészítő bizottság bizonyára meg fog 
tenni mindent, hogy a gyűlés ne legyen elszigetelt törek-
vések színhelye, hanem az összesség közös érdekeinek s 
összműködésének visszatükrözése, emelendő a katholikusok 
önérzetét s tiszteletet parancsolván barát- s ellenfélnek 
egyaránt. -f-

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A „Katholikus autonomia" ügyében megindult buda-

pesti mozgalom első nagy üléséről jelentés. 
Körülbelül 80 előkelő világi és egyházi kath. férfiú 

ült össze f. hó 19 én délután 6 órakor a belvárosi plébánia 
termeiben, abból a czélból, hogy meghallgassa a kath. 
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autonomia létesítésének előkészítésével megbízott küldött-
ség jelentését és tervezetét. Mi minden megjegyzés nélkül 
szorítkozunk az esemény historicumára, lefolyására. 

Jelen voltak a többi közt : Kamermayer Károly, 
Gerlóczy Károly polgármesterek, Forgó István, br. Lipthay 
Béla, Morlin Imre, Kléh István, Rácz Károly, Gombái-
Tivadar, dr Toldy József tiszti főügyész, dr. Gebhardt 
Lajos főorvos s több más fővárosi bizottsági tag, Polonyi 
Géza, Győr ff y Gyula, Nagy István, Horánszky Nándor, 
Zboray Béla, Firczák Gyula, Jakabffy István, Országh 
Sándor és Bittó István országgyűlési képviselők, Ribáry 
József, Luczenbacber Pál főrendiházi tagok, Hoffmann 
Pál, Csillag Gjula, Sághy Gyula, Poór Imre, Kisfaludy 
Béla, Aschenbrier A. egyetemi tanárok, Marton Alajos, 
Éberling Antal, Dessényi József, Hindy Kálmán, Erczhegyi 
Ferencz, Baintner Imre, dr. Hortoványi József, Szemnecz 
Emil, Gabler Lajos, dr Sik Sándor ; Bogisich Mihály espe-
res, prépost-plébános, Romeiser József prépost-plébános, 
Kurcz Vilmos és Dégen Titusz plébánosok, Való Simon 
pápai kamarás, Szászy László nyug. kúriai biró, Burg 
Károly kir. táblai biró, Csiky József kir. ügyész s többen. 

Horánszky Nándor orsz. képviselő jelentette, hogy 
a ki, a gyűlést összehivta, Királyi Pál, udvari ebédre 
hivatalos, s egy elnököt kér választani a tanácskozás 
vezetésére. Zajos „éljen Horánszky!" felkiáltások után 
Horánszky elfoglalja az elnöki széket s jegyzőkül Győrffy 
Gyula orsz. képviselőt, dr Sik Sándort és Szemnecz Emilt 
kéri fel. 

Erre az előkészítő bizottság eddigi működéséről 
Polonyi Géza számolt be, különösen hangsúlyozván, hogy 
ama bizottságnak egyedüli feladata az volt, hogy a fővá-
ros polgárai körében oly mozgalmat indítson meg, a mely-
nek czélja a róm. kath. és görög-katholikus egyház részére 
az önkormányzat sürgetése. Tehát minden olyan irányú 
gyanúsítás teljesen alaptan, mintha e mozgalomnak czélja 
nem a kath. autonomia létesítése, hanem egy katholikus 
párt alakitása volna. Polonyi Géza ezután fölolvasta a 
bizottság által kidolgozott javaslatot, a melyet a követ-
kezőkben ismertetünk : 

„A magyarországi római és görög egyesült katholi-
kusok a hitélet fejlesztésére, az összetartozás eszméjének 
hirdetésére és a magyar állameszmének megszilárdítására, 
a mihi justum — alteri aequum jelige alatt, a vallás-
felekezetek iránti türelmességnek és az apostoli király 
felségjogai iránti tiszteletnek előre is kitűzött korlátain be-
lül az egymás között való és a magasztos czél elérését biz-
tosító egyetértésre törekedve törvényes uton és békés 
eszközökkel az egyházi önkormányzatnak szervezeti czél-
jából mozgalmat indítani szándékozván, a mai értekezleten 
megjelent fővárosi polgárok egy 100 tagból álló előké-
szítő bizottság megalakulását határozzák el." 

Az előkészítő bizottság szervezeti szabályzatának 
javaslata ez : 

„Szervezeti szabályzat: 
1. A magyarországi római és görög egyesült katho-

likusok egyházi önkormányzatának szervezése lévén a czél, 
az előkészítési bizottságba, amely egyelőre 100 tagból 
alakítandó meg, a görög egyesültek képviseltetéséről is 
•gondoskodni kell. 

2. A 100-as előkészítő bizottság saját kebeléből 
tanácskozásainak vezetésére egy világi elnököt és két 
alelnököt és pedig egyet a világiak, egyet az egyháziak 
közül választ. 

Az előkészitő bizottság az elnök javaslatára 3 jegy-
zőt választ. 

3. A megalakult 100-as bizottság mindenek előtt a 
felmerülő költségek gyűjtése és fedezése czéljából egy öt 
tagból álló pénzügyi bizottságot választ. 

A pénzügyi bizottság saját kebeléből egy elnököt, 
egy pénztárnokot és egy ellenőrt választ. 

A pénzügyi bizottság pénztárnoka a bizottsági elnök 
utalványára teljesiti a fizetéseket, magának a bizottságnak 
számol és ettől nyeri felmentvényét. 

4. A pénzügyi bizottság megbizatik, hogy az elő-
készítő bizottság számára tanácskozási és ezzel kapcsola-
tosan megfelelő irodai helyiségről, nagyobb gyülekezések 
alkalmából pedig külön helyiségről gondoskodjék. 

5. A felmerülendő irodai és levelezési teendők pontos 
végrehajtása czéljából egyelőre egy irodavezető és két 
írnok alkalmazandó, akiknek felvétele és díjazásuknak 
megállapítása az elnökre bizatik. 

6. A 100-as előkészitő bizottság tanácskozásait az 
elnök, ennek akadályozása esetén pedig a két alelnök 
ülésenkint felváltva vezetik. 

7. A 100-as előkészitő bizottságnak feladata a fővá-
rosi római katholikus és görög egyesült katholikusok 
soraiból egy 1000 tagu szervező bizottságot, a főczélul 
kitűzött egyházi önkormányzatnak létesítésénél érdekelt 
és mértékadó minden tényezőnek, tehát ugy a világi 
elemnek, mint a fő és alpapságnak, nemkülönben a főren-
deknek bevonásával megalakítani. 

8. Az 1000 tagu szervező bizottság megalakulásával 
a 100-as előkészitő bizottság működése megszűnik és az 
1000 tagu szervező bizottság önmaga alakítja meg tiszti-
karát és bizottságait s igy különösen a nagygyűlés elé 
terjesztendő, előzetesen az 1000 tagu szervező bizottság 
által elfogadandó programmot." 

Az értekezlet általánosságban egyhangúlag elfogadta 
a javaslatot. 

A részletes tárgyalás során Horánszky konstatálja, 
hogy az akczió csakis a vezérelvekben kifejezett alapon 
mozog s az nem tér el ettől. Ez a kijelentés az értekez-
let általános helyeslése mellett jegyzőkönyvbe vétetik. 

Rácz Károly a görög katholikusok részvételi ará-
nyának megállapítása mellett emel szót. 

Hoffmann Pál nem tartja feladatnak az autonomi-
kus szervezet megállapítását. Önként gyülekező, népgyű-
léshez hasonló gyülekezetnek nem szabad ilyen részletekbe 
belemenni. Mást nem lehet feladatul tűzni, mint a kath. 
autonomia sürgetésére tevékeny akcziót inditani. Világosan 
kifejezendő, hogy csak a kath. autonomia sürgetésére aka-
runk enuncziácziót tenni. 

Polonyi Géza konstatálta, hogy nem vetheti fel ma-
gát a bizottság oly tényezőül, mely meg is valósítja a 
kath. autonomiát. A czél csak mozgalom megindítása az 
egyházi önkormányzat megteremtése érdekében. Emlékeztet 
arra, hogy Berzeviczy Albert államtitkár a miniszter által 
összehívott értekezleten kimondta, hogy a katholikus 
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világ maga sem sürgeti az autonomiát. Ez a mozgalom 
válasz az államtitkár kijelentésére s konstatálni lehet már 
is, hogv a főváros egész katholikus társadalma örömmel 
üdvözli azt. 

A pontozatok változatlanul elfogadtatván, Horánszky 
elnök a százas bizottságot megalakultnak jelenté ki. Ez-
után következett a tisztikar megválasztása. Közfelkiáltás-
sal megválasztattak elnökké gróf Károlyi Sándor, alel-
nökké Királyi Pál, Romeiser József prépost-plébános? 
jegyzők Győrffy Gyula, Sik Sándor és Szemnecz Emil. 
A pénzügyi bizottságba megválasztattak Luczenbacher 
Pál, Jálics Kálmán, Tömöry Károly, Gebhardt Lajos, 
Éberling Antal. A pénzügyi bizottság maga fogja meg-
választani elnökét. 

A végrehajtás módozatait illetőleg Polonyi Géza 
javasolta, hogy mindegyik bizottsági tag ismerősei köré-
ből nyerjen meg tiz-tiz egyéniséget a nagy bizottságba, 
hogy abban a társadalom minden számottevő faktora 
képviselve legyen. 

Dr Való Simon kérdést tett az iránt, vájjon a 
megválasztottak, kik ezúttal jelen nincsenek, elfogadják-e 
a választást ? 

Horánszky Nándor kijelenti, hogy bár hivatalos meg-
bízatása nincs, örömmel jelentheti, hogy tudomása szerint 
ugy gr. Károlyi Sándor, mint Királyi Pál elfogadják a 
megválasztást. 

Baintner Imre kevésnek találja, hogy csak tiz-tiz 
tagot ajánlhassanak a százas bizottság tagjai, óhajtja, 
hogy a vidék is képviselve legyen s mivel egyeseket 
többen is bejelenthetnek, ajánlja, hogy több tagot is jelöl-
hessenek. 

Szemnecz Emil : Az esetben, ha a vidék is belevo-
natik az akczióba, óhajt ja, hogy a százas bizottság rend-
szeresen, egyházmegyénkint egészitse ki magát. Ha ez 
nem történhetik mindjárt most, indítványozza, hogy csak 
azok hivassanak meg, akik vagy fővárosiak, vagy pedig 
itt mint képviselők stb. quasi domiciliummal birnak. 

Sághy Gyula indítványozta, hogy legalább 15 napi 
határidőt adjanak és hogy az ajánlottaktól biztos tudomás 
szereztessék, hogy elfogadják-e a beválasztást. 

Horánszky Nándor határozatilag kimondotta, hogy 
első sorban a fővárosiak és az itt állandóan tartózkodó, 
vagy gyakrabban megforduló vidékiek jelöltessenek az 
ezres bizottságba s az ajánlások 15 nap alatt a belvárosi 
prépost-plébánoshoz, a százas bizottság elnökéhez küldes-
senek. 

A jegyzőkönyv hitelesitésével megbizattak Ho-
ránszky Nándor, Hoffmann Pál, Luczenbacher Pál és 
Győrffy Gyula. 

Az értekezlet az elnök éltetésével este negyed 
nyolczkor ért véget. 

IRODALOM. 
-f- M. t. olvasóink figyelmébe s lelkes pártolásába 

ajánljuk a következő irodalmi jelentést : A dr Kiss János 
szerkesztésében megjelenő Theol. Folyóiratban (1890. IV. 
füzet, 745. 1.) bemutattam A Szentirástan Kézikönyvé-uek 
tervét, melynek kivonatát van szerencsém mellékelni. 

Miután Kegyelmes Főpásztorom és kollegáim közül 
többek részéről a helyeslés és biztatás igéit vettem, hozzá-
láttam tervem valósitásához. Igyekezetem eredménye a 
jelen napig az, hogy a Kézikönyv második kötetének II. 
és III . részével : a Szentírási Régiségtan-nal és a Szent-
írási Hermeneutiká-val immár elkészültem, amelyekre 
ezennel előfizetést hirdetek. 

A Szentírási Régiségtan ára (bérmentes szétküldés-
sel) : 1 fr t 20 kr. (vagy 4 int.) 

A Szentírási Hermeneutikáé (bérmentes szétküldéssel) : 
' 80 kr. (vagy 3 int.) 

A szétküldést f. évi május elsejére helyezem kilá-
tásba. 

Előfizetést csak az itt hirdetett készen levő mun-
kákra fogadok el ; azonban előleges jelentkezést az egész 
Szentirástanra — tájékozásul — szivesen fogadok. 

Még a f. évben sajtó alá jönnek : Szövegkritika és 
a Szentírási nyelvek és — hacsak lehetséges — a Szent-
írási Apologetika is. 

Nagyvárad, 1891. február 16-án. 
Dr. Kar s eh Lollion, 

a Szentirástan tanára. 

Tüzetesb tárgyismeret szerzése czéljából közöljük a 
következő kivonatot a „Szentirástan Kézikönyv*-énei: tervét 
ismertető csikkből : 

A Studium Biblicumnak eddig szokásban volt elő-
adása nem felel meg a tanulás gyakorlati, tehát tulajdon-
képi czéljának. 

Ily őszinte beismerés viszhangja dr Mihályfi Ákosnak, 
a francziaországi papnevelés ismertetőjének, következő 
nyilatkozata : „Nálunk a sok prolegomena foglalja el az 
idő legnagyobb részét s igy azt a czélt, melyért a bibliai 
tudományokat a lelkészkedésre hivatottaknak tanulniok 
kell, nem érjük el . . . A francziaországi szemináriumok-
ban a bibliai tanulmányokat a gyakorlati élet szempontjá-
ból tanítják s ezért a Szentírás helyes megértése, olvasása 
képezi náluk e tanulmány egyedüli czélját." (Hittud. 
Folyóirat, I. 216. 1.) 

„Nálunk a sok prolegomena foglalja el az idő leg-
nagyobb részét." Sajnos, de való. Sőt azt vagyok kény-
telen állítani, hogy a két esztendő fele részben majdnem 
kizárólagosan a Studium Biblicum elméleti tantárgyainak 
van szánva. 

Ám nézzük át azt a kimutatást, melyet a szatmári 
papnevelő hittudományi előadása felől e lapok I. 222. 
lapján közölve találunk. Szakasztott mása ez valamennyi-
nek. A „zsidó és görög szövegmagyarázat" (latin nyelven!) 
nem annyira exegesis, mint inkább nyelvgyakorlás czéljá-
ból történik. De ha a „szövegmagyarázis" kifejezést 
stricte veszszük is : ugyan mennyit végez belőle az illető 
tanár latin nyelven két éven keresztül ? Egyik-másik evan-
géliumból, egyik-másik levélből néhány fejezetet. Ugyan-
annyit az ó-szövetségi könyvekből is. Ez az egész. 

Hát bizony ez nem jól van igy. Igen visszás állapot. 
S ennek az állapotnak — sietek hangsúlyozva megje-
gyezni — nem a tanerőkben rejlik az oka ; annál kevésbbé 
azokban a tanerőkben, melyek az ifjabb nemzedékből 
kerülnek ki, hanem abban a rendszerben, mely; vaskosf 

latin nyelvű Introductiókat, Archaeologiákat, Hermeneuti-



RELIGIO. 135 

kákát ir elő, melyeknek elvégzésére alig elegendő a ré-
szökre kiszabott töménytelen óraszám. Mikép jusson idő 
a Szentírás gyakorlati tanulmányozására, mikor azt majd-
nem teljesen az elméleti tantárgyak emésztik fel ? 

Eltekintve a Studium Biblicum elméleti tárgyainak 
terjedelmétől, a tannyelv latinsága is egyik oka annak, 
hogy az exegesis oly mostoha sorsban részesül. 

l t jaink tudvalevőleg kevés latinsággal jönnek a 
papnevelőbe, mivel a nyelv gyakorlati tanulása gimná-
ziumainkban el van hanyagolva. Alig képesek egy mon-
datot hibátlanul, megfelelő hangsúlyozással kiejteni. Hogy 
ily gyarló előkészültség mellett mekkora kinba és fárad-
ságba kerül, még a jobb tehetségű ifjúnak is ama terje-
delmes latin nyelvű „prolegomenák"-at megtanulni, arról 
csak annak lehet fogalma, a ki evvel évtizedeken át 
vesződik. Hogyan lehetne kimerítő exegetikus tanulmá-
nyokról szó ily körülmények között akkor, mikor az 
elméleti ismeretek magok is szenvednek a latin nyelv 
miatt ? 

Mindazonáltal abból, a mit itt elmondottam, senki 
se következtesse, hogy én ellensége vagyok a latin nyelv-
nek : ellenkezőleg annak, mint a kath. egyház nyelvének, 
fentartását és ápolását kivánom. Belátom, hogy a kath. 
papnak arra szüksége van ; következőleg, mivelhogy a 
gimnáziumban el nem sajátíthatta, a papnevelőben kell 
magát bele gyakorolnia, legalább annyira, a mennyire rá 
neki, mint leendő lelkipásztornak és tudományosan képzett 
papnak szüksége leszen. Hanem azt meg fogják nekem 
engedni, hogy e czélból nem szükséges valamennyi theolo-
giai tantárgyat latinul előadni, illetve tanulni. Az a néhány 
év óta fennálló szokás, mely szerint 3 — 4 tantárgy magya-
rul adatik elő legtöbb papnevelőben, azt bizonyítja, hogy 
a latin nyelv e miatt nem szenved. Ha tehát e szokás 
mellett bizvást maradhatunk, a kérdés csak az lehet: 
mely tárgyak adassanak elő magyarul? Nézetem szerint, 
első sorban a Szentirástan. Miért? Azért, mert a lelki-
pásztornak mindenek előtt a Szentirásnak magyar szöve-
gére van szüksége. Továbbá azért, mert ily módon az I. 
és II. évesek, mint kezdők, nem lesznek túlságosan meg-
terhelve. Tehát aránylag kevés idő alatt sokat lehet elvé-
gezni, sőt — ha az elméleti tantárgyak megkurtittatnak 
oly módon, miként alább jelezni fogom — egy év alatt 
valamennyi elméleti tárgygyal végezhet a tanár s igy a 
második évet egészen exegetikai tanulmányokra lehet 
fordítani. 

Ezek után azt mondom : nem szükséges a francziák 
tantervét magunkévá tenni, kik, hogy a Szentírás kincses 
bányájába juthassanak, „nem tanítanak bevezetéstant, 
régiség- és magyarázattant, hanem gyakorlatilag fejtege-
tik az egész Szentírást." Véleményem az, hogy a kérdéses 
czélt, melyre a francziák annyi súlyt fektetnek, el lehet 
érni (egy német tanárt is kielégítő alapossággal) a mi 
érvényben levő tantervünk szerint is, hanem csak két 
következő feltétel alatt : először hogyha az elméleti tan-
tárgyak anyagát összevonjuk, illetve abból csak a lénye-
gest és korszerűt adjuk elő ; másodszor, hogyha az 
anyagot magyar formákba öntjük. S éppen azért, mivel 
meg vagyok győződve arról, hogy e két feltétel alatt egy 
egész évet gazdálkodhatunk meg az exegesis számára, 

megkísérlem egy magyar Szentirástan Kézikönyv éneiV ki-
dolgozását, ha e vállalatomhoz kartársaimtól a helyeslés 
és biztatás igéjét megkapom. 

Mielőtt tervrajzomat részletesen bemutatnám, elmon-
dom miképp gondolnám én egységes egészszé tenni a 
Studium Biblicum valamennyi ágát. 

Kiindulok a Szentirástannak alaki tárgyából, vagyis 
két f'őczéljából. Egyik : a szent könyvek tekintélyének 
megállapítása apologetikus modorban. Másik : a szent 
könyvek megértése. E szerint a főelágazás következő : 

I. A Szentírás apologiája (azaz : szentírási apolo-
getika.) 

II. Szentírási Hermeneutika. 
Melléi,'ágak : 

I. Szentírási nyelvek. 
II. Szentírási szövegkritika. 
III. Szentirási Régiségtan. 
Mind a három előfeltétele a hermeneutikának ; sőt 

távolabbról tekintve, az apologetika is előkészítő a her-
meneutikára. 

Hogy a nyelvek, a szövegkritika és a régiségtan 
előfeltétele a hermeneutikának, világos ; mert mielőtt a 
hermeneutikai szabályokat alkalmaznók: a) érteni szüksé-
ges a szöveg eredeti nyelvét ; b) tudni kell : helyes-e a 
szöveg kritikailag véve ? és ha nem helyes, azzá kell 
tenni a kritikai szabályok segélyével. Végre c) a herme-
neutikának egyik szabálya azon ismeretek elsajátítására 
utal, melyeket a szentirási régiségtan és az apologetiká-
nak azon része közvetít, mely a könyvek szerzőinek élet-
adatait közli nemcsak, hanem azt is, hogy mikor, hol, 
mely czélból irtak ? 

S igy — a mint látni lehet — a Szentirástannak 
valamennyi disciplinái, a mikor egyenkint önálló tudo-
mány számba jönnek, egy szervesen összefüggő egészet 
tesznek ki. 

A mi a külső beosztást illeti, én az egész Szentirás-
tant részekre osztott két kötetben foglalom össze, eképen: 

Első kötet. I. Rész : Szentirási apologetika. 
II. Rész : Szentirási nyelvek. 

Második kötet. I. Rész : Szentirási szövegkritika. 
II. Rész: Szentirási régiségtan. 

III. Rész : Szentirási hermeneutika. 
Melléklet : Szentirási atlasz. 
Függelékül a két kötethez Exegetikai Szemelvények 

czim alatt egy harmadik kötet járulna : melynek I. része 
gyanánt — mig a többi részek időről-időre elkészülnének 
— megállhatna Vasárnapi sz. Szakaszok czimü munkám. 

A részek terjedelmét illetőleg, következő felvilágosí-
tással szolgálok. 

Aránylag legterjedelmesebb volna az Apologetika, 
mintegy 15 nyomt. iv, melynek egyik részében tárgyalás 
alá jönnének azok a kérdések, melyektől függ a szent 
könyvek tekintélye: tehát az authentia, az integritás, a 
fidedignitas, az inspiratio és evvel kapcsolatosan a kánon 
kérdése. Az Apologetika második részében szóba kerülné-
nek azon ismereteken kivül, melyek a hermeneutikára 
távolabbról előkészítenek, egyes könyvek nevezet szerint : 
főleg azok, melyek leghevesebb támadásnak vannak kitéve, 
de különben is igen fontosak tartalmuknál fogv^. 
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Szentírási nyelvek. Héber nyelvtan a A^osen-féle gram-
matika terjedelmében. S azután a szentirási görög nyelv 
ismertetése. (Felteszem, hogy a gymnasiumban ezentúl is 
elsajátítanak a papi pályára készülő fiatalok annyi görög 
nyelvtani ismeretet, hogy nem lesz szükséges őket gram-
matikára fogni ) 

E füzet terjedelme körülbelül 4—5 iv. 
A Szentírási szövegkritika foglalkoznék a szöveg 

történetével, a variánsok forrásaival, a szövegkritikai kér-
désben szereplő tanukkal és a kritikai szabályokkal. Ter-
jedelme legfeljebb 4 — 5 iv. 

A Szentirási Régiségtan felölelné a zsidó nép tör-
ténetét, Palaestina földrajzi viszonyait; azután ismertetné 
a zsidók vallási (ezt kimerítően), politikai és társadalmi 
régiségeit. 

Terjedelme mintegy 8—10 iv. 
Végre a Szentirási Hermeneutika, mintegy 5—6 

ivnyi terjedelemben. 
Már most, ha az iveket összeszámítjuk, a két kötet 

kitenne összesen mintegy 38—40 nyomtatott ivet, 8-r., 
tehát annyit, a mennyit Schüch magyar kiadású Lelki-
pásztorkodástanának a nagyobbik fele. Ennyi anyaggal 
egy év alatt kényelmesen meg lehet birkózni, főleg oly 
beosztással, hogy a nyelvekre hetenkint csak egy óra 
fordíttatnék. 

E szerint az első év I. felében előadatnék : Apolo-
getika és szövegkritika heti 8 órában ; Nyelvek heti 1 
órában ; 

a 11. félévben : Szentirási Régiségtan heti 4 órában ; 
Szentirási Hermeneutika heti 4 órában ; Nyelvek heti 1 
órában. 

A második év mindkét felében: Exegesis heti 9 
órában. 

A biennális rendszer keretében: 
Első év 1. félében: Apologetika és Szövegkritika 

heti 8 órában. Nyelvek heti 1 órában. 
II. félévben: Exegesis heti 8 órában. Nyelvek heti 

1 órában. 
Második év I. felében : Régiségtan heti 4 órában. 

Hermeneutika heti 4 órában. Nyelvek heti 1 órában. 
II. félévben: Exegesis heti 9 órában. 
E beosztásban az a felötlő, hogy az első év II. 

felében exegesis adatnék elő a régiségtani és hermeneutikai 
ismeretek elsajátítása előtt. De hát eddig is ez történt. 
Ez a biennális rendszer hátránya. 

Ily módon — gondolom — el lehetne érni azt a 
két főczélt, melynek elérésére a Szentirástan tanára tö-
rekszik: megismertetné tanítványaival a szent könyveket 
és beavatná őket Isten irott igéjének fenséges titkaiba. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa legújabb nagyszabású ency-

klikája a társadalmi kérdésről megbízható római hir 
szerint húsvét táján fog megjelenni. 0 szentsége ki fog 
terjeszkedni a kérdés minden megvilágitandó oldalára, 
különösen arra is, mi köze, mi joga és mi kötelessége 
van az állami hatalomnak ebben az egész világot mozgató 
ügyben. Hir szerint ő szentsége de Mun grófot Franczia-
országból magához hivatta, hogy tőle is informácziókat 
szerezzen a kérdés megoldására vonatkozó tényállások és 
felfogások tekintetében. 

-f- Az esztergomi főkáptalan mélt. és ft. Majer 
István vál. püspök, nagyprépost, káptalani helynök elnök-
lete alatt f. hó 26-án Consistoriumot tartott s abban a 
primási székhely iránt egyhangúlag azt a határozatot 
hozta, hogy a székhelynek Esztergomban maradása mel-
lett foglal állást s ez ügyben ő felségéhez a királyhoz 
küldöttséget meneszt. A küldöttség tagjai : Boltizár Jó-
zsef fölsz. püspök, nagyszombati érs. vicarius Markus 
Gy. vál. püspök, pápai praelatus, a közp. papn. intézet 
kormányzója és dr Roszival I. kanonok, országgyűlési 
képviselő. 

= A franczia katholikusok XX. egyetemes nagy-
gyűlése, Párisban lesz, f. é. ápril hó 28, 29, 30, és május 
1-én s 10-ikén a Société de géographie helyiségeiben. Ennek 
az 1891-iki kongresszusnak programmjában az előbbiekéhez 
képest az a változás fog beállani, hogy az eddigi négy szak-
osztály vagy bizottság helyett ötben fognak a kongresszusi 
tagok dolgozni. Az eddigi 4 szakosztály vagy bizottság igy 
következik egymás után: 1. Hitterjesztés, ima, keresztény 
művészet. 2. Tanügy. 3. Sajtó és nyilvános értekezések, 
felolvasások. 4. Társadalmi gazdaság és katholikus egyle-
tek, akcziók, vállalatok. A most felállítandó ötödik szak-
osztály az ifjúság tevékenységével fog foglalkozni, kö-
vetkező albeosztás mellett : 1. A tanuló és a világba már 
kikerült ifjúság társulási ügye; 2. a kereskedelem terén 
működő ifjúság társulási ügye; 3. a katholikus ifjúság 
működése társulati tevékenységűk körén kivül. — Minden 
életre való nemzet az ő ifjúságát igyekszik az elkorcso-
sult apák színvonala fölé emelni! 

— A közös hadsereg lelkészei. A közös hadsereg 
katonai lelkészeinek 1891. évről szóló névtára most hagyta 
el a sajtót. E szerint a lelkészek száma 143; van köztük 
1 apóst, tábori vikárius, 1 tábori szentszéki elnök, tábori 
szentszéki jegyző, 16 tábori plébános, 46 katonai kurátus 
és káplán, 4 elsőosztályu lelkész-tanár, 51 katonai kurá-
tus és káplán (II. oszt.), 5 másodosztályú lelkész-tanár: 
ezek közül 11 katonai segédlelkész gör. szert, katholikus, 
8 a gör. keleti egyház, a többi a latin szert, katholikus 
egyház papja. — A tengerészetpapság 1 szuperior s káp-
láuból, 4 elsőrendű és 3 másodrendű segédlelkészből áll ; 
mindannyi római katholikus. Ezenkívül van 8 evangélikus 
(4 lut. és 4 r e f ) prédikátor és 1 imam a boszniahercze-
govinai csapatok számára. A katholikus tábori papság közt 
van 1 püspök, 1 apóst, protonotarius, 3 pápai kamarás, 
6 kanonok, 2 apát, 1 prépost, 3 esperes, 11 szentszéki 
ülnök, 3 püspöki titkár, 2 udvari káplán. A katholikus 
tábori papok közül 6 tudora a theologiának. 

— A párisi nemzetközi kath. kongresszusra jelent-
kezéseket e lap szerkesztője még mindig elfogad. A ren-
des tagság dijja 5 frt. Érte az illető megkapja a kon-
gresszus nagybecsű munkálatait. 

Szerkesztőségi telefon. 

A kik a primási székhely ügyében felszólalást küldtek be 
vagy szándékoznak beküldeni, vegyék eszökbe, hogy az esztergomi 
főkáptalan, a mely első fokban illetékes egyházi oldalról ez ügyben 
nyilatkozni, már egész ünnepélyesen oda nyilatkozott, hogy szék-
helynek maradjon Esztergom. Az első fokú egyházi hatóság nyilat-
kozatát mindenkinek respektálni kell. 

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

Budapest. 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.11 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- j 
tőnél, és Rudnyánszky § 
A. könyvnyomdájában, I 
IV., Papnövelde-uteza f 
8. sz. alatt, hova a ne- § 
taláni reclamatiók is, s 
bérmentes nyitott levél- | 

ben, intézendők. 

Budapesten, márcz ius 4. 18. I. F é l é v . 1891. 

TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok: Intentio faciendi, quod facit Ecclesia. — Mgr D'Hulst a párisi Notre-Dame szószékén. — 
Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Oktatásügyi divatok. — S z a t m á r : A felekezetek közötti béke szükségességéről. — Kath. Egyleti 

Élet : A Budapesti Katkolikus Kör. — A Szent-István-Társulat. — Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. 

Intentio faciendi, quod facit Ecclesia. 
Ezen szavakkal jelezi tudvalevőleg a t r ient i 

zsinat azon szándékot, mely a szentségek kiszol-
gál ta tójában szükséges, a többi között ezen ká-
nonban is: „Si quis dixerit, baptismum, qui 
etiam datur ab haereticis in nomine Patr is et 
Filii et Spiritus s. cum intentione faciendi, quod 
facit Ecclesia, non esse verum baptismum, A. S." 
(Sess. VII. c. 4.) 

Ezen kánont s vele az „intent io "- t is valaki 
nem régen1) igy ér te lmezte: „Igaz, hogy az egy-
háznak ezen tételes törvénye szerint a haereti-
kus pásztor ál tal feladott keresztség is igaz, és 
jó keresztség, ha a pásztor ,cum intent ione fa-
ciendi, quod facit Ecclesia' keresztel." „Igen ám, 
de hol van azon ember, a ki be tud ja nekünk 
bizonyitani, hogy a haeretikus pásztor ily szán-
dékkal keresztel? Isten lévén a szivek és vesék 
vizsgálója s nem mi ; igy mi még erkölcsi, mo-
rális bizonyosságot sem szerezhetünk arról, hogy 
a haeretikus pásztor a fenti kánon kivánsága 
szerint keresztel, de igenis certe certius vehet-
jük, hogy nem ily szándékkal keresztel, lévén a 
haeretikus pásztoroknak kilenczven százaléka in-
karnátus ellensége az egyháznak, s az egyház 
csalhatat lan rendeleteinek, tehát a fenti kivonat-
nak is, s igy biztosra vehetjük, hogy a haereti-
kus pásztor, ha keresztel, az nem az egyház 
javára és szándéka szerint keresztel, hanem igenis 
felekezete javára és szándéka szerint." „A pász-
torok," „midőn küldettek, nem azon parancscsal 
küldettek ki, hogy a római katholikus egyház-

1) Magyar Állam, f. é. febr. 5. (28. sz.) „Punctum saliens" 
cz. alatt. 

nak keresztel jenek: ergo soha sem lehet inten-
cziójuk faciendi, quod facit Ecclesia. Ez a dolog 
természetében fekszik. — I t t csak egyetlen egy 
kivételnek van helye, t. i. ha a haeretikus pásztor 
szükség esetében keresztel, s ő határozot tan kije-
lenti , hogy a római katholikus egyház javára és 
szándéka szerint keresztel és hasonlag a szülők 
is kijelentik, hogy daczára a haeretikus kereszte-
lésnek, gyermeköket a rk. vallásban akar ják és 
fogják neveltetni." 

De — kérdezzük most már mi — az-e az 
értelme amaz „intentió"-nak, mely i t t e lőadatot t? 

Vájjon az az „egyetlen egy kivétel" van-e 
sz. Ágoston szeme előtt, midőn irj a *) : „Scriptum 
es t : Ab aqua aliéna obstine te, et de fonte alieno 
ne biberis. Puta t i s" „de baptismo dictum, qui 
est apud haereticos, u t ideo sit aqua aliéna, 
quia haeretici regnum Dei non possidebunt: 
quasi non i ta sit et apud ebriosos et apud invi-
dos, et ceteros hujusmodi, de quibus dictum es t : 
Regnum Dei non possidebunt (I. Cor. 6, 10 et 
Gai. 5, 21.): et tarnen in omnibus talibus, si se-
cundum Evangelium baptizat i sunt, Christi est 
baptismus, non ipsorum. Unde aqua illa non est 
a l iéna; cum ipsi alieni sunt, quibus dicturus es t : 
Non novi vos (Matth. 7, 23). Cur non ergo po-
tius intelligam aquam alien am et fontem alie-
num, doctrinam esse maligni spiritus, qua deci-
piuntur et seducuntur alienati a Deo per igno-
rant iam, quae est in illis, propter caecitatem 
cordis eorum." „Quod ergo aperte audimus: 
Nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus, 
si ex Deo sint (1. Joan. 4, 1.), hoc figurate audi-

') De unitate Eccles. c. 23. nn. 65. 67. 
18 
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mus : Ab aqua aliéna abstine te, et de fonte alieno 
ne biberis 

Vájjon ama „szükség esetében" való keresz-
te lésekre vonatkoznak-e a pápák határozata i , 
min t Sziricziusé ? ') „Pr ima i taque paginae tuae 
f ron te signasti, bapt izatos ab impiis ar ianis plu-
r imos ad fidem cathol icam fes t inare et quosdam 
de f ra t r ibus nostr is eosdem denuo bapt izare 
velle : quod non licet, cum hoc fieri et Aposto-
lus vetet, et canones contradicant , et post cas-
sa tum ariminense concilium, missa ad provincias 
a venerandae memoriae praedecessore meo Li-
berio general ia décréta p roh ibean t : quos nos 
cum novat ianis aliisque haereticis, sicut est in 
synodo cons t i tu tum, per invocat ionem solam 
septiformis Spiri tus episcopalis manus imposi t ione 
cathol icorum conventui sociamus, quod et iam 
to tus Oriens Occidensque custodit : a quo t r a m i t e 
vos quoque posthac minime convenit deviare, si 
non vult is a, nost ro collegio synodali sen ten t i a 
separari." Vagy I. Inczéé? 2 ) „Haec sunt, quae 
deinceps in tu i tu divini judicii omnem catholicum 
episcopum expedit custodire." „Ut venientes a 
Novat ianis vel Montensibus (i. e. Donat is t is) per 
manus t an tum imposi t ionem suscipiantur ; quia 
quamvis ab haereticis, tarnen in Christi nomine 
sunt baptizat i ." Vagy I. Leóéi. „Quodsi ab hae-
reticis bap t iza tum quempiam fuisse const i ter i t , 
erga hunc nul la tenus sacramentum regenerat ionis 
i t e r e t u r ; sed hoc t a n t u m , quod ibi defuit , con-
fera tur , u t per episcopal em manus imposi t ionem 
v i r tu te m S. Spiri tus consequatur." 3) „Inquisit io 
XVIII. De his, qui ex Africa, vel de Mauri tania 
venerunt et nesciunt, in qua secta sint baptizati , 
quid circa eos debeat observari ? Responsum. 
Non se ist i bapt izatos nesciunt, sed cujus fidei 
fuer in t , qui eos bapt izaverunt , se nescire profi-
t e n t u r : unde quoniam quolibet modo fo rmam 
bapt i smat i s acceperunt, bapt izandi non sunt : sed 
per manus imposit ionem, invocata v i r tu te Spiri-
tus Sancti, quam ab haereticis, accipere non 
potuerunt , catholicis copulandi sunt." 4) 

Es a későbbi hi t tudósok, mily szándékot 
k ivánnak és tételeznek föl a haeret ikusokban ? 
„Necessarium est" , mondja sz. Bonaventura , 5 ) 
„ intervenire in ten t ionem ministri , qua in t end i t 

Ep. I. ad Himerium c. 1. 11. 2. 
2) Ep. I. (II.) ad Victricium n. 1. et C. 8. n. 11. 
V Ep. XLVIII. al. CLXVI, ad Neonem c. 2. 

Ep. XL1X. al. CLXVII. ad Rusticum. 
4. dist. 6. p. 2. a. 2. q. 1. 

illo actu et verbo ta lem effectum dare, vel sal-
tern, quod faci t Ecclesia, facere, vel sal tem, quod 
Christus ins t i tu i t , dispensare." „Haeretici, si in 
fo rma Ecclesiae bapt izant , vere bapt izant , quia 
régénérant filios Ecclesiae et non haeresi."*) 
„Tria sun t de in tegr i t a t e baptismi, scilicet im-
mersio in aquam, prolat io verbi et in ten t io fa-
ciendi, quod faci t Ecclesia; et quia haereticus, 
manens haereticus, potes t haec t r i a habere, po-
tes t bapt izare et bapt izat , quando aliquid isto-
rum non defici t ; opera tu r enim tunc non u t 
haereticus, sed u t catholicus." 2) És sz. Tamás : 
„Requir i tur minis t r i in tent io , qua se subjiciat 
principali agenti, ut scilicet intendat facere quod 
facit Christus et Ecclesia."6) „Requir i tur e t iam 
in quolibet sacramento persona minis t r i confe-
rent is sac ramentum cum intentione conferendi et 
faciendi, quod facit Ecclesia, quorum t r ium si 
aliquid desit, idest si non sit débita fo rma ver-
borum et si non sit débita ma te r i a et si mi-
nis ter sacrament i non intendit sacramentum con-
ficere, non perficitur sacramentum." 4) „Intent io 
Ecclesiae, quae intendit trad ere sacramentum, est 
de necessitate cujuslibet sacramenti , i t a quod ea 
non observata nihil in sacrament is agi tur ." 5) 
Ezen „ in tent ió"-val sz. Tamás szerint az is bir-
ha t , k inek nincs igaz h i t e ; az olyan „non ob-
s tan te infidel i tate potest intendere facere id quod 
faci t Ecclesia, licet aes t imet id nihil esse. E t 
ta l i s in ten t io sufficit," mivel „sicut non requiri-
t u r ad perfect ionem sacrament i , quod minis ter 
sit in car i ta te . . . i t a non requir i tur ad per-
fect ionem sacrament i fides ejus."H) 

Sem az a tyák tani tásával , sem a későbbi h i t -
tudósok magyaráza ta iva l nem egyeztethető t ehá t 
össze a jelen felszólalásunk elején fölhozott magya-
r á z a t ; azok az „intent ió "-nak sokkal tágabb értel-
mé t k ivánják és lehetőségét korántsem szorí t ják 
r i tka kivételes esetekre. Az „intent io "Gredeon-gyap-

») 4. dist. 5. a. 2. q. 2. 
•) L. c. a. 1. q. 2. 
3) 8. q. 64. a. 8. ad 1. 
4) Opusc. de sacramentis Eccl. 
6) 4. dist. 80. q. 1. a. 3. ad 3. 
fi) 3. q. 64. a. 9. ad 1. Albertus M.: „Exprimitur generalis 

intentio in verbo baptizandi et illa expressio sufficit ad intentionem 
Ecclesiae, scilicet ad faciendum, quod facit Ecclesia, licet non cre-
dat hoc aliquid valere." 4. dist. 6. a. 11. — Scotus : „Intentio finis 
ultimi (gratiae) nullo modo requiritur . . . requiritur tamen inten-
tio respectu finis proximi (ut baptizatus fiat Christianus) et hoc 
vel in particulari vel in generali, in particulari ut si intendat istum 
intrare legem Christianorum servandam ; in generali, si intendit 
facere circa istum, quod Christiani soient facere circa suosr 4. d. 
6. 9. 5. Ap. Franzelin, De sacramentis in genere p. 206. 
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j ának legszélsőbb ha tá ra i t , melyeken innen még 
ta lá ln i az is teni kegyelem h a r m a t j á t , legponto-
sabban maga az egyház jelöli meg IV. Jenő pápa 
á l t a l 1 ) : „Et iam paganus et haere t iens bapt izare 
potest , dummodo fo rmám ( i t t az egész szertar-
tás é r te t ik) servet Ecclesiae et facere in ten da t, 
quod faci t Ecclesia." Eszerint t ehá t olyannak 
kell lenni az „ in ten t io" é r te lmének, hogy avval 
még pogány is birhasson, ki sem egyházat nem 
hisz, sem szentséget, sem a szentségnek valami 
erejét . Nem szükséges azért a kiszolgál ta tóban 
azon ha tá rozo t t szándék, hogy az Isten igaz 
egyházának szolgája gyanán t akar jon cselekedni, 
vagy hogy oly szer ta r tás t aka r jon végezni, mely 
valamilyen megszente lés t vagy lelki j ó t ered-
ményez, vagy legalább szoros ér te lemben és sa já t 
h i t e szerint is való szent szer tar tás t . *) 

A mondot tak szerint nem lehet kétséges, 
mily é r te lme van a t r i en t i zsinat kánon jának , 
mely zsinat csak újból és az u j tévedésekkel 
szemben mondo t t a ki a régi t an i tás t . A zsinat 
az „intent io facendi, quod facit Ecclesia" kifeje-
zését bizonyára nem használ ta más értelemben, 
m i n t a régi h i t tudósok, kiktől á tve t t e és még 
kevésbé elütő ér te lemben at tól , melyben az egy-
ház IV. Jenő pápa i ra tában használta. 

De maga a zsinat is fölvi lágosi t ja sa já t sza-
vai t a XIV. ül. 6. fejezetében az által, hogy o t t 
fölemlí t i a tan í tásával szemben álló tévedés t : 
„Non debet poeni tens" , mondja ot t , „adeo sibi 
de sua ipsius fide blandiri, u t e t iamsi nulla ad-
sit contr i t io aut sacerdoti animus serio agendi et 
vere absolvendi desit, pu te t tamen se p rop te r 
suam solam fidem, vere et coram Deo esse ab-
solutum." 3) Valóságos, igazi szándékot kiván 
t ehá t a zsinat, de azt nem legtökélyesebb alak-

jában, hanem abban, mely éppen még elégséges, 
mint k i tűnik „sal tem" szavából is a VII. ülés 
11. kánonjában. 

Es maguk a szavak mi t j e l en tenek? A kí-
vánt „intent io" minősége csak a cselekedet t á r -
gya által van meghatározva, semmi más által. 
De maga ezen t á rgy i smét nincs legutolsó fa ja 
szerint megnevezve, hanem csak á l ta lánosan, 
körül van t. i. i rva a cselekvő egyház által. 
Csak ezekre kell t ehá t a szándéknak i rányozta t -
nia s nem mind arra , a mi azokban mélyebben 
(„implicite") rejl ik. Azt kívánja a zsinat, hogy a 

') Decretum pro Armenis ; Denzinger, Enchiridion p. 149. 
-) Franzelin, 1. c. p. 207. 
3) Idevaló u. ülés 9. kánonja is. 

kiszolgál ta tó azt szándékozza tenni , a mit az egy-
ház tesz, akár mi legyen az. Ez a szkolasztiku-
soknak „general is" szándéka, szemben a „specia-
lis "-szal. Csak amaz szükséges az érvényességre, 
nem emez. 

„Ha a kiszolgáltató nem is hiszi a szentség 
igaz és szent vol tát , csak tud ja azt, hogy az 
egyház vagy a keresztények ezen szer tar tás t 
szentnek t a r t j á k , ezen ismeret szükséges és elég-
séges arra, hogy birhasson az „intent io "-valy  

„faciendi quod facit Ecclesia." Ezt föl téve az 
illető már az egyház nevében, min t annak szol-
gája cselekszik á l ta lános szándékkal, melyben 
benne rejlik a „szentség kiszolgál ta tásának szán-
déka" ') Az érvényességre „elégséges t ehá t azon 
á l ta lános és közelebbről meg nem ha tá rozo t t 
(„in confuso et genera t im concepta") akarat^ 
hogy azt tegye, a mit az egyház vagy a keresz-
tények ily szer tar tássa l t enn i szoktak." *) 

A mondo t t akná l fogva t ehá t a czikkünk 
elején e m i i t e t t magyaráza to t helyesnek nem t a r t -
ha t juk . 

„Ecce, inquiun t" , mond ja sz. Ágoston, (de 
un i t a t e Ecclesiae c. 24. n. 68.) de corpore Do-
min i aqua profluxit . E t quid te hoc adjuvat , o 
haere t ice? Multum inqu i t : bapt isma enim signi-
ficat non esse, nisi in corpore Domini, id est, in 
Ecclesia. Melius diceres, de corpore Domini, hoc 
est, de Ecclesia; e t iamsi j a m constet , (quod ad-
huc for te dil igentius requi rendum est) aqua ilia 
bap t i smum esse significatum. Nam et nos bap-
t i smum, quem habetis, de corpore Domini esse 
dicimus, hoc est de Ecclesia, quamvis in ea ipsi 
non sitis, sicut omnes, qui non aedificant super 
pe t r am, sed super arenam. Quare t amen non 
a t tendis aquam illam, qua bapt i smum significa-
tum dicis, non t a n t u m in corpore Domini fuisse, 
sed et iam de corpore ejus foras exiisse, et hoc 
per vulnus persecutoris ? Neque enim et haere-
t ici e t omnes mal i secum foras sacramenta t r a -
xissent, si uni ta t i s i n t eg r i t a t em in corpore Do-
mini custodissent. Sed e t iam hoc videtis quam 
profundum sit, et quan ta mysteri i a l t i tudine 
occultum." 

Ha a szentségek érvényességét fenyegető 

1) Franzelin a. 1. m. 236—7. 11. 
2) U. a. 207. 1. „Ut valide sacramentum conficiat omnino 

requiritur in ministro intentio, qua velit facere quod facit Eccle-
sia, quaecunque tandem de Ecclesia, de sacramento, ejusque effectu 
sentiat." De Augustinus Aem. p. 1. S. J. De re sacramentaria 1. I-
p. 222. Hasonlókat ir sz. Alfonz, valamint Lugo, Hurter, Katsch-
thaler az illető helyen. 

18* 
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veszélyt ot t , a hol a többször emi i te t t magyará-
zat olyant lát, nem l á t h a t t u n k is, evvel ko rán t -
sem azt aka r juk áll i tani, hogy más i rányban 
sem fenyegetnek veszélyek, a min t részben érin-
t e t t ünk is olyanokat . 

Dr Ocsényi Anzelm 0. S. B. 

Mgr D'Hulst a párisi Notre-Dame szószékén. 
(Vége). 

Vannak kérdések, melyeket sokan kikerülnek — 
tisztán csupán azért, mert az egészet receptio dolgának 
tar t ják s nekik a be nem fogadás tetszik. Igy például: 
ez nem hisz a metaphysikában ; amaz visszautasítja a ter-
mészetfölöttit. Kétségkívül, igen jó okokat lehet felhozni 
ez ellen a sommás visszautasítás ellen. Egy-egy jóhiszemű 
szellemet igen könnyen lehet rábírni, hogy elismerje, mi-
szerént ő maga is metaphysikát űz, a nélkül hogy tudná, 
és hogy egyátalában, semmiféle filozófia a metaphysikát 
nem nélkülözheti egy perezre sem. Be lehet bizonyítani, 
hogy a mi természetfölötti, az lehetséges és hogy valóságos 
léte ténykérdés, quaestio facti, a mely a tanúbizonyság 
hatáskörébe esik és a kritika igazolásait ki nem kerüli. 
Hanem mindenek előtt, uraim, — egymást meg kell hall-
gatni. Es éppen az az ily előítéleteseknek, a kikről szólok, 
a sajátságos eljárása, hugy még másokat is igyekeznek 
megfosztani az egymást meghallgatni szerető — kedvtől. 
Alig kezd az ember az ily emberek előtt metaphysikáról 
vagy a természetfölöttiről beszélni, rögtön elfutnak és ott 
hagynak téged, hogy nélkülök tárgyald ama kérdéseket, 
melyek reájok nézve nem léteznek, mert nem érdeklődnek 
irántuk. 

Válasszunk tehát oly tárgyat, a mely iránt minden-
féle szellemű ember egyenlően szabad és figyelmes, a 
melyben ész és sziv, elmélet és gyakorlat, egyén és társa-
dalom, a mai emberiség és az egész jövő kor egyenlőképp 
érdekelve van. 

Ily tárgy, uraim, valóban létezik. Ez a morál. Ebben 
a kérdés imponál mindenkinek és senki azt ki nem kerül-
heti. Nem arról van ebben a szó, hogy ez a mindenség 
hogy van kormányozva, hanem arról, hogyan kell nekünk 
a mi életünket kormányoznunk. Lehet-e felfogni oly tevé-
kenységet, melyet semmiféle törvény sem szabályoz ? És 
hogyha ez a tevékenység — öntudatos, fel lehet-e fogni azt, 
hogy ezeknek a törvényeknek valaki magát aláveti, a nélkül 
hogy azok ismeretét keresné ? Az a miért, az egy furcsa 
kérdés. Először jelenik meg a gyermek ajkán, leggyak-
rabban ismétlődik és sürgetősb valamennyinél, ha egyszer 
egy gyermek ajka felvenni kezdte. Midőn növekszik a 
gyermek, ez ugylátszik mintha azért történnék csupán, 
hogy lássa kíváncsiságának növekvését annál gyorsabb 
tempóban, minél messzebb hátrálnak meg tudásának ha-
tárai. Es midőn az ember mindennek miértjét, mindennek 
okát keresi: vájjon érzéketlen fog-e maradni a saját maga 
eredetének és czéljának titka i ránt? Oh nem; az lehetet-
len. Midőn mámoros lelke az első gyermekség álmából 
felébred, azt tapasztalja, hogy az élat áramlata őt már 
évek óta magával ragadta. Most, midőn ezt észreveszi, 

tudni akarja, hogy hová viszi őt a napok e folyása. Bir-e 
ő valami befolyással rendeltetésére ? Hozzá tartozik-e 
megválasztani a czélt és a felé utat törni szabadon és lelke-
sen? Min alapszanak a jó és rossznak elemezhetetlen isme-
retei, melyeket alapul lerakva talál lelke mélyén? Honnan 
származik a kötelesség, mi annak a természete, tekintélye, 
szankeziója ? Végül, hogyha mindez az előzetes kérdés 
meg van oldva: mit parancsol nekünk a kötelesség és 
melyik kódexben keressük e parancsolatoknak szövegét 
és tar ta lmát? 

íme, uraim, az égető kérdések ! Régi kérdések, 
mondják önök. Ugy van, régiek; oly régiek mint a világ; 
de nem avultak el soha mióta a világ áll, és nem fognak 
elávulni soha. A morál problémájának, az erkölcstani kér-
désnek az a sajátsága van, hogy a kik tagadják, éppen 
ez által vetik fel mint létezőt. Azt mondani, hogy az 
embernek nem kell gondolni a kötelességgel, hogy önvád 
nélkül követheti szenvedélyei rohamait vagy szeszélyeinek 
vágyait, ez kétség kivül annyit jelent, mint ellenmondani 
az igazi morálnak ; de már ebben is van egy bizonyos 
erkölcsi elv kimondva, a melynek bizonyára meglesznek az 
ő theoretikusai és az ő praktikus férfiaí. 

Azért tehát, midőn a morálról szólunk, ha bizonyo-
sak is vagyunk, hogy ellenségekkel fogunk találkozni, 
de az is bizonyosan áll előttünk mint tény, hogy ezek az 
ellenfelek nem utasíthatják el maguktól a csatát. A gon-
dolkodás szabályai és a cselekvés törvényei, a phsycholo-
giai kényszerűségek és a társadalmi szükségletek körül-
határolták a zárt csatatért. Itt az ütközés kikerülhetetlen. 

Mielőtt e komoly vitákba beereszkednénk, szüksé-
gesnek látszik,- uraim, hogy egy pillantást vessünk a 
múltra. Semmi sem világítja meg az elméleti kérdéseket 
annyira, mint eme kérdések megoldásainak története, a 
melyekben e kérdések az emberiség haladásának folyásában 
részesültek. Mikor aztán mi maid a jelen idők vizsgálatáig 
fogunk eljutni, fölöttébb ijesztő látvány fog előttünk fel-
tárulni. Válság nyilt meg előttünk, uraim, a hol a morál 
a tönkremenés veszedelmében van a rendszerek által 
okozott zavar miatt. Legközelebbi vasárnap ezt az ag-
gasztó képet fogom szemeik elé állítani. Ma, rövid 
vázlatban bemutatni az erkölcsi tanok történetét óhajtom 
Krisztus előtt és azután feltüntetni, hogy mit tett az 
evangélium az emberi lelkiismeret megszilárdítására es 
annak a kötelesség birtokába való visszaállítására. 

Krisztus előtt, látni fogjak, miként tart ja fenn magát 
a morál egysége, bár tökéletlenül, a vallási hagyományok 
alakjában ; azután, a filozófia befolyása alatt, miként tört 
darabokra a morál egysége s miként tünt el az erkölcsök 
tudománya a tanok és iskolák ellenmondásainak tenge-
rében. 

Azután fel fogjuk tüntetni, hogyan állítja vissza 
Krisztus és az egyház a morál egységét s miként nyerik 
meg a czivilizált világot annak, hogy egyhangúlag fo-
gadjon el egy elvet, egy törvénykönyvet, a kötelességnek 
egy és ugyanazon szankezióját." 

Eddig tart mgr d'Hulst első konferenczia-beszédjé-
nek exordiuma. A többi részből csak kivonat áll ez idő 
szerint rendelkezésünkre. De ennyi is elég arra, hogy a 
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magyar kath. papság és a müveit katholikus világiak 
figyelme fel legyen ébresztve a vallási eloquentia első 
szószékének ezidei termékére. *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius hó 8. Oktatásügyi divatok. — 
A képviselőház tagnap tárgyalta a közoktatásügyi 

kormány jelentését, kapcsolatban a képviselőház közok-
tatási bizottság jelentésével a közoktatásügy 1889-diki 
állapotáról. A vita rövid volt, de tanulságos. 

Első sorban feltűnt, hogy a nemzeti közművelődés 
nagy ügye oly kevéssé képes nagyobb szónoki lelkese-
désre hangolni a t. házat. Igaz ugyan, hogy a költségve-
tés, és utóbb a kisdedóvásról szóló törvényjavaslat tár-
gyalása alkalmával a közművelődés különböző kérdéseit 
többé-kevésbé behatóan vitatták, ámbár mindkét alkalom-
mal kevésbé a szorosan vett oktatásügyi politika, mint 
inkább ezzel kapcsolatos más kérdések voltak a szőnye-
gen. Most pedig ezen politika eredményei fölött volt 
Ítélendő a parlament, amint azok a szakminiszter jelen-
tésében s a bizottsági felülbirálatban nyilvánultak. Es e 
fölött átsurrantak egy félóra alatt. Nem kutatjuk ezúttal 
az érdeklődés e hiányának okait, melyek vajmi sokfélék;, 
mégis lehetetlen elfojtanunk sajnálatunkat, hogy az ada-
tok s számok, melyeket a szakminiszter a népnevelés, a 
közép- s felső-oktatás, valamint a közmivelődési s jóté-
konysági különféle intézetek állapotáról kimutat és ame-
lyekhez a közoktatási bizottság szórványosan egy-egy 
észrevételt megkoczkáztatott, nem szolgáltattak elégséges 
eszmét s tárgyat a máskor oly bőbeszédű parlamentnek 
a komoly és avatott vitára. A ház egyszerűen tudomásul 
vette az emiitett jelentéseket. Ebben a kormány nyilván 
helyeslését láthatná oktatásügyi politikájának, ha a nagy 
fontosságú ügyben az egyszerű tudomásvétel minden kér-
dést kimerítene ; ezt azonban senki sem állithatja, lévén 
itt a sans phrase, a szó nélkül való eljárás legkevésbé a 
maga helyén. 

E felfogásunkat nem dönti meg az a két fölszólalás, 
melyet a függetlenségi és 48-as párt részéről hallottunk 
és amelyektől a hazai közmivelődés barátai nem tagad-
hatják meg hozzájárulásukat. Az egyik fölszólalás meg-
rótta ugyanis a tanulók túlterhelését, a másik pedig sür-
gette, hogy az állami segélyben részesülő szin- s dalmü-
házakban (hát a többiben ?) a köztisztesség érdekeit az 
eddiginél nagyobb mértékben tartsák szem előtt. 

Egyéb baja ezúttal a szélsőbalnak sem volt. Holott 
igen jól tudja mindenki, hogy a közélet egyik ágában 
sem nyilvánul annyi óhaj, mint épp a közoktatás s köz-
művelődés terén. Ezekről itt nem akarunk szólani, mivel 
ezeknek kimeritő előadása s megokolása jóval túlterjesz-
kednék a szűkre szabott tér határain. 

Kötelességünknek véljük mégis kijelenteni, mennyire 
óhajtottuk volna, hogy a közoktatásügyi minisztérium 
ezen hivatalos jelentéséből magából vett adatokkal czá-

l) Időközben értesültünk, hogy mgr d'Hulstnek ez az első 
beszéd-czyklusa „Conférences prêchées à Notre-Dame de Paris pen-
dant le carême de 1891." cz. alatt ápril hóban fog sajtó alól kike-
rülni. a szeri. 

folják meg a kath. honatyáink ott, a hol emeltettek, a 
képviselőházban azon támadásokat, melyek különösen pap-
növelő, tanitóképző és leánynevelő intézeteink ellen emel-
tettek, némi kitéréssel ama hamis állításokra, melyeket a 
sajtóban vagy röpiratokban a magyarországi katholikus 
egyház nemzeti s közművelődési elévülhetetlen s utolérhe-
tetlen nagy érdemeiről az elfogultság, rosszakarat vagy neki 
vadult meggondolatlanság kivált az utóbbi időben terjesz-
tett. Erre jobb alkalmat keresve sem találhatnának azok, kiket 
e kérdés épp ugy érdekelhet, mint minket, kath. publiczis-
tákat : mindnyájunknak szent kötelessége szembe szállni 
ama rosszhiszemű s féket vesztett klikkel, mely valóságos 
virtuozitással gyakorolja a hazai katholikusok ellenében 
a cálumniare audacter, semper aliquid liaeret módszerét, 
melylyel szemben mit sem segit, sőt kárát vallja a „mél-
tóságos hallgatás", lévén ez a közvélemény tájékozatlan 
részének szemében annyi, mint meglapulás azon elv sze-
rint : qui tacet, consentire videtuv. Itt csak a nyilvános-
ság oszlathatja el a ráfogásokat, rágalmazásokat, és hol 
volna ennek megfelelőbb helye, mint a képviselőház, ahol 
a közvetlen vagy közvetett támadások fölhangzottak. Itt 
kell visszavívni az igaz ügv megingatni engedett befolyá-
sát ; a tények s eredmények logikájával kell a megté-
vesztett vagy szűkkeblű elfogultságot eloszlatni vagy ár-
talmatlanná tenni. 

Egyedül a tények eme logikájától várhatjuk ama 
oktatásügyi experimentácziók orvoslását, melyek mint va-
lami fel-felkapott divat terjedtek el egymás után a leg-
utóbbi husz év alatt különösen az iskolai téren. Vessük 
össze az irány-eszméket, melyek ez időszak alatt a kor-
mányok közoktatásügyi politikáját vezették ; vegyük 
számba a képviselőház idevonatkozói tárgyalásainak vezérlő 
fölfogását, a „tanszabadság" ötletéből nagyra terjeszke-
dett „föivilágosodás" hangzatos szólásmódjait ; tekintsük 
az ezen rövid idő alatt egymást kergetett tanitási mód-
szereket, az egymást megtagadott sokfele miniszteri ren-
deletet a tanitás anyagáról, valamint a kormány közegei 
által jóváhagyott egymásnak ellentmondó tankönyvek 
hivatalos zűrzavarát és sok, sok más divatot : és meg 
fogjuk alapithatni, hogy a közélet egy terén sem fordult 
elő oly ingadozás, álJbatatlanság és tájékozatlanság, mint 
a közoktatásügy nemzedékekre kiható vezetése és keze-
lése körűi. 

A visszahatás nem maradhatott el. A görög nyelv 
tanitása ellen indított hadjárat ennek egyik sokat mondó 
tünete, melyről sokat beszélnek ma is szakköreink ; de 
ha valaki ugy tíz év előtt szóba hozta volna a görög 
nyelv mellőzését, azt a „föivilágosodás" nevében menten 
megkövezik, akkor ugyanis ama divat járván, hogy a 
tanulóknak mindent s ezenfelül még valamit kell tanul-
niok.- A reakczió másik jellemző tünete a szakminiszter 
azon S Z Í V Ó S törekvése, hogy az egyetemen a „tanszabad-
ság" liberális divatját a tanulás kötelezettségének meg-
szabása váltsa föl. Legújabb jelensége a képviselőház 
tegnapi ülésén nyilvánult. 

A miniszter ugyanis kijelentette, hogy ő sem he-
lyesli a tanulók túlterheltségét, és a maga részéről min-
dent elkövet, hogy a szellem s a test kiképzése egyfor-
mán történjék ; ha van tulterheltetés — folytatá — s 
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itt-ott van, az leginkább a tanítási módszer hiányosságá-
ból ered ; jó eszköz van erre kezében — végzi — s ez 
az, hogy az alsó osztályokban egy tanitó több tantárgyat 
tanítson és az időt az egyes tantárgyak közt kellően be-
oszthatja. 

Mily más volt a divat Trefort A. idejében. Akkor 
az úgynevezett szakoktatás, minden szakhoz külön-külön 
tanerővel, volt a csalhatatlan oktatásügyi politika elen-
gedhetetlen követelménye, melynek czimén azután meg-
támadták a kath. tanitó szerzeteket, mert azon eszközt 
alkalmazták, amelyet gr. Csáky A. miniszter most han-
goztat, hogy ugyanis egy tanár az alsó osztályokban több 
tantárgyat adott elő és az időt az egyes tantárgyak közt 
kellően beosztotta. Emiatt az akkori divat parlamenti szó-
vivői azt követelték, hogy államosítani kell a katholikus 
szerzetek iskoláit és megóvni az országot a középkori 
sötétség tanmódszerétől. 

Ezen s hasonló, bár kevésbé jelentős tények igen 
tanulságosak és kiváltképpen ajánlatosak a megszívlelésre 
azok részéről, akik az állam, vagyis jobban mondva a 
parlamenti többség által szusztentált és ezt viszont szusz-
tentáló miniszternek az akaratát a legfőbb törvénynek és 
legszigorúbb parancsnak mondogatják. Ez akarat állha-
tatlansága, ingadozása, tájékozatlansága s megbízhatatlan-
sága sehol és soha sem nyilvánult oly csattanós s kézzel-
fogható módon, mint Magyarországon a legutóbbi husz 
év alatt ; és ez akarat eme sorsát osztják mindazok, akik 
mint tanácsadók és végrehajtók annak ellentmondó, egy-
mást kizáró fázisait s evoluczióit követték és az ország 
közvéleményére reátukmálták. 

Mi sem bizonyítja a fölvilágosodottnak nevezett 
XIX. század hanyatlását, mint emez oktatásügyi vedlések, 
melyek láttára szabadjon kérdenünk, hol az igazság? 

Másfelől azonban ama kérdés is jogosult, szabad-e, 
igazolt-e ezen folyton változó divatoknak alávetni a nem-
zet reményét, virágát, az ifjúságot, és egész nemzedékeket 
ártatlanul bünhődtetni ama jellemzett balfogásokért? Ki 
számitja föl az okozott károkat, melyeket nem lehet 
jóvátenni ? 

Mindez elrettentő például szolgálhat a nemzetnek, 
hogy ne engedje legfőbb javait szabad prédának ujabb 
kísérletezések számára, hanem gondja legyen reá, hogy 
a nemzeti géniusz hagyományainak megfelelő üdvös refor-
mok létesülhessenek. -f-

Szatmár, febr. 14. Főt. Szerkesztő Ur ! 
Mai napság igen sokat beszélnek és írnak a feleke-

zetek közötti béke szükségességéről ; s különös, hogy tán 
soha a vallásujitás korszakát követő irodalmi harczok 
lezajlása óta nem foglalkoztak annyiféle vallási kérdésekkel 
mint most, nem állottak a protestántizmus különféle fajai 
elkeseredettebben szemben a katholikus egyházzal mint 
napjainkban. 

Nem jelenik meg prot. lap, melyben szokásos kihivó 
hangon és magyarázat mellett egy vagy más alakban 
támadás ne lenne a katholiczizmus ellen. — Valamint 
eddig — ugy ezután is — ugy látszik — ez lesz a pro-
testántizmus tápláló ereje. 

A N.-Károlyban megjelenő: „Közpapok Lapja" ígéri 

is kegyes olvasóinak, hogy a kath. lapokban megjelenő r 

kath. hitélet nyilvánulását feltüntető dolgokat bőven 
kihalászsza és ugy magyarosan kisujtásozva saját szájuk 
ize szerint feltálalandja nekik időről-időre, és emellett 
kegyes szemforgatással hirdetik, hogy ők békeszeretők, 
nem zavarják mások lelkiismereti nyugalmát. 

A „Protestáns Lap" ez évi 5. 6. számában Gergely 
Károly nagy-bányai ref. lelkész az „ultramontán lelkiis-
meret"-tel foglalkozik. Ha a két czikk irója nem volna 
annyira ismeretes előttem, nem is érdekelt volna e dolog, 
mert körülbelül már tudom : milyen elbírálás alá jő ott a 
másik oldalon az ultramontán s igy a lelkiismeret is. 
Tehát írójának ismeretsége vezetett a két czikk elol-
vasására. 

Igazán meglepett, hogy az a derék, egyszerű, egye-
nes és alapos képzettségű G. K. igy Írhatott és ily foga-
lommal bír az ultramontán lelkiismeretről és hogy annyi 
dajkamesébe illő gyarlóságot szedett össze emlékezetének 
ódonszerü tárházából. Ha a művelt és szelid külsejű G. 
K. ezt teheti, — igy okoskodtam, — akkor milyen lehet 
még a mérgesebb elem ! ? 

Nem hivatkozik — irja — a történetre, nem az 
evangéliumra (ez nem is jó lenne), nem a vallási törvé-
nyekre (pedig ez nekik kedvez), hanem csak lelkiismere-
tünkre, hogy saját tapasztalataiból felhozandó tagad-
hatatlan (? ?) tényekre mit szól a bennünk élő kisbíró. 

Hát én elmondom neki őszintén, mit szól a bennem 
élő kisbíró, csak halljuk a vádsorozatot. 

Gyermek-évei tapasztalatain kezdi és végzi a leg-
újabb elkeresztelési eseten ; tehát egy elég hosszú élet 
tapasztalatai vannak feltárva előttünk : 

Boldogult atyját számostagu családjával elbocsátotta 
a szatmári káptalan szolgálatából, mert nem akart egész 
családjával katholikussá lenni, és ez történt azon kegyes 
Hám János idejében, kinek most szobrot akarnak emelni 
Szatmáron, ki ezt Isten dicsőségére szolgáló dolognak tartá. 

Az én bennem élő kisbíró elitéli azon tényt, ha 
valaki pusztán vallása miatt fosztatik meg kenyérkereső 
szolgálatától. De hozzá gondolja e kisbiró azt is, hogy 
az elbocsátásnak ezen kivül számos okai lehetnek, pl. 
kötelességmulasztás stb. stb. mit persze évtizedek után 
nehéz adatokkal igazolni ; de hiszen a fiúi kegyelet ezek-
ről nem is szólhat, hanem igen plausabilis ok az ultra-
montán lelkiismeret rovására kiszínezve leirni. 

Különben meg tudná-e G. K. mondani : a debreczeni-, 
sárospataki stb. főiskolák tekintélyes vagyonain hány kath. 
család van alkalmazva ? Vagy csak a katholikusok lenné-
nek elítélendők, ha első sorban kath. családoknak nyúj-
tanak birtokaikon vagy intézeteikben kenyérkeresetet? 
Vagy csak a prot. lelkiismeretnek van az a kiváltsága, 
hogy mindenütt és mindenben megítélés nélkül szolgál-
hatják saját érdekeiket?! Hát ez milyen lelkiismeret? 
Nem debreczeni ? 

Az ultramontán lelkiismeretű Hám János által ala-
pított intézetek, — hogy csak a legközelebbi körünkbe 
eső dolgokról szóljak — igen sok protestánsnak adnak exis-
tentiat, boldogulást és gyógyulást ; ezt csak az elfogult 
prot. lelkiismeret nem látja, vagy tagadja. Sőt a jezsuiták-
nál, e megtestesült rémeinél a prot. léleknek ismertem, 
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prot. embereket, kik ott hosszú időn át jól találták ma-
gukat. De ha mégis itt vagy amott vallást cseréltek, azt 
szabad elhatározásból tették, hisz kényszert uem is hasz-
nálhattak ez irányban. A jó vagy rossz példa jó vagy 
rossz hatással van az ember gondolkozására, elhatározá-
sára. Nem igy történik-e erős protestáns vidéken ? A 
természeti törvények szerint is az erősebb elem feloldja 
vagy átalakítja a gyengébbet. 

„Oh azok a püspöki javak, káptalani tőke-pénzek 
sok jó cselekedetre képesítenek", — sóhajt fel fájdalommal 
telve G. K. Mintha csak erőszakoltatnának prot. atyánk-
fiai e jótétemények elfogadására ! Mi nem sóhajtozunk a 
protestánsok itt-ott gazdag alapitványain, nem is kutat juk 
és hánytorgatjuk, bármily erős felekezeti czélokra fordit-
ják azokat. Az övék, szabadon rendelkezzenek azok felett. 
Ugyanezt az elbánást joggal elvárhatnék prot. atyánk-
fiaitól. Haj ! De oda át más mérleg van a felekezeti béke 
nagyobb dicsőségére ! Ott az az elv uralkodik : ha már 
nem oszthatjuk meg az irigylett vagyont, legalább fel-
használási módját kell gyanúsítani, s igy szítani ellenök 
a gyűlöletet, a sokat hányforgatott testvéri szeretet gya-
rapítására ! Ez is lelkiismeret ! 

Ha prot. czélokra bálok, hangversenyek, közvacsorák 
rendeztetnek az ellen nincs senkinek kifogása. De ha csak 
egy egyszerű falusi mulatság rendeztetik kath. czélokra, 
mindjárt előtérbe lép a sértett felekezeti érdek prot. 
értelemben. Oh ennek a prot. érdeknek érvényesülni kell 
még a falusi kisbiró választásnál is ha lehet. 

„Emlékszem rá — irja tovább — mennyit beszéltek 
róla, milyen könnyű Szatmáron pénzt kapni ; ád a püspök 
annak, ki katholikus lesz. — Meg is szaporodott a nyáj 
Hám János alatt, ugy hogy Páskuj prédikácziójában el-
mondhatá : Még csak tegnapiak vagyunk, s már kath. 
színezete van a városnak! 

Isten bocsássa meg boldogult Páskujnak tévedését, 
— dehogy van kath. színezete a városnak, nagyon is 
prot. színezetű az. Mutatja a városi magistratus állandó 
összeállitása, mutatja a kath. érdek mellőzése még ha egy 
városi bizottsági tag választásról is van szó, vagy ha egy 
kisebb városi hivatal betöltésére kerül is a sor. Mert 
adott ugyan az ultramontán lelkiismeretű Hám János 
püspök pénzt valláskülönbség nélkül Szatmáron és vidé-
kén építkezésekre, ugy, hogy alig volt és van Szatmáron 
emeletes ház, melyben ne lett volna pénze a bold, em-
lékű Hám püspöknek, s igy lett megalkotója a mai Szat-
márnak ; de mert örökbecsű jótéteményei és roppant 
alapitványai nem az exclusiv protestáns érdekeket szolgál-
ták, követ dobnak nevére, emlékére. Pedig hát Szatmár 
most kétséget kizárólag egy vidéki kis város színvonalán 
állana és nem is hivatkozhatnának a szatmáriak oly büsz-
kén Szatmár népességére, culturalis és társadalmi intéz-
ményeire, anyagi és szellemi előhaladottságára a várme-
gyei székhely kérdésében, ha nem lett volna egy ultra-
montán lelkiismeretű Hám Jánosa. Hisz maga G. K. is 
abban a kath. intézetben nyerte magasabb kiképestetését 
s eltudja-e képzelni a kath. színezetű város állapotán 
aggódó lelke, mily fokon állana most Szatmár város 
műveltségi, társadalmi színvonala, ha attól elvennők 

mindazt, mit annak az ultramontán lelkiismeretű Hám 
János adott ? 

Ugy vannak különben e tekintetben G. K. és Szat-
már, mint a pestmegyei ref. pap a keresztelésnél, hol egy 
gazdag zsidó családot jelentettek be kereszt-szülőnek. A 
keresztelés megtörtént ; volt gazdag stóla, egy reczés 
körmöczi arany. De a vélt zsidó keresztapa gyanúban volt: 
Hátha nincs bejegyezve az anyakönyve ? Megreszkirozta 
az anyakönyvi kivonatért járó 1 f r t 50 k r t ; de biz a 
kivonatban egy betű se jelezte az ő keresztapai tisztes-
ségét. Erre mondta aztán : Jó volt a zsidó pénz, de nem 
volt jó a zsidó keresztapaság. Fiat applicatio ! 

Amit G. K. nővérének két leánygyermeke kath. 
neveltetéséről ir, annak helyességét ő, mint vádló és védő 
egyúttal igazolja mondván : „De akkor az volt a törvény." 

Azt pedig, hogy a kereszt oltalma alatt a katholi-
czismus oláhositott, oroszositott és németesitett erőszako-
san Ugocsa- és Szatmármegyében, ezt ő maga se hiszi, 
mert felteszem róla, mint müveit emberről, hogy ismeri 
a mult századnak különösen itt a végvidéken társadalmi 
és politikai izgalmait, melyekről joggal el lehet mondani : 
peccatur intra et extra muros. Urak, igy szól G. K. ne 
játszunk a szavakkal ! Ne bizon, mert valamint a botnak 
két vége van, ugy a szavaknak is két éle van, melyet 
könnyen ellenök is lehet forditani. 

Az meg éppen rémes dajkamesébe való, a mit mint 
igen öregedő ember— a zárdában nevelt unokahuga vallási 
rajongásáról, könyveiről, sóhajtozásairól i r ; ezt nyilván 
anecdota, hatás vadászat kedveért tette. 

Állandó szálka G. K. szemeiben a „kegyes Hám 
János" püspök által felállított anyazárda monumentális 
épülete és annak országos kulturális hivatása, melynek 
40 fiókja van hazánkban (szörnyűség), melyek mindmeg-
annyi tőrt (irtózat) képeznek a protestántizmus ellen ; hol 
a család reményét, az anyák boldogságát teszik tönkre, 
mert — igy okoskodik G. K. — „ha el nem keresztelhe-
tik, elnevelik a prot. leányokat, kiket oda becsalogatnak." 
Ilyen beszédre nem tudja az ember : ha vájjon a nagy-
képűséggel elmondott frázison boszankodjék-e, vagy a 
megcsökönyösödött kálvinista maliczián. Hiszen mi nem 
támadjuk meg azért a prot. gymnáziumokat, mert fiaink 
közül némelyek ott tanulnak; az az ő dolguk, ha ott 
refugiumot keresnek és találnak. A zárdába nem híjuk, 
nem csalogatjuk be a prot. leányokat: oda jönnek kiké-
peztetést nyerni tanitónői oklevél szerzése végett önként, 
s midőn ott a növendékeknek életpályát nyitnak, biztcs 
kenyérkeresethez segitik. Erre mondja G. K., hogy a „csa-
ládok boldogságát tönkre teszik"; ilyet csak elvakult 
lélekkel lehet leirni. Vájjon megköszönnék-e neki a csa-
ládok, kiknek leányaik évek hosszú során ott neveltettek e 
szomorú szolgálatot? Különben: volenti non fit injuria. 

De nem is foglalkozom már tovább G. K. keserves 
panaszaival és dolgaival, hogy privát ügyeit tárgyalja, s 
egyoldalú felfogással szól a természeti jog, tételes törvény 
alkalmazásáról, majd magának vindicalja azt a jogot, mit 
mástól megtagad, majd elitéli másban azt, mit önmaga 
gyakorol ; csak afeletti csodálkozására adok némi választ : 
„Sajátságos — mondja — hogy ilyen esetekben (t. i. 
midőn a gyermek keresztelési ügyét intézik a vegyes val-
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lásu szülők) többnyire a kath. fél akarata győz." Megadom 
pedig neki a felvilágosító választ egy tiszttársának, a 
kispaládi derék és buzgó ref. lelkésznek „Hit Fegyvere"4 

czimű könyvecskéjéből, hol a protestántísmus belső életét 
csodálatos bátorsággal és nyiltsággal feltárja, hol a sok 
igaz mondás közt ez van kinyomtatva, mindjárt az első 
lapon: „A magyar prot. keresztyénség, sokánagyon soká 
fogja még tovább is hitének terjesztőiben a farizeusi 
képmutatóság jellegét sőt jellemét is hordani", — az 
idézett munka 72-ik lapján pedig: „ha meggondolom, 
hogy pályám terén mily számtalan a hitetlen tiszttárs, a 
bérencz szolga, csak kenyérkereső kolléga, ki szégyenli a 
Krisztus evangéliumát s kérkedik, hogy ő modern szel-
lemű ; ha elgondolom, hogy tekintélyes, tiszteletreméltó 
lelkészt is nevezhetnék, (vájjon nem G. K. ?) ki megle-
petésemre nyíltan is mondotta, hogy : prédikálunk, de 
bizony magunk is sokat nem hiszünk abból . . . ha el 
gondolom, hogy épen azért, mert az egyetemeä papság-
nak nincs élő hite, benső meggyőződése, a rossz példát 
látó néppel szemközt itt és ott, egyik egyházmegyében 
ugy, mint a másikban" stb. 

Ez elég lesz — ugy hiszem — G. K.-nak felvilá-
gosításul. Ehez nem kell kommentár, se jezsuita, se ultra-
montan lelkiismeret, se gr. Zichy Nándor, se gyóntató 
szék, se papi vagyon. A római világban hires augur 
szellemre híven emlékeztető eme prot. papi szellem egy 
magában elég erős arra, hogy a protestántismusnak erős, 
de homokra épitett várát megdöntse. K. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
*** A Budapesti Katholikus Kör b. e. Simor János 

bíboros herczegprimás halála folytán f. évi január 25-éről 
elhalasztott II. rendes közgyűlését folyó évi márczius hó 
8-án, vasárnap délután 5 órakor fogja a kör dísztermé-
ben, (Koronaherczeg-utcza 17. sz. I. emelet) megtartani, 
melyre a kör tagjai tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat : 
1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztári jelen-
tés. 4. A számvizsgálók jelentése. 5. Az évi költségvetés 
megállapítása. 6. A választmány kiegészítése. 7. Indít-
ványok. Budapest, 1891. február. 20. Lévay Imre, ideig-
lenes elnök. Az alapszabályok 21. §. értelmében azon 
indítványok, melyeket a tagok a közgyűlésen tárgyalni 
kívánnak, a közgyűlés előtt 14 nappal az igazgató-vá-
lasztmányhoz írásban benyújtandók. 

H- A Szent-István-Társulat 1891-ík év márczius 
hó 5-én délután 4 órakor választmányi gyűlést tart. 
Tárgysorozat : 1. Az 1891. évi nagygyűlés programmjának 
megállapítása. 2. Uj tagok választása a Tudom, és írod. 
Osztály részére, és az Osztály költségvetésének bemu-
tatása. 3. Folyó ügyek. 

V E G Y E S E K . 
*** Márczius 3-ika, XIII. Leo pápa megkoronázá-

sának évfordulója, ünnepi nap. Evenkint tiszteleg e napon 
a bíbornoki kollégium és allocutiót tart a pápa. Ezidei 
allocutiója XIII. Leo pápának komor mint a helyzet, a 
melyben él. Mihelyt a beszéd szövege megérkezik, kö-
zöljük. 

— Az u. n. elkeresztelések ügye ismét a király elé 
került. Molnár J . pénzbirságra itélt komáromi apát-ple-
bános felségfolyamodványban kérte a király szavának köz-
bevetését. 0 felsége legf. névjellel küldte le a folyamod-
ványt. Eonek következtében a pénzbírság behajtása a 
belügyminisztérium által felfüggesztetett. Időközben ujabb 
pénzbirságolások mondattak ki, névszerint a rozsnyói egy-
házmegyében és Veszprémben. Éktelen állapotok! 

— „Mizéria .'*' Igy jellemzik a franczia katholikusok 
maguk azt az állapotot, melyben a politikai tevékenység 
tekintetében egész a mai napig leiedzenek. A legnagyobb 
meghasonlás uralkodik köztük s XIII. Leo figyelmezte-
tései nem használnak semmit. Erről legközelebb bőveb-
ben szólunk. 

— öt aranymise egyszerre. Virter Lajos dr, váczi 
nagyprépost, Tanács János, éneklő kanonok, Fekete Ta-
más cz. kanonok, törteli plébános, Paulovics Mihály ke-
repesi és Dávid János ny. majsai plébános, ötven évvel 
ezelőtt együtt végezték a teologiát, Nádasdy Ferencz gróf 
püspök együtt szentelte fel őket Váczon áldozó papokká 
és — mint tudósítónk írja — most egyszerre ülik meg 
aranymiséjüket. A jubilánsok mindannyia tul van a het-
ven éven. (B. H.) 

— II. Vilmos császár 1890. nov. 20-án a katona-
ujonczok felesketése alkalmából a többi között eme neve-
zetes szavakat mondta : „Senki sem lehet jó katona, 
hogyha egyúttal nem jó keresztény is. Azért az ujonczok, 
a kik most hűséget esküdtek az ő földi uruknak, min-
denek előtt az ő mennyei Uruk és Megváltójuk iránt is 
hűségesek maradjanak." 

f A budapesti kir. m. tudomány-egyetem Redora és 
Tanácsa, az egyetem nevében, fájdalomtól meghatottan 
adja tudtul a gyászhírt azon súlyos veszteségről, mely az 
egyetemet érte azáltal, hogy felejthetetlen kartársuk 
Jendrássik Jenő, a vaskorona r. III. oszt. lovagja, bölcsé-
szet-, orvos- és sebésztudor, szülészmester és műtő, az 
élet- és felsőbb boncztan ny. r. tanára, az élettani intézet 
igazgatója, a bécsi cs. és kir. egyetem orvosi karának 
bekebelezett, az orsz. egészségügyi tanács, a budapesti 
királyi orvosegylet, a k. m. természettud. társulat és a 
m. t. Akadémia rendes tagja, az egyetem volt rektora, az 
orvosi kar volt dékánja f. évi márczius hó 3-án rövid 
szenvedés után meghalt. A boldogult földi maradványai 
f. évi márczius hó 4-én d. u. 1/2h órakor fognak a ha-
lottas házból (VIII. ker., Eszterházy-utcza 5. sz.) a kere-
pesi köztemetőbe örök nyugalomra helyeztetni. Az en-
gesztelő sz. miseáldozat pedig f. évi márczius 5-én d. e. 
10 órakor fog az egyetemi templomban tartatni. Buda-
pesten, 1891. márczius 3. Áldás és béke poraira! 

Szerkesztőségi telefon. 
Z. Gy. Fadd. Megjött. — J. S. Kis-Ősz. Ugy lesz. — L. 

Vives párisi kath. könyvkiadó és nagy könyvkereskedő megbizottja, 
Protte Ágost ur hazánkban utazik. Az egyházi székhelyek ft. pap-
ságának szives figyelmébe ajánljuk. 

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

Budapest. 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.11 
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TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : A második reformáczió Magyarországon. — A primási székhely ügyében. — Egyházi Tudó-
sítások : R ó m a : Szentséges a tyánk, XIII . Leo pápa allocutiója a szent Collegiumhoz. — A n g o l o r s z á g : Manning bibornok legújabb 
•nyilatkozata a társadalmi kérdésről. — P á r i s : A kath . Francziaország politikai nyomorúsága. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-István-

Társulat. — Vegyesek. 

A második reformáczió Magyarországon. 
„Hora est jam nos de somno surgere." 

Sz. Pál a róm. 13. 

Hazánk katholikusai ébredjetek! Nagy ve-
szély fenyegeti szivetek legdrágább kincsét, üd-
vözitő szent vallástokat, melynek védelmére 
eleitek véröket onták. S tudjá tok-e honnan indul 
k i a veszélyes fergeteg? Nemes Szatmár vármegyé-
ből. I t t fú j ták meg legújabban a katholiczizmus 
ellen a harczi kür tö t a már országos hirre ver-
gődött „Közpapok Lapjá"-ban. Ennek uj évi 1. 
és 2. száma hozta uj évi ajándékul e megdöb-
bentő czikket: „Egyengessük a második refor-
máczió út ja i t" , Hetesy Viktortól, ki nagy önhit t -
ségében a róm. kath. egyház ál lapotát hazánkban 
annyira ziláltnak, annyira alásülyedtnek képzeli, 
hogy már elérkezettnek véli az időt egy máso-
dik reformáczió ú t ja inak egyengetésére, mintha 
az első nem hozott volna még elég anyagi és 
szellemi kárt szegény hazánkra ! ! 

De lássuk hogyan egyengeti Hetesy uram 
az u takat? Nekünk szatmáriaknak kell vele 
elbánni. 

Kezdi a boldogult herczegprimásnak az 
„Egyetértés" képviselőjével t a r to t t beszélgetésén, 
mely alkalommal a biboros főpap ad horrendum 
populi felhozta a németországi kul túrharczot , 
mely mint tudva van Bismarck vereségével vég-
ződött; ez felháborítja egész valóját és nagy 
ámulat fogja el a felett, „hogy ez a XIX-ik szá-
zad mért hagy paczkázni a legnemesebb törek-
vésekkel egy olyan szövetkezet által, mely a 
maga ha ta lmát előbb val ónak és feljebbvalónak 
t a r t j a minden nemzeti törekvésnél, hazafias czé-

loknál s igy magának az ál lamnak érdekénél?" 
Ugy okoskodik Hetesy — hogy Bismarck — mint 
a legelső német ember, kétségen kivül nagygyá 
akar ta tenni Németországot, (talán a katholi-
czizmus lenyügözésével s a róm. kath. lelkészek 
üldözésével?) és ha a klérus (inkább a centrum-
pá r t a hős Windthors t ta l ) kulturharezba keve-
redet t vele e törekvésében, nem annyi ez — 
kérdi — mint hogy a klérus a saját érdekeiért 
kész volt szembe szállani a nemzeti aspirácziók-
kal szaturál t hazafias érdekekkel?" Igy okos-
kodva azt hiszi, hogy a ki parlamentes országban 
kulturharczczal fenyeget, abban nincs hazafiság, 
nincs hazafias érzelem és azt jósolja, hogy ily 
szomorú tünetek minden államban jelentkezni 
fognak mindaddig, mig „egy ujabb reformáczió, 
(melynek ú t ja i t egyengeti) el nem törli a pápa-
ságot; vagyis mig minden hitfelekezetnek nem 
magában az államban lesz a legfőbb feje és 
hatósága. Csak az ilyen papi testület forrhat 
össze a nemzettel" (mint a pánszláv luth, lel-
készek ?) 

Tudjuk igen jól kedves Hetesy uram, mily 
igen forró szivből óhaj t ják a pápaság eltörlését; 
érzik, tudják, hogy ebben van a mi erőnk, ez 
hitegységünk kútfeje. Szeretnék eltörölni a pápa-
ságot, hogy megveretvén a pásztor, széledjenek 
el a juhok ; ámde ez nem oly könnyű dolog — 
mint Hetesy uram gondol ja ; majd kétezer év 
óta küzdött és küzd ez ellen számtalan ellenség, 
csapkodják mint a tengerből kiemelkedő sziklát 
az erős hullámok, de eredmény nélkül, mert az 
Ur szava ez: „Te kőszál vagy és e kőszálon 
építem anyaszentegyházamat és a pokol kapui 
erőt nem vesznek ra j ta ." Azért hiába jövendölte 
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maga Luther Márton is : „Pestis eram vivus, mo-
liens ero mors t ua Papa" . A pápaság még min-
dig él és uralkodik. Azért megengedi Hetesy 
uram, hogy ne higyjük, miszerint az ö forró 
óha j tása komolyan teljesülni fog, és csak haszta-
lan erőlködésnek tek in t sük a második re formá-
czió ú t j a inak ily for ma egyengetését. 

Azt i r j a továbbá Hetesy, hogy „Magyaror-
szágon kul turharcz nem lesz, lianem, van ; létez 
ez azóta, mióta a prot . egyházak szervezkedtek 
( inkább mióta a p ro tes t án t i zmus hazánkba be-
csempésztetet t) , mer t a kul turharcz nem egyéb 
min t a világosság és setétség, a szabadság és 
szolgaság küzdelme, és nem lehet kétség a felől, 
hogy ezen küzdelem előbb-utóbb a világosság és 
szabadság diadalával fog végződni." I t t t e rmé-
szetesen a világosság és szabadság a la t t a refor-
mácziot, -— a megt i sz t í to t t evangéliumot, — a 
sötétség és szolgaság a l a t t pedig a kath. egy-
házat é r t i Hetesy uram. — Mi a sötétség és 
szolgaság nehéz j á r m a a la t t nyögünk, ők pedig 
a világosság és szabadság boldog gyermekei ! 
Az ő egyházuk Krisztus igaz egyháza, a mienk 
pedig szánandó tévelyben van. Igy i r t ak ők már 
a régi időktől fogva, igy okoskodik Tolnai F. 
Is tván 1679-ben az ő „ Kalauz"-áb&ia1) midőn igy 
i r : „Az a Christus Ecclesiája, a mely az igazi 
apostoli és közönséges hi te t , t udomány t tan i t j a , 
követi , volt vagyon és kel le t t annak megszaka-
dás nélkül lenni az apostolok idejétől fogva 
Luther és Calvinus előtt , és nem csúszott be 
nyilván vagy a la t tomban, vagy egészben vagy 
részenkint annak tudománya. De a mi ref. 
Ecclesiánk és nem a Pápásoké az, a mely az 
igazi apostol i és közönséges hi te t , t udomány t 
vallja, követi, t an i tya . Azért a mi Ecclesiánk 
volt és nem a pápásoké az apostolok idejétől 
fogva megszakadás nélkül Lutherus és Calvinu-
sig, s onnét ez mai nap ig ; nem a mi Ecclesiánk 
tudománya, hanem az övék csúszott be az Eccle-
siába." Igy forgat ják ők fel a tö r téne lmet , igy 
ál l i t ják fejére az igazságot. — Az elzüllölt leány 
előbb le t t az anyjánál , — s a száraz ág előbb 
nőt t a törzsnél, — azonban í r j anak vagy mond-
janak aká rmi badarat , azt velünk elhitetni nem 
fogják soha, hogy az igazságot a tévely és ha-

„Igaz keresztyéni és apostoli tudomány s vallás útjára ve-
zető és az eltévelyedésről jó útban hozó Kalauz". Nyom. Kolosvárott, 
1679. lap 646. — Ez a könyv a „Joannis Micraelii Syntagma His-
toriarum Ecclesiae omnium." Lipcsében, 1679-ben már a IV. kiadás-
ban megjelent czimű munkája nyomán készült. 

zugság legyőzze valaha, de ennek ellenkezőjét 
szívesen elhisszük, bizva annak szavában, a ki 
m o n d á : „Ég és föld elmúlnak, de az én szavaim 
el nem múlnak." 

Hetesy szerint t ehá t van kulturharcz, foly-
ton t a r t a világosság és setétség közt a küzde-
lem — és ezen küzdelemben min t i r j a — „a 
primás a világiakra reményi támaszkodhatni, s 
m á r is szemökre vet i a kath. főuraknak, hogy 
mér t nem vesznek példát Tisza Kálmántó l" — s 
megmondja , hogy mér t n e m ? „azért mer t a mit 
Tisza Kálmán a p ro tes táns egyház érdekében 
tesz, azt meggyőződésből teszi, meg van arról 
győződve, hogy a protestáns egyház egyszerűsége és 
tisztasága a Krisztus egyházának leginkább meg-
felel, hogy ennek az egyháznak az érdeke a 
magyar nemzet érdekével i t t össze van for rva ; 
s hogy ennek az egyháznak lelkészi tes tülete 
minden szegénysége mellet t is ritkítja párját a 
hazafiságban, és soha nem is volt rá eset, hogy 
a pa r l amen t i k o r m á n y intézkedése ellen idegen 
országban székelő fejnél kér t és fogadott volna 
el tanácsot ." Mily hiu öndicsekvés, mily gyer-
mekes kérkedés mind ez — pedig a közmondás 
szerint „propria laus sordet." Hányszor megmon-
do t ták már nekik i l letékes helyről is, hogy a 
Rómában székelő l á tha tó feje az egyháznak a 
kath. hívekre nézve nem idegen hatalom, és 
mégis ezen vesszőparipán nyarga lnak és akar ják 
vele ámí t an i a világot. 

Tisza Ká lmánt t ehá t tiszta meggyőződés 
vezeti , de kérdi Hetesy : ha a kath . főurak ugy 
vannak-e meggyőződve a maguk egyházáról, 
vallásáról, papságáról ? No ez igazán pro tes táns 
szemtelenség! H á t hol ve t te a jogot Hetesy 
u ram, hogy a mi kath. főuraink vallási meggyő-
ződésén kételkedni merészel? Ha önöknek van 
Tisza Kálmánjok , a mi egyházunk is dicsekszik 
Czirákyak Zichyek, Wenkheimok, Károlyiakkal 
stb., k iknek tiszta katholiczitásához gyanú és 
ké te ly nem fér. 

Dehát mié r t kételkedik Hetesy? Azért, mer t 
nem egyszer volt a lkalma, midőn kath. tem-
plomba ment valami ünnepélyre, kath. uraktol 
efféle szégyenkező nyi la tkoza tokat ha l lan i : men-
jünk már innét . . . nem ér ez semmit — komédia 
az egész . . . stb. S ily nyi la tkozatok u tán szen-
tül (?) hiszi, „hogy a kathol ikus egyházban 
éppen a világi elem pressziója folytán fog 
létre jönni a reformáczió, hogy a katholikus 
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egyház ugy a mint van nem más mint a 
gyermekkorát élő embernek az egyháza!" Csak-
hogy jó Hetesy uram ez az egyház 18 századon 
át változatlanul áll és állani fog az idők végéig; 
mer t erős alapra, kőszálra van építve, isteni mű 
ez, nem emberi mint az önöké. A mi a kath-
egyház istenitiszteletét oly durván sértő nyilat-
kozatot illeti, látszik, hogy azt nem kath. főúr, 
hanem csak valami modern uracs e j the t te ki 
könnyelműen ; — mer t nem tagadhat juk, vannak 
kath. keresztények, kik, mint sz. Ágoston mondja, 
keresztényeknek neveztetnek, de szavaikban és 
te t te ikben nem ta lá l ta tnak keresztényeknek, kik 
a mai álliberalizmus által meg vannak méte-
lyezve és hajótörést szenvedtek hi tökben, a tiszta 
buza között is akad konkoly ; de annak ellenébe 
én protestáns részről hozok fel nyilatkozatot . 

A karácsonyi sz. ünnepen az is tent isztele-
ten jelen volt szép templomunkban egy 48-as 
nyug. honvédszázados, nevét nem irom ki, ő 
protestáns létére is igy nyilatkozott előttem : 
Valahányszor kath. templomban vagyok, különös 
érzés fog el, és egész valómban meg vagyok 
hatva, mig a ref. templom egészen hidegen 
hagy. És nem ő az első, kitől ilyen nyilatkozatot 
hallottam. Há t azt nem hallotta-e Hetesy uram, 
a mit Nagy Frigyes mondott , mikor egyszer 
egy biboros főpap miséjét végig hal lgat ta? 
Azt, h o g y „a kálvinisták, reformátusok ugy bán-
nak Istennel, mint szolgájukkal, a lutheránusok 
mint ügytársukkal, a katholikusok pedig mint Iste-
nökkel. " 

A második reformáczió u t jának egyengetője 
a müveit kath. világi elemet kivánja e nemes 
czéljának megnyerni ; mert ez vallását nem érti, 
csak annyit tud, mennyit az iskolában tanult , 
fel kell tehá t világositani őket : mert ha „tuda-
t á r a é b r e d dogmái képtelenségének, (?) kultusza 
pogánykodásának, ( f ) klérusa önzésének és annak 
a ki nem fejezhető állapotnak, hogy a r ó m a i p á p a 
parancsa feljebb való min t nemzete (reformátu-
sok ?) óhajtása, hazája akara ta és jóléte, azonnal 
megragadja az alkalmat egy második reformá-
czióra: fel kell t ehá t őket világositani, röpiratok-
b a n e l é b ü k t á r n i mindazon sebeket, melyeknek 
sajgását legjobban érzi az igaz vallásosság és a 
józan ész Ítélete." íme mily könyörületes szama-
ri tanus akarna lenni Hetesy uram! Orvosolni 
akar mint jó doktor és ajánl is mindjár t hat-
hatós gyógy szert a sajgó sebek gyógyitására — 

egy röpiratot , mely mint i r ja — legközelebb 
jelent meg Révész Mihály fordításában „ A pap, 
a nő, és gyóntató szék" czim alatt, mely a gyó-
násról való visszaéléseket egész borzalomig feltárja. 
E n n é l b e c s e s e b b krisztkindlit nem kaphatott volna 
kath. ember (/), ezeket ha olvassa — felnyilik a 
szeme — igy kell elkészíteni a lelkeket egy 
második reformáczióra, mely bizonyára bekövet-
kezik, mihelyt e század politikai vajúdása meg-
szűnik, szükség hogy ez időre a kellő ismeretek 
és felvilágosodás által a lelkek elkészítessenek." 
Igy fejezi be Hetesy az ő nagyszabású vezér-
czikkét. 

Jól tudjuk mi azt, hogy a mostani refor-
mácziók a gyónást elviselhetlen igának, a lélek 
k inpadjá^ak nevezik, és a ker. erény eme várá t 
min t hajdan ugy most is ostromolják, — daczára 
annak, hogy Luther Márton a gyónásról oly 
szépen nyilatkozott , hogy kath. ember sem nyi-
lathozhatnék szebben.*) 

A gyónás egészen kitűnő eszköz az élet-
jobbi tásra és a jóban való előhaladásra. — Erről 
protestáns tekinté lyek is tanúskodnak. A tudós 
Leibnitz igy nyilatkozik: „Ha a ker. vallásban 
van valami szép és dicséretreméltó, akkor a 
gyónás intézménye bizonyosan ilyen ; mer t a 
gyónás kötelessége sokakat visszarettent a bűntől, 
egy okos gyóntató atya kitűnő eszköz Isten ke-
zében a lelkek üdvére, mer t az ő tanácsa fékezi 
ha j lamainkat , figyelmeztet hibáinkra, a bűn-
alkalmak kerülésére, az elidegenített jószág visz-
szaadására, az okozott kár megtérítésére, elosz-
la t ja a nyugtalanító aggodalmakat, felemeli a 
csüggedő lelket, megszüntet vagy enyhit minden 
bajt." 2) Hall juk egy másik protestáns nyilatko-
za tá t ! A „Beleuchtung der Vorurtheile wider die 
kath. Kirche" czimű munka szerzője igy í r : „Ki 
tagadhatná, hogy ezen intézményből a keresz-
tények milliói merítenek lelki vigaszt és ösztönt 
életök megjaví tására ; hogy egy vezető jó bará t 
mellet t milliók tér tek vissza az üdvösség ú t já ra , 
melyről a könnyelműség és szenvedély tántor í to t ta 
le őket?" A protestáns Fritz Vilmos, Attikushoz 
ir t leveleiben feladatul tűzte ki magának a 
gyónás állami hasznavehetőségét bebizonyítani. 
A legjobb bizonyíték pedig erre vonatkozólag 
azon ismeretes tény, hogy a jóra való protes táns 

1) Luth, e czimű iratában : Von der Beicht ob der Papst Macht 
habe zu gebieten ? Wittenberg, 1562. 250 lap. 

2) Syst. de la theol. 2- 1 köt. 292 lap. 
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férfiak (angolok, francziák, németek, svédek) ma- | 
gnk is nagyon sajnál ták, hogy az erkölcstelenség 
megakadályozásának oly ha tha tós eszköze a gyó-
nás, nálok többé nem létezik; és hogy ugyan-
azért többször még ujabb időkben is különféle 
kisérleteket t e t t ek annak isméti behozására, sőt 
pár t fogás t kér tek ez ügyben még a világi kor-
mányok tó l is. — Egy svéd lu theránus — a tudós 
Sven Baelter — sajnálkozását fejezte ki a felett , 
hogy a t i tkos gyónás egészen k imen t a gyakor-
latból és óhaj tá , hogy az ismét behozassék: 
„Miként a reformáczió előt t volt.1) E protes táns 
nyilatkozatokból lá tha tn i , hogy még sem oly 
nagy lelki kinzás a gyónás, m in t azt a mos tan i 
reformátusok gondolják. De legyen elég. 

A második reformáczió ú t j a inak egyen geté-
séről i r t és most i smer t e t e t t vezérczikk ha tha-
tósan figyelmezteti hazánk kathol ikusai t a tö-
mörülés és összetartás szükségességére, és in t 
különösen m i n k e t lelkészeket, hogy a müveit 
ka th . világi elemet, egyházunk helyzetéről, h i tünk 
igazságairól kellően felvilágosítsuk és minden 
ki te lhető módon óvjuk sz. h i tünk in tézményei t 
gyalázó röpira tok olvasásától, és mivel „Scriptis 
scripta snnt opponenda" , ad junk kezébe oly 
müveket , melyek az észre és szivre ha tnak , a 
hazugságot t iszta meztelenségében fe l tünte t ik , 
az üdvözitő kath . hi t sz. igazságait megvilágí t-
ják, hogy igy őket felfegyverezzük a hi t sisak-
jával , és megvédjük a hamisság prófé tá inak csel-
szövényeitől. Már is örömmel észleljük a katho-
likusok önérzetre ébredését. Adja az Eg, hogy a 
tervezet t ka th . nagy kongresszus ténynyé váljék, 
hogy lássák elleneink, mily erővel rendelkezünk 
és ők vérmes reményeikben csalódva megszégye-
nül jenek! Brázay János, 

plébános. 

A primási széhliely ügyében. 
I. Most szerdán, vagyis f. hó 4-én tartott közgyű-

lésében fogadta el Budapest főváros képviselő-testülete a 
tanács által elébe terjesztett feliratot a primási székhely-
nek Budapestre leendő áttétele ügyében. Az emlékezetes 
feliratból közöljük a következő részletet: 

„Tudva van, igy szól többek közt a fölirat, hogy 
midőn szent István királyunk a magyar államot megal-
kotta és abban a katolika egyházát szervezte, a legfőbb 
egyházi méltóságot Esztergomban helyezte el, a hol ő 
maga is székelt. Pest és Buda azon időben jelentéktelen 
révhelyek valának ; Esztergom majd Székesfehérvár voltak 
az ország fővárosai s igy misem természetesebb, mint hogy 
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a legelső magyar püspökség székhelyéül Esztergom jelöl-
tetett ki, mely politikailag is központjává lett az ország-
nak, a melyben már akkor királyi udvartartás volt és a 
melyet hegyen épült vára domináló hivatással ruházott 
fel. Kétséget nem szenved, hogy ha akkor a jelenlegihez 
arányított viszonyok uralkodtak volna, szent István kirá-
lyunk bizonyára Budára vagy Pestre teszi Magyarország 
hitéletének középpontját. 

De tudjuk továbbá a történelmi okmányokból azt 
is, hogy később századokon keresztül az esztergomi érse-
kek, Magyarország herczegprimásai, mint a királyok 
főkanczellárjai, mindenkor ott székeltek s igy igen gyak-
ran Budán is, a hol királyaink laktak és tartózkodtak. 
Kivételt csak az utolsó 300 év képezett, mely idő alatt 
az uralkodó dinasztia székhelye és állandó tartózkodása 
Bécs városa volt. 

Ujabban, egyrészt az 1847—48-iki törvények Buda-
pestet tet ték az ország fővárosává s habár másrészt a 
magyar alkotmány visszaállitása óta felséges királyunknak 
az országban is Budapest lett székhelye, a primási szék-
hely kérdése érintetlenül maradt. 

Az utóbb jelzett s állami életünkben korszakot 
alkotó fordulat beállta óta azonban mindinkább érezhetővé 
vált amaz óhaj jogosultsága, hogy Magyarország herczeg-
primásának, e kiváló közjogi fontossággal biró egyház-
fejedelmi méltóságnak állandó székhelye tétessék át Buda-
pestre, hogy a magyarországi katolika egyház legfőbb 
képviselője a fővárosban, a korona, az összkormány, a 
törvényhozás székhelyén rezideáljon, a mi nem zárja ki 
azt, hogy az év bizonyos részét Esztergomban, vagy 
másutt töltse. 

A magyar egyházfejedelemnek jelenléte, annak udvar-
tartása — ugy, a mint az a múltban századokon keresz-
tül történt — emelné a korona fényét és viszont annak 
sugarai az egyházfejedelmi méltóság díszének növelésére 
szolgálnának. Méltó képviseletet nyerne az egyház min-
den nemzeti és egyházi nagyobb ünnepségek alkalmával 
s az ily ünnepségek pompájának fejlesztésére kiváló be-
folyással birnának ama fényes isteni tiszteletek, melyeken 
Magyarország herczegprimása pontifikálna. Országos állami 
és egyházi ügyek a közvetlen érintkezés jótékony befo-
lyása alatt gyorsabb és kedvezőbb megoldást nyernének; 
a főváros fejlődése és felvirágzása, valamint a társadalmi 
élet élénksége még nagyobb lendületet nyernek, és az 
óhajtott változás az egyházi adminisztráczió helyes fej-
lesztése és a katholikus hitélet emelésére is kedvező 
hatással lenne." 

II. Esztergomból — mint a Nemzet írja — tegnap, 
azaz f. hó 5-én küldöttség jár t a fővárosban a király-
nál, általános kihallgatáson. Az esztergomi főkáptalan 
nevében Boltizár József felszentelt püspök, Márkus Gyula 
czimzetes püspök és Rosszival István esztergomi kanonok 
tisztelegtek a királynál és átnyújtották az esztergomi 
főkáptalannak, mint a széküresedés esetén jogok őrének 
emlékiratát, az esztergomi primási székhelynek Budapestre 
való áthelyezése ellen. A káptalan mint kollégium tilta-
kozik az áthelyezés ellen, mert kötelessége minden prima-
cziális jogot konzerválni. A király igen kegyesen fogadta 
a küldöttséget és átvévén az emlékiratot, a következőleg 
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nyilatkozott a primási szék áthelyezése ügyében : A tárgy 
nagyfontosságú és nem fogok e tárgyban addig intézkedni, 
mig az összes erre hivatott tényezők véleményét meg 
nem hallgattam. Ezzel a kihallgatás hivatalos része véget 
ért és a király rendkívüli melegséggel kérdezősködött 
Simor János elhunyt herczegprimás utolsó óráiról. Meg-
kérdezte, voltak-e nagy szenvedései, fájdalmai. Eszméle-
ténél maradt-e? Még azt is megkérdezte a király, hogy 
az elhunyt primás mit mondott legutoljára. Hagyatéka 
felől szintén tudakozódott. E kérdésekre Rosszival István 
kanonok kimerítő választ adott. Végül a király azt 
jegyezte meg, hogy ismerte az elhunyt primás nagyszerű 
terveit, czélzatait, melyeket ezután akart megvalósítani, 
de a halál megakadályozta őt ebben. Ezért is szive mé-
lyéből sajnálja Simor János halálát és részvétét ezúttal 
is kifejezte az esztergomi főkáptalan küldöttsége előtt. 
Ezzel a király igen szives bucsut vett a küldöttektől. A 
főkáptalani küldöttség Szápáry Gyula gr. miniszterelnöknél 
is tisztelgett és átnyújtotta az emlékirat egy példányát. 
A többi miniszterek is kaptak egy-egy példányt. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma. Szentséges atyánk, XIII. Leo pápa allocu-

tiója a szent Collegiumhoz — megkoronázásának évfordu-
lóján, f. é. márczius 2-án : 

Ismét letelt e napokban pápaságunk egy éve. Le-
folyt pedig ez az év is, gondok és igen nagy keserűségek 
között, ama sokféle ellenségeskedések miatt, melyek az 
egyház ellen mindenfelől támadtak. A mi a kezdődő uj 
évfolyamot illeti, ha a jó Isten azt végig élnünk engedi, 
most bizony igazán nem tudnók megmondani, hogy mit 
fog hozni. De az emberi társadalom jelen viszonyai ezt 
az évet is olybá tüntetik fel előre, hogy az szintén gaz-
dag lesz viszontagságokban. — Azért is igen kedvesen 
vesszük s időszerűeknek tartjuk az óhajokat, melyeket ez 
alkalomból a bibornokot sz. Collegiuma érettünk Istenhez 
küld, a mint ezt előttünk éppen most dékánja ajkaival 
tolmácsolta. A mi ez imaszerű óhajok becsét és szivünk-
nek fölöttük érzett megelégedését szemeinkben emeli, az 
abban áll, hogy önök óhajuk sorsát nagy szent Gergely 
pápa pártfogására bízták most, a midőn pápává választásá-
nak tizenháromszázados évfordulója alkalmából az ő em-
lékezetes pápaságának világraszóló cselekedetei mintegy 
felélednek és újra megdicsőülnek előttünk. 

Távol esik tőlünk még árnyéka is annak a gondo-
latnak, hogy csak a legtávolabbra eső hasonlatot is fel-
állítsuk köztünk és e közt az oly sok jogczimen nagy 
pápa között. Az ő nagysága nekünk csak arra szolgálhat 
buzdításul, hogy fényes példaadásait messziről kövessük. 
— Hanem az akkori és a mostani idők nem egy tekintet-
ben hasonlítanak egymáshoz, és igen üdvös dolog ebből 
a hasonlatosságból korunk bajaira és szükségleteire nézve 
párhuzamos tanulságokat levonni. 

Akkor is, mint most, az Egyház és a Pápaság, 
dühös ellenségekkel volt kénytelen megküzdeni : a longo-
bárdok és más barbár népek sokáig tették próbára sz. 
Gergely türelmét és állhatatosságát; hanem talán a leg-
érzékenyebb szenvedések más belső ellenségektől származ-

tak, kik nem voltak ugyan oly vadak mint a barbárok, 
de veszedelmesebbek és ravaszabb valának, annyi bizonyos. 
A barbárok végre is, az evangélium hirdetése előtt ki-
fogyván a velők született vadságból, megszelidülének, a 
ker. hitre áttérének, keresztény érzelmeket és müveit 
erkölcsöket honositának meg szellemökben. Ellenkezőleg, 
ama belső ellenségek, az igazság teljes világosságában, 
vakok maradának, ellenségei a pápának és az egyháznak. 
Mainapság az e fajta ellenségek száma jóval nagyobb mint 
bármikor volt, valamint gonosz lelkük is sokkal raffini-
rozotabb és gyülöletük sokkal engesztelhetetlenebb. Hanem 
hát minden mesterkedéseik és fondorlataik, minden tőrve-
téseik és támadásaik nem fognak sikert felmutatni soha 
ama szikla ellen, a melyre az egyházat maga az Isten 
alapította; az egyház most is épen és győzelmesen fog 
kikerülni az őt ostromló nehéz tusákból. 

Egyébiránt, sz. Gergely pápa a leghevesebb ellen-
ségek és még oly számos nehézségek közepett is, melyek 
pápasága ellen támadának, meg nem fogyatkozott gon-
dossággal ölelte fel a föld minden népét; és mig Keleten 
főleg oda irányitá figyelmét, hogy azt épen megtartsa 
a hitben és állhatatosan a római egyházzal való egység-
ben, — az alatt Angliába apostoli férfiakat küldött, hogy 
azt a hit jótéteményeivel gazdagítsák, a melyek ebből a 
népből csakugyan terra sanctorumot csináltak. E nagy 
pápa példájára mi is nagy érdeklődéssel viseltetünk Kelet 
fényes multu egyházai iránt, a végett, hogy szorosabbra 
fűzvén a ragaszkodást a katholikus egység középpontjá-
hoz, ők maguk is uj életben virágozzanak fel. Igen, mi 
is szivünk leghőbb óhajaival kisérjük és siettetjük ama 
pillanatot, midőn a kath. hitnek örvendetes gyarapodása 
Angliában czélt fog érni. 

Szent Gergely, ezenkívül, az ő korában Róma jóléte 
és az olasz nép segítsége vala. A mint egykor nagy sz. 
Leo£halhatatlan alakja a Mincion át visszavonulásra birta 
rá Attilát, ez Isten ostorát : éppen igy a pápa megjele-
nésének és szavának tekintélye előtt Agilulf egész Tesszinig 
há t rá l t meg, holott az ő harczosai, miután mindenfelé 
romlást és pusztítást terjesztének, már készen állának, 
hogy az örök várost megrohanják. Es a mi az olasz né-

• pet illeti, melyet a byzanczi császárok csaknem teljesen 
magára hagytak, s a melyet e császároknak helytartói 
nem tudtak csak sanyargatni: sz. Gergely ezt a népet 
állandóan védelmébe vette, sérelmeit pártfogolta, elnyo-
móival határozottan szembe szállott, gondoskodott köz-
szükségleteiről és buzdított minden olasz püspököt, hogy 
hasonlóan cselekedjék. Amaz idők története fényes vilá-
gításba helyezi, a mit mi nem szüntünk meg soha ismé-
telni, t. i. hogy az Egyház és a Pápák az olasz népnek 
legnagyobb jótevői, legjobb barátai ; ennélfogva, hogy 
harczolni a pápa ellen és vele ellenség gyanánt bánni, 
nemcsak kegyelethiányára mutat, hanem egyszersmind 
valóságos politikai ostobaság („stoltezza politica.11) 

Végül, a mint ön is figyelmeztetett bibornok ur, 
sz. Gergely törekvése és buzdító szózatai által szembe 
szállt a rabszolgasággal és nem kiméit semmi áldozatot, 
hogy a rabszolgák szabadságának visszaadására tőle tel-
hetőleg mindent megtegyen. Természetesen, e tekintetben 
a mi korunk viszonyai sokkal kedvezőbbek ; a rabszol-
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gaság ellen inditott küzdelem mindenfelé kedvező fogad-
tatásban részesül : fejedelmek és kormányok válalkoztak 
e tekintetben nagy tevékenységre. A mi minket illet, kik 
áldozópapi jubileumunk alkalmából főp. körlevélben lel-
kesítettük Braziliában a rabszolgák szabadságát czélul 
kitűzött törekvést, mi azóta sem mulasztottunk el semmit, 
hogy hitünk és czivilizácziónknak ezt a nagy működését 
diadalra segítsük. 

Az egyháznak főleg nevelő és erkölcsnemesitő mű-
ködése nélkülözhetetlenül szükséges a sikerre; hiába 
akarják megszüntetni a rabszolgaságot a szerződések, a 
kereskedők, ha a lelkek és szokások barbárok maradnak. 
Ámde a hol a katholikus misszionáriusok felütik táborukat, 
— mondhatni szabadalmas állomásukat, ott sikert kell 
felmutatniok e mindenféle nemzetből való hithirdetőknek : 
miért is nagyon kivánatos, hogy az illető kormányok 
segélyében és támogatásában részesüljenek. Dicséret azok-
nak, akik ezt siettek teljesíteni. Amennyiben püspöki 
jubileumunkkor, amint azt ön érinté, mint ilyen alkal-
makkor rendesen, a katholikusok nagylelkűsége adományt 
juttat kezeinkhez, azt a legteljesebb mértékben e nemes 
feladatra fogjuk szánni. Hiszen világos és isteni küldetése 
az Egyháznak, hogy kiterjeszsze az egész föld kereksé-
gére Jézus Krisztus uralmát és megizleltesse a megváltás 
gyümölcseit azokkal, akikre még a halál sötétsége és 
árnyéka borúi. 

Adja az Ur, hogy szent Gergely pápa közbenjárásá-
val sikerüljenek azok a müvek, melyeket az idők köve-
telnek s koronázza azokat a legnagyobb siker. 

Ezzel a reménynyel ismételjük a szent Collegium-
nak köszönetünket üdvözléseért; s teljes szivünkből apos-
toli áldásunkat adjuk minden tagjára, valamint a püs-
pökökre, praelátusokra és minden jelenlevőre. 

Angolország. Manning bibornok legújabb nyilatko-
zata a társadalmi kérdésről. — 

Angolország biboros prímása már sokszor nyilatko-
zott korunk világmozgató kérdéseiről, és az ő világos és 
tekintélyes nyilatkozatai mindig figyelmet és érdeklődést 
keltettek ott, hol ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. 
Még mindnyájan emlékezünk arra az eredményes befo-
lyásra, melyet ő eminencziája a londoni rakodópart mun-
kásai ügyében kifejtett és arra a buzgó érdeklődésre és 
tevékenységre, melylyel a lüttichi szocziális kongresszus 
munkálataiban részt vett. Ez utóbbi eset alkalmából ő 
eminencziája tudvalevőleg később kénytelen volt magya-
rázatokkal és felvilágosítással szolgálni egyben-másban az 
ő szocziál-politikai irányzatára és magatartására nézve. E 
felvilágosítások daczára a nagyhírű főpap még mindig 
abban a gyanúban állott, mintha a forradalmi szoczialis-
tákhoz talán igen közelbe is jutott volna. Valószínűleg 
a végett, hogy az ily ráfogásokat megczáfolja, legújab-
ban ő eminencziája a párisi „Figaro" egyik szerkesztőjé-
nek látogatását arra használta fel, hogy álláspontjáról a 
szoczializmussal szemben nyilatkozzék és a társadalmi 
kérdést átalában véve újból megvilágosítsa. 

A beszélgetés elején tréfálkozva emlité a bibornok, 
hogy hányféle definicziót hallott már ő a szoczializmus-

ról. Egyszer levelet irt négy embernek, kérve, hogy 
mondják meg, mit értenek ők a szoczializmus alatt. Mind 
a négy helyről más és más válasz érkezett. Hogy az ő 
saját felfogását illetőleg minden kétséget kizárjon, a be-
szélgetés ide vágó részét a következő fejtegetéssel kezdé : 
„A szoczializmus — rossz. Mindaz a mi szocziális, a mi 
társit, jó. A szocziálisok és a szocziálisták közt az a kü-
lönbség van, a mi az ész és az észelviség (raczionalizmus) 
között. A társadalom éppen oly értelemben működik jólr 

mint az ész ; a szoczializmus szintén éppen oly értelem-
ben működik rosszul mint a raczionalizmus." 

A polgári és politikai „társadalom" nem más mint 
maga az emberi társadalom, és ezért minden törvényal-
kotásnak szocziálisnak vagyis társadalom-fentartónak kell 
lennie. A szoczializmus ellenben, a mely éppen azzal 
akarja működését kezdeni, hogy a jelen társadalmat fene-
kestől felforgassa, romboló és pusztitó tényező. Jól meg 
kell tehát egymástól különböztetni kettőt: a szocziális, a 
társadalmi szervezetet és szervezést — a szoczializmustól. 
Az előbbi minden társadalmi jelenségre kiterjeszkedik és 
két tényező uralkodik fölötte: az erkölcsi egyfelől, és a 
gazdasági másfelől. Az erkölcsi tényező áll a kölcsö-
nös kötelességeknek, az emberinem egységének és a szo-
cziális egyesülés jótéteményeinek tudatából és tiszteletben 
tartásából. A gazdasági tényező emez erkölcsi tudatnak 
gyakorlati kivitelében áll. Ez a (jogosult) szocziális irány 
mintegy a szervezés, a törvényalkotás és törvénytisztelet 
szoczializmusa. 

A másik (modern) szoczializmusnak épp ellenkezőleg 
semmi köze az organikus társadalmi jelenségekhez ; ez 
pusztán politikai aspiráczió és szintén két tényezőből van 
összetéve : egy erkölcstelenből és abból kifolyólag egy 
mindent felforgató forradalmiból. Az erkölcstelen tényező 
a modern szoczializmusban nem más mint a jelen büszke 
század individualizmusának, a családok felbomlásával és a 
természettől közösekké tett érdekek szétszakításával járó 
érvényesülése. A második tényező áll az emez individua-
lizmus által okozott zavarokban. Ez az individualizmus 
nem ismer összhangot törvény és igény között. I t t csak 
igény uralkodik. A szoczializmus nem egyéb mint a tár-
sadalom társas megbuktatása, minden igazi társas életnek 
tagadása. Az igazi szocziális irányzat jelszava: társadalom, 
szervezve, teljes fejlődésben és haladásban, — nem pedig 
a társadalomnak felbomlasztása. Ennélfogva én, úgymond 
Manning bibornok, köteles vagyok kijelenteni, hogy én 
nem vagyok szoczialista. Én nem hiszem, hogy az embe-
rek boldogitásának lehetne azt mondani, ha valaki a tár-
sadalmat tönkre teszi. 

A beszélgetés további fonalán, melynek authenticzi-
tása azonban még megerősítésre vár, a bibornok éles 
megkülönböztetést tett az angol és a szárazföldi szocializ-
mus között. A jogos „szocziális szervezés" irányzata — 
angol eredetű ; mig az igazi modern szoczializmus a kon-
tinens elmeszüleménye. Nem szabad a dolgokat össze-
vissza keverni. Ha a kontinensen rólam mint szoczialistá-
ról beszélnek az ő értelmökben, — bizony, bizony, igen 
erősen tévednek. En nem lehetek szoczialista, mert én 
angol vagyok és mert Angliában szoczializmus tulajdon-
képpen nincsen. A társadalom szocziális organizácziója 
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erkölcsi és gazdasági alapokon nálunk már évszázadok 
óta fennáll és működik. 

Ezek kijelentése után a bibornok lelkes szavakban 
buzdit az európai szárazföldön nagyra nőtt, erkölcstelen 
szoczializmus erélyes leküzdésére. Nem lehet megtűrni 
uralomra jutását az individualizmusnak, a mely minden 
kormányt és minden népet elidegenít egymástól. A tár-
sadalmi kérdés megoldását Manning bibornok lehetséges-
nek tartja. 

A szoczializmusról és a kereszténységről egymáshoz 
való viszonyukban Manning bibornok oda nyilatkozott, 
hogy „keresztény szoczializmus"-ról beszélni képtelenség. 
Miért ? . . . Mert a kereszténység lényegénél fogva szer-
vező, alkotó, a szoczializmus ellenben romboló és pusztító. 
E tekintetben a bibornok hivatkozott szentséges atyánk, 
a pápa nyilatkozataira, melyekben a szoczializmus el van 
Ítélve, a szoczialis fejlődés irányzata ellenben dicsérve és 
ajánlva van. 

„En is kárhoztatom a szoczializmust." Ezzel zárta 
be Manning bibornok ezt a legújabb elmefuttatását a 
szoczializmusról és a társadalmi kérdésről általában. 

Páris. A katholikus Francziaország politikai nyo-
morúsága. — 

Lavigerie bibornok sok nehéz dologra vállalkozott 
már és szerencsésen be is végzett már nem egyet, sem 
kettőt. Legnagyobb nehézségekkel találkozott legújabban 
ama kísérletével, hogy a franczia katholikusokat a politi-
kai élet terén, a fennálló köztársasági államforma elisme-
rése mellett, — egyöntetű, egységes akczióra egyesitse. 
Ez a vállalkozás idáig már több ellenséget és keserűséget, 
vagy a mint ő maga mondá, több „infámiát" keltett 
ellene, mint Afrika felszabadításának ügye és a rabszol-
gaság elleni keresztes hadjárat. Az arabsok és a puszták 
kabyljei nem fejtettek ki annyi gyűlölködést és inszultust 
ellene, mint a franczia royalizmus némely szenve-
délyes képviselője — a sajtóban. Mert a fegyverek, 
melyekkel ama híres toaszt után a bibornokot megtámad-
ták, nem voltak mindenkoron becsületes, loyalis fegyve-
rek. Méltán panaszkodhatott és panaszkodott is a bibor-
nok az inszinuácziók és gyanusitások fölött, melyekkel 
szavait és szándékát hitelvesztetté igyekeztek tenni. Maga 
egy konzervatív monarchista iró, Louis Teste a „Journal 
de Bruxelles"-ben kénytelen volt megvallani, hogy Lavi-
gerie bibornokot nem csupán a radikálisok halmozták el 
sérelmekkel, hanem még a konzervativek is, a kiknek 
pedig sehogysem áll sem érdekökben, sem elveik kon-
szekvencziáiban, hogy egy nagy tekintélyű egyházi férfiút 
földig lerágalmazzanak. A nevezett publiczista e nyilat-
kozat után igy folytatja: „Hát nem lehetne-e egy főpász-
tort, ha valaki nincs vele egy véleményben, tisztességes 
alakú polémiában megostromolni ? Mit akar az jelenteni, 
mikor egy konzervatív elvű férfiú egy bibornokot azért 
inszultál, mert esetleg más politikai meggyőződésben 
van, a mely meggyőződés megtámadható, de másrészről 
okokkal védelmezhető is, s a melyet más tekintélyes 
konszervativ férfiak már évek óta ajánlnak?" Lavigerie 
bibornok keservesen tapasztalta, hogy a politikai szenve-

dély a legcsunyább szenvedélyek egyike s hogy a politi-
kai pálya sokszor igen hálátlan és tövises pálya. Hanem 
Lavigerie bibornokot egy fensőbb akarat, s az ő lángoló 
szeretete az egyház és hazája iránt sürgeté, hogy erre 
a pályára kilépjen, nem törődve sem a gyanúsításokkal, 
sem a többi akadályokkal, csakhogy végre sikerüljön, a 
mit az egyház és hazája érdekében elkerülhetetlenül 
szükségesnek tart : a franczia katholikusok egyesítése. Mert 
ő erősen meg van győződve, hogy igyekezetét előbb-
utóbb siker fogja koronázni, minthogy a józan emberi 
ész, a viszonyokban rejlő kényszerűség, a tények kérlelhe-
tetlen logikája végre is erőt fog venni a franczia katho-
likusok abnormis ziláltságán s megadva nekik az egysé-
ges és egyöntetű eljárás szerencséjét, meg fogja őket 
szabadítani a mostani siralmas, tehetetlen állapottól. 

Siralmasnak, valóságos mizériának és mizerábilis 
állapotnak nevezzük a franczia katholikusok eddigi eljá-
rását az álami, a politikai életben, és méltán. Az ő egye-
netlenségök, a politikai tevékenység terén uralkodó pár-
toskodásuk, sajnos, gazdag forrása lett az egyház és 
Francziaország szerencsétlenségének. A világ már régóta 
szánalommal tekint erre a nyomorúságos állapotra. A 
mostani franczia katholikusokra igen ráillik a panasz, 
mely félszázad előtt a német katholikusokról szólott. „Mi, 
egyházunk alapjául az egységet és egységességet birjuk, 
— élni pedig élünk egyetértés helyett a legnagyobb zilált-
ságban." 

Halljuk csak, hogyan itél a „Figaró"-ban egy 
franczia katholikus, Grandlieu ur, erről a nyomorúságos 
állapotról : 

„Valamint a baloldalon, ugy a képviselőház jobb-
oldalán is, — a hol a monarchisták, bonapartisták és a 
katholikusok ülnek , egyformán egyenetlenkednek és 
iránytű nélkül ide s tova kavarognak, — bizonyos erkölcsi 
feloszlást, az irányzás hiányát, valóságos vezértelenséget 
látunk. Nézzétek a képviselőház konszervativjait nem 
négyfelé vannak-e szétszakadva ; és a négy frakczió egy-
mást ugy kizárja, hogy senki sem lehet fölötte elég 
tekintélyes arra, hogy egységesítő befolyást gyakoroljon 
valamennyire és vezérelje valamennyit együtt ? A tisztán 
vallási ügyeken kivül a katholikusok teljes zűrzavarban 
leledzenek. Sem a politikai, sem a társadalmi kérdésekben 
együtt nem éreznek, együtt nem szavaznak. De Mun gróf 
és mgr Freppel az állam-szoczializmus iránt épp ugy 
ellenkeznek mint ellenkeztek egymással annak idején a 
boulangizmusra vonatkozólag. Es a püspöki kar maga is 
az ő tanácsaiban, melyeket annyi aggályossággal és oly 
fukaran osztogat, épp oly egyenetlenség rabja, mint a 
hivek nyája. Hát kimondom bátran és egyenesen! Elis-
merem, vannak fenkölt szellemű, szentéletü, minden tisz-
teletre méltó püspökeink ; de nincsen jelenleg — püspöki 
karunk, nincsen episcopatusunk abban az értelemben, a 
melyben ezt a világ a német, ir és az amerikai püspökökről 
használja. Vannak kiváló, tiszteletre méltó főpásztori egyé-
niségek, de egy gondolattól ihletett, együtt és egyértel-
műen nyilatkozó, és éppen igy egyszersmind eljáró, cse-
lekvő testület, az nincsen. Innen van az a sok egyenkinti 
demonstráczió, a melyek folyton egymásba ütköződnek, 
mint Angers contra Algir, Seez contra Annecy. Es a 
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kontradikcziók e végtelen szaporodása által a szellemekre 
csak még nagyobb zavar és ziláltság száll le." 

„A kath. irhoniaknak megvan az ő politikai vezérök, 
a kit tegnap Parnellnek hívtak, ma Mac-Carthy a neve. 
Ennek engedelmeskedik minden hithű katholikus. Ezt 
követi az egész falanksz." 

„A német katholikusoknak szintén megvan az <5 
politikai vezérök. Épp most ünnepelte a 80 éves hason-
líthatatlan Windhorstot egész Németország. Ennek a ve-
zérnek állhatatossága és bölcsesége végre győzelemre 
vezette a kath. ügyet Németországban." 

„Látunk-e valami hasonlót nálunk, a hol az iskolák 
és törekvések különfélesége a tömeget szétforgácsolja és 
minden igyekezetet meddőségre kárhoztat már évtize-
dek óta?" 

„Mindenütt, mindenben, ugyanaz a nyomorúságos 
állapot, a vezetés és irányzás ugyanaz a hiánya. A kö-
vetkezmény : mindenütt, mindenben ugyanaz a tehetetlen-
ség, ugyanazok a hibák." 

Ez a kép, melyet egy franczia katholikus festett ön-
magukról, bizonyára senkit sem bájol el. Ha egyéb nem, 
ez mutatja, mennyire megérdemli Lavigerie bibornok az 
elismerést, hogy ezt a nyomorúságos állapotot legalább 
megbolygatta. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

választmányának ülése 1891. márcz. hó 5-én. 

Az ülésén a választmány tagjai szép számmal jelen-
tek meg. 

Jelen volt az ülésen a társulat elnöke gr. Zichy 
Nándor, ki az ülés vezetésére dr Kisfaludy A. Béla alel-
nököt kérte fel. 

Társulati alelnök előadá a hete3 bizottságnak hatá-
rozati javaslatát az 1892. évi tagilletmények egyik részét 
illetőleg. A bizottság javaslatba hozta, hogy oly mérsé-
kelt terjedelmű apologia iratát, mely közép helyet fog-
lalna el a szorosan tudományos és a rendszertelen tárcza-
szerü hitvédelmi munka közt. 

A választmány e javaslatot határozattá emelte. 
Elhatározta a választmány, hogy „Aranka" czimű 

ifjúsági iratot s Segur „Rövid és bizalmas feleletek" czi-
mű apologeticus müvecskét, mindkettőt átdolgozva újból 
kiadja. 

Alelnök előterjesztésére a választmány az 1892. évi 
naptár szerkesztésével dr Gyürky Ödön tanárt bizta meg. 

Az elnök előterjesztésére a választmány megállapí-
totta az 1891. évi nagygyűlés programmját s magát a 
nagygyűlést 1891. márczius hó 19-ére tűzte ki. 

Hummer Nándor társ. titkár bemutatá a társulat 
Tudom, és írod. Osztályának 1891. évi költségvetését, 
melyet a választmány saját költségvetésével a uagygyü-
lés elő terjeszt. 

A választmány a Tudom, s írod. Osztály ajánlatára 
megválasztotta, az osztály uj tagjait ; — a szavazás lefo-
lyásáról s a szavazatokról szóló jegyzőkönyv az elnökség 
kezeibe tétetett le. 

Dr Kiss János társ. igazgató jelentést tett a társu-
lat uj kedvezményeiről. 

Hummer Nándor társ. titkár jelenté, hogy a társulat 
kebelébe mint alapitó tagok beléptek : Desseio/fy Sándor 
csanádi megyei püspök, dr Hajnik Imre egyet. r. tanár, 
prorektor, Marczell Ákos kőhid-gyarmati plébános. Belé-
pett továbbá 67 uj rendes tag. 

Venczéll Antal társ. pénztárnok jelenté, hogy a 
társulat bevétele volt február hóban : 7092 frt 5 kr, — 
kiadása pedig: 12,302 frt 46 kr. — A tulkiadás 5,210 
frt 42 kr., — mely a készpénzkői födöztetett. — A va-
tikáni okirattárra lefolyt : a rozsnyói káptalantól 50 frt, 
a szepesi káptalantól 50 frt, a pozsonyi káptalantól 100 
frt, Rimely apát-kanonoktól 100 frt, a pannonhalmi fő-
apátságtól 300 frt, a zirczi apátságból 150 frt, néhai 
Modrovics zalavári apát után 50 frt. Összesen 800 frt. 

A társulati ügynökségben február hóban elkelt 23391 
db könyv, 360 db kép, 837 db nyomtatvány, 5864 frt 15 
kr értékben. 

Elnök a jegyzőkényvi hitelesítésre felkért : Királyi 
Pál és Molnár László vál. tagokat. 

V E G Y E S E K . 
*** Nevezetes levél . XIII. Leo pápa Lavigerie 

bibornok karácsoni és újévi üdvözlő levelére válaszolva 
febr. 9-én egy brevét intézett a nevezett világhírű kar-
thágói érsekhez, és ebben a pápa világosan és mindenki 
által érthetően adja mindenkinek akit illet, hogy a pápa 
Lavigerie bibornoknak minden igyekezetét helyesli, tehát 
azt is, melylyel Francziaország katholikusait egységes po-
litikai akczióra tömöríteni kívánja, a köztársasági állam-
forma elismerése mellett. A pápa idevonatkozó nyilatko-
zata szószerint ez: „Mi a mi részünkről kérjük az Istent, 
hogy áldja meg munkálkodásodat az ő földi országának 
növekedésére és hogy adjon szerencsés sikert megkezdett 
vállalataidnak (incoeptis tuis.)" Ennél világosabban szólni 
már nem lehet. 

— Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek ur ő 
emja, az újvidéki kath. hitközségnek templomépitésre 
30,000 frtot adományozott. Áldott holt kéz ! 

— Bécsben és környékén, hol az antiszemita párt 
győzőtt, a zsidó gyárosok és kereskedők állítólag ügyeiket 
mennél előbb „lebonyolítani" és Magyarországba, név-
szerint Budapestre szándékoznak átköltözni, kivált azok, a 
kik Magyarországból mentek Eldoradót keresni Ausztriá-
ban és Bécsben. A zsidók felebarátaink : tehát szeretjük 
őket is. Csak azután igen sokan ne legyenek ám ; mert a 
sok néha még a jóból is megárt. 

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

Budapest. 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.11 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

Budapesten, márcz ius 11. 20. I. F é l é v . 1891 . 

TARTALOM. Vészéi eszmék és Tanulmányok : A katholikus önvédelem országos megindítását halasztani többé nem lehet. — A primás 
székhelye ügyében. — Nm. és ft. dr Schlauch L püspök ur beszéde. — Vegyesek. 

A katholikus önvédelem 
országos megindítását halasztani többé nem lehet ! 

I. 
Várakozásra, előzékenységre, udvariaskodásra 

— nincs többé időnk, nincs többé jogunk. A már 
össze-visszasértegetett isteni jogok, az ál lamom-
nipotenczia által megt iprot t hitelveink, a kor-
mányhatalom önkénye által gyökereiben megtá-
madot t egyházi, vallási szabadságunk követelőleg 
zúgja fülünkbe, hogy vagy védelmezzük meg 
legszentebb örökségünket, h i tünket , vallásunk s 
egyházunk szabadságát, vagy fogadjuk homlo-
kunkra a hitárulás bélyegét minden átkos követ-
kezményével együtt. 

Mit várunk még s vájjon kitől várhatunk 
még segélyt? A mit a két országos szavazó gép, 
a képviselőház és a főrendiház többsége megsza-
vaz, azt szentesíti a király, mer t azt mondják, 
hogy ez kötelessége, bármi legyen is az. Nincs 
pár t a képviselőházban, mely a kath. vallás hit-
elveinek sérthetetlenségét, a sérthetet len katho-
likus lét jog védelmét kötelességének vallaná. A 
főrendiházat pedig a Tisza-reform ugy kiforgat ta 
sarkaiból, hogy annak többségére a kath. hitel-
vekből merí te t t intelmek s kérelmek hatással 

vtöbbé nincsenek. 

Nem segít már többé ra j tunk senki, csak 
Isten és, ha van bennünk még életrevalóság, — 
magunk. 

Leszavaznak ellenségeink, álnok baráta ink s 
hitehagyott híveink minden igyekezetet, minden 
jó akaratot, minden hitel vet. 

Ezekre az emberekre o t t a parlamentben 
csakis egy dolog ál tal lehet hatni : szavazatok által. 

Et től félnek, ezt tisztelik csak, mer t ez 
esetleg ki is csavarhat ja kezökből a — hatal-
mat , melylyel oly rutul visszaélnek. 

Meg kell indítani a kath. önvédelem szer-
vezkedését az országos képviselőválasztások ide-
jére — országszerte! 

Ennyit ma. A többit jövőre! 

A p r i m á s s z é k h e l y e ü g y é b e n 
az esztergomi fökáptalan emlékirata 

gróf Csáky Albin, a Lipótrend K. K, a pápai Gergelyrend N. K., 
val. B. T. T. m. kir. főasztalnokmester, vallás- és közoktatási m. 

kir. miniszter ur ő exczellencziájának 

Budapesten. 
Nagyméltóságú Gróf, val. b. titkos Tanácsos, Vallás- és 

közoktatási na. kir. Miniszter ur! 
Kegyelmes Urunk ! 

Azon mély gyász; közepette, mely áldott emlékű 
kegyelmes főpásztorunk és érsek Atyánk váratlan elköl-
tözése miatt sötét lepel gyanánt borul fájdalomtól még 
mindig sajgó kebleinkre, ujabb bánat és keserűség nehe-
zedik árvaságunkra azon mozgalom folytán, mely az 
esztergomi érseki széknek ezen gyászos alkalomból az 
ország fővárosába való áthelyezése érdekében megindult. 

Mindaddig, mig ezen kérdés csak a hirlapirókat és 
a Budapest főváros közönségének egy részét f'oglalkoz-
tatá, nyugodtak lehettünk, mert az illetékes tényezők a 
mozgalomtól távol állottak. 

A folyó hó 18-án tartott képviselőházi ülésben 
Exciád egy esetleges interpelláczióra adott határozott 
válasza azofiban semmi kétséget sem hagyott fenn tovább 
az iránt, hogy e mozgalom a magas kormány helyeslé-
sével találkozik, sőt hogy ezen kérdés elintézésének bizonyos 
sürgősség tulajdoníttatik. Exciád ugyanis az interpellá-
czióra adott válaszában hangsúlyozva kiemelni méltóztatott, 
hogy a megoldás legczélszerübben és legkönnyebben most, 
a széküresedés alkalmából volna eszközölhető, sőt az már 
a megvalósulás stadiumában levőnek tekinthető azáltal, 
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hogy Exciád nem késett a kérdés tanulmányozását el-
rendelni. 

Nem kételkedhetünk ugyan az iránt, hogy ezen 
tanulmányozás nem fog a mi meghallgatásunk nélkül 
történni, a mennyiben széküresedés esetén a székeskápta-
lan őre, gondnoka, jogfentartója az üresedésben levő 
érseki széknek, a mellett pedig ezen kérdés a mi legvi-
tálisabb érdekeinket is igen közelről érinti. 

Az esztergomi érseki széknek átvitele ősi helyéről 
Budapestre ugyanis mint elmaradhatlan következményt 
maga után fogná vonni a főszékesegyháznak és főkápta-
lannak, valamint a szintén gondjainkra és felügyeletünkre 
bizott érseki papnevelő intézetnek az esztergomi érsek u j 
székhelyére való áthelyezését. Mert ha az egyház pozitív 
törvényei nem is rendelnék ezt igy, a dolgok természetes 
rendje megkivánná, hogy az érsek székhelye főszékesegy-
házától és káptalanjától el ne választassák, a szeminárium 
az érsek közvetlen felügyelete és őrködése alól ki ne vo-
nassák. 

A főszékesegyház és annak érseke a hozzátartozó 
káptalannal és klérussal vagyis minden rendű papságával 
egy testet képez, mely fejétől az érsektől az egyházi 
élet sérelme nélkül külön nem választható. Nem csak a 
főszékesegyház körül teljesítendő papi szolgálat megkí-
vánja a felsorolt tényezőknek kinek-kinek a maga rendje 
és rangja szerint való összműködését, de az egyházmegyei 
kormányzat is fennakadás nélkül és az egyház szent ká-
nonjai értelmében csak ugy intézhető, ha a káptalan az 
érsek állandó székhelyén tartózkodik, lévén a káptalan az 
érseknek hivatásánál fogva született tanácsadója elannyira, 
hogy az érsek köteles bizonyos kérdésekben teendő egy-
házkormányzat intézkedéseinek különben érvénytelenség 1 

terhe alatt, székeskáptalanjának nemcsak tanácsát meg-
hallgatni, hanem beleegyezését is kikérni. 

Szervi összetartozása ezen három jogi személynek 
oly szoros és egymástól elválaszthatlan, hogy az egyház 
első századaiban, sőt mondható, első évezredében és még 
azon tul vagyonilag is mint egy test, egy egységes jogi 
személy nyilatkozott. Legrégibb okmányaink szerint az 
adományozások a székesegyház számára tétettek s ennek 
jövedelme képezte a püspök, a székesegyház, a káptalan 
és a papság dotáczióját. És habár az ujabb jogfejlődés a 
vagyonközösséget megszüntette, az érdekközösséget, az 
összetartozás jogát meg nem szüntethette, mert az a hiva-
tás közösségén: a székesegyház körül teljesítendő papi 
szolgálat, s a hivő nép gondozásának, az egyházmegye 
lelkiekben való közös, vállvetve teljesítendő kötelességén 
alapszik. Es a jogtör ténet arra is megtanít, hogy épp 
azon korban, midőn az egyházi vagyonközösség hanyat-
lásnak indult, kezdődnek az egyháznak mindegyre szigo-
rúbb törvényhozási intézkedései arra nézve, hogy a püspök, 
a kanonokok és egyéb javadalmasoknak a székesegyház-
hoz való tartozósága a rezideálás kötelessége által tény-
leg is érvényesüljön s azok, kik abbeli kötelességöknek 
eleget nem tennének, jövedelmeik megvonásával, sőt 
javadalmaik elvesztésével bűnhődjenek. 

Ezen szoros érdekközösség, mely minket az eszter-
gomi érsek székhelyéhez felbonthatlan kötelékkel hozzá-
fűz, engedi reménylenünk, hogy Exciád ezen nagyfontos-

ságú kérdésben a mi meghallgat tatásunk nélkül amúgy 
sem kivánna intézkedni, s azért csak nagyrabecsült nemes 
szándékainak vélünk megfelelni, midőn az ügynek az 
országgyűlésen történt fölmerülése után a hivatalos fel-
szólítást be sem várva, nézeteinket azon bizalommal, mely 
ő csász. és apostoli királyi felégének, a mi legkegyelme-
sebb fővédurunknak kormányát részünkről megilleti s 
azon őszinteséggel, mely az ország mind korra mind 
rangra első egyházi testületéhez méltó, excziád előtt e 
kérdésre vonatkozólag kifej t jük, tisztelettel esedezvén, 
miszerint alább felsorolandó érveinket kegyesen figye-
lembe venni s szokott államférfiúi bölcsességével mérle-
gelni méltóztassék. 

Exciád a képviselőházban tet t nagybecsű nyilatko-
zata szerint a jelen széküresedés volna a legczélszerűbb 
és legalkalmasabb időpont az érseki széknek a fővárosba 
leenáő áthelyezésére. Nem tagadhat juk, a gyakorlati ki-
vitel szempontjából nem egy érv hozható fel ezen enun-
cziáczió helyessége mellet t ; meg fogja azonban engedni 
Exczellencziád, ha mi e kérdést nem a gyakorlatiság, 
hanem a törvényesség szempontjából vesszük megítélés 
alá. E tekintetben a következőkre bátorkodunk exczellen-
cziád magas figyelmét felhívni. 

A széküresedés az egyházi törvények értelmében oly 
kiváltságos állapot, hogy az alatt az egyházi javadalom 
állagában, jogaiban, kötelességeiben érvényesen semmiféle 
változás nem történhetik. Az egyház törvényei szigorúan 
til t ják „ne vacante Sede aliquid innovetur." Ezen törvény 
sokkal régibb, mint a kereszténység Magyarországon, sőt 
mint az ország maga. Kimutathatólag már a keresztény-
ség III . századában alkalmazásban volt ezen elv. A római 
papságnak Fábián pápa halála után sz. Ciprián, kar tha-
gói püspökhöz (meghalt 256-ban) intézett levelében mint 
nem kizárólag csak ő náluk alkalmazásban levő, hanem 
a szomszéd, sőt messze vidékről, idegen tartományokból 
oda menekült püspökök által is helyeselt eljárási mód 
említtetik ezen szabály: „Ante constitutionem episcopi 
nihil innovandum putaviuius. (Epia XXXI. Op. S. Cypr. 
Migne. I I . pg. 323.) Nem terheljük Exciádat ezen elvnek 
bővebb patrisztikai kifejtésével, elég rámutatnunk, hogy 
a legrégibb kánon-gyüjteményektől kezdve, a jelenleg is 
érvényben levő kánon-törvénytárig mindenütt állandó 
rubr ika gyanánt előfordul ezen titulus : „Ne Sede vacante 
aliquid innovetur," mely alatt összegyűjtve fellelhetők az 
idevágó egyházi törvények. Ezen szabály általános ér-
vénynyel bír és kivételt nem t ű r ; elannyira, hogy a szék-
üresedés idején történt bárminemű változások az utódra 
nem kötelezhetők, az abból keletkezett jogi hátrányok őt 
nem terhelhetik, sőt hivatalba lépésekor tett esküje értel-
mében köteles azok ellen felszólalni, óvást tenni s azok 
tényleges megszüntetésére törekedni. 

Kétséget nem szenved, hogy az esztergomi érseki 
széknek, az egyház ezen sarkalatos törvényeinek megszer-
zésével történendő áthelyezése sem maradna utókövetkez-
mények nélkül, sőt attól tartunk, hogy az apostoli szent-
széknél is ellenkezésre találna, mi által az egyházpolitikai 
helyzet nemcsak nem tisztulna, hanem ellenkezőleg a 
bonyadalmak szaporodnának, ujabb kérdések merülnének 
fel és várnának megoldásra. 
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Megvalljuk, csak félve és tapogatódzva fogunk ide-
vonatkozó eszméink fejtegetéséhez, mert nem tudjuk 
részletesen Excziád terveit az áthelyezés módozataira 
nézve ; mi tehát csak is azon ideális módozatokat vehetjük 
szemügyre, amint felfogásunk szerint az áthelyezésnek az 
egyházi törvények értelmében végbe mennie kellene. Már 
ezen alázatos felterjesztésünk bevezetésében volt szeren-
csénk kiemelni, hogy az esztergomi érsek székhelye csak 
ugy helyezhető át üdvösen a fővárosba, ha vele átköltö-
zik a székesegyház, a káptalan és szeminárium, mert e 
három az érsekkel élén egy egységes egészet képez. Ezen 
háromnak egymástól való különválasztása az egyházi éiet 
megbontására vezet, a halál csiráját rejti magában. Más 
szóval az érseki székhely áthelyezése, tulajdonkép az érseki 
szék átvitelének problémája, s ez utóbbinak helyes meg-
oldása nélkül a székhely át nem helyezhető. 

Az esztergomi érseki széknek a közönséges érseki 
joghatóságon kivül történeti jogai és kiváltságai vannak, 
melyek jogi alanya, azon ideális értelemben vett mate-
rialis érseki szék, mely az esztergomi főszékesegyházban 
van felállítva. Ezen érseki szék annyira a helyhez van 
kötve, hogy onnét el nem távolitható. Az „esztergomi" 
jelző helyet jelent, mely sehol másutt meg nem való-
sulhat, hanem csak Esztergomban. Egy Budapesten fel-
állítandó uj főszékesegyházba az esztergomi érseki szék 
át nem helyezhető azon egyszerű oknál fogva, mert a 
hely „Esztergom", mely jogi szempontból annak ultima 
differencziáját képezi, vele együtt át nem szállítható. 
Megmarad az ott minden körülmények között, hol sz. 
István született, megkereszteltetett, megkoronáztatott és 
ezen a magyar egyház és birodalomra egyaránt fontos 
események emlékeül a pápa utólagos jóváhagyása mellett 
az érseki széket felállította. A budapesti u j főszékesegy-
házban felállítandó uj érseki szék lenne esetleg az eszter-
gomi érseknek, vagyis az esztergomi érseki megye jelenlegi 
határa közt foglalt egyházmegye illetve érseki tartomány 
főpapjának budapesti érseki széke, de nem lenne a tör-
téneti nevezetességű, történeti jogokkal és kiváltságokkal 
díszített „esztergomi érseki szék". 

Tudjuk, hogy a kiváltságok, mint a fennálló törvény 
alól kivételek, a kánoni jogfelfogás szerint ugy tekintet-
nek, mint a közjogon ütött sebek s azért előforduló 
esetekben a legszigorúbb értelmezésben részesittetnek. 

Az esztergomi érseki szék primási és legátus natusi 
előjogain azoknak a pápák által ismételve történt meg-
erősítése daczára, a politikai alakulások s az egyház-
megyéknek ezen politikai alakulások által előidézett 
dismembrálása és ujabb rendezése, valamint egyes főpa-
poknak, a politikai helyzet élelmes felhasználásával a 
primási joghatóság alól különösen a hosszú sedis vacantiák 
alatt sikeresen megkisérlett függetlenítése már amúgy 
is a lehető legszűkebb korlátok közé szoriták az eszter-
gomi érseki széknek ezen nemcsak egyházi, hanem még 
inkább állami és nemzeti szempontoknál fogva nagyfon-
tosságú előjogát. 

Az esztergomi érsekség alapító oklevelét nem bír-
juk. Valószínűleg ez is a Jób érsek alatt dühöngött tüz 
martalékává esett, mely a főszékesegyházat az ottan 
őrzött okmányokkal együtt elhamvasztotta. De II. Szil-

veszter pápa megerősítő leveléből tudjuk, hogy az esz-
tergomi érseki szék az ország metropolisává volt rendelve 
egyházi tekintetben. Ily értelemben szólnak III. Kelemen, 
III . Celesztin, III. és IV. Incze. VIII . Bonifácz, VI. 
Orbán, IX. Bonifácz, V. Miklós, II. Pius és X. Leo pápák 
bullái, kik az esztergomi érsekeket különböző kiváltsá-
gokkal és előjogokkal részint felruházták, részint elődjeik 
privilégiumait megerősítették. Ezen privilégiumok legin-
kább a királykoronázási előjogra s a primási és legátus 
natusi joghatóságra vonatkoznak s utóbbi tekintetben 
világosan kimondatik, hogy ezen joghatóság az eszter-
gomi főszékesegyházat s illetve annak révén a minden-
kori esztergomi érseket az ország minden részeiben levő, 
ugy a székes mint főszékes, nemkülönben egyéb kivált-
ságolt egyházak fölött megillesse, s itt idézi az emlékirat 
V. Miklós pápa 1452. márczius 24-én (IX. Cal. Apr.) 
kelt bulláját. 

Bármily vilagosak és minden kétértelműséget kizá-
rok legyenek is V. Miklós pápa imént idézett, valamint 
elődjeinek és utódjainak idevonatkozó konstitucziói, ha a 
tényleges állapotokat veszszük szemügyre, kénytelenek 
vagyunk bevallani, hogy a széles alapra fektetett primási 
joghatóságnak ez időszerint már alig árnyéka áll fenn. 
A primási joghatóság tényleg nemcsak ki nem terjed a 
szent korona minden országainak egyházaira, hanem igen 
sok oly egyházra sem terjed ki többé, mely eredetileg az 
esztergomi érseki tartomány kiegészítő része volt. — A 
jelenleg tényleg fennálló öt katholikus érseki tartomány 
közül az esztergomin kivül csak még az egri érseki tar-
tományra terjed ki a primáczia joghatósága, a többi 
egyházak tekintetében a puszta czimen kivül alig van 
egyéb elsőbbsége. És itt nem hagyhatjuk érintetlenül, 
hogy az ötvenes évek politikai nyomása alatt ezen szük 
korlátok közé szorított joghatóság is mir -már veszendő-
nek indult s csakis boldogult főpásztorunk és érsekatyánk 
rendithetlen erélyének, kiváló személyes tulajdonain ala-
puló tekintélyének sikerült a még jelenben fennálló pri-
mási joghatóságot visszaszerezni. 

Ezen szomorú esélyek arra vallanak, hogy a leg-
újabb kori jogfejlődés a primási joghatóságnak nem ked-
vez. Mi lenne akkor, ha egykoron a primatia ellenségei 
avval állhatnának elé, hogy a Budapesten székelő eszter-
gomi érseket a primási előjogok a pápák és királyok 
által nem a budapesti u j főszékesegyházban fennálló ér-
seki széknek adományoztattak, hanem a régi exauktorált 
esztergominak ? Annyi bizonyos, hogy a primási jogható-
ságra vonatkozó okmányokban, mint a primási jurisdictio 
jogi alanya és hordnoka mindenütt az esztergomi érseki 
egyház van megnevezve. Ily félreérthetlen értelemmel bír 
például IV. Béla király 1239. évi szeptember 29. (III. 
kai. okt:) kelt egyik adománylevele, melyben e szavak 
foglal tatnak: „Et cum praedicta Sancta Strigoniensis 
Ecclesia locum Primatis in regno nostro tenere dignosca-
tur tam a beata Sede Apoltolica, quam a Sancto primo 
rege Stephano, nostro progenitore, qui Ecclesiam f'unda-
vit, dotavit et libertatibus firmavit et stabilivit ; ac servi-
torum amplitudine et multitudine dignitatum decoravit." 
Igy V. Miklós pápa levelében is ezen meghatározás for-
dul elő: „Ecclesia Strigoniensis per Beatum Stephanum 
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Hungáriáé priraum Regem fuadata et velut omnium alia-
rum ipsius Regni Ecclesiarum prima et magistra in Me-
tropolim auctoritate apostolica erecta et decorata." 

Annyi kétséget nem szenved, hogy a budapesti u j 
főszékesegyházra csak erőltetve lehet mondani, hogy az 
szent István király alkotása s hogy az abban elhelyezett 
érseki szék ugyanaz, melyet szent István az ő szülőváro-
sában fölállított. Nem tagadjuk, a legfőbb egyházi kegyúr 
egyetértve az apostoli szentszékkel gondoskodhatik arról, 
hogy az esztergomi érsek joghatóságán az áthelyezés 
által ejthető cs orba orvosoltassék, de kilenczszáz évet 
számláló történeti jogokat az u j székesegyháznak nem 
adományozhat. Ezen töréneti jogokat az esztergomi ka-
thedrálisban fennálló érseki szék szerezte meg. ezek más 
kathedrálisi'a át nem hár í thatók: vagy fenn fognak ma-
radni a joghatóságában épen tartott esztergomi főszékes-
egyházzal, vagy annak exauktorálása esetén vele együtt 
romjai alá temetkeznek. 

Meglehet exczellencziád túlzottaknak fogja Ítélni 
vázolt aggodalmainkat, mert kétségkívül a tervbe vett 
áthelyezésnél nem vezérli exczellencziádat más szándék, 
mint éppen az esztergomi érseki szék fényének, befolyá-
sának emelése, hatáskörének kiszélesbitése ; engedje meg 
mindazonáltal exczellencziád. hogy mi, kiknek kötelessé-
gük szent István király ezen alkotása fölött őrködni, s 
azt századok viharai közt minden oldalról jöhető, még a 
legjobb szándékból eredő veszélyek ellen is megvédel-
mezni. kérve kérjük exczellencziádat, miszerint a szent 
királynak már amúgy is joghatóságában megnyirbált, 
külső fényében és erejében gyöngített ezen müvét, az 
áthelyezés folytán keletkezhető jogi komplikácziók esé-
lyeinek kitenni ne méltóztassék. Bizonyára nem ismeret-
len exczellencziád előtt a francziaországi egyházak szo-
morú jogtörténete, melyek a nagy forradalom után bekö-
vetkezett áthelyezések és u j koordináczió folytán minden 
történeti jogaiktól elestek s joghatóságukra nézve kizáró-
lag az általános közjog alapján állanak. 

A mai alkotmányos hazai viszonyok bizonyára mér-
sékelhetik aggodalmainkat, de ki tudja, mit rejt a jövő 
méhében ? ki tudja, nem fog-e ismét bekövetkezhetni oly 
idő, midőn drága hazánk alkotmányos életében megbénul 
s mint az ötvenes években, egyedül az esztergomi érseki 
széken ülő primás lesz hivatva az ország alkotmányos 
jogait személye által képviselni. De kérdjük, egy ősi 
székhelyéről áthelyezett, tekintélyében megingatott, a 
jogfolytonosság szempontjából kérdés alá vonható primási 
szék képes lesz-e a veszedelmes áradat ellen mellvértül 
szolgálni ? Mi ugy vagyunk meggyőződve, hogy egy ingó 
alapra helyezett alkotás a vihar első szelére összedől s 
nemhogy védő bástyája lenne a hazai alkotmánynak 
és magyar nemzetiségnek, hanem, mitől Isten őrizzen, 
annak veszedelmében maga is vele együtt közös sirba 
temetkezik. 

Azért kérve-kérjük excziádat, miszerint szent István 
ezen legkiválóbb alkotását az egyházi téren, ezen gyön-
gyét a magyar szent koronának, egyik hü őrét és bizto-
sitékát, a veszély idején pedig mindenkor védő bástyáját 
a magyar alkotmánynak, a magyar nemzet büszkeségét 
ősi székhelyén meghagyni, minden jogi megrázkódtatástól 

megkímélni s igy régi erejében, eredeti állapotában fen-
tartani méltóztassék. 

A primási széknek a fővárosba való áthelyezése 
egyébként máskülönben is gyöngítené ezen intézmény 
nimbusának fényét, tekintélyének erejét, a nemzeti köz-
művelődésre, a hitélet emelése és közjótékonysági müvek 
létesitése által gyakorolható befolyását. Es ezen hátrá-
nyokban közösen osztoznék fejével a szintén ősi helyéről 
kimozdítandó főkáptalan. 

Mi ugy fogjuk íel a dolgot, hogy azon arányban, 
melyben szaporodnának a fővárosi élet drágasága, s a 
provincziában alig ismert sokszoros igényei folytán a 
Budapesten székelő érsek és kanonokoknak az élet szük-
ségletei kielégítésére s társadalmi állásukhoz mért bizonyos 
el nem kerülhető luxus födözésére fordított kiadásaik, 
ugyanazon mértékben dugulnának be a közművelődés és 
közjótékonyság forrásai, melyek az esztergomi érsekek és 
kanonokok egyszerű provincziális életmódja mellett meg-
takarított jövedelmeikből keletkeztek. 

A külső fény, a főváros zaja, pezsgő élete, politikai 
és társadalmi tusái, ugy véljük, kevésbé alkalmasak az 
egyházi élet és tudományosság emelésére. Az egyház-
megyei papság és hivek szellemi irányítására jótékony 
befolyást csak oly érsek és káptalan lesz képes gyakorolni, 
mely egyházias gondolkozásmód mellett bizonyos askétai 
szigort fejt ki önmaga ellen s hivatása kötelmeinek 
betöltése után inkább a tudománynak él, mint a politi-
kának, szórakozást nem világias időtöltések és mulatsá-
gokban keres, hanem imában és könyvei közt talál. 

Az a primás, kit a politikai élet köznapi tusáiban 
napról-napra meghurczolnak, földre tepernek, nevetségessé 
tesznek, emberi gyöngéit a pártok mérkőzése közben 
fegyverül használják, csakhamar el fogja veszíteni minden 
prestigét s lesz belőle, egy közönséges viador, kinek talá-
risa az utcza sarától szennyes. Ellenben az ősi székhelyén 
egyházi hivatásának élő s a politikai élet mozzanatait a 
távolról figyelő érsek alkalmas időben mindig képes lesz 
a keresztény tanok szűrőjén megtisztult eszméket hozni a 
már-már elfajuló politikai vitába s komoly érveléssel, 
sértetlen tekintélyével felvilágositólag, csillapitólag hatni 
a kedélyekre, uj és üdvös irányt adni a netán útvesztőbe 
került szellemi mérkőzésnek. 

Bár félnünk kell már, hogy hosszadalmasságunk 
miatt excziád türelmével visszaélünk, nem tehetjük mégis, 
hogy ne reflektáljunk azon nehézségekre, melyek az esz-
tergomi érseki széknek minden tartozékával a fővárosba 
való áthelyezése alkalmával fölmerülnének. 

Azon idő óta, hogy az esztergomi vár a keresztény-
ség megesküdött ellensége kezébe került vala, az érsek 
és káptalan ősi helyéről kizavarva, számkivetésben élni 
kényszerült. Az exilium sokáig tartott s az érsek és káp-
talan ugy a hogy tudtak, berendezkedtek az idegen föl-
dön. 1683-ban kiűzetvén a török az esztergomi várból, 
negyven évre rá a magyar országgyűlés már foglalko-
zott az érsek és káptalan ősi székhelyére való visszatele-
pítésének kérdésével, 1723: 55. §-ában abbeli óhajának e 
szavakkal adván kifejezést: „Capitulum Strigoniense nullo 
jam amplius metu Turcicae potintae superexistente ut 
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{quam primum fieri poterit) Strigonium redeat, ibidemque 
continuam figat mansionem, conveniens est." 

Es habár a nélkül is mind a káptalan, mind az 
érsek vágyva-vágytak ősi székhelyökre visszavándorolni, 
mint erről egyebek közt Barkóczy primás 1761. évi okt. 
16. kelt s a főegyházmegye papságához kibocsátott kör-
levele is tanúskodik, hol igen figyelemre méltó érvek 
hozatnak fel a mellett is, miért kelljen éppen az ország 
első főpapjának Esztergomban székelnie, mégis ujabb 
száz esztendőre volt szükség, hogy a visszahelyezés tény-
nyé váljék. Annyi akadály szegte út ját a legforróbb 
óhajtásnak, a legbuzgóbb törekvésnek. Es habár Barkóczy 
primás dicső emlékű Mária-Teréziától 1761-ben az esz-
tergomi várat e czélra királyi adomány utján megnyerte, 
a visszahelyezés mégsem történt meg hamarább, mint 
1822-ben Rudnay primás bevonulásával. 

Azóta az esztergomi érsek és a káptalan egyebet 
sem tettek, mint közel egy századon át építkeztek. Leg-
nagyobbrészt az érsekek magán vagyonából épült a diszes 
főszékesegyház, mely közelebb az elhunyt áldott emlékű 
érsekatyánk fejedelmi bőkezűsége és áldozatkészsége foly-
tán az ország ujabbkori műremekei közt első helyen áll. 
Es most midőn e fenséges Isten háza teljesen befejezet-
ten áll előttünk, hagyjuk itt e szent csarnokot, hogy e 
hely, melyen a kereszténység bölcsője ringott, mely szent 
István által az Ur házává, az ország első székesegyházává 
kiválasztatott, ismét pusztulásnak induljon s gyom, fü és 
éktelen bozót takarja e szent hegyet? 

Excziád bizonyára gondolt már az áthelyezés gya-
korlati nehézségeire is. Ki fog a fővárosban az érseknek 
u j főszékesegyházat s palotát emelni ? ISÍem volna-e lealázó 
az egész országra, ha esetleg egy szerény plébánia temp-
lom rendeztetnék be az ország első főszékesegyházává ? A 
budai primási palota ideiglenes szállóhelynek igen alkal-
mas, de a primási udvartartás s az egyházmegyei hiva-
talok, könyv- és irattárak stb. befogadására teljesen 
elégtelen. Es kérdjük, mi fogna történni a b. e. Simor 
primás által alapított keresztény muzeummal, képtárral 
és könyvtárral? Az alapító oklevél értelmében, melynek 
egy másolati példányát van szerencsénk tisztelettel ide 
mellékelni, jelen helyéről el nem mozdítható s ezen fő-
káptalannak szoros kötelessége „azt minden bármely 
oldalról származható megtámadtatás, elidegenítés, meg-
csonkítás, jelen helyiségeikből való eltávolítás vagy szét-
szóratás veszélyei ellen megvédeni és megoltalmazni*" Mi 
lesz egy oly kisebbszerü városban, mint Esztergom, mely-
nek vagyonossága, ipara és kereskedelme jó részt a primás, 
káptalan és a szeminárium helybenlététől föltételeztetik ; 
azokból az épületekből, melyek jelenleg a káptalani 
tagok, a káptalan tisztsége lakóházául és hivatalos helyi-
ségéül szolgálnak ? Mi lesz a szemináriumi és könyvtári 
épületekkel ? Es mily jövedelmi források állanak rendel-
kezésül mindezen elősorolt épületeknek a fővárosbani 
megszerzése, újból való emelésére ? 

Es ha mindezen szükségletekről csakugyan gondos-
kodva találna lenni, az épületek a fővárosban felszerelve 
átadatnának az érseknek, káptalannak és szemináriumnak : 
bátorkodunk tisztelettel kérdeni, vájjon a czél, amely 
miatt mindezen költséges apparatus beszereztetett : az 

esztergomi érseknek Budapesten való rezideálása tényleg 
és csalhatatlanul el lesz-e érve? Mi ugy tudjuk, hogy 
az esetben is az érsek egyéni hajlamaitól fog függni, 
vájjon állandó lakhelyéül a budapesti, esztergomi, pozso-
nyi, bajcsi vagy püspöki rezidencziáját fogja-e választani ? 
Az egyházi törvények, nevezetesén a tridenti sz. zsinat 
e. 1. Sess. XXIII. de Ref. a rezideálás tekintetéből a 
püspököt csak arra kötelezi : hogy egyházmegyéje terü-
letén tartózkodjék s Urjövet és nagybőit idején, továbbá 
a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepek alatt, valamint 
Űrnapján székesegyháza mellett tartózkodjék. Arra pedig 
országos törvény által kötelezni akarni a prímást, hogy 
állandóan Budapesten lakjék, nem csak azért nem lehet, 
mert ő nemcsak Budapest fővárosának főpásztora, hanem 
nagy kiterjedésű egyházmegyéje egyéb hiveié is, de más-
részt egy esetleg ily értelemben hozandó országos törvény 
oly túlkapása volna a világi törvényhozásnak az egyházi 
térre, mely ma, midőn a törvényhozás többé uralkodó 
vallást nem ismer s a kath. egyházat is a bevett vallás-
felekezetek közé sorolja, mivel sem volna indokolva s 
csakis az állam és egyház közötti viszony kiélesitésére 
szolgáltathatna fegyvert és alkalmat. 

Azonkívül bátorkodunk ezt is felemlíteni, hogy más 
tekintetben is nem egészen szerencsés választás volna ez 
esztergomi főegyházmegye központjává tenni a fővárost. 
Az a szegény falusi nép, kinek nem ritkán akad dolga 
főpásztoránál és az egyházmegyei hivatalokban, miként 
igazodnék el a fővárosban ? Honnét venné a költséget az 
ottan való tartózkodásra ? Nem esnék-e áldozatul lelket-
len csábitóknak, lélekkufároknak ? és a szegényebb dotá-
czióval biró lelkészkedő papságra nézve nem volna-e 
egy-egy hivatalos ügyben teendő ut a fővárosba szerény 
anyagi viszonyainál fogva egy ujabb ok az elégületlen-
ségre ? Es a főváros lazább erkölcsei és az ott található 
hitközöny a gyakoribb érintkezés folytán nem terjedné-
nek-e a vidéken is? 

Mindezek oly kérdések, melyek megfontolást érde-
melnek s ugy véljük, hogy a szellemi és anyagi kár, 
mely a főmegye papsága és híveire az érseki széknek 
Budapestre való áthelyezéséből támadna, messze túlha-
ladná azon különben is problematikus előnyöket, melyek 
az érseki székhely megváltozásából a fővárosra hára-
molnának. 

Budapest felvirágzása, Istennek hála, oly szép len-
dületnek indula s nincs benne kétség, hogy a primási 
székhely nélkül is rövid időn át világvárossá növi ki 
magát De a primás és a káptalan a fővárostól nem vár-
hat ják sem szellemi, sem anyagi emelkedésöket ; sőt 
ellenkezőleg, mig a vidéken missziót teljesítenek, a köz-
mivelődés és magyarság szolgálatában s ehhez mért 
előkelő állást foglalnak el a társadalomban, a főváros 
óriási nagyságával s az ott összehalmozott szellemi és 
anyagi kincsekkel ugy el fogja nyelni mind a kettőt, 
hogy mint számbavehető tényezők alig fognak feltűnni 
s befolyásuk nemcsak a fővárosi társadalomra, de a fő-
megye egyéb vidékeire is alig lesz érezhető. 

És utóvégre a főváros anyagi vagy kulturális érde-
keinek ezen befolyásra nincs is szükségük, ellenben a 
vidék nagyon is reá szorult. A kereszténység első száza-
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daitól fogva az érseki é3 püspöki székvárosok mindenkor 
a művelődés és vagyonosodás góczpontjai valának. A 
székesegyházak árnyékában keletkeztek a káptalani isko-
lák és egyéb felső tanintézetek. Az odacsődülő if júság a 
székesegyház papságával és a szerzetes rendekkel emelte 
az ipart, forgalmat idézett elő a kereskedelemben s mig 
egyrészt az érintkezés közvetlenségével emelte a lakosság 
műveltségi szinvonalát, addig másrészt bő forrásul szol-
gált a polgárság vagyonosodására. Ma sincsen ez külön-
ben. Es bármennyire óhajt juk is az ország fővárosának 
mennél gyorsabb felvirágozását, azt azonban helyes poli-
tikának nem tartanok, ha a főváros kedveért a vidék 
ezen művelődési és vagyonosodási góczpontoktól megfosz-
tatnék. Tessék a fővárosnak ujat teremteni, uj intézetek-
nek életet adni, de ne nyelje el azon szellemi és anyagi 
tőkéket, melyek az ország vidéki városai számára alapít-
tattak és gyűjtettek. 

Ha nem is mondanók, Excziád államférfiúi és nem-
-zetgazdászati bölcsesége ki fogja találni, hogy mi itt első 
sorban Esztergomra gondolunk, melynek nagymultu tör-
ténetevei ezen főkáptalan története oly szoros kapcsolat-
ban áll s mely az érseki szék áthelyezésével kimondhatlan 
károkat szenvedne. 

Végül nem hagyhatjuk érintetlenül saját házi ügye-
inket sem, és habár nem tudjuk, Excziád mily véleményt 
méltóztatik az esztergomi főkáptalan jövendő sorsa felől 
táplálni az esetre, ha az érseki székhely Budapestre 
áthelyeztetnék, mindazonáltal jelen tiszteletteljes előter-
jesztésünk bevezetésében kifejtett okoknál fogva szüksé-
gesnek véljük excziád magas ügyelmét a következőkre 
teljes tisztelettel felhivni. 

Az esztergomi főkáptalan, mint erről estei Hippolit 
érsek 1495. évi november 1-én kelt oklevele, de egyéb 
okmányok is tanúskodnak, elég szegényesen volt javadal-
mazva mindaddig, mig Bakocz Tamás érsek öröksége, az 
általa alapított s az esztergomi főszékesegyházba kebe-
lezett úgynevezett Bakács-kápolna révén reá nem szállott. 

A főkáptalan szenyéri uradalma Somogyban, továbbá 
a kiskeszi-letkési uradalma Hontban, szent-benedeki ura-
dalma Barsban és a nyéki uradalomnak egy része az 
esztergomi főkáptalannak a Bakács-kápolna révén képezi 
"tulajdonát s azért az esztergomi főkáptalan a Bakács-
kápolnától jog szerint el nem választható, helyéről ki 
nem mozdítható. Az esztergomi főkáptalannak örök időkre 
azon egyház szolgálatában kell maradnia, melynek kiegé-
szítő részét a Bakács-kápolna képezi, ellenkező esetben 
elvesztené jogczimét a fentebb felsorolt birtokaira, melyek 
nélkül annyival súlyosabb anyagi viszonyok közé kerülne, 
minthogy Hippolit érsek idejében fekvő birtokain kivül a 
papi tizedből is volt jövedelme, holott attól 1848-ban 
kárpótlás nélkül elesett. 

Az a körülmény, hogy az érsek és káptalanja 1540-től 
1822 ig, tehát közel 300 esztendeig ősi székhelyöktől 
távol tartózkodtak, az érseki széknek és káptalannak a 
főszékesegyházzal és szemináriummal, jelen eredeti tartóz-
kodási helyükön leendő meghagyása mellett felhozott 
érveinket nem gyöngítheti, mert ez a számkivetés ideje 
volt, melyet idegen helyen, távol romban heverő főszé-
kesegyházától, volt kénytelen tölteni az érsek és káptalan. 
Az erőszak, a török győzelmes fegyvere lehetetlenné 

tette a rezideálást, de nem szüntette meg a jogi köte-
léket, mely a bár romban heverő és megközelithetlen 
főszékesegyház között egyrészt, az érsek és a kápta-
lan között másrészt fennállott. Most azonban arról van 
szó, hogy ezen kötelék jog szerint és törvényes uton 
tépessék szét, az esztergomi érsek választassák el 
szellemi arájától, az esztergomi főszékesegyháztól s ennek 
exauktorálásával egy budapesti templomban állíttassák fel 
érseki széke. Ezen uj főszékesegyház káptalanja sem for-
málhatna jogczimét a felsorolt Bakács-kápolnai uradal-
makra, s e részben törvényhozási uton sem nyújtathatnék 
orvoslás, mert ezen uradalmak alapitványi természettel 
bírván, az alapitó szándéka ellen eredeti rendeltetésűktől 
el nem vonhatók. 

Midőn ismételve kegyes elnézéseért esedeznénk kissé 
hosszura nyulott előterjesztésünk miatt, kérve-kérjük 
excziádat, miszerint az esztergomi érseki szék áthelyezé-
sének kérdését mint az egyházi törvényekbe ütközőt, 
szent István alkotása iránt tartozó kegyeletet sértőt, kü-
lönben is tömérdek jogi bonyodalmakra okot és alkalmat 
szolgáltatót s a mellett a czélba vett eredményt még sem 
biztositót, sőt mind az érsekre, mind a káptalanra, mind 
a főegyházmegye papsága és híveire szellemi és anyagi 
károkkal járót , egyáltalán kivihetetlent, kegyesen elejteni 
méltóztassék. 

Kik egyébiránt kiváló tisztelettel maradunk Eszter-
gomban, 1891. évi február hó 25-én tartott tanácsülé-
sünkből, 
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Nm. és ft. dr Schlauch L. püspök ur beszéde 
a főrendiházban f . hó 9-én. 

Nm. Elnök Ur ! Mélt. Főrendek! 
Kijelenteni kívánóm, hogy a kisdedóvódák ügyében 

beterjesztett törvényjavaslatot általában elfogadom. Elfo-
gadom pedig, mert az alapeszme, mely a javaslaton elvonul, 
egyházam ősi hagyományaiban gyökeredzik. — Ugyanis : 

azon időtől fogva, a midőn már Justinián kódexe a 
püspökök által felállított és gondozott gyermekintézeteket 
törvényes védelem alá helyezte, egészen le a mi korunkig, 
egy vagy más alakban mindig léteztek a gyermekeknek 
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menhelyei, és ma is alig van női zárdánk, a melyekben 
kisdedóvodák nem lennének. Továbbá némi önérzettel 
utalhatok mindazon e nemii intézetekre, melyek részint 
alapítványok segedelmével részint általunk felállitattak 
és fentartatnak ; a püspöki kar pedig már 1877-ben ki-
adott iskolai rendszabályokban meghagyta az iskolaszé-
keknek, hogy kisdedóvodák felállításáról gondoskodjanak ; 
a hol pedig egyes jóltevők vagy a társadalom vette ke-
zébe ezen ügyet, az egyház azt mindenütt jóakaratulag 
támogatta. 

Én tehát itt csak egy régi ismerőst üdvözlők, a ki 
ezután már magyar honpolgári joggal felruházva, felka-
rolva a közönség, védve az államhatalom által, hatványo-
zott erővel fogja szellemi, erkölcsi, higiénikus és nemzeti 
tekintetben üdvös működését kifejthetni. 

A törvényjavaslat bírálatában tehát nem annyira a 
szigorú kritika bonczkését kivánom használni, mint inkább 
a jóakaratú barátnak észrevételeit és némileg aggodalmait 
előterjeszteni, nem más czélból, mint hogy a kivitelben 
azon sziklák elkerülhetők legyenek, melyeken a magasz-
tos törekvés netán hajótörést szenvedhetne. 

A magyar államban a vallási érdekek különfélesége, 
valamint a nemzeti aspirácziók tulhajtása nagy nehézsé-
geket okoznak mindig valahányszor oly kérdések megol-
dása forog szőnyegen, melyek azokat egy vagy más 
tekintetben érintik és azért igen természetes, hogy e tör-
vényjavaslat sem kerülhette el a susceptibilitások felköl-
tését. En teljesen átértem, nevezetesen a vallásos lelkek 
aggodalmait, mert saját katholikus szempontomból is 
megvédve kivánom látni a katholikus elveket, midőn a 
zsenge nemzedék neveltetéséről van szó. Mert ha a tani-
tás egy későbbi fejlettebb kornak van fentartva, a neve-
lés úgyszólván az anya emlőinél kezdődik. 

Nem lehet eléggé korán — hogy az ujabb tudomány 
nyelvén szóljak — szuggerálni a gyermekeknek a jó 
hajlamokat és nem lehet eléggé óvatosan távol tartani 
mind azt, a mi az ész és szivéletre károsan hathat. Mert 
az első benyomás az egész életnek úgyszólván alapgon-
dolatát képezi. Azon felfogást, mely a mult században 
keletkezett, s majdnem az ujabb időkig eltartott, hogy 
10 éves kora előtt a gyermeknek a vallásról nem szabad 
szólani, a mai tudomány teljesen hitelvesztetté tette. A 
mai tudomány szerint is a nevelésben a szoktatásnak 
kiváló szerepe van, mely ne csak ébressze az erényes 
eszméket, hanem egyszersmind teremtse a képességet és 
készséget az erényt gyakorolni. Már pedig a hol a gyer-
mek lelkében az első mag nem a vallás, vagy a hol az 
elmosódott frázisokkal a tükörsima kép elhomályosittatik, 
oda az élet nem fog jellemeket épithetni. 

A kik a lélektant az élettannal szoros összekötte-
tésbe hozzák és ezeknek együttes fejtődésére alapitják az 
emberi nem művelődési haladását, még azok is a magok 
szempontjából oda mutatnak bizonyos vezéreszméknek 
szükségességére, melyek mint conditio sine qua non-jai az 
ember szellemi és erkölcsi tökéletességének már a gyer-
mek szeplőtelen agyacskájának sugalmazandók, hogy ut-
mutatók legyenek az élet rögös utjain. 

A tapasztalás is mutatja, hogy az életben gondolatok 
gondolatokat űznek, — eszmék eszméket tolnak, a kor 

változatossága sokat eltemet, előhaladt korunkban sok 
emlék elhalaványul, de az első gyermeki benyomás min-
dig élénk marad. 

Ne méltóztassanak tehát pusztán vallási, felekezeti 
zsörtölődésnek venni, ha utána megyünk az államnak, 
midőn a gyermekszobába lép s aggódva őrködünk, nehogy 
ott tán a legjobb szándékkal és egy tán nemes ideál 
valósítása czéljából esetleg letörölje azon gyengéd himport 
a gyermek szivéről, melyet egy ellenséges fuvallat ellen 
megőrizni szent kötelességünknek ismerünk. 

A katholikus egyház valamint a keresztény feleke-
zetek az újszülöttet, még mielőtt az annus discretionis-t 
eléri, a keresztség szentségében részesitik. Es noha itt 
pusztán az isteni kegyelem erejére alapitja hitét és remé-
nyét a gyermek jövőjét illetőleg, mégis ezen tényben 
azon eszme is lép előtérbe, hogy e percztől kezdve azt 
azon légkörben kívánja tartani, mely saját vallási meg-
győződése szerint egyedül biztosítja annak boldog jövőjét. 
Ha találkoznék keresztény felekezet, mely a nevelésnek 
ezen első mozanata iránt közönyös tudna lenni, az saját-
lemondását írná alá és jogosultságát maga helyezné kér-
désbe. 

De van egy másik ok is, a mely indokolja óvatos 
és körültekintő érdeklődésünket a kisdedóvodák kérdésé-
ben és ez azon rendszer, azon szellem, mely sok más ily-
nemű gyermekintézetekben észlelhető, melyek majd gyer-
mekkert, majd kisdedóvoda, majd gyermekmenhelyeknek 
neveztetnek, de a melyekből a vallási szellem teljesen 
hiányzik, és a melyekre — összehasonlítván azokat az 
általunk fentartott intézetekkel — jogosan alkalmazható 
azon mondat: „dum duo faciunt idem non est idem." 

Maga Frőbel, a gyermekkertek ősatyja, ezeknek 
czélját igy jellemzi: „Czélja — úgymond — a gyerme-
keket az iskolázást megelőző korban nemcsak őrizet alá 
venni, hanem nekik egész lényegeknek megfelelő foglal-
kozást adni, testöket edzeni, érzékeiket gyakorolni, az 
ébredező szellemet foglalkoztatni, őket a természettel és 
az embervilággal megismertetni. Különösen szivüket, ke-
délyüket helyesen vezetni és az életnek ős alapjához és 
a vele való egységre vezetni." Tehát nem az Istenhez! 

Ez a puszta naturalizmus, mely távol áll a keresz-
ténységtől s a természet kultuszába helyezi a vallást. 
Istenről csak annyiban teszen emlitést, a mennyiben min-
den létezőnek eredetét egy meg nem magyarázható vég-
okban keresi. Jézus istenségéről és mindarról, a mi a 
keresztény szivnek kegyeletét képezi, szó sincsen. Ezen 
rendszerben az ima, a fohász, az ének, a verselés majd-
nem kizárólag a természethez vagy egyes természeti tár-
gyakhoz vannak intézve. 

Három év előtt egy munka jelent meg, mely a 
gyermekkertekről Frőbel rendszere fonalán értekezik és 
a melyben mintául egy hangjegyekre alkalmazott ének 
van ajánlva következő szöveggel: „Jó reggelt ti fák, mily 
hidegek vagytok ti, mily szomorúan, mily szegényen 
álltok itt és vagytok vének." Vagy midőn az óvónő az 
egybegyűlt gyermekekhez belép, ezek őt a következő 
énekkel üdvözlik: „Jó reggelt kívánunk a m i jó szeretett 
nénénknek". Hasonló szellem nyilvánul a mintául ajánlott 
verselésekben is. 

Maga Frőbel, a ki buzgón terjesztette az általa 
„gyermek-kertnek" keresztelt gyermek-intézeteket, meg-
élte, hogy ezek azon okból, mert a rendszere szerint 
nevelt ifjúságot az atheizmusra terelte, 1851-ben egész 
Poroszországból ki lettek tiltva, mely tilalom csak 1860-ban 
lett beszüntetve. 

Nem állitom, hogy a Magyarországon létező gyer-
mekkertek ily szellemben vezettetnének, mert az alapítók 
egyénisége, a társulatok vallási és szellemi iránya bizo-
nyára módosításokat létesítettek, melyek az aggályok 
szétoszlatására alkalmasak, de a tapasztalás is bizonyítja 
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— és megnevezhetném a helyeket, — hogy vannak tisz-
tán katholikus községekben kisdedóvodák, a honnan min-
den keresztény vallási jelvények elvből ki vannak zárva, 
sőt a gyermekeknek még keresztet vetni sem szabad. 

Azt sem állitom, hogy az előttünk fekvő törvény-
javaslat a Frőbel-féle gyermekkerteket kivánja meghono-
sítani. Csak magyarázatát kívántam adni azon, hogy ugy 
mondjam, minucziozus óvakodásnak, melylyel a katholi-
kus lelkiismeret kisért, mindent, a mi tán a legjobb aka-
rat mellett a kisdedóvodák — ezen mindenesetre igen 
fontos intézmények — szellemének meghonosítására ve-
zethetne. 

Ez ugyan ki van zárva a katholikusok vagy feleke-
zetek által fentartott kisdedóvodáknál, de nincsen kizárva 
az állam által felállított, vagy a községi óvodáknál. Mert 
itt a családi élettel való érintkezés nem oly közvetlen és 
éppen azért a vallás kérdése különös figyelmet igényel, 
noha felismerem, hogy e kérdés megoldása nagy nehéz-
ségekkel jár. 

Bajorországban, a hol a kisdedóvodák már a negy-
venes években képezték a kormány gondoskodásának tár-
gyát, az 1847-iki augusztus 23-án kelt királyi rendelet a 
vegyes vallású óvodákban mindazt kerülni parancsolta, a 
mi az imának egyformaságából a vallási közönyösségre 
vezethetne — az olyan óvónőknek kötelességévé tette 
mindkét vallású gyermekeknek vallására tekintettel lenni, 
— befolyást enged a lelkészeknek, a felügyelő bizottság-
nak női tagjaira bízta ellenőrizni az óvónőnek e tekintet-
ben követett eljárását. 

Tudom, hogy a törvény a casuistika terére nem 
léphet és igy az élet által fölvetett egyes eshetőségeket 
nem karolhatja fe l ; de másrészről nem zárkózhatom el 
annak szükségessége elől, hogy a szülők jogosult kíván-
sága az iránt, hogy gyermekeik vallásos érzülete csorbát 
nem szenvedjen, tekintetbe vétessék ; és hogy azon nők-
nek valláserkölcsisége, kik mint óvónők alkalmaztatnak, 
kifogástalan legyen és alkalmaztatásuknál a lakosság több-
ségének vallása is figyelembe vétessék. 

Azonban ha netán ez irányban a törvényjavaslat 
módosítására alkalmas indítványok tétetnek, azokhoz szí-
vesen fogok járulni. 

Czélszerü intézkedésnek tartom azt, hogy a törvény-
javaslatban a gyermekeknek alkalom adatik mintegy 
játszva a magyar nyelvet elsajátítani és ebben sérelmet 
az országban lakó nemzetiségekre annál kevésbé látok, 
mert érintetlenül hagyja mindazt, a mit azok féltékenyen 
őriznek : vallásukat, nyelvüket, hagyományaikat és szoká-
saikat. A magyar nyelvnek elsajátítása épp oly kevéssé 
veszélyezteti nemzetiségüket, mint nem veszélyezteti ná-
lunk, ha gyermekeinket ápolónők, vagy nevelőnők által 
beavatjuk más európai nyelvekbe. 

Közös multunk, közös tradiczióink vannak az ország-
ban lakó minden nemzetiségekkel és e közösségben a 
magyar állam, mint gyupontja jelentkezik a hazafiságnak, 
bármely nemzetiséghez is tartozott valaki. 

De megtagadtatnék a közös mult és létfeltételeiben 
megingattatnék ezen állam, ha a még csak e század 
közepén felvetett nemzetiségi kérdés az egyéni jogosultság 
neve alatt a nemzettörténelem egész múltjában ismeretlen 
foederativ szempontból depossedálni kívánná az egyedül 
képesnek bizonyult államalkotó elemet, oly idealizmus után 
óhajtozván, mely legalább ezen állam határai és ezen 
állam fennállási feltételei között nem valósitható. 

E kérdésnek negativ értelemben való megoldása a 
magyar állam részéről az államérdek és az önfertartás 
szempontjából nagyon természetes; a mint hogy az állam 

raison követelményei szerint kontempláltatván, más álla-
mokban még szükségesnek is látszott e kérdést a kényszer 
tárgyává is tenni. Tanú erre régebben Francziaország, 
ujabban pedig Orosz- és Poroszország. 

Magyarország e térre nem lépett. Engedékeny volt 
a múltban, méltányos és igazságos a jelenben is. (He-
lyeslés.) Nem abszorbeálta a nemzetiségeket, ma sincsen 
szándékában azokat megsemmisíteni. Állam, törvényhozás, 
kormány, maga a társadalom egyformán gondolkoznak. 
(Helyeslés ) 

Hogy az állam mint ilyen az engedmények, vagy ha 
ugy tetszik a jogos igények kielégítési törekvéseiben a 
lehetőség határáig megyen, arról meggyőződhetik min-
denki, a ki törvénykönyvünket kezébe ve3zi. A családban, 
az iskolában, a templomban a nemzetiségek szabadon 
használhatják nyelvüket, követhetik ősi szokásaikat. Nin-
csen törvényszakasz, mely azokat eltiltaná. Az önművelő-
dés mindenkinek saját anyanyelvén oly előjognak tekin-
tetik, melyet eddig senki meg nem támadott, a községi, 
köztörvényhatósági és jogszolgáltatási ügyekben oly tág 
szabadság van biztosítva mint sehol. (Ugy van !) 

Ellenben át van hatva minden magyar államférfi 
attól, hogy a magyar államéletben egy gondolatnak kell 
uralkodni, melyben mint központban egyesüljenek ugy a 
nemzetiségek, mint az egyéni érdekek, hogy e gondolat-
nak elejtése egy ezredéves multat alapjaiban semmisítene 
meg, és hogyha a nemzetiségi kérdés e gondolattal ellen-
tétbe állíttatik, első sorban veszélyeztetné az államot és 
veszendőségnek tenné ki azon becses javakat, melyek 
közös örökségünk ; de éppen olyan kétségtelenül keserű 
csalódásoknak tenné ki magukat a nemzetiségeket. Mert 
bármely állami vagy politikai kombináczió is lebegne a 
nemzetiségi ideálizmus szemei előtt, a tisztán elkülönített 
nemzeti zónák mindenkor lehetetlenekké fognak válni és 
ugyanazon elv, mely disszoluczióra vezetné a magyar 
államot, ugyanazon elv feloszlató hatását minden más 
nemzetiségi államalkotásban is éreztetni fogná. 

A feladat tehát nem az, hogy a különféle nemzeti-
ségek közt az ellentétek kielégíttessenek, hanem hogy 
oly viszonyok létesüljenek, melyek valamint képesek az 
állameszmét biztosítani, a mint azt az ezer éves történelmi 
fejlődés teremtette, ugy alkalmasak legyenek mindenkinek 
megadni a szabad mozgást, mely érdekeinek kielégithe-
tését a magyar államegységben keresse és találja; a fpladat 
az : alkalmat nyújtani arra, hogy az összetartozandóság 
érzete mindinkább fejlődjék, hogy az együvé való tartozás 
kapcsai szaporittassanak, e's a nélkül, hogy valaki anya-
nyelvét feladná, mindenki az érzelmek és érdekek átszö-
vődé^e által a magyar államegység megszilárdítására 
törekedjék. 

Erre alkalmas eszköznek e jelen törvényjavaslatot 
is tartom és azért azt e szempotból is a részletes tárgya-
lás alapjául elfogadom. (Elénk helyeslés és éljenzés.) 

V E G Y E S E K . 
*** A budapesti Kath. Kör f. hó 8-án tartotta köz-

gyűlését. Az elnöki beszéd, a titkári jelentés és a pénztáros 
beszámolója, mind arra mutatnak, hogy a budapesti Kath. 
Körön — Isten áldása van. 

— Déry Mihály aranymisés áldozópap, a budapesti 
papság Nesztora, sz.-rókusi plébános, f. hó 7-én vég-
eigyöngülésben elhunyt. Temetése 9-én s a requiem érette 
f. hó 10-én volt nagy részvét között. Mindkettőt Budapest 
főváros fáradhatatlan ker. esperese, Bogisich M. prépost-
plébános végezte. 

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

Budapest. 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.11 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRÄT. 

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, márcz ius 14. 21. I. F é l é v . 1891. 

TARTALOM. Veszér eszmék és Tanulmányok: A katholikus önvédelem országos meginditását halasztani többé nem lehet. — Nm. gr. 
Zichy Nándor ur beszéde. — Nm. és ft. Császka György püspök ur beszéde — Egyházi Tudósítások : N y i t r a : Tisztelet a királynak. — 
R ó m a : Olaszország szövetségei és a pápai kérdés. — L o n d o n : Angol katholikusok egyenjogúsítása. — Kath. Egyleti Elet : A Szent-

István-Társulat. — Irodalom: Természetbölcselet. Stb. —- Vegyesek. 

A katholikus önvédelem 
országos meginditását halasztani többé nem lehet! 

II. 
Miért ? 
Már megmondottuk. 
Mert tovább halasztani nincs időnk, nincs 

jogunk. 
Ugyan kinek is volna joga tét lenül tovább 

nézni, hogyan t ipor a kormány egyik hitelvet 
a másik után a sárba, s hogyan áll fel a három 
országos pár t a képviselőházban egymásután ki-
jelenteni egész magatartásával , hogy közőlük 
egyik sem t a r t j a kötelességének a kath. hitelve-
ket minden sérelemtől megvédeni. 

Pedig a mi kath. h i tünk ősi, const i tut io-
nalis azaz alkotmányunkba beolvasztott, ural-
kodó vallás régi törvényeink szerint, s még a 
48-iki a legújabb törvények uralkodó magyará-
zata szerint is legalább bevett vallás: tehát vé-
delemre a törvényhozás részéről a katholikus 
egyháznak számitani joga van, s a képviselőház 
minden jogtisztelő pár t ja jogvédelemben része-
síteni a kath. vallás minden hitelvét tartozik. 

Önkéntelenül eszembe ju t t i t t de Maistre 
következő, tanulságos tör ténet i följegyzése: „Nem 
lehet többé kétségbe vonni, hogy létezik egy 
nagy és re t tenetes szekta, a mely régóta feles-
küdve van minden trón felforgatására. Es az a 
különös, hogy magukat a fejedelmeket használják 
fel igazi pokoli ügyességgel e felforgatásra. Ez 
az eljárás mindig változatlan maradt és mindig 
hathatós. A kereszténység házassági frigyre 
lépvén Európában az állami legfőbb hatalommal 
(ayant épousé la souverainité), siker (a trón 

ellen) nem képzelhető, hacsak a két hatalom 
közt divort iumot nem sikerül provokálni. Nem 
támadha t juk meg az államfő felségét egyenesen, 
mert akkor ez felakasztat bennünket ; kezdjük 
tehát a vallásnál és tegyük ezt megvetette. Hanem 
ez a dolog mindaddig lehetetlen, mig a vallást 
gazdag és befolyásos papság védelmezi. Minde-
nek előtt tehá t ezt kell megalázni és koldussá 
tenni . . . De mi a teendő, hogy a vallás gya-
núba kerül jön? Üldözni kell mint ellenséget, és 
e czélból emlegetni kell szakadatlanul a régi 
harczokat a pápák és királyok között . . . 

A király, a legkeresztényebb, (a franczia 
királyról szól de Maistre feljegyzése) ezeket a 
t anoka t államaiban századon át engedte hir-
detni ; ő ezt jónak talál ta és igy akarta . A világ 
első monarchiá ja aztán légbe röpit tetvén, össze-
omlot t sa já t sulyja alatt , ugy mint én is földre 
buknám, hogyha a szék, melyen ülök, elsülyedne 
alat tam." 

Mondani sem kell talán, kiket ér te t t de 
Maistre ama ret tenetes szekta alat t . 

Ez a szekta fennáll most is épp ugy mint 
száz év előtt, azzal a különbséggel most már, 
hogy munká já t az ősöktől átöröklöt t t rónok és 
oltárok ellen nagy részben már elvégezte. A 
hátralevő munká t játszva fogja nemsokára befe-
jezni, mer t az ő szelleme korszellem let t Európa 
fölött , s ez a korszellem uralmát érezteti az öt 
világrészben mindenfelé, a merre csak Európa 
befolyása érvényesült és érvényesül. 

Voltaképpen már nincs is többé szükség a 
szabadkőművesek t i tkos összeesküvésére. A haj-
dani t i tkos szekta munkájá t nyiltan végzik rég-
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óta császárok és királyok, törvényhozó t e s tü le t ek 
és kormányok, a tudósok és irók légiói. A feje-
delmeket sokszor aka ra t l anu l sodorja az áramlat . 
Nem tehe tnek ellene semmit , vagy legalább is 
va jmi keveset, mer t kezöket az a lkotmányosság 
szabályai lekötik a közvélemény követeléseihez, 
melyeket já tszva duzzasztanak fel e l lenál lhata t -
lanokká a korszellem h á t á n nyeregbe k a p o t t 
szájhősök és modern Heroszt rá tusok. 

Vakság ver te meg azt, a ki azt hiszi, hogy 
a vallás-üldözés folyása a mi kedvünkér t i t t 
Magyarországban meg fog állni. Hi te lveinkkel 
szemben tö rvényeke t á l l i tanak fel, r ende le teke t 
bocsátnak szét, b i rságokat rónak ki, s az apos-
tol i király tekinté lye bele van keverve a leg-
apostol ia t lanabb üzelmekbe. A ki a szitán ke-
resztül tud látni, az világosan lá tha t j a , hogy i t t 
a czél: bebizonyí tani és hozzászoktatni a „közvé-
leményt ," hogy a vallás i r án t való t iszteletet 
fa lba is lehet rúgni és hogy a ka th . egyház 
szerzett jogainak sértegetése — piedesztál lehet 
a — dicsőségre. Persze, csak a legolcsóbbak 
egyékére, de há t mégis dicsőségre ! S hány em-
ber van a mai stréber korban, a ki nem éhes 
az ily dicsőségre ? ! 

S ez az egész szemfényvesztő a lkotmányosdi 
— szavazatok óriás ha lmazára van épitve. 

Ra j tunk a sor, kik a szavazatok e ha lmazá t 
egyenkint összehordjuk, megmuta tn i , hogy a mi 
szavazataink nem bor junyá j bőgése, hanem, ha 
egy szivvel-lélekkel összeállunk, mennydörgős 
mennykő, ha provokálnak rá, szavazataink zsar-
noki önkényü kiaknázóinak a nyakába. 

A milyen országgyűlést választunk, olyan 
határoz és dönt fölöt tünk. 

A jövő képviselőválasztások idejére t e h á t 
az országos kathol ikus önvédelmet mindenfelé 
megkezdeni e lmulasz thata t lan kötelesség. 

Hogy miképp, arról legközelebb. 

Nm. giv Zichy Nándor ur beszéde 
a főrendiházi)an febr. 9-én. 

Igen szerettem volna, ha a kultuszminiszteri tárcza 
akármelyik törvényjavaslatának tárgyalása előtt tárgyal-
tathattak volna azon kérvények, melyek az anyakönyvi 
ügyekre vonatkoznak, szerettem volna azért, mert ezen 
ügyek tisztázása azon viszonyt, mely a kultuszminiszteri 
előterjesztések megítélésében szükség és természet szerint 
szerepel, kétségkívül kellemesebbé és ezen törvényjavaslat 
elfogadását könnyebbé tették volna. 

Es ha mégis ezen alkalommal sem nem kérem, sem 

nem sürgetem ezen kérvények tárgyalását, történik ez 
azért, mert teljesen megbízható forrásból tudom, hogy 
ezen ügyekre vonatkozólag a kath. szempontból legilleté-
kesebb helyről, a római szentszéktől még válasz váratik, 
a mely a kérdés mikénti elintézésére minden irányban, 
de kivált kath. szempontból, kétségkívül nagy fontosság-
gal és reám nézve is döntő fontossággal fog birni. — 
Mindaddig tehát, a mig ezen ügy ebben az állapotban 
van : a kérvények tárgyalását szorgalmazandónak nem 
tartom s attól elállók. A kisdedóvásra vonatkozó törvény-
javaslat tárgyalásának egész folyamában ugy a minisz-
térium, mint a kultuszminiszter részéről a lehető legna-
gyobb előzékenységet tapasztaltam. 

Fölötte sajnálatos is volna ezen ház helyzete, ha 
csakugyan olyan volna, amilyennek azt a félhivatalos 
közlönyök néha feltüntetik, amelyek már a tárgyalások 
előtt is hivatottaknak érzik magukat annak jelzésére, 
hogy bárminő módosítás hozassék is javaslatba e házban 
e törvényjavaslattal szemben, az sem a minisztérium, sem 
a képviselőház részéről nem tarthat számot elfogadásra. 

A kisdedóvásra vonatkozó törvényjavaslatot éppen 
ugy, mint Schlauch püspök tette, teljes szivemből üdvöz-
löm. Mindezek daczára, ezen törvényjavaslat alapelvei 
bennem bizonyos aggályokat keltettek. 

Hazánkban, melynek lakói különböző hitfelekezetek-
ből álló népcsoportokból állanak, kénytelenek vagyunk 
népnevelési intézményeinkben ezen viszonyokkal számolni 
és ez már a népnevelési törvényben is némely intézkedé-
seket léptetett életbe, melyek bizonyos mérvig a kénysze-
rűség által igazolhatók. Mihelyt azonban a kényszer 
korlátain tul mennek, nem indokoltak, sőt károsak. Ez 
interkonfesszionális elv vagyis az egyház vagy felekezet 
számbavétele nélküli oktatás. Ez elv el nem fogadható, 
mert oly népnevelés, mely valláserkölcsi alap nélkül tisz-
tán elméleti alapon véli a népnevelést előmozdíthatni, 
jóra vezetni nem fog. 

A javaslatot ugy fogom fel, hogy annak kiindulási 
pontja ugyanaz, amelyet a katholika egyház is mindenkor 
elfogadott, bogy a kisdedóvoda oly intézmény, a mely a 
szülők kötelességszerű gondozását könnyíti, elősegíti, ja-
vitja és pótolja ott, hol szerencsétlen körülmények közt 
a szülők ezen kötelességnek teljesítésére általában véve 
képtelenek. Ezen fokozat szerint az állam és a társada-
lom legelőször ott hivatott kisdedóvodákat életbeléptetni, 
még kényszeritőleg is, hol a kisdedek gondozása a szü-
lők által el van hanyagolva. (Helyeslés). Második sorban 
pedig ott, hol a szülők a gyermekek iránti ápolási és 
nevelési kötelezettségük teljesítésében ezáltal könnyítést 
lelnek ; de itt már a kötelezettség megszűnik, itt a szü-
lőknek szabadsága lép előtérbe és a kisdedóvodai segé-
lyezést igénybe vehetik, vagy nem veszik igénybe saját 
belátásuk és körülményeik szerint. 

A mi magát a nyelvet illeti, a törvényjavaslat vilá-
gosan mondja, hogy a gyermeket nyelvükben való értel-
mes beszédre kell oklatni és egészen más szakaszban 
beszél arról, hogy a magyar nyelv, mint az állam nyelve, 
a kisdedóvodában a gyermekekkel lehetőleg megismerte-
tendő, azaz, hogy a magyar nyelv megtanulására való 
képesség ezen kisdedekben a mennyire lehet kifejtessék, 
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ezt másképen, mint esetleges beszélgetés, mesélgetés, 
vagv a magyar beszéd hallása utján előmozdithatónak 
nem tartóra. 

Én ezen törvényjavaslat tárgyalása alkalmával sem 
felekezeti, sem nemzetiségi politika űzését czélszerünek nem 
tartom. És ha mi katholikusok a jelenlegi viszonyokban 
talán szintén fölhívást láthatunk arra, hogy ily politikát 
csináljunk, attól egyúttal egy igen fájdalmas intelem tar-
tóztatna vissza, és ez az, hogy a magyar katholika anya-
szentegyház az ország törvényei, törvényes szokása, köz-
joga által oda állított és mindnyájunk érzése által 
támogatott azon irányzó, azon mérséklő, azon vezérlő 
egyén nélkül áll, kit az esztergomi érsekben tisztelni 
szokott, de bárminő sajnosan érezzük ezen hiányt, azon 
kötelességszerű állásunk elfoglalásától nem tágíthatunk, 
amelyet előbb is jeleztem, s amely kivált azon elvnek 
ezen törvényjavaslat körében való határozathozatal kife-
jezését czélozza, hogy ott, hol a körülmények engedik, 
ahol az lehetséges, mód nvujtassék, hogy a nevelésben a 
vallás, vagy ha ugy tetszik, a felekezeti alap érvénye-
süljön mindenütt, ahol ez érvényesíthető, és csak ott 
mellőztessék, ahol ezt a szükség kényszerűsége ránk pa-
rancsolja. 

Amennyiben sikerülni fog a törvényjavaslatot az 
erre vonatkozó módositványnyal a mi felfogásunkhoz kö-
zelebb hozni, ezt a magam részéről még a végmegszava-
záskor is szivesen el fogom fogadni. 

A magam részéről különben fentartom teljes elha-
tározási szabadságomat. (Helyeslés.) 

Nin. és ft. Császka György püspök ur beszéde 
a főrendiházban febr. 0-én. 

Méltóságos főrendek ! A kisdedóvásról szóló törvény-
javaslat, melyet — azért, mert az igen üdvös és különösen 
hazánkban szükséges — általánosságban elfogadtunk, 1 
§-ának végén az áll, hogy a kisdedóvás egyik feladata, a 
kisdedeket erkölcsi fejlődésükben is elősegíteni. En ezen 
kifejezést: „erkölcsi fejlődésükben", noha feltételezem a 
jó intencziót, teljesnek, tökéletesnek nem mondhatom, 
mert hiányzik belőle a „vallás" szó. Már pedig kétséget 
nem szenved, hogy az erkölcsi fejlődésnek nélkülözhetlen 
alapja a vallás. 

A vallás és erkölcs ama két szárny, melyekkel a 
lélek egyedül emelkedhetik felfelé. Az erkölcsöt a vallás-
tól elválasztani, elszakitni nem lehet, ha anuak szilárd-
ságát és megbízhatóságát, nem akarjuk feláldozni. Aki 
gyökerétől megfosztja a fát, tönkre teszi életerejét. A 

Szellemi életben sem cselekszik máskép az, ki az erköl-
csiséget a vallástól elszakítja, mert az erkölcsiség éltető 
gyökerét csak is a vallásban birja. 

Miért is czélirányosnak tartom, hogy a törvény-
javaslat 1. §-ába pótlólag felvétessék az, hogy a kisded-
óvás feladata többi közt a gyermekeket valláserkölcsi 
fejlődésükben elősegíteni. Módositványom tehát oda terjed, 
hogy az 1. §-ban, az „erkölcsi fejlődésükben" szavak elé 
tétessék e szó „vallás", és akkor az 1. §. végének szövege 
a következő lenne : „őket testi, szellemi és valláserkölcsi 
fejlődésükben elősegíteni." Azon reményt táplálom, hogy 
a n. vallás- és közoktatási m. kir. miniszter ur is ezen 

rnódositványomat elfogadja, mert tudom, hogy ő is e 
tekintetben ily meggyőződésben van, mely meggyőződé-
sének f. évi január hó 22-én a képviselőházban ugyan-
ezen törvényjavaslat tárgyalása alkalmával is kifejezést 
adott ezen szavaival: . . . „én a valláserkölcsi nevelésre 
egyáltalán nagy súlyt fektetek és kiválóan a gyermek-
nevelésnél, miután azt hiszem, hogy nem lehet elég korán 
a valláserkölcsi momentumot érvényesíteni és értékesíteni 
a gyermeknevelésben." Ajánlom tehát e rnódositványomat 
a méltóságos főrendek figyelmébe és kérem, hogy azt 
elfogadni méltóztassék. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Nyitra, márczius hó 10. Tisztelet a királynak! — 
Soha sem szerettem a csinált nagyságokat a köz-

életben s a téves véleményeket a történelemben ; mert 
mindakettő hamisság. A hamisság pedig egyik téren sem 
való az embernek. 

Ugy vagyok a márcz. 15-ikével is. Szinte belekábul 
az ember a sok frázisba, a melyek e napon elhangzani 
szoktak. Ezeknek a fele is elég volna annak a valóságnak 
a jelzésére, a mely e naphoz 1848-ból kötődik. A szabad 
sajtó napja ez, a szellemi közlekedés azon fontos ténye-
zőjéé, a mely sok jót, de nem kevesebb rosszat hozott 
az emberiségnek, hogy az ellenőrzés alól felszabadult. 

1848-ig ellenőrzés alatt volt nálunk, éppen ugy mint 
másutt is, s hogy reá márczius 15-ike bekövetkezett, az 
csak azért történt, mivel megelőzte a februári forradalom 
Párisban s közvetlenül márcz. 13-ika Bécsben. Ismerem 
termékeit a magyar sajtónak a czenzura idejéből, ismerem 
1848-ból márcz. 15-ike után, de ugy látom, hogy éppen 
a napi sajtó mellett lehetetlen volt akkoron annak a 
szabadságnak a békés élvezése, a melyet az ápril 11-ikén 
berekesztett országgyűlés törvényei biztosítottak a ma-
gyarnak. Oly mérvű izgatás mellett, mint a minőt akkoron 
magoknak egyes szabad újságok megengedtek, nincs a 
világnak az a minisztériuma, a mely fejét nem veszti, ha 
a mindenféle igényt kielégíteni, ha a rendezetlen állapot-
ból az uj törvényeknek megfelelő állapotokat létesíteni 
komolyan igyekezett. Ez volt a márcz. 15-ike utáni sajtó. 

Aztán meg nem is illik azt az előbbit, a márcz. 
15-ike előtti sajtót olyan nagyon békóba vertnek kép-
zelni. Kossuth Pesti Hírlapja 1848 előtt éppen ugy elbe-
szélhette a maga ellenzéki nézeteit, mint akár ma az 
ellenzéki lapok. Korlátra mindig lesz szükség, mig ember 
ember lesz. a ki szabadságával visszaélhet s az észszerű 
korlátozás a sajtónak sem árthat, ha azt a nemes czélok 
eszközének tekintjük. Azért a márcz. 15-ikéről ne mond-
junk többet, mint a mennyi azt megilleti. 

Még* kevésbé van helyén a már minden józan hatá-
ron túlmenő Kossuth-kultusz, a melyet oly alakban, amint 
azt divatba vették, sehogy sem találok a történelemben 
okadatolva. Ennek a férfiúnak különös egy szerencséje 
van. LTgy formálódott javára a hangulat, hogy mindent, 
a mi jót és üdvöset alkotott a 48-iki idő, csak neki szo-
kás betudni; a mi pedig az akkor felidézett zavarok 
között sújtotta a nemzetet, annak nincs okozója. Hát ez 
a tulcsigázott hangulat még javításra szorul, mert nem 

2 1 * 
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felel meg egészen a valóságnak. Már az is különös, hogy 
az a hangulat Széchenyiről megfeledkezett, a ki pedig 
ugyanazon időben nagyokat alkotott ; a kinek müvei máig 
is láthatók ! 

Kossuth protestáns volt minden izében s a raczio-
nalizmus hive ; hozzá elragadó szónok, a ki fel tudta hasz-
nálni a körülményeket a hatalommal szemben, ezért tet-
szett s ezenkívül a protestánsok, szokás szerint, tudnak 
csinálni országos hangulatot atyafiaiknak. A történelem-
nek azonban ehhez a hangulathoz még lesz szava s a 
48-iki eseményekből, a jókból éppen ugy mint a rosz-
szakból, Kossuthnak is, meg másoknak is jut ta t majd 
igazság szerinti részt. 

Azért jó volna kissé mérsékeltebben bánni ezzel a 
kultuszszal is, mert minden a mi sok megárt ! Van a 
magyarnak, anélkül hogy tulságokba esnék, mit szivében 
ápolnia, van miért első sorban lelkesülnie s ez a hazájá-
val egybeforrott intézménye : a királyság, a király iránti 
tisztelet. Ez a magyar ősi erénynek a jobbik fele, ezt az 
idők moha soha el nem lepheti. Ez az, amit szivünkben 
első sorban ápolnunk kell s hordozni illik ajkainkon ! 

Ez a tisztelet s a vele járó ragaszkodás a magyar-
ban mindenkor egyenlő volt a hazaszeretettel ; ez csinálta 
a magyarnak 9 százados történelmét. S valamint a múlt-
ban ez az erény volt a nemzeti összetartozás alapja, a 
cselekvés s a nemzeti dicsőség forrása, ugy a múltra s a 
jelenre következő jövő századokban is ez lehet majd csak 
a mentőszál, mely a haladás korának sokat felforgató 
eszméi ellenében meg fog óvni a kozmopolitizmustól s a 
magyart magyarnak tart ja meg. 

Egy Istenem, egy királyom ; ezt tisztelem, azt imá-
dom, — volt a jelszó a múltban, nem változhatik az meg 
a jövőre sem. 

A mai ember nem veszítheti el a multak iránti 
kegyeletét, ha mindjárt a keresztül-kasul járó eszmeáram-
latok hamis ideálok felé is akarják fordítani józan eszét. 
Ugyanis csak az a nemzet lehetne feledékeny múltjára, a 
melynek múltja nincs s csak az a nemzet remélhet fényes 
jövőt, a mely a mult tradiczióira támaszkodva dolgozik 
jövőjén. Nekünk ezt diktálja a nemzeti géniuszunk s óva 
int valamint a nemzeti tradicziók elfelejtésétől, ugy attól 
is, nehogy a király iránti tiszteletben megfogyatkozzunk. 

A megtépett tradiczióju magyar elvesztené nemzeti 
jellegét s a kozmopolitizmus esélyeinek dobná oda jövőjét. 

Ezt az erényt, a király iránti tiszteletet, kell az 
ifjúság szivébe csepegtetni, hogy ez hassa át minden 
gondolatát, ezt énekeljék ajkai, amint a költő azt szavakba 
foglalta : a legelső magyar ember a király s a mint az 
osztrák ifjú csak a „Kaisert", a franczia ifjú csak a „la 
patrie"-t ismeri. Minden másnak el kell tűnnie emellett. 

Mi midőn a királyt tiszteljük, tiszteljük önmagunkat, 
tiszteliük nemzeti multunkat. Azért övé legyen a szivünk 
teljesen és osztatlanul, nemkülönberi mint a régiek mond-
ták : vitam et sanguinem pro rege nostro ! 

A most uralkodó felség, I. Ferencz József, nemcsak 
mint a magyar szent korona törvényes viselője birja e 
tiszteletet, de kiváló egyéniségénél fogva is minden sze-
retetünkre érdemes. 

Leereszkedő, kegyes ; a jog és igazság határai kö-

zött telve jósággal mindenki iránt, alkotmányos érzékű, 
mint ritka fejedelem. 

Uralkodásából csak két tényt idézek vissza szives 
olvasóim emlékezetébe. Felséges királyunk döntötte meg 
a birodalomban a jozefinizmust s ő a magyar alkotmány 
visszaállitója. 

A jozefinizmus egy sajátszerű egyházpolitikai rend-
szer volt, amelyet Yan Espen nyomán a mult század 
közepén Hontheim Miklós trieri felszentelt püspök Febro-
nius neve alatt terjesztett el s a mely Ausztriában II. 
József kezeiben ment által a gyakorlati életbe Kaunitz 
minisztersége alatt. Ez a rendszer a pápa jogait az össz-
egyház felett lenyomta s ugyanannyi egyházi jogot ruhá-
zott az egyes országok fejedelmeire, a mi a „iura circa 
sacra," és „iura in sacra" nevezetet nyert a gyakorlati 
jogban. Valóságos profanálása volt ez az egyháznak és a 
lelki hatalomnak, de hát érvényesült. 

József „Verordnungjai" bejárták az egyház összes 
tereit egészen az oltárgyertyák számáig s az asketikus 
könyvekig. 

Természetesen a kalapos király Magyarországot is 
ezen irányban boldogította a protestánsok nagy örömére, 
mert eljárásában csak az ő vallási elveik érvényesültek a 
kath. egyház felett. 

A jozefinizmus, más szóval a febronián tanok gya-
korlati keresztülvitele, II. Józseffel nem halt meg; száza-
dunk első fele is még a jozefinizmusé volt, 

Gonoszabb volt e rendszer az egyház nyilt üldözé-
sénél, mert, mint Lonovics mondja : „midőn az üldözés 
mindenkit ébren tart, ama rendszer alatt a pásztorok 
közül sokan az ellentállásra erélyökben végre ellankadtak, 
mások pedig, mivel „est sua etiam servi tuti dulcedo," 
lassankint megszokták, sőt örömest látták, hogy a polgári 
hatalom az ő tisztjök teljesítésében velők testvérileg osz-
tozik s érettök s helyettök nemcsak működik, hanem 
gondolkozik is, mig idő folytával a kényelem karjain azon 
szánandó apathiába szenderegtek át, melyben minden 
külnyomás ellen eltompulva, többé még csak nem is pa-
naszkodtak, s azt sem érezték, hogy az egyház ama 
dermesztő ótalom alatt észrevehetlenül merő rendőrségi 
intézetté törpült, mely ily állapotában sem az álladalom-
nak kellő támaszul nem szolgálhat, sem a hivekre óhaj-
tott hatással nem bir." (A jozefinizmus. 1851. 4. 1.) 

A gyakorlati élet ezen visszaéléseit, s ez még talán 
szomorúbb, kisérte a jozefinistikus egyházjognak a tani-
tása az iskolákban, II. József papneveldéin kezdve egész 
az 50-es évekig. Elég rámutatni Brezánóczy pesti egye-
temi (1817) és Cherier nagyszombati érseki lyczeumi 
tanár (1837) jogtanaira. Azt tanulták papnövendékeink, 
mikép a pápa jogai lényegesekre és nem lényegesekre 
oszlanak, mikép a fejedelmet a circa sacra jogok egész 
sora illeti meg : a jus placeti, a jus tamquam ab abusu 
apellandi, ius amortisationis ; a holt kézről szóló frázist 
mint elvet tanulták. 

Ennek a bomlott állapotnak I. Ferencz József 1850. 
ápril 18 án kiadott nyilt parancsa vetett véget Ausztriában. 
Már előző évben Thun minisztere által összehívta Ausztria 
püspökeit, utódjait azon mult századi aulikus püspökök-
nek, a kiknek közreműködése nélkül Józsefnek tervei 



RELIGIO. 165 

soha sem sikerültek volna, — és megbeszélte velők az 
egyház állapotát. 

Ebből a tanácskozmányból tett felterjesztésre adta 
ki a fejedelem 1850. ápril 18-án nyilt parancsát, a mely 
már ezeket mondja : 

1. §. Mind a püspököknek, mind az alattuk álló 
hiveknek szabad egyházi ügyekben a pápához fordulni, s 
a pápa végzését és rendeleteit elfogadni anélkül, hogy 
ebben a világi hatóságok előleges megegyezéséhez kötve 
lennének. (A placetum eltörlése). 

2. §. A kath. püspökök szabadságában áll, hivatali 
hatalmuk tárgyai iránt s ezek határain belül, papságuk 
és községeikhez, az állami hatóság előleges jóváhagyása 
nélkül, intelmeket s rendeleteket kibocsátani . . . (A püs-
pöki joghatóság felszabadítása.) 

3. §. Azon rendeletek, melyek eddig az egyházi 
hatalmat gátolták, polgári jogokra visszahatást nem gya-
korló egyházi büntetéseket szabni, érvénytelenittetnek. 

S igy tovább. L. Religio 1850. I. 430 1. 
Ezzel a jozefinizmusra gyökerében a végső csapás 

volt mérve ott, a hol megszületett, Ausztriában. Nem 
maradhatott ez visszahatás nélkül hazánkra sem s az 
előbbi hamis rendszerbe addig mélyen bonyolult elmékre. 
Lonovics megirta a fennebbi müvét, mintegy kíséretül a 
nyilt parancshoz ; Porubszky egyházjogával pedig az 
egyház hamisítatlan tana vonult be iskoláinkba. Ugyanezt 
szolgálta Kőnek egyházjogtana is — általában szólva — 
egyetemünk jogi fakultásán. Persze, egy sokáig ápolt 
rendszertől nehéz az elméknek teljesen elszokni ; azért 
maradványaiban még mindig kisért nálunk a jozefinizmus, 
most már más alakban, az állami omnipotenczia czégére 
alatt. Csak az eszméket tisztázó kath. sajtó tépheti ki 
végképen gyökereit. 

De hogy egy boldogtalan időszaknak az egyház 
életében vége szakadt, az a jogot és a szabadságot tisz-
telő királyunknak az érdeme, a mit a királyi trónnak 
mindenkor legerősebb támaszai, a magyar katholikusok, 
hálás emlékezetben tartanak. 

A másik ténye a felségnek ama királyi loyalitás, a 
melyet az alkotmány visszaállítása idején a magyar nem-
zet irányában tanúsított. 

Nehezen ment a kiegyezés műve, amiként a bonyo-
lódott viszonyok tisztázása, midőn több ellentétes érdek 
találkozik, sohasem könnyű. A felség jó szive megtörte 
az akadályokat. Nevezetes e tekintetben 1865. decz. 12-én 
tartott bevonulása Pestre, amidőn a főpolgármester, Rot-

• tenbiller üdvözlő szavaira ekként válaszolt: „Örvendek, 
hogy néhány hó előtt e helyen kijelentett szándékom 
valósulhatott. Önök hűségét s ragaszkodásukat ez alka-
lommal is tapasztalhatni megelégedésemre szolgál. Biza-
lommal jöttem, bizalmat vároh s rçert hiszem, hogy azt 
itt föltalálandom, legyenek meggyőződve királyi kegyel-
memről." (M. Állam 1865. decz. 14. sz.) 

Másnap megnyílt az országgyűlés és a kölcsönös biza-
lom folytán minden rohamosan indult — a koronázás felé. 

Ilyen a mi királyunk, a valódi jog és igazság sze-
mélyesitője ; viselője ama szent koronának, a melyhez 
országunk fennállása, a nemzet dicsőséges múltja s a jövő 
reménye kötve van. 

Vannak egyébiránt nemzetünk történelmének nagy 
alakjai, méltó tisztelet illeti meg őket sziveinkben: egyik 
nagyobb, mint a másik; a szerint a mint többet és többet 
tett a haza valódi javáért ; de e nagyok között legnagyobb 
a király, a magyar sziv ennek adja mindig az első helyet, 
a többit csak utána helyezi érdemeik szerint, s ezt más-
kép nem is teheti. Azért : Isten, király és haza, legyen 
minden magyarnak a jelszava! Dr Du deli János. 

Róma, márczius hó elején. Olaszország szövetségei 
és a pápai kérdés. — 

Turinban közelebb napvilágot láttak Castelli Michel-
angelo hátrahagyott levelezései, melyek kiváló érdekkel 
birnak ama benső viszonynál fogva, melyben nevezett 
olasz politikus Cavour-ral s Viktor Emánuellel állott. E 
levelek közt van több olyan, melyeket Castelli 1873-ban 
több olasz politikussal, nevezetesen Minghetti, akkori mi-
niszterelnökkel váltott. E levelek ujabb bizonyítékot szol-
gáltatnak arra, hogy a római kérdés nem szűnt meg 
aggályban tartani az olasz minisztereket, bármely párthoz 
tartoztak is ; és hogy a félelem Európa közbelépésétől a 
pápa érdekében képezi összes külpolitikájuk kiinduló és 
visszatérő rugóját. 

Mint ismeretes, Olaszország hozzájárulása a hármas 
szövetséghez csak 1882. elején stipuláltatott s íratott alá, 
de előkészítették azt a megelőző események, nevezetesen 
Victor Emanuel bécsi s berlini utja 1873-ban. 

Minghetti, a német szövetség lelkesült hive, sugal-
mazta és rendezte ez utazást. Ugyanő, ismervén az olasz 
király baráti viszonyát Castellihez, ez utóbbit levélben 
megkereste, használja befolyását a királyra, hogy a király 
eltökélje magát e látogatásra a középeurópai udvaroknál. 

Különösen tanulságosak az indítóokok, melyeket 
Minghetti, az akkori kormányelnök fölhozott, hogy Victor 
Emánuelt reá bírja a közeledésre ama hatalmakhoz. Ezt 
irja ugyanis többi között Castelli-nek : „Miután megtele-
pedtünk Rómában és megalkottuk a törvényt a szerzetes 
rendekről, az a körülmény, hogy az apostoli felség (Fe-
rencz József király) elfogadja királyunk látogatását, diplo-
mácziailag szentesíteni fogja ama tényeket." 

Ami a „diplomácziai szentesítést" illeti, láthatjuk, 
hogy Minghetti nem volt tulkövetelő, de hát e földön 
kevéssel is meg kell elégedni. Később még nyíltabban 
beszélt: „Itt az országban aggodalommal tekintenek emez 
eshetőségre (a monarchia visszaállítására Francziaország-
ban) még a komoly férfiak körében is. Már is látják V. 
Henriket (bold. Chambord grófot) egy keresztes hadjárat 
élén a pápa érdekében. Mindez túlzás, de az aggodalom 
megvan és ezt számba kell venni. Az olaszok érzik, hogy 
szorosabban kell csatlakozniok Németországhoz; e tény 
megnyugtatná a kedélyeket." 

Minghetti e levele 1873. évi aug. 25-én kelt. 
A következők megértésére tudni kell, hogy Viktor 

Emánuelt meghívta volt Bécsbe Ferencz József. Bis-
marck nézete szerint e látogatásnak meg kelle előznie 
a berlini utazást. De vájjon ama meghívás csak egyszerű 
fölszólitás volt-e ? Annál valamivel több volt. Viktor 
Emánuelt nemcsak meghívták, hogy jöjjön Bécsbe, hanem 
ahhoz fenyegetéssel kisért formális követelés volt csatolva. 
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Ez következik Castelli alábbi leveléből. 
Ugyanazon évi augusztus 28-án ugyanis ezt irja 

Minghetti miniszterelnöknek. „A klerikálisok dühösek ez 
utazás miatt. Bécsből s Berlinből érkezett sürgönyöket 
láttam, melyek meggyőztek arról, hogy ha a király nem 
fogadja el a közvetlenül s közvetve hozzá intézett meg-
hívásokat és megkereséseket, a visszautasítás következ-
ményei sokkal súlyosabbak volnának, semmint hiszik." 

Nincs-e jogunk azt mondani, hogy a bécsi s berlini 
kabinetek kényszert alkalmaztak, hogy reábirják Viktor 
Emánuelt, hogy Bécsbe menjen ? Már akkor előre lehetett 
látni, hogy utóvégre is a hármas szövetséget rá fogják 
erőszakolni a hivatalos Olaszországra és pedig amaz egye-
nes fenyegetéssel, hogy máskülönben visszaállítják a pápa 
területi függetlenségét. 

Viktor Emanuelnek engednie kellett, mert nyakán 
ragadták meg. Elutazott Bécsbe s onnan Berlinbe. Érde-
kes megismerni a benyomásokat, melyeket útjáról magá-
val hozott. Castelli azokat következő szavakkal ismerteti : 
„A király igen meg volt elégedve utazásával. Azt mondta 
nekem, hogy az osztrák császár igen szeretetreméltó volt 
iránta, de hogy Ausztria-Magyarországban a másik orrá-
nál fogva vezeti az elsőt (Magyarország szorította rá 
Ausztriát a Németországgal való szövetségre). Ami illeti 
Poroszországot, a király (Viktor Em.) el volt ragadtatva 
az országtól, főképpen a két állam (Poroszország s 
Ausztria) közti ellentét miatt. Mégis meglepett azon né-
zete, melyet magával hozott és mely nézet a Bismarcké, 
hogy ugyanis háborúnk lesz tavaszszal, mert Francziaor-
szág minden őrültségre képes." 

Meg kell vallani, hogy Castelli leveleinek e kivo-
natai kiválóan érdekes világot vetnek a hármas szövetség 
előzményeire ; bizonyítják ugyanis, hogy Poroszország 
Bismarck közvetítésével már 1873-ban egy európai össze-
csapás eshetőségére fölhasználta a római kérdést mint 
valami rémet, hogy Olaszországot kényszerítse, hogy ma-
gát Németország karjaiba vesse. Bismarck később 1881-
ben még tökéletesebbé teszi játékát, amikor magánlevelek 
helyett már a félhivatalos sajtóban megereszti hangzatos 
czikkeit, melyekben már igen látható módon lobogtatja a 
pápa világi hatalma visszaállításának fantomját. A hiva-
talos Olaszország még inkább megrökönyödik és a rá 
következő évben Mancini miniszter ráteszi a pecsétet a 
Minghetti által megkezdett műre: a hármas szövetséget 
aláírják. 

A történelem ezen lapja, melyet Castelli levelei be-
töltenek, egyike a legérdekesebbeknek, és nemcsak a 
múltra való visszapillantást megkönnyíti, hanem támpon-
tot nyújt a jelen helyzet kellő megitélésére. 

Elvitathatatlan módon megállapítja ama tényt, hogy 
a hivatalos Olaszország azon naptól fogva, hogy beren-
dezkedett Rómában, megfosztotta magát a cselekvés sza-
badságától a külpolitikai téren és, mint szokás mondani, 
kötelet kötött a nyakára. 

Minghettinek fönidézett levelei, Viktor Emanuel bé-
csi s berlini utjának előzményei, ugy szintén annak kö-
vetkezményei a legteljesebb világosságba helyezik a követ-
kező igazságot, hogy ugyanis: a római kérdés Európa 
minden hatalmasságának kezébe hatalmas eszközt ád arra, 

hogy nagy befolyást gyakoroljon a hivatalos Olaszország 
magatartására és elhatározásaira, és adott esetben kiszol-
gáltatja a legnagyobb nehézségeknek s legválságosabb 
bonyodalmaknak. 

Ez az, amit „római betegségnek" nevezhetünk, amely 
ezerféle módon s minden téren érezhetővé válik. Róma 
megszállása oly két csapást hozott a hivatalos Olasz-
országra, melynél nagyobbak nem sújthatnak egy népet. 
Olaszország először is elvesztette ama politikai s erkölcsi 
függetlenséget, melyért annyi százéven át küzdött, és 
azonfelül nyakára vévén a hármas szövetség igáját, anyagi 
s gazdasági vesztébe rohant. 

Ez látható s elrettentő megvalósulása ama törté-
nelmi szólásmódnak : Qui mange du Pape en meurt. (Aki 
a pápát bántja, bele vész.) 

London, február hó végén. Angol katholikusok egyen-
jogusitása. — 

0'Cönnel, a nagy kath. államférfiú kivivta 1829-ben 
az angol alkotmány azon módositását, hogy az Egyesült 
királyság katholikusai a polgári jogok élvezetéhez jussa-
nak ; de megmaradt azon megszoritás, hogy a II. Károly 
alatt alkotott act értelmében katholikust sem lord-kan-
czellárrá, sem Írországi alkirálylyá nem lehetett kinevezni. 
Ez igaztalanság és fonákság megszüntetésére Gladstone, 
a 80 éves államférfiú törvényjavaslatot nyújtott be az 
angol parlamentben, mely Religions disabilities removal 
bill néven közelebb tárgyaltatott. 

Első látszatra felötlő lehet, hogy Gladstone állt e 
mozgalom élére, aki 1874-ben a pápaság s a katholiku-
sok ellen agitált, nevezetesen egy röpiratot adott ki, 
melyben azt állította, hogy a katholikusok nem nyújta-
nak elég biztosítékot mint a pápa hívei, hogy közhiva-
talokat viseljenek. Azóta a great old man — mint őt 
Angliában nevezik — sok tévedéséből kijózanodott és 
hogy őszinte a nézetváltozása, megmutatta az elnyomott 
írek pártolásán kivül azon fellépésével, melylyel a katho-
likusok teljes egyenjogúsítását legutóbb a parlamentben 
érvényre igyekezett emelni. 

Egy óránál hosszabb szónoklatában, mely a helyes 
gondolkodás s ékesszólás remeke gyanánt, valamint benső 
érveinél fogva valóban párját ritkítja, kimutatta ama 
megszoritás tarthatatlanságát s fölszólította a kormányt, 
szüntesse meg ez igaztalanságot oly hű s loyalis alatt-
valókkal szemben, milyenek a katholikusok. 

„A.mig az állam — mondá a hírneves államférfiú — 
nem bizonyítja be, hogy a római katholikusok nem loyalis 
alattvalói a királynőnek, nincs joga tőlük bármily polgári 
képességet megtagadni. A törvényjavaslat ellenei nem 
birnak locus standi-\al. Maga a brit alkotmány sem en-
gedi meg, hogy egyszerűen vallási vélemények miatt 
igaztalanság történjék azokon, kikre az alkotmány ki-
terjed." 

Beszéde további folyamában a nagy öreg ur nevet-
ségessé tette azok ellenvetését, akik azt állítják, hogy 
ama megszoritás mellőzését a katholikusokra nézve elfo-
gadva, e rendszabályt ki kellene majd azután terjeszteni 
a királyi család tagjaira, valamint a trónkövetelőkre és 
igy le kellene dönteni magát az alkotmányt. 
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„Miért foglalhatják el a katholikusok — kiáltott föl 
a nagy szónok — az indiai és a kanadai alkirályi tiszt-
ségeket, ellenben képteleneknek nyilváníttatnak arra, hogy 
hasonló ténykedést végezhessenek Írországban? Micsoda? 
Egy indust, egy mohamedánt, egy zsidót, sőt egy agnos-
ticust vagy atheust ki lehet nevezni Nagy-Britania lord-
kanczellárjává ; azok az emberek azonban, akik ugyanazon 
hitet vallják, mint a Becket Tamások és Nagy Gergelyek, 
azok méltatlanok volnának ez állásra ? Nem, ily kiáltó 
igazságtalanságnak nem szabad tovább léteznie egy ke-
resztény népnél ! (Hosszantartó helyeslés.) Annak a val-
lásnak nevében, melyet szentnek és az emberi nem leg-
nagyobb s legbecsesebb kincsének tart a parlamentnek 
nagy többsége; ennek nevében, valamint az alkotmányos 
törvények és politikai eszély nevében kérem önöket, 
fogadják el e törvényjavaslatot második olvasásban, hogy 
igy későn bár, de annál sürgősebben igazságot szolgál-
tassanak a polgárok oly osztályának, amely egy nagy 
ország becsületét s dicsőségét képezi." 

Ez volt a nagy beszéd befejezése ; és mialatt a 
szónok a szószékről leszállt s helyére tért, a ház minden 
padjáról fölhangzott a helyeslés s tapsvihar, és a képvi-
selők közt, kik az angol szabadelvű párt vezérének üdvöz-
lésére siettek, sokan voltak a kormány hivei közöl, kiket 
az ékesszólás hatalma meggyőzött s magával ragadott. 
Ily látvány ritkán fordul elő az angol parlamentben. 

Smith azután nagy zajban megtámadta a bill t és 
fölszólitá a képviselőházat, vesse el azt azon okon, mivel 
a polgárság általában nem kivánta azt és mert a home 
rule (ir követelés) nagy szerepet játszik benne. 

Elliot Arthur volt az első, a ki a kormánypártról 
Gladstone törvényjavaslatát támogatta. Szónok bátran 
kijelenté, hogy sajnálja, hogy a kormánynyal ellenkezésbe 
jő, de az igazság készteti arra, hogy a bili megszava-
zásához járuljon. 

Sir Henry James szintén erélyesen fölszólalt ennek 
érdekében ; végre a katholikus De Lisle (kormánypárti) 
is kijelenté, hogy hosszas habozás után eltökélte magát 
megszavazni Gladstone törvényjavaslatát. 

Erre a képviselők egy része nagy zajjal követelte 
Matthieu belügyminisztert, de ez jobbnak tartotta mély 
hallgatásba merülni. 

A vita egész éjen át tartott s kevés perczczel reg-
geli hat óra előtt megejtetett a szavazás, melynél a bili 
256 szóval 223 ellen, tehát 33 szótöbbséggel elvettetett. 

A kisebbség a szabadelvűekből s homeruler-kből 
alakult — köztük Parnell — de velük szavaztak többen 
\ kormánypártból is : igy vicomte Cranborn, lord Salis-
bury-nak, a miniszterelnöknek fia, továbbá Sir John Pope, 
Hennessy és De Lisle ; azonkivül a liberális unionisták 
közöl (kik ellenzik a home-rule-t) lord Wolmer, Sir 
Henry James, Chamberlain és Courtney. 

A derék katholikus Matthieu belügyminiszter nem 
mert a kath. ügy érdekében szavazni sem, hanem tartóz-
kodott a szavazástól, ugy szintén lord Hartington. A 
zsidó Goschen a katholikusok ellen szavazott. 

Az angol katholikusok vezére, Norfolk herczeg 
mindjárt másnap nyilt levelet tett közzé, melyben mély 
csalatkozását fejezi ki a kormány érthetetlen ellenkezése 

fölött a Religious Disabilities Removal Billel szemben. 
„Sokan közölünk — irja a herczeg — kik az utóbbi évek 
harczai s szorongattatásai közepette legnagyobb buzgal-
mat fejtettünk ki és legteljesebb loyalitást tanusitottunk 
azon párt támogatásában, amelyet (a kormánypártot) 
legalkalmasabbnak tartottunk hazánk igaz érdekeinek 
előmozdítására, sokan, mondom, ezek közöl keserű meg-
lepetésben részesültünk, látván, hogy jogainkat s igazain-
kat ekképp feláldozzák a nekihevült vakhitüek (protestán-
sok) klikkje szűkkeblű lármájának. Ha a katholikusok 
korábban nem emelték föl szavukat, ennek oka az, hogy 
szükségesnek nem látták sürgetni oly kérdést, melyet 
Gladstone ur törvényjavaslata tűzött ki szabályozandónak, 
és mert a katholikusok az i gazságtalanságokat ugy tekin-
tik mint érdekes emlékeit egykori szenvedéseiknek." 

A kormánypárti katholikus konzervativek képviselői 
nagyot hallgatnak szövetségeseik amaz árulásával szem-
ben. Matthieu belügyminiszter katholikus létére sem érzi, 
hogy őt fanatikus protestáns társai nem tartják méltónak 
a lord-kanczellári vagy Írországi alkirályi tisztségre. 

De lord Salisbury miniszterelnök is megbánhatja, 
hogy elmulasztotta ez alkalmat, midőn meghálálhatta 
volna a kath. párt támogatását, melyet a Norfolk her-
czeg politikai vezérlete alatt álló angol katholikusoktól 
több izben és sürgetőn kért. Az a maroknyi protestáns 
fanatikus, kik az vakdüh által vezetett Standard lármá-
jára hallgatnak, nem fogja pótolhatni a jogosság és mél-
tányosság által vezetett józan elemeket, melyek elfordul-
nak a tory kormánytól. 

Vannak ugyan a liberálisok közt is fanatikus pro-
testánsok, de a katholikus szabadelvűek s nemzeti pártiak 
képesek őket a párton belül ellensúlyozni s megértetni 
velük, hogy azonnal elhagyják a pártot, ha kedvük kere-
kednék a régi protestáns türelmetlenségbe visszaesni. 

Ha a konzervativ katholikusok a tory párton belül 
hasonló magaviseletet tanúsítanának e párttal szemben, 
csakhamar itt is más fordulat állana be. 

Ámde még czélirányosabb volna, ha az összes angol 
katholikusok a német czentrum-párt mintájára egységes 
párt tá szervezkednének ; akkor nem volna más hivatásuk, 
mint a két nagy angol párt tusái közt eldönteni az ered-
ményt. 

A Religious Desahilities Removal Bill egyébiránt 
nemsokára uj alakban föl fog támadni s akkor bizonyára 
diadalmaskodni is fog. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 

= A Szent-István-Társulat 1891. márczius hó 
19-én tart ja XXXVIII-ik nagygyűlését, melyre a társulat 
alapitó-, tiszteleti- és rendes tagjai meghivatnak. A Szent-
István-Társulat XXXVIII. rendes nagygyűlésének tárgyai: 
1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. Alelnöki jelentés. 3. A 
tudományos és irodalmi osztály uj tagjainak kihirdetése. 
4. Igazgatói jelentés. 5. Titkári jelentés. 6. A számvizsgáló 
bizottság jelentése az 1890-ki számadásról s a pénztárnok 
részére fölmentvény megadása. 7. Az 1891-re előirányzott 
költségvetés bemutatása. 8. Jelentés a társ. pénztári álla-
potáról. 9. A választmány kiegészítése. 10. Esetleg indít-
ványok. 11. A jegyzőkönyv hitelesítésére két-tagu bizott-
ság kiküldése. A titkári hivatal. 
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IRODALOM. 
*** Természetbölcselet . Az aquinói sz. Tamáson 

alapuló bölcselkedés legújabb örökbecsű vívmányainak 
nyomán irta Lubrich Ágost. 111. kötet. A keresztény 
kételvi (dualisticus) világfelfogás. Budapesten, 1890. 712 1. 

Lubrich A. egyetemi tanár s akadémiai tag, a val-
lásos, a katholikus szellemmel összhangban tartott magyar 
tudományos irodalomnak napjainkban egyik legeslegkivá-
lóbb müvelője. Nagy tudomány, korrekt szellem, termé-
kenység, élvezetes magyar irály : ezek főbb tulajdonságai, 
melyek közöl a mi különösen a termékenységet, az iro-
dalmi alkotások sűrűségét és gazdag erőtől duzzadó mag-
vasságát illeti, ezidőszerint párját alig lehet találni magyar 
katholikus irodalmunkban. Neveléstudománya, a nevelés-
tudományról irt történelme, társadalom-tudománya és 
legújabban ez a „Termés^etbölcselete" oly vaskos és 
miuden tekintetben nevezetes alkotások, hogy nagy nem-
zetek vagyis az u. n. világirodalmak körében is számot 
tennének. 

Szerző ez utóbbi helyen nevezett müvének eme 3-ik 
kötete két részből áll. Az első rész folytatása az egész 
mű zömének. A második „Függelék" czimet visel hom-
lokán és szerzőnek tárgyban és tanulságokban igen gaz-
dag polémiáját tartalmazza az ő »egyik kritikusa" ellen. 
Mind a két rész mind végig leköti a müveit olvasó tel-
jes figyelmét és érdeklődését. Első olvasásra, igazán, ne-
hezen is lehetne eldönteni, hogy melyik az érdekesebb? 
Az elsőben az emberi bölcselkedés legmagasztosabb pro-
blémáit, az Isten létét és az ő viszonyát a világhoz tár-
gyalja, felölelve különösen az ember viszonyát az Istenhez 
s az ebből folyó vallás kérdését, alapjának egész széles-
ségében, kiterjeszkedve a téves világnézetek „vallásai"-ra, 
kifejtve végül, mintegy betetőzésül összes természet-böl-
cseleti vizsgálódásainak, „az igaz viszonyt az ember és 
Isten között." A másik részben, a mint már jelzém, egyik 
kritikusa, a protestáns Domanovszky filozóf és akadémi-
kus kritikai észrevételeire tesz észrevételeket, kimutatva 
a tudományba és bölcselkedésbe átvitt, s protestáns elfo-
gultságból származó ráfogások tarthatatlanságát. 

En azt mondom, hogy Lubrich Ágost műveinek 
egyáltalában, különösen pedig ennek a legújabb művé-
nek egy művelt magyar katholikus asztaláról sem volna 
szabad hiányoznia. Müveit protestánsok pedig nagy ha-
szonnal olvashatnák, hogy lássák, mily ráfogásokból táp-
lálkozik az ő protestantizmusuk, csakhogy ne kelljen 
meghajolnia a katholikus részen levő igazság előtt. Pa-
pok igen könnyen hozzá juthatnak az egész műhöz, mert 
azt ft. Zimándy urnái Törökbálinton intentiók elvállalása 
fejében is megkaphatjuk. 

— A M . Tud. Akadémia történelmi kiadványai. 
1830—1890-ig. — Ezen czimet viseli azon jegyzék, melyet 
mai napon vett szerkesztőségünk s a melyben a Magy. 
Tud. Akadémia összes történelmi kiadványai, az árak 
megjelölésével, bennfoglaltatnak. Szivesen ajánljak ezen 
jegyzéket a t. érdeklődők figyelmébe, mert csekély össze-

gen, igen szép és tartalmas szakkönyvtárt válogathat 
össze magának bárki. A jegyzéket ingyen és bérmentve 
küldi meg a Magyar Tndományos Akadémia könyvkiadó-
hivatala. 

= Sürgős kérelem a ít. le lkészkedö papsághoz. 
— A készülőben lévő „Egyetemes Egyházi Névtár" érde-
kében vagyok oly bátor a magyarországi főtisztelendő 
latin és görög szertartású római katholikus lelkészkedö 
papságot bizalommal és tisztelettel fölkérni, szíveskedjék 
velem plébániájuknak a legújabb népszámlálás alapján 
megállapitott lélekszámát mielőbb közölni — Uj-Pécs, 
1891. február 12-én. Tokody Ödön, az „Egyetemes Egy-
házi Névtár" szerkesztője. 

V E G Y E S E K . 
*** Mélt. és ft. dr Steiner Fülöp székesfehérvári 

püspök ur legújabb főp. körlevelében elrendeli, hogy a 
ker. esperes által kirendelt húsvéti gyónási nap előtt 
egyházmegyéjének minden papja otthon háromnapi magán 
szentgyakorlatokat tartson. 0 méltósága röviden leirja 
az ily lelkigyakorlatok módját is. 

— Gyászhír. Három paptársunktól érkezett gyász-
jelentés édes anyjuk elhunytáról. Az egri főmegyéből 
Párvy Sándor cz. kanonok és Párvy Antal kerecsendi 
plébános jelentik két nővérökkel egyetemben édes anyjuk 
özv. Párvy Antalné, szül. Kardos Mária asszony elhunytát 
élete 84-ik évében. Az erdélyi megyében dr Tódor József 
gyulafehérvári kanonok urat érte a gyász. Édes anyja, 
özv. Tódor Józsefné f. hó 9-én 57 éves korában hunyt 
el. Paptársak! mementóval vigasztaljuk egymást! Az el-
hunytak lelkei ny. b ! 

— Idők jele. Photius ezeréves jubileumát egész 
Görögország csak egyetlen egy akadémiai beszéddel ünne-
pelte meg, a melyet Cyriacos Diomedes athénei theol. 
tanár olvasott fel. Ebben a beszédben is az a nevezetes, 
hogy az egészen a protestáns Liechtenberger értekezése 
alapján van kidolgozva. 

— Franeziaországban a katholikusok legújabb politikai 
evolucziójának azt az irányát, mely az eddigi pártkötelé-
kektől s a kormány formájára vonatkozó vitáktól elte-
kintve minden erőt az állam és társadalom keresztény 
elveinek érvényesítésére akar concentrálni, a domináló 
áramlat minden kellékével felruházta Richard párisi ér-
sek levele, mely óriás visszhangok kelt egész Franezia-
országban. Richard bibornok Lavigerie bíboros pártjára 
állt. A royalisták közt nagy a konsternáczió. Maga 
Edouard Bocher az orleanista párt feje lemondott a párt 
elnökségéről, kérve a párisi grófot, hogy utódját jelölje ki. 

— A montmartrei nemzeti fogadalom temploma 
Páris mellett f é. jan. 31-ig 22,788,740 frankba került. 
Epitése 5 év múlva be lesz fejezve. Hiányzanak még a 
kupola és a tornyok. 

f Perestón (Szent-Ilonán) a szombathelyi püspöki 
megye tótsági kerületében márczius 6-án Veren István 
rövid szenvedés után a legszentebb útiköltséggel ellátva, 
életének 73. évében, szélhűdés következtében az örökké-
valóságba költözött. Nyugodjék békében, és áldásban ma-
radjon emléke ! Sok jót tett a szegényekkel. 45 áldolzári 
évéből 9-et mint káplán Felső-Lendván, 36-ot mint plébá-
nos Perestón töltött. Siratjuk a jó paptársat, a rokonok 
és szegény nép jótevőjét. R. i. p. ! 

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

Budapest. 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.11 
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TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : A katholikus önvédelem országos megindítását halasztani többé nem lehet. — f Windthorst 
Lajos. — Egyházi Tudósítások : t Simon Zsigmond. — E g e r : A „Kath. Olvasókör" megalakitása Oroson. — R ó m a : A hármas szövetség 

és a római kérdés. — A „Religio" Tárczája : A katholikus ifjúság szocziális akcziója. — Vegyesek. 

A katholikus önvédelem 
országos megindítását halasztani többé nem lehet! 

III. 

Kétféle önvédelmet kell megkülönböztet-
nünk — egyesek, családok, népek, társadalmok, 
országok életében: az indirekt és a direkt ön-
védelmet. 

Indirekt önvédelem a bennünk rejlő erőnek 
olyatén fejlesztése és izmositása, hogy bármiféle 
ellenfélnek elmenjen a kedve belénk kötni, jo-
gainkban megtámadni, mihelyt erőnk duzzadásán 
szemei megakadnak. 

Ez az indirekt katholikus Önvédelem össze-
esik s azonos a katholikus hitélet folytonos s a 
kor fokozódó szükségleteivel lépést t a r tó fejlesz-
tésével. 

De nem ez az indirekt kath. önvédelem 
tárgya most a mi themánknak. Erről, t. i. a 
katholikus hitélet izmositásáról, jelenleg, mint-
egy futólag, csak ke t tő t óhaj tunk figyelembe 
ajánlani : először, hogy a katholikus hitéletnek 
országosan vet t izmositása bizony sok kivánni 
valót muta t minden irányban, s másodszor, hogy, 

ÍLa az önvédelemnek ezt a leghathatósabb, s ta-
án legkönnyebb, mindenesetre pedig az előre-

látó okosságnak és életbölcseségnek legkedven-
czebb módját eddig csak tűrhetően is kiaknáz-
tuk volna, a katholiczizmusnak Magyarországon 
most bizonyára nem kellene pro aris et focis, 
azaz hitelvei és szerzett jogai védelmére, annyi-
féle támadással szemben, a direkt önvédelem 
eszközeiről és módjairól gondoskodni. 

Mert igazán, mivel a katholiczizmus indirekt 

önvédelmét, vagyis a katholikus hitélet izmosi-
tásá t minden irányban nem gondoztuk párhuza-
mosan a felmerül t szükségletekkel és veszélyek-
kel, azért és csakis azért zudult hitelveink és 
jogaink ellen annyi és oly merész támadás, hogy 
most már országos törvényekkel, kormányrende-
letekkel, hatósági intézkedésekkel, birságokkal 
kell megküzdenünk, ha kath. hitünk szerint aka-
runk élni szent István király apostoli koroná-
j ának árnyékában. Számos ellenfeleink azért 
mertek ellenünk a törvényhozás előtt és minden 
téren annyit, mer t éles szemmel felismerték és 
élelmes tap in ta t ta l eltaláltak éppen a leggyen-
gébb oldalunkat, t . i. a kath. hitélet oly fokú 
gyengeségét országszerte, hogy saját hitfeleink 
közöl szemelhették ki és szerepeltethetik kath. 
hitelveink ellen a fal törő kosokat s a katholi-
czizmus ostromának egyéb eszközeit. 

De hagyjuk most multunk e szomorú lapját . 
Nincs idő, se kedvünk a mulasztások fölött me-
rengeni s a költővel azon kezdeni, hogy „infan-
dum, regina jubes renovare dolorem!" Figyel-
münket s egész érdeklődésünket leköti a szomorú 
jelen s t e t t e rőnknek s életrevalóságunknak leg-
utolsó rezerváit is akczióra, lázas tevékenységre 
riasztja fel a siralmas jelenből a tények logiká-
jának kérlelhetetlen következetességével kifejlő-
deni induló ijesztő jövő, intve, hogy ugy segitsünk 
magunkon a hogy lehet és o t t a hol kell és 
addig a mig tehetségünkben áll. 

A törvényhozás sorompói mögül áradtak ki 
országunkra kath. hitelveinknek sérelmei ; a kép-
viselőházból indultak ki katholikus szabadságunk-
nak, az egyház istenadta és hozzá szerzett, 
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királyi eskük szentsége által fedet t jogainak 
megnyirbálásai. A főrendiház több-kevesebb re-
luktáczióval engedett a képviselőház hegemóniá-
jának mindenben, az apostoli király pedig szen-
tesi te t t mindent, a mi a két házon keresztül 
hozzá feljutott — vallást érintő törvényjavaslatok 
alakjában. A trón Magyarországban, a legújabb 
időben, a vallás fensége és a tör ténet i jogok 
megbecsülésének értéke i rán t kellő érzékkel nem 
biró, sajnos, magyar szabadelvüsködő államfér-
fiak sugalmazása a la t t abba a végzetes tévedésbe 
sodortatott , hogy mig a hadügy vezetését fenn-
t a r to t t a önmagának, a hadügynél sokkal fontosabb 
és kényesebb vallásügy vezetésének szálait azonban, 
— megtar tva magának az apostoli királyság czimén 
a többnyire utólagos jóváhagyássá zsugorodott 
legfelsőbb intézkedési jogot, — kiadta kezeiből 
a par lamentnek s a felelősnek nevezett de fele-
lősségre még soha nem vont szakminisztérium-
nak, illetve az i t t és o t t időszakonkint uralomra 
vergődött áramlatoknak, a melyek eddig még 
egy kultuszminiszter alat t sem, még az imádsá-
gos Eötvös és a templombajáró Pauler alat t sem 
viselkedtek az apostoli patronatns köteles szelle-
mével a kath. egyház ügye és érdekei iránt . 

Az apostoli királyságból tehát megmaradt a 
mi nyűg a kath. egyház szabadságára, s elpárolgott 
belőle a levegőbe, a mi benne igazán apostoli 
vala, t. i. a kath. hitelvek támasza, védelme, 
terjesztése. Magyarország vallási ügyeit nem a 
király vezeti többé a katholiczizmust védő apos-
toli szellemmel, hanem a par lament illetve a 
képviselőháza kultuszminisztériummal egyetértve 
a kath. hitelveket és jogokat egymásután sérte-
gető kozmopolita liberalizmus szellemének szol-
gálatában. 

. . . . . Hinc derivata clades 
In pátriám populumque fluxit! 

A képviselőház levén tehát ezidőszerint Ma-
gyarország vallási ügyének, és igy a kathol ika 
egyház sorsának urává : ide kell törekednünk, i t t 
kell erős, bevehetetlen fellegvárat épitenünk ka-
tholikus hitünk, katholikus lelkiismereti szabad-
ságunk, katholikus jogaink védelmére. 

Erre szüksége van az apostoli királynak, 
hogy elébe többé a katholikus hitelvet sértő 
törvényjavaslat ne terjesztethessék fel ; szüksége 
van az országnak, a melynek létérdeke megkö-
veteli, hogy az ország legnagyobb vallása, leg-
nagyobb, ősi egyháza sérelem nélkül békében 
élhessen s fejthesse ki az állam érdekében jóté-

kony tevékenységét a társadalom fölöt t ; szük-
ségünk van nekünk katholikusoknak magunknak, 
a kiknek kötelességünk örök kárhozat terhe alat t 
kath. hitelveink szerint élni és jogunk van min-
den törvényes eszközzel biztositani, hogy jogaink, 
érdekeink, a képviselőházban képviselve, védve, 
sőt ápolva is legyenek. 

Hogyan kezdjük meg országszerte a kath. 
önvédelem képviseletének szervezését — és be-
álli tását a képviselőházba, arról részletesen egy 
legközelebbi czikkben szólunk. 

f Windthorst Lajos. 
A róm. kath. egyház egyik legnagyobb világi állam-

férfia, a német parlamenti világ egyik legkiválóbb tagja, 
a czentrumpárt vezére, Windthorst, f. hó 14-én délelőtt 
néhány napi betegség után meghalt. Már betegségének 
hire mély részvétet keltett a német nép minden köré-
ben. Vilmos császár folyó hó 13-án személyesen jelent 
meg lakásán, hogy állapotáról tudakozódjék. Leo pápa 
táviratilag küldte meg a betegnek áldását s a német 
sajtó félre téve minden párttekintetet, a legmelegebb 
részvéttel kisérte a beteg állapotáról kiadott orvosi je-
lentéseket. 

Windthorst még kedden részt vett egy parlamenti 
bizottság ülésén, de hazamenet közben rosszul lett s 
ágyba kellett feküdnie, melyből föl sem kelt többé. Az 
elhunyt hosszú és eredményes politikai pályát futott 
meg, melynek kezdete még messze visszanyúl a régi 
német Bund korába. Windthorst hannoverai szolgálatban 
működött évtizedeken át s a Welf királyi családot, mely-
nek bizalmát birta, hűségesen szolgálta igen előkelő 
állásokban. Egyházának pedig mindig hü és lelkes fia 
maradt. 

Mikor az 1866-iki háború hullámai a királyi csalá-
dot lesodorták a trónról s Hannovera Poroszországba 
kebeleztetett, Windthorst is kilépett az államszolgálatbó). 
Jogérzetével nem álltak ugyan összhangban a fegyveres 
erővel okozott államjogi átalakulások, de meghajlott a 
tények hatalma előtt s soha semmiféle politikai mozga-
lomban, mely a fenálló viszonyok megdöntésére irányult, 
részt nem vett. 

Midőn az 1870/1-ki háborúban a német császárság 
s az egységes birodalom megalakult, Windthorst elismerte 
a nemzeti akarat nyilnánulásának ez alkotását s föltétlenül 
elfogadta Németország uj államrendjét. A parlament 
tagjává választatott. Mivel azonban ott Bismarck herczeg 
ismert belpolitikájával szemben, mely az egyes felekezetek 
egymás ellen hajszolására irányult, ellenzéki állást foglalt 
el. Bismarck és hivei őt is a birodalom ellenségének nyil-
vánították s folyton Welf-multjával gyanúsították. 

Ez azonban kevesett ártott egy oly ritka jellemnek 
s kiváló politikai és szónoki tehetségnek, mint Windt-
horst volt. Midőn a hetvenes években a kulturharcz meg-
indult, Windthorst férfias bátorsággal állt élére Mallin-
krodttal az ellenmozgalomnak s csakhamar egy hatalmas 
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pártot, aï úgynevezett czentrumpártot alkotta meg, mely-
nek vezére maradt az utolsó pillanatig s melynek olyan 
jelentőséget tudott kölcsönözni, hogy Bismarck herszeg 
végre is kénytelen volt a kulturharczot abban hagyni s a 
czentrum támogatását komoly engedményekkel megnyerni. 

Azóta évről-évre emelkedeit Windthorst parlamenti 
jelentősége. Sőt Bismarck bukása után az agg államférfiú 
II . Vilmos császár bizalmát is meg tudta nyerni. A csá-
szár nemcsak rokonszenvének bizonyitékával halmozta el. 
Hir szerint Gossler vallásügyi miniszter éppen e héten 
csak azért bukott meg, mert a kultuszminisztériumba oly 
főhivatalnokot akart kinevezni, ki ellen Windthorstnak 
kifogásai voltak. Es minthogy a császár jogosultaknak 
ismerte el Windthorst kifogásait, Gossler kénytelen volt 
lemondani. Magas aggkorban ugyan, de éppen akkor 
ragadta el e halál Windthorstot, midőn eltűnt az a vá-
laszfal, mely őt a legfelsőbb köröktől elzárta, midőn 
tehát reménye lehetett a közügyek menetére irányadó 
befolyást gyakorolni. A német parlamentárizmus egyik 
legjelesebb férfi át veszti az elhunytban. 

Életrajzát a következőkben állítjuk össze : 
Windthorst Lajos 1812. január 17-én született lval-

denhofban, paraszt szülőktől. Az osnabrücki katholikus 
„Carolinum" gymnasiumban papi nevelést nyert, mind-
azonáltal a göttingeni és heidelbergi egyetemeken a 
jogtudományi pályára lépett. Mint ügyész telepedett le 
Osnabrückben, hol a konzisztorium tanácselnöke lett, 
1848-ban Celleben főtörvényszéki biró, 1849-ben a máso-
dik bannoverai kamarának tagja, a melyben későbbi 
ellenfelét, Stüve minisztert törekvéseiben támogatta és 
minden elkövetett, hogy a német egység ellen irányuló 
törekvéseket meghiusitsa. Miután 1851. idején, mint a 
kormánypárt vezére, a hannoveri második kamara elnö-
kévé neveztetett ki, 1851. november 22-én a Schele-
miniszteriumba lépett. Mint miniszter Windthorst Osna-
brückben püspöki székhelyt állított fel. Midőn 1853-ban 
a minisztériumból kilépett, herczegi házaknál végzett 
állami küldetéseket és 1862. deczemberben a gróf Platen 
minisztériumba lépett, a melyben az igazságügyi tárczát 
vette át és befolyása által egyre szorosabb kapcsolatba 
Lozta Hannovert Ausztriával, 1865. október 21-én kilépett 
a minisztériumban és Celleben főügyész lett. Hannover-
nek annexiója után lemondott ez állásáról és Hannoverben 
az összes elégedetlen elemeket megkisérlette egyesíteni. 

A lingen-meppeni választókerület által az észak-
német képviselőházba választatott. Különösen nagy tevé-
kenyseget fejtett ki a hannoveri exkirály érdekében. 
^ törvényhozó testületben mindig a jog védelmére s az 
önkény ellen küzdött. Ily értelemben szólott 1872-ben az 
elzász-lotharingiai diktatúra meghosszabbítása, a jezsuita-
törvény, a kötelező polgári házasság bevezetése, a Hohen-
lohe bibornoknak vatikáni követté való kinevezése ellen, 
1873-ban a porosz egyházi törvény ellen, az elzász-lotha-
riugiai tartományi gyűlés engedélyezése mellett, a közvetlen 
és általános választási jognak Poroszországba való beho-
zatala mellett, 1874-ben a titkos kiadások engedélyezése 
ellen s a Kullmann-féle merénylet ügyében, 1875-ben a 
kolostor-törvény ellen, és egy katholikus kultuszminisz-
térium létesítése érdekében, 1876-ban az igazságügyi tör-

vények tárgyalása alkalmával a kompromissz-javaslat 
ellen, 1878-ban a szocziálista törvény ellen, s a még 
fennálló porosz kolostorok fentartása érdekében, 1880-ban 
a birodalmi katonai törvények ellen, 1882-ben a dohány-
monopolium ellen, 1885-ben a külügyi minisztériumban 
tervezett harmadik igazgatói állás ellen, a kath. misszio-
náriusoknak Kamerunba való beengedésa érdekében s a 
lengyel nemzetiségű nem porosz alattvalóknak kiutasítása 
ellen. Minthogy mindenkor talpraesett volt, ugy a táma-
dásban, mint a védelemben s a könnyebb szatírának és a 
stringens dialektikának igazi mestere volt, a birodalmi 
gyűlésben oly hatalmas ellenfélt jelentett, a ki Bismarck 
herczegnek is sok dolgot adott. Midőn Cumberland her-
czeg 1878-ban mint harnoverai, 1884-ben pedig mint 
braunschweigi trónkövetelő lépett fel, Windthorst volt az 
ő főtanácsadója. 1879. év tavaszán, a midőn hosszú évek 
után, egy pillanatra újra közeledés történt Windthorst és 
Bismarck között, mint közvetítő lépett fel Mária hanno-
veri királynő érdekében, hogy számára az özvegyi jára-
dékot kieszközölje. 

Windthorst jobboldali tüdőgyulladásban szenvedett, 
mely csakhamar a baltüdőre is átterjedt s tekintettel a 
beteg a beteg 80 éves korára s gyenge testszervezetére 
előrelátható volt, hogy a baj meg fogja ölni. Kedden 
még megjelent a birodalmi gyűlésen, ma egy hete pedig 
a tengerészeti költségvetés tárgyalásánál fel is szólalt. A 
melancholia bizonyos nemével jegyezte meg, hogy nem 
hiszi, hogy az északi tengeri csatorna 1895-re készen 
lesz, ő nem fogja annak befejezését megérni, mire Caprivi 
birodalmi kanczellár megjegyezte, hogy ő reméli, misze-
rint Windthorst tal együtt meg fogja érni a csatorna elké-
szültét. Windthorst ritkán panaszkodott testi állapota 
felől. 

Néhány nap előtt a képviselőház lépcsőjén elesett s 
e baleset után is vígkedvűnek és egészségesnek mutatta 
magát. De már a mostani ülésszak elején tudták, hogy 
Windthorst egészsége megrendült. A koblenzi katholikus 
gyűlés fáradalmai megviselték. Panaszkodott, hogy a lép-
csőjárás már nehezére esik. Más hírek Windthorst már 
14 napja rosszul érezte magát és erősen köhögött. Ked-
den délután két óra felé már kocsin kellett hazamennie 
a képviselőházból és gróf Preysing, a ki hazakísérte, a 
portás segítségével vitte fel lakására. Ágyába fektették, 
de már az nap este állapota rosszabbra fordult. 

A császár szerdán este értesült, hogy Windthorst 
életveszélyes tüdőgyulladásban szenved és éjjeli 11 órakor 
szárnysegédét küldte el hírekért, melyek igen kedvezőtle-
nek voltak. Csütörtökön reggel elkocsizott Windhorst 
lakása előtt és szárnysegédét felkülde, hogy a beteg álla-
potáról a császárné nevében is tudakozódjék. Ekkor a 
beteg állapota valamivel javult s a királyné virágokat 
küldött neki. Az éjjel rosszabbra fordult a kór s f. hó 
14-én reggel egynegyed 9 órakor a beteg kiszenvedett. 

* 

Az elhunyt utolsó perczeiről s a részvétről, melyet 
a gyászhír keltett, sürgönyzik Berlinből: Windthorstnak 
az éjszaka második felében heves láza volt, reggel felé 
álomba merült, mely lassú kimúlásra vezetett. A haldokló 
észrevétlenül szenderült jobb létre. A halálos ágy mellett 

22* 
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Windthorst leánya, Sperlich képviselő és az elhunytnak 
egyik unokaöcscse állottak. Onkivüli állapotában egész 
beszédeket rögtönzött és oly hangosan mondott el, hogy 
egész a harmadik szobába elhangzottak szavai. A császár-
ról és császárnéról is megemlékezett ily szónoki deli-
riumaiban s mintha toasztot akarna mondani rájok, igy 
kiáltott fel : „Ezeket éltetni kell sokáig." — A képviselő-
ház í. hó 14-iki ülésén Köller elnök az elhunyt Windthorst 
képviselőről a ház által állva hallgatott elismerő beszéd-
ben emlékezett meg. Az elhunyt — mondja szóló — a 
ház munkásságában 1867. év óta kiváló és irányadó részt 
vett. Halála oly ürt támaszt, melyet a ház sokáig fájdal-
masan fog érezni. 

Ravatalát a Hedwig-templomban állították fel. Sirja 
Hannoverben, az általa épített Mária-templomban leszen. 
Emléke feledhetetlen marad az egész világon. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

i 
S I M O N Z S I G M O N D . 

A pannonhalmi szent-Benedek-rend tihanyi conventjé-
nek tagjai megtört szívvel jelentik, hogy Simon Zsigmond 
sz.-Anyos hitvalló püspökről nevezett tihanyi apát, arany-
misés áldozó pap, a vaskorona-rend lovagja, a veszprémi 
püspökség és a pannonhalmi főapátság szent-széki taná-
csosa stb. folyó évi márczius hó 13-án délutáni 725 órakor, 
életkorának 78-ik, szerzetes életének 61-ik, áldozó pap-
ságának 53-ik évében, a szentségek áhitatatos felvétele 
után, tüdőgyuladás következtében jobblétre szenderült. A 
boldogult működött mint tanár 12 évig, mint főgymn. 
igazgató 6, mint főmonostori perjel 8, és mint apát 26 
évig. Hűlt tetemét f. hó 16-án reggeli 10 órakor bemu-
tatandó engesztelő sz. mise-áldozat után fogják a tihanyi 
sz B. r. apátsági templomban beszentelni és örök nyuga-
lomra elhelyezni. Tihanyban, 1891. márczius 13-án. Az 
örök világosság fényeskedjék néki ! 

Eger. Egyházmegyei hitéletünket érintő örvendetes 
mozzanatot óhajtok — igy olvassuk az egri Egyházm. 
Közlönyben — e becses lap hasábjain megörökíteni. Ez 
a vKath. Olvasókör" megalakítása Oroson. Magában véve 
ugyan nem valami nagy dolog. De a tényt a körülmé-
nyek számbavételével az ő kihatásában s következményei-
ben mérlegelve, ma mindenesetre eseményszámba megy s 
méltó a följegyzésre minden legcsekélyebb fáradozás is, 
melynek a kath. szellem fejlesztése, a kath. öntudat 
ébresztése, a kath. hitélet pezsgőbb lüktetésbe hozatala a 
czélja. Már pedig a nép társadalmi csiszolása és művelő-
dése mellett éppen az imént részletezett czélok lebegtek 
azok előtt, a kik f. évi febr. 14-én Oroson a „Kath. Ol-
vasókör"-t 69 taggal megalakították. Azt hiszem azért, 
nem szerénytelenség, hanem egy részről méltányos, más 
részről meg szükséges az ily mozzanat fölemlitése már 
csak azon szempontból is. hogy hát ha a példa vonz s 

mások elméjében is megfogan a gondolat, hogy ha lehet-
séges volt ezt kivinni Oroson. miért ne lehetne másutt ? 
ha sikerült ez in loco arido, hogyne sikerülne in viridi ? . . 

Fog, bizonyára fog ez sikerülni másutt is, csak azt 
soha ne téveszszük szem elől, hogy non licet nobis pau-
sare, donec animas videmus fluctuare. Nálunk sem történt 
ez egy nap alatt. Régibb idő óta készítettük már erre a 
talajt, puhítottuk a keménynyakú embereket. Hej, mert 
az a respectus humánus itt az in partibus infidelium — 
mint Szabolcsot kedélyeskedve nevezik az egriek — meg 
az a túlságos anyagi érdekből származó fagyos önzés 
nálunk is oly vastag kéreggel boriták a nemes ügy léte-
sítése után áhítozó szivet, hogy bizony sokszor visszapat-
tant arról a lágyító kalapács. No de gutta cavat lapidem. 
Végre is megtört a jég. Nem állhatott tovább ellen an-
nak a meleg buzgalomnak, melylyel a helybeli róm. és 
gör. kath. lelkészek, támogatva a helyi tanítók s egy pár 
földműves által, a kört minden áron megteremteni akar-
ták. Meg is teremtették. Február 9-én tartatott e czélból 
az első összejövetel, mely alkalommal 27 ember jelenlé-
tében a kör megalakitandónak kimondatott, s 14-én este 
már 69 taggal meg is alakult, elfogadva — az előter-
jesztett s előzőleg megvitatott alapszabályokat s megvá-
lasztva tisztikarát. Elnök lett Petrovics rk. lelkész, alel-
nök Barna Miklós gk. lelkész, Buzgólkodásuk folytán a 
tagok száma ma már 85, kik évenkint egy-egy forintot 
tartoznak előlegesen befizetni. Ki ebbeli kötelességének 
egy hónap alatt eleget nem tesz, a körből kizáratik. 

Fő törekvésünk a körben a fiatalabb nemzedéket, 
főképp a nőtlen ifjakat bevonni. Hogy miért ? e lap t. 
olvasói előtt fölösleges magyarázni. S hála Istennek, eb-
beli igyekvésünk sem sikertelen. A kör hétköznapi láto-
gatói (esténkint 25—30) jobbára a fiatalokból telnek ki. 
Az öregebbek inkább csak vasárnaponkint ballagnak fel, 
a mikor is 50—60 ember hallgatja az elnök vagy alelnök 
felolvasását vagy szóbeli előadását, mely minden vasár-
napnak várva-várt ajándéka. 

Türelmetlenül várják a tagok a könyvtár megnyi-
tását, hogy haza is vihetnének olvasni valót. A könyv-
szekrényt már beszereztük. Könyvekre is meg van sza-
vazva egyelőre 20 frt. Egy bizottság most állítja össze a 
meghozatandó könyvek jegyzékét. 

A mag tehát el van vetve. Ugy a „Kath. Olvasó-
kör," mint azzal kapcsolatban egy kath. népkönyvtár 
alapja le van téve. Miként a kisded makkból, ha nem 
romlott, idővel termő tölgyfa lesz, csak senki el ne gá-
zolja : ugy e kör is meg fogja hozni áldásos gyümölcsét, 
ha kitartók lesznek a vezetők a megkezdett irányban, s 
a mostani hasonló lelkesedéssel fogják azt vezetni s 
ápolni. E nélkül ott leszünk, a hol voltunk. Mert „frustra 
seminamus, si herbam, mille injuriis expositam, non cu-
ramus." Péterfy. 

Róma, márczius hó közepén. A hármas szövetség és 
a római kérdés. — 

Már a minap utaltunk a Minghetti olasz miniszter-
elnök és Castelli, Viktor Emanuelnek meghittje közt 
folyt levélváltásra, melyet az imént tettek közzé. E levelek 
jellemző világot vetnek a hármas szövetség eredetére. 
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Castelli ugyan ama politikusok közé tartozott, kik 
csak másodsorban jönnek számba azok közöl, kik az 
olasz risorgimento-ban szerepeltek és akik be voltak 
avatva ama mozgalmas idők titkos történetébe. Castelli 
mint Cavour barátja az olasz képviselőháznak volt tagja, 
aki a sz. Móricz a sz. Lázár rendjének, ez első rendű 
szavoyai királyi rendeknek nagymestere, Viktor Emanuel 
mellett a rendek főtitkára volt, mely állás egyike a leg-
keresettebbeknek. Minghettivel benső baráti kötelék fűzte 
«ssze. Meghalt 1875-ben. 

Minghettinek hozzá intézett levelei, melyekből köze-
lebb mutatványt közöltünk, nagy érdeklődéssel találkoznak 
az egész európai sajtó részéről. 

A párisi Temps következőleg nyilatkozik e tárgyban : 
„Castelli levelezéseinek imént megjelent második 

kötete fölötte érdekes okmányokat közöl Olaszország 
hozzájárulásáról a német szövetséghez. Voltaképpen ennek 
távoli előzményeire vonatkoznak azok, mert egész 1873-ba 
visszavezetnek, pedig mint ismeretes, Olaszország tényleg 
az 1882. év első hónapjaiban lépett be az ugy nevezett 
hármas szövetségbe. Mindamellett az 1882-diki szövetség 
már csak a befejezett tények betetőzése vala. Azt lehet 
mondani, hogy 1870. szeptember 21-diktől, a római 
Por ta Piá-n lőtt réstől, vagyis Rómánál' a poroszok győ-
zelmeinek védszárnyai alatt az olaszok által véghez vitt 
megszállásától keltezik Olaszország erkölcsi hozzájárulása 
a német szövetséghez. E tényt fölösen bebizonyítják 
Castelli levelezései. Hasonlókép arról is tanúskodnak, hogy 
a tuniszi kérdés csak ürügy volt, melylyel az olasz 
államférfiak leplezni akarták ama politikai lépést, melyet 
az inditó okok egész sorozata sugallt nekik, de kivált-
képpen azon aggodalmaimelyeket a római kérdés keltett 
lelkükben." 

I t t adjuk Minghettinek Castellihez intézett leveleiből 
azon részleteket, melyekre a Temps czéloz s melyekből 
már közelebb kivonatokat közöltünk, de megérdemlik, 
hogy egész terjedelmükben megismertessük. 

Minghetti tehát megirta Castellinek amaz érveket s 
szempontokat, melyeket az utóbbinak Viktor Emanuelnél 
érvényesítenie kelle, hogy ezt reá birja arra, hogy 1873-ban 
Bécsbe s Berlinbe menjen. 

„Azt hiszem — irja Minghetti — hogy ez utazás 
politikai szükségesség a következő okoknál fogva : 

1. Miután Rómában berendezkedtünk és miután 
megalkottuk a szerzetes rendekről szóló törvényt, az a 
körülmény, hogy az apostoli felség (osztrák császár s 
magyar király) elfogadja királyunk látogatását, véglegesen 
szentesíteni fogja ama tényeket. Most az (osztrák-magyar) 
birodalom liberális vezetés alatt áll, de vannak más tüne-
tek is. Mindenesetre azonban, még ha a politikai irány 
ott meg is változnék, a praecedensnek nagy értéke volna. 

2. Berlinben nagyon kívánják a király látogatását 
és ha ezt nem teszi meg, bizalmatlanság fog nyilvánulni. 
Te tudod, hogy ott apróra ismerik az 1869. és 1870-iki 
összes eseményeket. Az a gyanú, amelyet soha sem lehe-
tett teljesen eloszlatni, újból s nagyobb mértékben fog 
emelkedni és talán hosszú ideig nem fog mutatkozni 
alkalom annak elfojtására. 

3. Francziaországban, akár fog ott a köztársaság 

fönmaradni, akár pedig a császárságot fogják visszaállí-
tani, könnyű lesz igazolni a király ez útját , kimutatván, 
hogy ez oly időpontban történik, amidőn a Bourbon-ház 
két ágának egyesülése különös veszélyt hozhat reánk. 
Könnyen lehetne tehát eloszlatni a rossz kedvet, melyet 
ez utazás okozhatna. Es azután, ha a Bourbonok ismét 
elfoglalnák a trónt, az nem sokat fog változtatni a hely-
zeten, hogy volt-e vagy nem volt-e a király Bécsben s 
Berlinben. 

4. Olaszországban nagy az aggodalom ez utóbbi 
eshetőségtől. Már is látják. V. Henriket (Chambord gró-
fot), amint keresztes hadjáratot indít a pápa érdekében. 
Mindez túlzás, de az aggodalom létezik és ezt számba 
kell venni. Az olaszok szükségét érzik annak, hogy Né-
metországra támaszkodjanak és e tény megnyugtatná a 
kedélyeket. Minél nyugodtabbak és biztosabbak leszünk, 
annál könnyebb lesz mérsékelt s bölcs belpolitikát kö-
vetni. 

Ezek, véleményem szerint — végzi Minghetti — a 
nagy fontosságú okok, melyek ez utazást kívánatossá 
teszik." 

Mint látható, ez igen jellemző nyilatkozat: a legvi-
lágosabb módon bebizonyítja ugyanis, hogy egyedül az a 
félelem, hogy a római kérdés teljesen az előtérbe nyomul, 
vezette Olaszországot Németország karjaiba, és hogy, 
amint a Temps találóan mondja, „a hármas szövetség 
keletkezése a Por ta Pián lőtt réstől keltekezik." 

Egy franczia republikánus, Ranc, Paris nevű lapjá-
ban e tényből különös s rendkívüli következtetést von. 
Szerinte a hármas szövetség voltaképeni s felelős szerzői 
a franczia katholikusok, akik indokolt aggodalmat kelt-
vén a hivatalos Olaszországban, ezt arra késztették, hogy 
Németországra támaszkodjék. 

Ebből láthatni, mily nagy logikus ez a Ranc u r ! 
Az a logika olyan, mint ha valaki a következő mó-

don okoskodnék: egy gonosztevő kifoszt egy utast ; a 
rablót megfogják és börtönbe vetik ; de a bűnös az utas, 
aki az által, hogy megrabolták, felelős oka a gonoszte-
vőre kiszabott büntetésnek. 

Valóban bámulatos ennek a Ranc-nak az okosko-
dása. Miért nem mondja azt is, hogy a hármas szövet-
ségnek valóságos szerzője a pápa? Mert ha a pápa, ahe-
lyett, hogy államaitól való kifosztása ellen tiltakoznék, 
még köszönetét fejezte volna ki érte a hivatalos Olasz-
országnak, akkor nem létezett volna római kérdés és 
Olaszországnak nem kellett volna fogolyként belekapasz-
kodnia a hármas szövetség szekerébe. 

Hiábavaló dolog volna, még tovább is Ranc ur fo-
nák okoskodásánál időzni. 

Egyébiránt csalatkoznak abban, ha azt hiszik, hogy 
egyedül a- franczia katholikusok részéről támadhat ve-
szély a hivatalos Olaszországra, hogy a római kérdés 
felszínre kerül s kihasználtatik. Ellenkezőleg ez a kérdés 
minden európai kormánynak — mert mindegyiknek van-
nak katholikus alattvalói — jogos ürügyet szolgáltat a 
közbelépésre és befolyásra, hogy kötelezze Olaszországot 
tiszteletben tartani a pápa szabadságának lényeges fölté-
teleit. Ez nyilvánvaló igazság. Mint 1880. és 1881-ben 
láthattuk. Amikor Bismarck észrevenni vélte, hogy a hi-
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vatalos Olaszország vezérférfiai tétováznak megkötni a 
szövetséget Bécscsel s Berlinnel, a berlini Post hasábjain 
általános feltűnést keltett czikkeket tétetett közzé, ame-
lyek az olasz kormány czimére azon kevésbé leplezett 
fenyegetést tartalmazták, hogy a pápa függetlenségét 
esetleg visszaállítják. A franczia katholikusoknak semmi 
részük sem vala ez ügyes fogásban, melynek czélja, az 
olasz hivatalos kormányférfiak megpuhitása, teljesen si-
került. 

Világos tehát a következés, mely az egész polémiá-
ból foly, az ugyanis, hogy a római kérdés, amidőn kény-
szeríti Olaszországot folytonosan szemmel tartani bármely 
európai kormánytól jöhető közbelépés eshetőségét, kötött 
kézzel-lábbal kiszolgáltatja a külföld kénye-kedvének : 
Olaszország nem maradhat semlegesnek, habár ez a poli-
tika azonnal megszüntetné ama csapások legnagyobb 
részét, melyek ma lesújt ják; Olaszország akarva nem 
akarva kénytelen a hatalmak azon csoportjához csatla-
kozni, amelynek túlsúlya van Európában. Amint a költő 
is mondja, hogy gyakran a félelem valamely bajtól, még 
nagyobb bajba h o z . E z t a hivatalos Olaszország kese-
rűen tapasztalja. Es azután, amit bajnak néz, vagyis a 
római kérdés megoldása, mely kérdés pedig fájdalmasan 
szétválasztja s kimeríti az olasz nemzetet, egész Olasz-
országra a legnagyobb előny, ujult nagyságának forrása 
s biztositéka volna. 

Mert az tagadhatatlan, hogy mihelyt mugkötné a 
békét a pápával, azonnal visszanyerné cselekvési szabad-
ságát, nyugton hozzáfoghatna összes segélyforrásai fej-
lesztéséhez, és ekkép megerősödvén belül és kifelé, az 

-összes nemzetek becsülésével s rokonszenvével elfoglal-
hatná a helyet, mely őt az európai versenyben megilleti. 
Egy szóval, akkor Olaszország nem fogadná másoktól a 
szövetség föltételeit, hanem ő maga szabná meg azokat. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

A katholikus ifjúság szocziális akcziója. 
Montenacli 31. G., a kath. tanulók nemzetközi egyesületének 

*elnöke, a következő beszédet mondotta az egyesület ünnepén 
Balernában, Svájez Tessz in kantonában. 

Uraim s kedves kartársak ! 
Mindenek előtt köszönetet kell mondanom jeles ba-

rátomnak, Cattori urnák, a .Le^owíia-egyesület ékesen 
szóló s önfeláldozó elnökének, az udvarias meghívásért, 
melyet hozzám intézni méltóztatott, hogy részt vegyek 
ez ünnepségben Balernában. 

Nagy öröm az nekem, hogy önök között vagyok, 
hogy visszajövök minden évben élvezni s megszilárdítani 
a szives viszonyt, mely minket egybefüz. Üdvözlöm önö-
ket Freiburg-kanton, a freiburgi katholikus egyetem 
nevében. 

Ez egyetem tanári testületében az imént hivtak meg 
egyet önök közöl, uraim, ugyanazt, aki oly sokáig vezette 
az önök politikai sorsát, a tudománya s ügyek vitelében 
tanusitott avatottsága által egyaránt kitűnő férfiút, akik-

l) Souvent la peur d'un mal nous conduit dans un autre. 

nek távozását önök sajnálnák, ha nem volnának biztosak 
róla, hogy nagy szolgálatokat fog ő tenni a tesszini i f jú-
ságnak, mely, mint óhajtom, nagy számmal fog az ő 
egyetemi tanszéke köré csoportosulni, hogy tapasztalatai-
nak előadásából hasznot merítsen. Egyébiránt, tessziniek 
s freiburgiak, mi egy család vagyunk, és önök mit sem 
veszítenek ott, ahol mi valamit nyerünk. 

Szabadjon üdvkivánataim hódolatát bemutatni Res-
pini urnák, aki szíveskedik résztvenni a fiatalok gyű-
lésében, hová ő bizonyára nem jött tévedésből s hol ő nem 
idegen ; mert harczainknak eme veteránja mindig legfür-
gébb lesz az uj küzdelmekben, aki, hogy szeresse a kon-
zervatív ügyet, megőrizte husz éves szivét. 

De önök megértik, hogy főképp annak örvendek, 
hogy éltethetem itt ama főtisztviselőt, aki tegnap még 
sorainkban vala, és aki szerénységének aggályai ellenére 
hazafiságból oly ifjan elfogadta a súlyos terhet, Rossi 
államtanácsos u r a t , a k i annyi fölvilágosodott buzgalmat 
fejtett ki, mikor a piros tanuló-sapkát viselte, hogy ok-
vetetlenül a tisztelet, bizalom s haladás forrásává lőn. 
O a keresztény fiatal ember valódi mintaképe, amint ilyet 
a Montalembert-ek s Ozanam-ok gondoltak maguknak. 
Vajha minden ifjú, ki szolgálni akarja az igazságot, meg-
értené ugy, mint ő, a kötelességeket, melyeket az uj idők 
reánk rónak. 

Ha vannak is ifjak erő s akarat nélkül, ha létezik 
is ifjúság, mely tétlen vagy élvet vadászó, önző vagy 
kiélt, amelyet a test vágyai és a szellem elfajulásai ve-
zérelnek, van azonban más ifjúság is, számosabb, mint 
Epikur gyermekei. Ez a másik fiatalság dolgozik, ez 
minden komoly dolog iránt érzékkel viseltetik, súlyos 
föladatot tüz maga elé : ennek a soraiból ezrenként tá-
madnak az ihletett, fenkölt s pallérozott irók, a fájdal-
mak terét összébb szoritó orvosok, a dogmák mélyére 
hatoló bölcselők, a világegyetemet meghódító csillagászok, 
a tömeget leigázó furfangos politikusok. Mindezen tudó-
sok áthatva a jelen százév tanaitól, megvetik az Istent. 
Nézzék ez ifjúságot, mint hódit lépésről-lépésre és hogy 
ellentálljunk neki, gondoljunk arra is valahára, hogy 
azzal egyenlőek legyünk erőben és tudásban kitartó erő • 
feszítés által! A katholikusok a mindennapi harczban csak 
oly győzelmeket fognak kivivni, melyeket tudni fognak 
kiérdemelni. 

Mi azt hajtogatjuk, hogy szeretjük az egyházat, 
Jézus Krisztust s helytartóját; hogyan fogjuk ezt igazolni 
oly korszakban, amikor a szeretet hóbortja annyi áldo-
zatot kiván ? 

Uraim, a jelen nagyon kevéssé hasonlit az egykori 
állapotokhoz. Csak husz év óta nagyon átalakult a poli-
tikai eszmék talaja : a régi radikális, liberális s parlamen-
táris elméletek elévülteknek látszanak, és ugy hangzanak 
mint az elmúlt idők visszhangjai a társadalmi rendnek 
mindinkább mindent elözönlő feladatai közepette. Tanúi 
vagyunk a forradalom és forradalmi szellem krachjának. 
Mily csodálkozás fogná el az eme szellemben nevelt nem-
zedékeket, ha sírjaikból föltámadnának ? Látnák az ő 

Ugyanaz, kit a legutóbbi tesszini forradalom alatt a sza-
badkőműves liberálisok orvul meggyilkoltak. 
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halhatatlanoknak vélt elveiket szétporladozni a szél min-
den irányában ! 

A forradalom a gyöngék s alacsony sorsuak nevében 
cselekedett ; de összetiporta őket, mert mindenfelől hangok 
emelkednek, hogy megátkozzák, ha nem is magát a for-
radalmat, melynek a lényegét nem ismerik, hanem leg-
alább az anyagi eredményeket, melyek a forradalomból 
származtak. Mily leczke s mily meglepetés ez azokra is, 
akik a forradalomból születvén, még hasznát veszik s 
élnek belőle, de azon ponton állanak, hogy meghaljanak. 

Mi tanúi vagyunk a társadalmi akczió hajnalának: 
ha minden katholikus munkához látna, nem sokára meg-
történnék az egyházban s általa az emberiség újjászüle-
tése. Háromszoros szerencsétlenség a közönyösökre, ha 
tétlenségükben megmaradnak ! 

Ura im! Oh! mi felkiálthatunk Coppéval, a népszerű 
költővel 

Le vieux sol social, de moissons trop avare, 
Et brûlant sous nos pieds comme une solfatare, 
Ne vous endormez pas dans les profonds coussins, 
L'éruption menace et les temps sont prochains. 

(A régi társadalmi talaj igen fukar termést nyúj t és 
tűzhányóként ég lábaink alat t ; ne aludjatok el mély pár-
nákban, a kitörés fenyegető s ideje közel van.) 

Ne higyjék, kedves tanulók, hogy jelen helyzetük 
felmenti önöket az észleléstől és a gazdasági fegyverek 
forgatásának elsajátításától ; önöknek mindnyájuknak, bár-
mily legyen is vagyoni állásuk vagy állapotuk, önöknek 
— mondom — később az igazság és jogosság nagy ter-
jesztőinek kell lenniök. 

A mérnök, orvos, ügyvéd, mint a pap, apostolko-
dásra van hivatva: mindegyikük legyen a józan eszmék 
előmozdítója és mindazoknak pártfogója, kiket tudomá-
nya neki alárendel. 

Yalamely embernek nagyságát csak ama haszon 
szabja meg, melyet abból körülötte embertársai húznak. 
Foglaljanak el önök bármily állást, csak erőszakolják ki 
mindenkinek kész tiszteletét, és ha a tömeg gyakran 
azokat követi is, kik megcsalják s szolgaságba haj t ják, 
nemde ez azért történik, mert mi elhanyagoljuk társa-
dalmi kötelmeinket? 

Mi csak néhány tüzes szónoklat hatására, a kon-
gresszusra és a gyűlésekre számítunk, de nem veszszük 
eléggé számba a gyakorlatias s folytonos akcziót, melyet 
elhanyagolunk. 

Katholikus egyleteinknek csak a műhelyeknek kel-
lene lenniök, hol az elemeket kezelik, melyekből lesz a 
küzdő keresztény ; tanulmányozzuk tehát a társadalmi 
kérdést gyűléseinken s munkásságunkban. 

Egy franczia szónok, gróf Martimpray, e csodálatra-
méltó szqkat i r ta : „Igaz ugyan, hogy e szó: szoczializ-
mus nincs az evangeliomban, kivált a Malon-ok és Marx 
Károlyok szoczializmussa ; de a mi szoczialitásunk egé-
szében megvan az evangeliomban, és ott felebaráti szere-
tetnek neveztetik, mely elválaszthatatlan az igazságosságtól, 
amely azt mondja, hogy szeressük a szenvedő emberisé-
get, amely azt jelenti, hogy kötelességünk a gyöngéket, 
az örökségből kitagadottakat fölkeresni és segítségükre 
lenni." 

Valóban, az evangéliom ama parancsa : szeressétek 
egymást, a legtermékenyebb s legtisztább forrása a szo-
cziális cselekvésnek ugy, mint az ihletnek ; abból merítik 
azt a De Mun Albertek, Harmel Leók és a Decurtins-ek, 
s mindama férfiak, akik megengedhetetlennek tart ják, 
hogy az emberiség öt hatodrésze állandóan nyomorkodva 
dolgozzék a hatodik hatodrész javára. 

Kövessük a nagy Mermillod bibornok tanításait, 
kinek diadalutján követői valánk. A halhatatlan dicsőségre 
való összes jogczimei közt talán a legnagyobb az, hogy 
ő vala az első, aki a munkások és a szegények érdeké-
ben a megváltás szükségét hangoztatta ; nem mondta-e 
nekünk, hogy a társadalmi kérdésre ugy kell rá vetnünk 
magunkat, mint a tűzre ? Es amott a másik egyházfeje-
delem, kinek sikerült társadalmi tekintélyét megalapítani 
ama London városában, ahol irtózatosan utálatos nyomor 
mellett a szivtelen plutokráczia minden fényűzése ter-
peszkedik. 

Mint a minap Belgiumban mondám, Angliában lehe-
tett látni a tömegeket sorakozni egy u j zászló mögött, 
mely vörös ugyan, de nem az utczai torlaszok vérétől 
vagy gyújtogatások visszfényétől, ez u j zászló a vértanuk 
bibora, a békének s nem a gyűlöletnek lobogója, ez 
Manning bíborosnak öltönye. 

Oda át Amerikában a „munka lovagjai," e hatal-
mas munkás szövetkezet, mely a hősies középkor némely 
testületeit látszik u j életre kelteni, nem találtak-e ezek 
Gibbons bíborosban védőre, pártfogóra, vezetőre és mér-
legelőre ? 

Keressük föl a munkást, de ugy beszéljünk vele, 
mint Brucker Henrik tette, aki egy viharos munkás gyű-
lésen igy kiáltott fö l : 

„A munkásnak nem szolgáltatnak igazságot, nem 
tisztelik őt s igazait, ez engem föllázit és én nem látha-
tom azt a legmélyebb méltatlankodás nélkül. Pedig körü-
löttünk minden az ő munkáját hirdeti ; hatalmas keze 
nyomát láthatjuk a műhelyekben s házakban ; ő türelem-
mel kiszolgálta a gépeket és faragta a köveket ; minden 
tárgy az ő munkásságáról s fáradozásáról beszél ; ő az, a 
ki ácsolta, kárpitozta, szőtte, öntötte, kovácsolta mindazt, 
ami körülöttünk vagyon, és még sem szolgáltatnak neki 
igazságot !" 

Es amidőn e szavakra a mennydörgéshez hasonló 
helyeslés s tapsvihar elhangzott, a szónok igy folytatá: 

„Ne tapsoljatok, szerencsétlenek, tudjátok meg, hogy 
az egész világegyetemben csak egy munkás létezik, egy 
munkás, aki teremtette az összes többi munkásokat. E 
munkás az Isten!11 

Uraim ! Soha se hirdessük a munkás nép jogait 
anélkül, hogy emlékeztetnők az isteni Mester jogaira, hogy 
0 feledje -a megvetést s istenkáromlást. Máskülönben 
fölös s hiábavaló munkát végezünk ; máskülönben vesze-
delmes s káros munkát teljesitenénk, mert megnyitnék a 
gátakat anélkül, hogy a nekivadult árnak levezetésére 
medret vájtunk volna. 

Engem megdöbbent s ijeszt ama bámulatos szerve-
zettség, melyet az összes antí-katholikus pártok elveivel 
telitett egyetemi ifjúságnál találhatunk. S akkor adnak 
nekünk kongresszusaikkal, közleményeikkel ; növekvő be-
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folyása a politikában mind nehezebbé teszi nekünk a 
társadalom megmentésére irányuló föladatunkat. Bolog-
nában, Párisban, Brüszelben, Montpellierben s másutt 
hadiszemlét tartott sorai fölött nagyszerű ünnepségek 
közepette. Nemzetközi szövetkezeteket alapított, melyek 
minden országra kivetik hálójukat ; a szabadkőműves 
szellem terjesztése és uralma ekkép minden módon meg 
van könnyítve: itt olvasó egyesületeket, ott klubbokat 
alapítanak, majd kicsapongás s játék a czéljuk; az egye-
sülési vágy elragadja őket, és minden eszköz mozgásba 
hozatik, hogy neki tessenek s őt meghódítsák. Ez ifjúság 
a szoczializmusra tér ; vezetni fogja e mozgalmat, hogy 
abból hasznot húzzon; a nép újból meg lesz csalva; de 
az ügyesek áltudományukkal, pajtáskodásukkal s számuk-
kal ujabb alakban fogják folytatni az örökös kizsákmá-
nyolást. 

Uraim! E téren vajmi szerények még a mi fárado-
zásaink : a mi egyesületünk, a Kath. Tanulok Nemzetközi 
Egyesülete, néhány sikere mellett tehetetlen marad sokak-
nak tétlenségével és rossz akaratával szemben. Pedig 
van-e mű, mely méltóbb volna érdeklődésünkre, mely 
alkalmasabb volna minket egyesíteni és erőinket szaporí-
tani, mely jobban megfelelne korunk s helyzetünk tény-
leges szükségleteinek, az eszközöknek, melyekkel a pápa-
ságot szolgálhatjuk s védelmezhetjük a fájdalmas körül-
mények közepette, melyekbe az jutott. Hevüljünk uj 
buzgalomra, legyen tetterős hitünk ; rázzuk le a tespe-
dést; távolítsuk el magunktól az előítéleteket! 

Amig pedig mindent megtehetnénk Jézus Krisztus 
társadalmi országáért, tegyünk valamit együttes erőfeszi-
téssel : minden egyes részleges akczió utat tör az általános 
s végleges mozgalomnak. 

Fogadjuk el most a Gioventà cattolica italiana (olasz 
kath. ifjúság) nevü egyesület szerencsés ihletű határozatát, 
melylyel fölszólít minket, hogy vegyünk részt a tanulók 
nemzetközi zarándoklatában Gonzaga sz. Alajos, az ifjak 
e mintaképének dicsőséges sirjához, kinek harmadik cen-
tenáriumát ünnepeljük a jövő esztendőben. 

Ugyanazon helyen, hol az annyi országból egybe-
sereglett forradalmár tanulók mult évben Giordano Bruno-t 
ünnepelték, mi ott hallatni fogjuk áhítatos énekeinket. Ok 
Brunno Jordánból magasztalták a lázadást, a hitehagyást, 
a dölyfösse'get, az egyenetlenséget s gyűlöletet ; mi ellen-
ben sz. Alajosban dicsőíteni fogjuk az alázatosságot, 
lemondást, tisztaságot és engedelmességet. A meglepett vi-
lágnak fényes látványt fogunk nyújtani, amidőn a földteke 
minden részéről ifjak ezrei kérni fogják annak a pártfo-
gását, aki teljességgel bírta mindamaz erényeket, melyeket 
a modern szellem megvet s korhol. Remélem, hogy 
Svájcz kötelességének fogja ismerni, hogy képviselve 
legyen ekkor Rómában összes felső iskoláinak küldöttsé-
gei által; de a Svájezi Tanulók Egyesületének joga van 
kiváló helyre e tüntetésben : kell, hogy azt fényesen el-
foglalja. 

0 eminencziája, Mermillod bíboros, lausanne-i s 
genfi püspök u r k e g y e s vala elfogadni a tiszteletbeli 
elnökséget a készülő ünnepségeken, és megbízott, hogy 
ma áldásának tolmácsolása mellett sürgősen fölhívjam 
önöket, a buzgó közmunkálkodásra e zarándoklat sikerén. 

Még akkor az volt. A szerte. 

Mi ott a souverain pápa lábainál meríteni fogjuk a 
szükséges erőket a küzdelmekhez, melyek a jövőben 
reánk várnak. Kedves hazánkban (Svájczban) a békélte-
tés s türelem szellője lengedez ; annál jobb ! áldott legyen 
a nap, mely meghozza a békét ! De bizonytalan, meddig 
fog az tartani ; a régi kulturharcz romjai még fennálla-
nak, mint ékesen szóló tanujelek, és mi várjuk a szük-
séges javításokat. 

Szakadatlanul csapásokat mérnek, és pedig, ahonnan 
legkevésbé várhatnók, a federalizmus ellen, vallási szabad-
ságaink és talán nemzeti függetlenségünk ez utolsó, egye-
düli véd bástyája ellen. 

A rossz törvényt, az iskolai törvényt, a mely méhében 
hordja a jövendő istentelenségeket, nem sokára elő fogják 
terjeszteni. Talán ujabb üldöztetést fogunk szenvedni : ha 
majd akkor a baráti sorokban a szökések számosok len-
nének, mert a szerencsétlenségnek nincsenek udvaronczai, 
— ha mindaz, ami pusztán emberi érdekeken alapszik, 
minket elhagyni látszik, akkor emlékezzünk arra, katho-
likus szövetségesek, hogy többet ér kötelességet teljesíteni, 
mint sikereket aratni : mi Krisztus segítségével ama szent 
zászlóalj lehetünk, melyet a bizonytalan vagy vesztett 
harezban küldenek a tűzbe, hogy döntse el a fegyverek 
sorsát. 

Éljen az Isten, fivéreim ; szolgáljuk őt hűségesen ! 

V E G Y E S E K . 
*•** Gróf Batthyány Lajos f. hó 16-án a főr. házban 

beszédet tartott a protestáns nyeremény-kölcsön mellett. Ez 
a beszéd mindenkire, aki gondolkodni tud, furcsa hatást 
gyakorol. Meglátszik az egészen, hogy mondva csinált, 
irányzatos beszéd akart lenni, amint ez utólag világosan 
kitűnt abból a rőfnyi dicsériadából, melylyel a miniszté-
riumhoz néha igen közel álló szabadkőműves „Pesti Hír-
lap" egy vezérczikkben gróf Batthyány Lajos fellépését 
magasztalta Hát, engedjen meg nekünk a nemes gróf ur 
is meg a P. H. vezérczikkirója is, ha kimondjuk, hogy gr. 
Batthyány Lajos oly alakban való szereplése, a milyenben 
történt, a protestáns nyeremény-kölcsön ügye mellett — a 
szó teljes értelmében nevetséges, hogy ne mondjam bárgyú 
szereplés. Hiányzik belőle a legfőbb dolog; a logika, az ész. 
Csak egyet említek. A gróf ur ugy állította oda magát be-
szédében, mint a kinek különös joga van leczkét adni a 
katholikusoknak az iránt, hogy ne tekintsék saját vallásuk 
érdekeit vagyis a mint ő beszélt, ne legyenek felekezetieske-
dők. Hát nem vette észre a gróf ur, hogy az ő egész szerep-
lése nem egyéb mint felekezetieskedés, még pedig a leg-
szégyenletesebb fajtából való ? 0 , katholikus létére, fele-
kezetieskedett a protestáns felekezeti érdekek javára. Mert 
takargassák bár annak a protestáns nyeremény-kölcsönnek 
természetét bármiféle „kulturális és erkölcsi" köpönyegekkel, 
biz az protestáns felekezeti alapot fog teremteni protestáns 
felekezeti czélok szolgálatára. Es gróf Batthyány Lajos 
ur ennek a protestáns felekezeti czélnak állt szolgálatába 
— azt hirdetve ajkain, hogy ő katholikus. Higyje el a 
gróf ur, beszédjén nem látszott meg, hogy ő katholikus 
A protestáns felekezeti érdekek szolgálata még nem ka-
tholiczizmus ám ! A mi pedig a kath. érdekeket illeti, 
azok nem felekezeti érdekek, mert a kath. vallás nem 
felekezet. 

— Napoleon Jeromos, a híres Plon-Plon hg, Rómá-
ban f. hó raárcz. 17-én meghalt. Atheus volt egész éle-
tében. Párisban ő volt a nagypénteki hűsfaló skandalu-
moknak egyik legszájasabb rendezője. Halálos ágyán észre 
tért. Meghajlott az Isten előtt. 

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

Budapest. 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.11 
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Nm. és főt. 

Dr Samassa József, 
egri érsek ur 

m e g n y i t ó b e s z é d e 
a Sz.-I.-T. közgyűlésén, 1891. márez. hó 19-én. 

A Szent-István-Társulat t isztelt elnöksége 
azon megkereséssel fordult hozzám, ki ezidősze-
r int a nagyméltóságú védnöki karban a mély 
sajnála tunkra súlyosan beteg kalocsai bibornok-
érsek után rangra az első helyet foglalom el, 
hogy a társulat ez évi nagygyűlésén az elnöki 
l i sz te t elvállalnám. 

E szives meghivásnak elfogadása által ked-
ves kötelességet vélek tel jesí teni . Midőn tehát 
az i t t megjelent nagyérdemű társula t i tagokat 
az Urban szivélyesen üdvözölném, az ülést meg-
nyitom. 

A legutóbbi huszonnégy évre ter jedő idő-
szakban emelkedett s lelkesült érzelmekkel gyűl-
tünk össze a társulat évi nagygyűléseire, részint 
azért, hogy hódolatunkat bizonyitsuk az ország 
első főpapja iránt, ki szellemének nagysága és 
erényeinek ragyogása által u j fényt ter jeszte t t 
a^ni dicskörre, melyet a századok tör ténete a 
primási szék körül vont, mely nemcsak a ma-
gyar katholikus egyház büszkesége, de egyszers-
mind nemzeti egységünk egyik legnevezetesebb 
tényezője; részint azért, hogy meghallgassuk azon 
fenséges eszméket, azon magasztos tanokat , me-
lyekkel a főpap megnyitó beszédeiben a társu-
lat tagjaihoz, az ország összes katholikusaihoz 
fordult. 

S ime, ma egy pótolhatlan veszteség kinos 

emlékével jelentünk meg és öröm helyett ú j ra 
ki törni érezzük a fá jdalmat afölött, hogy az, ki 
e tá rsula t ra annyi fényt árasztott , nincs többé. 

Mély fá jdalmunkban hol keressünk vigaszt? 
Mi, kik az Ur kifürkészhetlen bölcs végzéseit 
imádva fogadni megtanul tuk, az ő akara tán való 
tel jes megnyugváson kivül főleg abban találha-
tunk enyhülést, hogy a megdicsőültre joggal 
lehet a lkalmazni az irás eme szavait : defunctus 
adhuc loquitur. Igen, most is szól hozzánk igéző 
ékesszólásával, mely sa já t ja volt, élete példája 
által, melyben oly egyenesen és emelt fővel já r t . 

S én bizonyára önök gondolatának hü tol-
mácsa vagyok, midőn a napirendre ki tűzöt t 
ügyek tárgyalása előtt kevés rövidre vont szó 
által e nemes életből, mely a társulat érdekei-
hez sok czimnél fogva szorosabban volt fűzve, 
min t bárki másé, néhány vonást kiemelek okta-
tásul és bátori tásul a komoly élet feladatára, és 
buzditásul, hogy róla vegyünk példát társula t i 
törekvéseinkben is, nem ugyan, hogy magasla tá t 
elérjük, hanem hogy edzzük erőnket e nagy élet 
tanulmányozása és beható ismerete által, és e 
tündöklő pharosra szegezvén szemeinket meg-
értsük, hogy a köztisztelet és a nemzet áldásai 
között élni fog emléke oly férfiúnak, ki hiven 
betölté az Isten által elébe szabott két nagy 
fe lada to t : a munkát és kötelességet. 

Kik 24 évvel ezelőtt Simor János, akkori 
győri püspöknek Magyarország első főpapi szé-
kére emeltetését örvendve üdvözlék, örömüket 
még csak azon erős reményből mente t t ék , hogy 
aki már előbbi kitüntetéseire a legérdemesbnek 
bizonyult, e magas méltóságra való emelkedését 
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erényeinek és érdemeinek ahhoz méltó gazdago-
dásával fogja tetézni. — Nagy és fényes okaik 
voltak e bizalomra. De miként a bizonytalan 
jövő és a bizonyos jelen értékben nem egy, s 
igazibb, jogosultabb örömre hangol a beteljesült, 
elért való, mint a várakozó sejtelem s remény : 
ugy ma több sulylyal s értékkel bir a magasz-
talások és a közbánat versenyző összhangzata, 
mely friss sir ja fölött emelkedik, mint birhat tak 
azon dicsőitések, melyeket még csak a remény-
kedés és bizó jósolgatás előlegezett, hogy olyan 
lesz ő valóban, a minőnek tényleg bebizonyult. 

Hisz évek nagy során keresztül a primási 
széken ültek-e, kik az ország első főpapjához 
méltó erényekben gazdagabbak lettek volna, mint 
ő egymaga ! 

Nem fényes nevű ősök érdemei nyi tot tak 
neki u ta t e méltóságra, de az erény, mely zsenge 
korától védője, folyton hü kisérője vol t ; maga 
az erény helyezte be őt, a nagytudoinányu fér-
fiút a jók közóhajára főpapi székébe. 

S vájjon ki az, ki ma midőn e nemes élet 
földi határánál megállunk, a Gondviselés emez 
intézkedésében az Ég kegyelmét és áldását ne 
ismerné föl? Valóban nyugtalan, nehéz napjaink-
ban oly mesterre és vezérre van szükség, ki, 
mély tudománya, életbölcsesége, feddhetlen élete, 
kimagasló tekintélye és áldozataival szerzett di-
csősége mellet t a szűkölködőknek oltalma, a 
szenvedőknek vigasza, a tudomány és szépmüvé-
szetek bőkezű pártfogója, ki túlszárnyalja szi-
lárdságban az erélyeseket, — önmegtagadásban 
a tiszta erkölcsüeket, kinek szemében csak az 
igazságnak és erkölcsnek van létjoga, ki a hit 
változhatlan elveinek tán tor i tha t l an őre, az egy-
ház jól szerzett jogának bátor védője és a benne 
élő nemzeti érzület ál tal a nemzet embere, ki — 
hogy mindent egy szóba foglaljak — nem lát-
szani, de lenni akar jó, ki is azért sem szinlelni, 
sem a kornak fondorkodva szolgálni nem tud. 
Az ország ilyen főpapja magában hordja a feje-
delem, a haza, az egyház jogosult reményeinek 
garancziáit. 

Ez volt Simor, ki összes erejét, életét tör-
hetlen elhatározással az egyház s haza üdvének 
szentelé. 

De ami e kiváltságos embert a közönséges 
szinvonalon főkép fölül emelé, az jellemének 
nagysága, melyet nemes egyszerűsége nem csak 
a kevésbbé tisztán látók, de önmaga előtt is el-

re j te t t . Tántor i that lanul ragaszkodva ahhoz, ami 
neki igazságosnak és helyesnek látszott, saját 
természetét követte annak védelmében, nem is 
gondolva arra, hogy ebben valami érdem, valami 
önzetlenség, vagy bátorság van. Máskép csele-
kedni lehetetlennek látszott előtte. 0 mindig és 
mindenben az volt, aminek ta r ta tn i akart. 

Ez saját érdeme, nem a koré, midőn hir-
névre törnek inkább, nem erényre. És ez any-
nyira saját és dicső érdeme, hogy müveire 
enyészetet borithat majdan az idő; ám e lelki 
szilárdsága a késő korokon is növekvő fénynyel 
á tragyog s az idők nagy folyama, amit alkotásai 
épségéből elsodor, azt emlékének halhatatlan-
ságában hozza meg. 

Joggal mondhat juk, hogy élete égi kegyelem 
és áldás volt az egyházra, melynek nagyságát 
hirdeté a tudományban ugy, mint az életben, 
egyesitvén magában a keresztény egyszerűséget, 
mely elragad mint az igazság és az eszmék 
fenségét,* melyek ragyogó fényökkel pil lanatra 
vaki tha tnak ugyan, de tévútra nem vezethetnek. 

Áldás volt élete a nemzetre is, a faj szere-
te te t összeolvasztván a hazaszeretettel és a 
nemzeti egység nagy eszméjét ta r tván szem 
előtt, nemzedékek feladatát végzé oly tet tekben, 
melyek mindegyike halhatat lanságot érdemel és 
dicsőséget. 

Áldás volt élete az emberiségre. — Az a 
nemes és gondos bőkezűség, azon bámulatos 
alapitványok, melyek szenvedő testvéreink arczá-
rói letörlik a könnyet, melyek az aggkor és 
inség, a szerencsétlenség és nyomor vigasztaló 
reményei, mind felebaráti szeretetének megható 
tanúságai ; ugy hogy méltán kérdhetjük : nem 
sz. István jobbja-e az, mely áldott keze által 
működött ? 

Ennyi csodás adomány, ennyi fénysugár 
árasztva azon fenséges hivatásra, melyet szere-
te t t , oly magasra emelék őt, hogy midőn pappá 
szenteltetése 50-dik évfordulójának órája ütött , 
nemcsak az apostoli király ő felségének legmaga-
sabb látogatásában, mely felmagasztalá szivében 
hivatása nagyságának érzetét, jobbágyi hódolat-
tal tisztelte a fejedelmi elismerés és nagyrabe-
csülés ki tüntető bizonyitékát, de mély megillető-
déssel lá t ta Esztergomban megjelenni a figyelmező 
s felbuzdult magyar katholikus világot, hogy az 
e hódolati nyilatkozatával megünnepelje a dicső-
ség fél századát, mely csupán és kizárólag az 
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egyház és haza boldogságának vol t szentelve, 
elévülhetlen tanuságául annak , mire képes a 
kereszt ha t a lma szövetségben a hazaszeretet te l . 

Mindnyájan büszkék valánk, hogy ő Ma-
gyarországban született , melynek, midőn ez neki 
hazát adott , cserében ő dicsőséget hozott . 

E fenséges ünnepen a magyar ka th . egyház 
hivei azon buzgó óha j tásban egyesültek, va jha 
élete ha t á r t nem i smerne ; különösen pedig, ki-
ket a közös munka és az őrködő gond azonos-
sága vele egybefüzött , éppen mer t közelebb 
ál l tunk hozzá, érezvén, hogy helyét be nem töl t -
het jük, készek valánk életéveihez önön életünk 
éveiből is áldozni örömest . 

Az élet Ura más t ha tá rozo t t . Nemsokára 
egészsége hanya t lan i kezde t t ; m indnyá junk mély 
bána t á r a é le tkora ál tal mindinkább legyőzete t t 
— és az örökkévalóságba elköl tözöt t , hogy a 
földi élet küzdelmei u tán erényei, s érdemeinek 
elvegye ju t a lmá t . 

Defunctus adhuc loquitur . 
Semmi kétség, a magáné le t erényei egész 

t i sz te le tünket érdemlik; de egy nemzetnek t e t t 
szolgálatok még magasabban ál lanak. Boldog, k i 
bármi parányi j ó t t e t t egykorúinak ; boldogabb 
az, ki j ó t t e t t mind egykorúinak, mind a jö-
vendő ivadékoknak. Mindazok, kik az igazság 
hirdetésére és megszilárditá iSara, a jónak és szép-
nek kultuszára, a jog és szabadság, va lamin t a 
nemzet i ha ta lom és méltóság szükséges fe l té te-
leit képező intézmények védelmére szentelik 
éltöket, nemcsak az élő nemzedéknek tesznek 
nagy szolgálatot, de lelkök legnemesb érzelmeit 
örökségképen hagyják a jövendő századoknak. 
Ok nem éltek hiába, gondola tuk o t t marad rá-
nyomva az enyészhetlen egészre, melynek ala-
kulása az ő munká juk is. Fo rma ment is aeterna. 

Az ő emléke is él és élni fog az emberek 
lelkében, az idők végtelenségében, a tö r téne lem 
magasztalásában. Manet, mansurusque est in 
animis hominum, in ae te rn i t a te t emporum, ac 
f a A a rerum. 

Alelnöki jelentés 
a S2.-I.-T. ugyanazon közgyűlésén. 

Nagyméltóságú és főtisztelendő érsek elnök ur, 
Nagyméltóságú és főtisztelendő védnök urak, 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! 
Az a tisztség, melyet a mélyen tisztelt nagygyűlés 

megbecsülhetetlen bizalma ma egy éve erőtlen vállaimra 
ruházott, a jelen alkalomból azt a kötelességet rója rám, 

hogy társulatunk egy évi működéséről — a szellemről, 
mely éltette, — a tevékenységről, melylyel magasztos 
czélját valósítani igyekezett, — az eszmék, a szándékok 
és tervekről, melyek a társulat ügyeit közelebbről intéző 
elméket lelkesitik : hogy mindezekről a nagyméltóságú 
védnöki kar és az egész társulat szine előtt számot adjak. 

Megteszem ezt, mélyen tisztelt nagygyűlés, azzal az 
őszinteséggel, melyet az igazság mindenkitől, — de egy-
szersmind azzal a tartózkodással is, melyet a kezdő gaz-
dálkodás szerény aratása kivált én tőlem megkövetel. De 
mielőtt e megtisztelő kötelességnek hódolnék, kérem a 
mélyen tisztelt nagygyűlést, hadd ejtsek néhány szót a 
magam dolgában. 

Keresik szemeim, keresi szivem lelkem azt a magas 
méltóságú aggastyánt, a kihez e helyről legelső szavaimat 
kellene intéznem ; azt a fejedelmi biborba öltözött fehér 
bölcseséget, akit élünkön látni egy negyed századon át 
szinte megszoktunk mindnyájan, s a kinek atyai jóságához 
az én ifjú és férfikorom legdrágább emlékei fűződnek. 
Keresem őt, aki nincs itt . . . De még is, nem jól mond-
tam : csak törékeny testében nincsen ő többé közöttünk ; 
de fönkelt szellemét, hatalmas ékesszólását, nagy szere-
tetét, melyet a Szent-István-Társulat czéljai iránt a nagy-
méltóságú védnöki kar élén annyiszor vallott és tettleg 
tanúsított, — hallottuk és érezzük, hogy mind ezt drága 
örökül hagyta reánk ugyanazon védnöki kar apostoli 
kebelében. 

Azonban míg őt a feledhetetlent, hogy hálámat 
személye iránt leróhatnám, hiába keresem, — itt van 
ismét ugyanazon társulat mélyen tisztelt közönsége, mely 
egy év előtt az én csekélységemet oly mód fölött meg-
tisztelő bizalommal az alelnöki állásra emelte. Ide fordu-
lok tehát a mélyen tisztelt nagygyűléshez, hogy ezen 
első alkalommal, mely kínálkozik, az érdemeimet éppen 
ugy mint egyéni vágyakozásomat meghaladó kitünteté-
seért hálás köszönetet mondjak. 

Vonakodva, félve, aggódva engedtem én, mélyen 
tisztelt nagygyűlés a részemről soha nem kért, nem kere-
sett fölhívásnak, midőn a jelöltséget elfogadtam. Es nem 
az álszerénység, nem ez tanított engem hazudozó frázi-
sokra ; sőt éppen az riasztott vissza, hogy eléggé fölfogni 
véltem a Szent-István-Társulat magas föladatát, melyből 
az általam meglehetős közelről ismert alelnöki tisztségre 
nem a legkisebb rész háramlik. 

Közel félszázad óta teljesiti már a Sz.-István-Társulat 
nemzeti irodalmunk terén igazán vallásos s épen ezért 
igazán hazafias föladatát, változó szerencsével, de mindig 
változatlan hűséggel első eszméjéhez, hogy legyen „jó és 
olcsó könyveket" kiadó és terjesztő társulat. Hivatását 
soha sem kicsinylette senki; sőt volt idő, hogy nemzeti 
irodalmunknak ugy szólván egész élete, minden ere ott 
futott össze, ott lüktetett, e még zsellérkedő társulat 
szerény hajlékában, hol az 1860-ban tartott XI. nagy-
gyűlés 7980 tagot képviselt. Virágzás kora volt ez, mélyen 
tisztelt nagygyűlés, de olyan virágzásé, melynek — ha 
okaira nézek — éppen társulatunk örült legkevésbé. Majd 
a közviszonyok szerencsésebb alakulásnak indulván, az 
életébe vágó országos kérdések által elfoglalt nemzet 
megfogyott érdeklődése mellett ugyan, de meg nem fogyat-

23* • 
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kozott buzgalommal folytatta társulatunk tovább a maga 
csöndes munkáját a lelkek üdvösségeért ; és ime a nemzeti 
önállóság szabad levegőjén olyan virágzásra jutott ismét, 
mely barátainak immár zavartalan öröméhez még ellen-
feleitől is kivivja az elismerést. S én ugy Ítélem, mélyen 
tisztelt nagygyűlés, hogy mind e viszontagságok között 
társulatunk hivatása soha sem volt fontosabb, föladatai 
soha nagyobbak, mint éppen napjainkban, midőn az iro-
dalom azon arányban lett nálunk is hatalommá a köz- és 
magánélet irányitásában, amily arányban terjedt az olva-
sás, mely a társadalom minden rétegében szinte napi 
szükségletté vált. — s midőn az a hatalom azon arányban 
lett veszedelmesebbé, amily arányban nőtt a katholiczizmus 
ellenségeinek ha száma nem is, de nyilván a bátorsága, s 
amily arányban fogyott másrészt még hivei körében is a 
katholikus igazságok s ezek isteni bizományosának, az 
egyháznak helyes ismerete. 

Nem is időzöm tovább e tárgy részleteinél ; ismer-
jük jól : s mert még egy más körülményt is föl kell 
emlitenem, mely aggodalmamat fokozta. 

A Szent-István-Társulat. melyet a katholiczizmusban 
rejlő tevékeny szeretet szült, szeretete az igazságnak, 
szeretete a lelkeknek, szeretet a haza, szeretet a nemzet 
i rán t ; a társulat szerencsésen örökölté szülője konzerva-
tív természetét nem csak az igazság és elvek kultuszában, 
hanem saját külső kereteiben s a czéljaira használt esz-
közökben is. Mint gondos szülő jó gyermeke, soká viselé 
e ruhát , melyet még gyermek testére szabtak. A gond-
viselők tapintatos keze itt is, ott is igazított raj ta ; egy-
két gombot odább varrtak ; legutóbb a tud. és irodalmi 
osztály fölállításával toldották is a már igen szűk öltö-
zetet. Ez tehát el nem szakadt, ép ma is ; de — nekem 
legalább ugy tetszik — a viselője kinőtt belőle. Nagyot 
fejlődött ez minden irányban ; ereje, tekintélye nőtt ; sza-
porodtak eszközei, és ezekkel szemben föladata, bár lénye-
gében mindig változatlan, terjedelmében nagyot változott. 
Nem egyszer hangzott már nagygyűléseink körében az 
enyémnél sokkal illetékesebb szó, mely e változásokat 
örömmel és bizodalommal konstatálta. S én nem térhettem 
ki, mélyen tisztelt nagygyűlés, a kérdés elől : vájjon nincs-e 
már nagyon is közel az idő, melynek föladata lesz a vál-
tozott viszonyoknak megfelelő intézmények alkotása, a 
társulat lényeges szervezetének sérelme nélkül ? 

Es esetleg ily föladattal szemben a vezetők sorába 
állani : bizonyára nem oly dolog, mélyen tisztelt nagy-
gyűlés, mire az egyéni gyöngeség tudata aggodalom nél-
kül vállalkozhatnék. 

Pedig még ezen tul is, méltán riasztott a jelesek 
sora, kik csekélységemet e helyen megelőzték. Nem az 
aggasztott, mélyen tisztelt nagygyűlés, hogy majd el nem 
érem őket; hanem attól féltem, hogy nagyon is messze 
maradok. 

Es vállalkoztam még is. Mert biztatott Isten szent 
malasztjába vetett reményem után, biztatott különösen 
annak atyai szava, ki midőn 24 év előtt a Szent-István-
Társulat nagygyűlésén legelőször elnökölt, nyilván val-
lotta, hogy „e társulat érdekeihez ő szorosabban érzi 
magát fűzve mint bárki más;" *) de biztatott végre még 

') Simor, „Megnyitó beszédei" 1. lap. 

az is, amitől első pillanatra megriadtam, jeles elődeimnek 
sora, kiknek hatalmas tevékenysége oly maradandó nyo-
mokat hagyott társulatunk életében, hogy ba én e nyo-
mokat bár fogyatékos erővel, de annál ragaszkodóbb hű-
séggel követhetem, már nem kell félnem attól, hogy a 
minek szolgálatára hivattam, kárára legyek. 

Föl kellett idéznem mind e biztosításokat, mélyen 
tisztelt nagygyűlés, hogy mentségül álljanak mellém ez 
órában, mikor a Szent-István-Társulat közönsége előtt e 
kitüntető helyen először megjelenek. S a mint most az 
előlegezett bizalomért hálás köszönetemet ismételem, némi 
viszonzás fejében nyíltan igérem azt, a mit ma egy éve 
csak Isten és lelkiismeretem előtt fogadtam : hogy mind 
addig, mig e bizalmat birni szerencsés leszek, hivatalos 
kötelmeim mellett minden időmet, minden erőmet társu-
latunk magasztos czéljainak szentelem. Több bátorsággal 
tehetem azt ma, mélyen tisztelt nagygyűlés, mikor már 
egy évi tapasztalás után ismerem azt a megbecsülhetetlen 
segítséget, melyet a mélyen tisztelt nagygyűlés által az 
elnökség mellé rendelt igazgató válaszmány önzetlen 
buzgó működése nyújt ; mikor személves tapasztalásból 
hivatkozhatom már a társulat központi tisztviselőinek 
szakértelmére és odaadó buzgalmára egyaránt, de legki-
vált miután közelebbről volt szerencsém megismerhetni 
azt a tudást és azt a szivet, mely oly fáradhatatlan kész-
séggel vezérkedik társulatunk élén, ami nagyméltóságú 
elnökünk országosan tisztelt személyében. 

Es igy sok aggodalomtól szabadon nézek a jövő elé, 
midőn a legközelebb lefolyt évre vonatkozó jelentésemet 
ezennel a mélyen tisztelt nagygyűlés kegyes figyelmébe 
ajánlom. 

Az első, a miről a mélyen tisztelt nagygyűlés és 
nevezetesen a nagyméltóságú védnöki kar előtt számot 
adni tartozom : az a szellem, mely társulatunk működését 
a lefolyt év alatt vezette. 

Ugyanaz a szellem ez, mélyen tisztelt nagygyűlés, 
melytől társulatunk első alapítása óta el nem tért soha: 
a katholiczizmus világbíró szelleme ; sz. István királynak 
nemzetet alkotó, országot alapító szelleme ; tiszteletre 
méltó elődeinknek, kik e társulat bölcsejét körülállották, 
a vallásos működésért lelkesülni és áldozni tudó szelleme. 
Az a szellem, amelynek törekvéseire Krisztus egyházát 
dicsőségesen kormányzó szent atyánk XIII. LEO pápa 
legutóbb is oly örömest adta apostoli áldását, midőn a 
társulatnak utoisó nagygyűlése által megszavazott szere-
tet-adományát, melyet ő szentsége bécsi nuncziusánál 
szerencsém volt személyesen átnyújtani, igen szives üze-
nettel megköszönte. Es ez a szellem, mélyen tisztelt 
nagygyűlés, mely tettre lángitja a szeretetet, mely a tét-
len óhajtások fölé emeli az akaratot, mely megtanítja az 
irodalmat munkálni önzés nélkül, ítélni gyanúsítás nélkül, 
győzni bántás nélkül és használni dicsvágy nélkül : ez a 
szellem fogja vezetni tovább is társulatunknak a nemzeti 
művelődés közmunkájában vállalt bármi szerény osztály-
részét. 

Ami további társulatunknak a jó és olcsó könyvek 
kiadása és terjesztése körül a lefolyt évben kifejtett mun-
kásságát közelebbről illeti, részletes adatokat arra nézve 
az igazgatói és ügynöki jelentések terjesztenek a mélyen 
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tisztelt nagygyűlés elé. Én csak általános vonásokban 
kívánom ezt itt bemutatni, a múltra nézve mindjárt 
megjegyezvén, hogy a lefolyt év eredményei majdnem 
kizárólag a megelőző évben kijelölt és gondosan előké-
szített tervek egyszerű kivitele ; a jövőre nézve pedig 
csak a legközelebbi föladatokra fogok szorítkozni, a tá-
volba eső dezideriumokat más alkalomra hagyván. 

Ismeretes, hogy társulatunk kiadványai három elkü-
löníthető osztályt képeznek. Az elsőbe sorozom a tagillet-
ményeket, azt a 90 ívnyi irodalmi terméket, melynek 
évenkint való kiszolgáltatására alapszabályaink az összes 
tagokkal szemben kötelezik a társulatot ; a második osz-
tályt teszik a kath. népiskolák számára szolgáló tanköny-
vek és egyéb segédeszközök ; s a harmadikat végre azon 
vegyes kiadványok, melyek sem az első, sem a második 
osztályba nem sorolhatók. 

Hadd kezdjem az utolsóval. 
Azt a czélt, mélyen tisztelt nagygyűlés, melyet 

alapszabályaink 1. §-a körülir, s melyet már régen igy 
fejezték ki röviden : a hazai irodalomban a vallásos ele-
met k é p v i s e l n i , — ezt a czélt ez évi 90 iv tagillet-
ménynyel elérni nem lehetne. Ezért történt, hogy társu-
latunk szerencsés reorganizácziója óta állandó feladatának 
tekintette az irodalom minden ágából a közönség külön-
féle osztályainak megfelelő kath. szellemben irott müvek 
kiadását a megállapított tagilletmények során kívül is 
eszközölni, néha előfizetésre, még többször egyszerűen a 
könyvárusi útra bocsátva. 

A lefolyt év alatt ilynemű kiadványaink sorát csak 
a karácsonyi képeskönyv s még egy kötet ifjúsági irat 
szaporította. Ami magában ugyan kevés; de még sem 
panaszkodhatunk, mélyen tisztelt nagygyűlés, ha meg-
gondoljuk, hogy az utóbbi időben — egyebek mellett — 
a Fabiola költséges kiadása (melynek 2/3-ad része még 
raktárunkban van) e'rezhetőleg nehezedett költségvetésünk 
ide vonatkozó rovatára, — másrészt pedig a közel 
jövőre ismét oly irodalmi müvek kiadása van tervezve, 
melyek szerencsés kivitele vegyes kiadványaink jegyzékét 
kiválóan fogják gazdagítani. Hogy a Magyar Szentírásról, 
melynek csak néhány példánya van már raktárunkban, 
de amelynek uj kiadását tisztán a magunk erejéből alig 
eszközölhetnők, — és a Szentek életéről, melynek uj 
kiadása épp oly szükséges, amily bizonyosra vehető, hogy 
nem egy év munkája lesz, hogy mindezekről ne is szól-
jak, csak a legközelebbi időre két kötet ifjúsági irat, és 
egy a legszélesebb köröknek szánt vallásvédő iratka u j 
kiadása van tervbe, sőt már munkába véve. S talán még 
ugyanazon év folytán sikerül társulatunknak a világiro-
dalom egyik kiváló kath. eposzát, Tasso „Megszabadított 
J e r u z s á l e m j é t Jánosi Gusztáv tagtársunk méltó fordítá-
sában juttatni a magyar közönség kezébe. Azt hiszem, 
hogy viszonyainkhoz képest elég ok a megelégedésre ; és 
az elnökség szerencsésnek érzi magát, ha majd az osztály 
és az igazg. választmánynak ezek iránt konkrét előter-
jesztést tehet. 

E rovatban kell megemlékeznem még a népiratkák-
ról is, melyeknek folyószáma már az 50-hez közeledik, s 

i) L. 1857-ki évkönyv. 9. 1. 

több füzete ismételt kiadásban forog népünk kezén. A 
társulat mindent elkövet s tetemes áldozatra is kész, 
hogy e jelentéktelennek látszó, de hatásukban bizonyára 
nem kicsinyelhető füzetkéket ugy a kiállítás, mint a tar-
talom tekintetében folyton tökéletesítse. A jelen évre már 
a hónapoknak megfelelő számozást is megszüntette, hogy 
esetleg 12-nél többet is adhasson. Viszont csak azt óhaj-
taná a társulat, hogy a terjesztésben is megfelelő kész-
séggel találkoznék a mélyen tisztelt tagtársak s általában 
a nép barátai részéről. 

Kiadványaink második osztályát a kath. népiskolák 
szükségletei szabályozzák. — Szóval ki sem fejezhető az 
a hála és köszönet, mélyen t. nagygyűlés, melylyel a 
nagyméltóságú püspöki karnak, sok egyéb czim mellett 
— legkivált ezen erkölcsileg épp oly megtisztelő, mint 
anyagilag is áldásos bizalomért tartozunk, melylyel a 
hazai kath. népiskoláknak tankönyvek és egyéb taneszkö-
zökkel való ellátását társulatunkra ruházni kegyes volt. 
Akik társulatunk régibb történetét ismerik, azok tudják, 
mennyi küzdelembe került az 50-es évek közepén társu-
latunk ezen irányú hivatását csak félig meddig is érvényre 
segíteni. Az 1868. XXXVIII. t. cz. alapján a nagyméltó-
ságú püspöki kar által a magyarországi latin és görög 
szert. róm. kath. népiskolai ügyre vonatkozólag kiadott 
rendszabályok ismételten kikötik és szigorúan megkíván-
ják, hogy kath. népiskolákban csak is az egyházi hatóság 
által jóváhagyott tankönyvek s egyéb taneszközök hasz-
náltassanak, és ilyenekül egyelőre a Szent-István-Társulat 
e nemű kiadványait jelölik meg (V. fej.) Csak egy futó 
tekintet, m. t. nagygyűlés, ide vágó kiadványainknak azóta 
évről-évre közzétett lajstromára elég, hogy a kegyes in-
tézkedésnek rendkívüli fontosságát ugy a kath. népiskolai 
tanügyre, mint társulatunk saját érdekeire nézve felismer-
jük. Bár ne volna okunk panaszkodni némely vidékekre 
vagy legalább igen számos kath. iskolára, hol a nmlgu 
püspöki kar ezen intézkedése e mai napig sem részesül 
még a köteles figyelemben. 

Pedig elmondhatjuk, hogy a társulat szinte hihetetlen 
erőfeszítéssel mindent elkövetett, hogy a megtisztelő biza-
lomnak haladéktalanul megfelelhessen ; s azóta is az 
elnökség állandó gondját képezte különösen népiskolai 
kiadványaink ugy anyagi, mint tartalmi tökéletesítése. 
Még élénk emlékezetben van a kath. tanférfiak azon sok 
reményre jogosító értekezlete, mely hivatali elődöm buz-
galma folytán és az ő vezetése alatt 1889. augusztusban 
tartatott, melynek első eredménye az uj illusztrált ABC-és 
olvasókönyv kézirata már jó régen készen áll, s az osz-
tatlan népiskolák tanitói számára készült vezérkönyvvel 
együtt várja a nyomdafestéket. Nem is rajtunk múlik, 
hanem a szomorúan alakult viszonyokon, hogy ennyi 
ideig kelLvárniok. 

Az a vizsgáló bizottság ugyanis, melynek ítéletéhez 
társulatunk a népiskolai kiadványokra nézve a nm. püspöki 
kar megbízása értelmében kötve van, többször meg-meg-
ujitva mindig csak ideiglenes jelleggel b í r t ; s legutóbbi 
alakjában hivatali elődöm távozásával (kinek erre való 
megbízatása személyéhez s nem hivatalához volt kötve) 
buzgó elnökét s ezzel egyszersmind a szabályszerű műkö-
dés lehetőségét vesztette. Részemről, amint uj hivatalom 
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kötelességei során e hiányt fölismertem, oda kivántam az 
elnökség igyekezetét forditani, hogy a tan könyvvizsgáló 
bizottság nélkülözhetetlen működése társulatunk számára 
valamely alkalmas formában állandóan biztosittassék. Sze-
rencsés is voltam Istenben boldogult fővédnökünk he-
lyeslését erre nézve ismételten hallani, de a tényleges 
kivitelt egy ideig az előtérbe nyomult fontosabb egyházi 
kérdések hátráltatták, mig egyszerre s oly váratlanul a 
kegyetlen halál végkép kivette a kérdést a Társulat leg-
nagyobb barátja é3 jóakarója kezéből. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, márczius hó. Utóhang a főrendiház val-

lásügyi vitáihoz. — 
A kisdedóvásról s a vasárnapi munkaszünetről szóló 

törvényjavaslatok tárgyalása közben a főrendiházban el-
hangzott beszédek s megejtett szavazás világos képét 
adják a helyzetnek, melybe Magyarországon államalkotó sz. 
István királyunk öröksége jutott. Ezt a helyzetet, minden 
palástolás nélkül, szemtől-szembe kell tekintenünk, folyton 
szem előtt tartanunk és számba vennünk, ha vallásunk 
szabadságáról, lelkiismereti jogainkról nem akarunk gyá-
ván lemondani. 

Bármily ragyogó ékesszólással, mesteri tökélylyel, 
államférfiúi rátermettséggel szólottak püspökeink és hithű 
főrendeink a vallás s egyház jogai s igazai érdekében ; 
bármily gazdag, ész- és szivhez szóló érveléssel, a törvé-
nyek s tapasztalatok tárházát kiüritő példákkal s idéze-
tekkel, a magyar nemzet géniuszát feltüntető hagyományos 
családi s valláserkölcsi legbensőbb érzelmek megragadó 
ecsetelésével kívántak hatni a legszentebb s legnemesebb 
ügy diadalért: a főrendiház többsége, követve a kormány 
magatartását, minden jogos s igazolt óhajt következetesen 
leszavazott. 

Ennél még a képviselőház is kedvezőbb magatartást 
tanúsított, midőn a vallásos . szellem érdekében beadott 
többrendbeli módosítások egyikét-másikát mégis csak 
elfogadta. 

A főrendiház vitájának eredménye gyanánt tény 
gyanánt sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a főren-
diház tagjainak többsége ellenséges indulattal vagy teljes 
közönynyel viseltetik kath. vallásunk s egyházunk legjo-
gosultabb érdekei iránt. E ténynyel ma s a jövőben szá-
molni kell, véget vetvén ama tetszelgő önámitásnak, 
mintha a főrendek többsége öntudatos s önérzetes táma-
sza volna az őseiktől örökölt vallásnak. Nem sza-
bad csekélyleni a szőnyegen forgot t , emiitett tör-
vényjavaslatok fontosságát ; ezekben épp ugy, mint 
a leglényegesebb ügyekben a vallás — és egyház érdeke 
egy s ugyanaz ; és akinek nincs érzéke ezek iránt egy-
ben, annak aligha lesz másban. Már Istenben boldogult 
Simor János biboros herczeg-primás említette, hogy a 
katholikus főrendek példát vehetnének a protestáns főren-
dekről vallásuk védelmében ; és ami azóta történt, teljesen 
megerősíti a nagy egyházfejedelem panaszának alapossá-
gát. Vannak még ugyan lángbuzgó főrendeink, kik őseik 

nevével s nagy emlékével megőrizték apáik hitszilárdsá-
gát ; de a többség könnyelműen lábbal tiporja mindazt, 
ami elődeinek szent és sérthetetlen vala. Ezek önmaguk o 
fölött ítéltek, mint a franczia voltaire-iánus főrendek a 
mult századbeli véres forradalom előtt ; és ha sorsuk 
talán nem lesz ugyanaz, ezt csak annak fogják köszön-
hetni, mert a magyar nemzet összes társadalmi körei még 
reményt nyújtanak, hogy nem fognak végképp elsülyedni 
a vallástalanság fertőjébe. 

Egyébiránt a főrendek többsége az 1848-at megelő-
zött időkben is hasonló magatartásával csak azoknak a 
kezére dolgozott, akik az országot az egészséges haladás 
útjáról a nemzet sírjának szélére juttatták. Vájjon ez 
idők emléke annyira elmosódott elméjükben, hogy annak 
tanulságait menten elfeledték? Vagy talán azt hiszik, 
hogy az ősi hit szándékos vagy önfeledt elárulása árán 
kegyelmet fognak találni azok szemében, akik szent 
István örökségének és a magyar nemzet hagyományos 
géniuszának esküdt ellenségei? Akkor elszámították ma-
gukat, amint e szent örökség hü őrzői s ápolói leszá-
moltak velük . . . 

A főrendiház szóban lévő tárgyalásainak még fon-
tosabb eredménye abban áll, hogy a Szápáry-kormány, 
amennyiben gr. Csáky Albin miniszter jogosult annak 
vallásügyi politikáját képviselni, e politika tekintetében a 
protestántizmus uszályhordozójává szegődött. Miként ma-
gyarázható máskülönben, hogy a protestáns felekezetek 
főnekei, kik már most a lutrit is felekezeti czéljaik 
szolgálatába fogadták, egy szót sem hoztak föl a kor-
mány álláspontja ellen, mely a kisdedóvókban a hitvallásos 
ima mellőzésével bizonyára a protestánsok szája ize sze-
rint szerkesztendő „fohászát kiván behozni? E magavi-
seletük teljesen megfelel amaz eljárásuknak, melyet az 
iskola-elközösités és a középiskolák tekintetében követtek. 
A népiskolák elközösités teljességgel a zsidó liberalizmus-
sal szövetkezett protestáns terjeszkedés czéljából történt, 
amint ezt kétségtelenné teszi az a tény, hogy valahányszor 
katholikus népesség körében lévő kath. népiskola elközö-
sittetett, ugyanannyiszor protestáns tanitó vagy több is 
talált alkalmazást és módot a protestántizmus terjesztésére. 
Hasonlókép a protestánsok azért ellenezték a valláserkölcs 
fölvételét a középiskolai törvénybe, mert annak mellőzé-
sével az úgynevezett királyi katholikus gymnáziumok 
tanári székeinek protestánsokkal való elözönlése lehetővé 
vált, mint azt, nyolcz évi tapasztalat után, országszerte 
láthatjuk. Hasonló czélnak fognak szolgálni a kisdedóvók 
is, amennyiben a közoktatásügyi miniszter befolyásától 
fog függni a személyzet megválasztása. Annyira megy 
már ez a túlterjeszkedés, hogy, mint az úgynevezett el-
keresztelések ügye is bizonyitja, a kormány már csak a 
protestáns felekezetek rendeleteinek készséges végrehaj-
tója leszen. 

Az intéző körök és a kath. értelmesség körében is 
vajmi sokan nem látszanak észrevenni eme fejlődést, holott 
annak vastag tendencziája eléggé kiritt például Tisza 
Kálmánné asszonyság fondorkodásából a kath. apáczák 
ellen, valamint egy másik protestáns főnök, Zelenka 
lutheránus szuperintendes föllépéséből sz. István, a magyar 
állam megalapitója napjának megünneplése ellen. 
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És mégis a katholikusokat merik felekezeti szük-
keblüséggel vádolni! 

Holott a katholikusok Magyarországon ma csak 
megtűr etnek, mint a kisdedóvásról szóló törvény is bizo-
nyitja, mely szerint kegyesen megengedik nekik, hogy 
amely kisdedóvó intézetet kath. jótékonyság állitott föl, 
abban hitvallásos imát szabadjon mondani; de mihelyt 
abba más vallású gyermek jön, ilyen jelentkezőt pedig 
más kisdedóvónak ott helyben nemlétében okvetetlen be 
kell fogadni, már csak a miniszter által kiszabandó, pro-
testáns szellemű fohászt lesz szabad ott az óvottakkal 
mondatni. 

A katholikusokra tehát állami költségen vagyis a 
kath. adófizetők pénzén, sőt tisztán kath. alapjaik jöve-
delmeiből ráerőszakolják a protestáns tanítókat s tanító-
nőket, tanárokat, most már óvónőket s dajkákat, végül 
a protestáns fohászt, miután az állami hivatalokban nincs 
már hely a protestáns succrescentia elhelyezésére, jutván 
ott egy katbolikusra két-három protestáns, és még a 
törvényhozás két házának elnöksége is protestáns kezén 
lévén. 

Ez a katholikus értelmesség megérdemlett bűnhődése, 
vallása érdekeinek elhanyagolásáért. Hiába tolták a zsidó-
protestáns liberalizmus szekerét, abba őket a protestánsok 
föl nem veszik, mert ugy találják, hogy az éppen elég 
nekik. Hiába is akarnának ma a protestánsok iránt való 
előzékenységben tovább menni, akár a végsőig : azok nem 
veszik azt érdemül, hanem — mint sok példa mutatja — 
a kifacsart czitromot megvetéssel eldobják maguktól. Mi-
lyen pályára nevelje már most fiát az a kath. atya, aki 
maga sem képes boldogulni a protestáns invázióval szem-
ben a diplomatikus pályákon és a zsidóság elterjedésével 
szemben a kereskedéssel egybekötött megélhetési módok 
terén ? ! 

A helyzet immár az, hogy a katholikusok vallásuk-
ban megtüretnek, papságuk üldöztetik, anyagilag pedig a 
lassú tönkrejutásra kárhoztatvák, mintha tatár vagy török 
hajtotta volna rabigába ismét sz. István birodalmát. 

Mily sötét kép ! Mily ellenszenv a protestánsok 
iránt ! — fogja talán valamely elfogult mondani. 

Ellenkezőleg, valók a tények, melyeket fölhoztunk ; 
nincs abban mákszemnyi ellenséges indulat sem protes-
táns atyánkfiai ellen. De igenis van jogos önvédelem. 

A katholikusok nem lesznek rabszolgák ebben az 
országban, melyet a katholiczizmus mentett meg a protes-
tánsok szövetségeseinek halálthozó körmei közöl. A ka-
tholikusok e hazában multjuk s számuknak megfelelőleg 
élni s boldogulni kivánnak. Ezt csak mint egyházuk hü 
fiai tehetik, máskülönben a felekezeti kizsákmányolás 
szolgáivá, páriák, proletárok lesznek ; fiaik pedig még 
tovább vihetik. 

Ámde ők élni s jogaikat érvényesíteni fogják, elfog-
lalván az őket megillető helyet ama vallás szent nevében, 
mely őseiket lelkesítette, midőn „Jézus s Mária segíts!" 
kiáltással diadallal lobogtatták a trikolort e hazában már 
akkor, midőn a protestantizmusnak még se hire, se hamva 
nem volt közöttünk. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat ezidei közgyűlése. 

A nemes érczből öntött harangok hangja még sokáig 
zug köröskörül, miután már az ütő megszűnt uj han-
gokat verni ki rajtok. Igy az elhunyt jeles férfiak is halá-
luk után még sokáig oly élénken foglalkoztatják az 
emberek érdeklődését és érzelmeit s a közvéleményt, 
mintha még most is közöttünk élnének s ők maguk 
vernék fel személyes jelenlétökkel és tevékenységökkel a 
közfigyelem hullámait. 

Éreztük ez igazságnak erejét mi mindnyájan, kik a 
Szent-István-Társulat ezidei rendes közgyűlésére összese-
reglettünk. Pedig, leszámítva a vidék szokásossá vált gyé-
rebb képviseletét, szép számmal voltunk jelen. A főpász-
tori karból megjelentek Császka Gy. szepesi, dr Dulánszky 
N. pécsi, Schuster K. váczi, Bubics Zs. kassai, dr báró 
Hornig V. veszprémi és dr Steiner F. székesfehérvári 
püspök urak. 

Elnökölt Eger nagytudományi és klasszikus magyar 
és latin ékesszólásáról ismert érseke, dr Samassa József 
ur ő exja, gróf Zichy Nándor elnök úrral, a magyar 
katholikus ügyek védelmének, ápolásának, fejlesztésének 
nagyérdemű és még nagyobb jövőjű oszlopos férfiával. 

A gyűlés lefolyása t. i. ez volt : 9 órakor volt szent-
mise az egyetemi templomban. Bemutatta a szent áldoza-
tot Venczell Antal pápai kamarás ur, a közp. papnevelő 
intézet alkormányzója s a Sz.-I.-T. buzgó pénztárosa. 
Szent mise után a központi papnevelő-intézet dísztermébe 
vonult fel az ünnepi közönség, a melynek köréből gróf 
Zichy Nándor elnök inditványára gr. Szápáry István ve-
zetése alatt gr. Csekonics E., Latinovics G. cz. püspök, 
Romeiser J. prépost-plébános, Balogh S. lovag és Királyi 
Pál orsz. képviselő urakból álló küldöttség ment meg-
hívni Eger érsekét, hogy az elnöki széket elfoglalni s 
a közgyűlés tárgyalásait vezérelni kegyeskedjék. Midőn 
Samassa érsek a terembe belépett, lelkes éljenzés fogadta, 
és elkisérte őt fel egész az elnöki székre. Majd siri csend 
lőn. Eger érseke, a társulat védnöki karának élén ezidő 
szerint a prímás helyettese, elnöki széke előtt, mint egy 
szobor, mozdulatlanul állva maradt s elkezdé azonnal be-
szédét. Önkénytelenül felálltunk mindannyian. A bevezető 
szavak végén, miután kijelenté, hogy a gyűlést megnyi-
tottnak nyilvánítja, lassú vontatással leült a közönség ; a 
szónokló érsek azonban állva maradt s folytatá élőszóval 
kezdett beszédét élőszóval egész végig. Már maga ez a 
jelenet, az élőszó hatalmát élénken éreztetve, szokatlanul 
imponált. Hátha még hozzávesszük a beszéd magas esz-
mékben gazdag tartalmát s a fenségessel ölelkező klasz-
szikus alakját : elképzelheti a nyájas olvasó a hatást, me-
lyet ez a beszéd, mely egészen Simor János bibornok 
halhatatlan emlékének van szentelve, a meghatott főpap 
lelkes előadása nyomán keltett. Nem egy helyén a be-
szédnek zúgott végig a termen zaja a meglepetésnek és 
tetszésnek, a mint ez a szónoki mű nemes szépségei fel-
tüntével a Simor-kegyelet varázsa alatt levő szivekből 
önkéntelenül is ki-kipattant. T. olvasóink lapunk élén hü 
szövegében élvezhetik ezt az igazi szónoki alkotást, mely 
tanított, felemelt és nemesitett, mindenek fölött az által, 
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hogy egy fényes lapot foglalt le a Sz.-I.-T. évkönyveiben 
Simor János emlékezetének. Simor alakja, hiven ugy mint 
élt, még egyszer megjelent e beszéd hatása alatt előt-
tünk, s jellemének nemes ércze összhangzatos csengésével 
újra bezúgta az egész levegőt, mintha még most is ha-
rangoznának jellemének egyöntető harangjai, holott a 
sajnos valóság az, hogy rég megálltak már e harangok-
nak ütői. 

Gr. Zichy N. elnök meghatottan tolmácsolta a köz-
gyűlés érzelmeit, melyeket a minden izében remek beszéd 
keltett s nyomban felkérte az érsek urat, lenne kegyes 
azt a társulatnak kinyomatás és terjesztés végett átadni. 
Az isteni gondviselés irgalma és bölcsesége, úgymond, 
támasztani fog Simor után oly utódot, ki a magyar egy-
házat biztos kézzel fogja tovább vezetni az élet tengerén. 
Megragadja, u. m., ez alkalmat még egyre : arra, hogy 
ő excját, az elnöklő érsek urat, éppen a nagygyűlés nap-
jára eső nevenapja alkalmából szivélyesen üdvözölje. 
Zajos éljenzés harsant fel a közönség körében gr. Zichy 
N. e nemes figyelem által sugalt névnapi üdvözlőjére. 

Samassa J . egri érsek szives örömmel engedé át 
beszédét a társulatnak, mert neki magának is hő óhaj-
tása ugyanaz, hogy tudja meg a világ, mily hálával adó-
zik ő az igazi nagyságoknak. Egyúttal ismét átvévén az 
elnöki szót, a védnöki kar és a nagygyűlés nevében kö-
szönetet mond gr. Zichy Nándor társ. elnök urnák ernye-
detlen buzgalmaért, valamint a társulat tisztviselőinek is 
sikeres munkálkodásukért. 

Következett dr Kisfaludy A. Béla társ. alelnök jeles 
alelnöki jelentése, melyet lapunk t. közönsége szintén 
egész terjedelmében olvashat végig. Az igazgató és tit-
kári jelentések lényege be levén foglalva az alelnöki 
jelentésbe, azoknak felolvasásától a közgyűlés az előre-
haladt időre való tekintetből elállt és közzétételüket a 
társ. értesítőben elrendelte. 

Hummer N. társ. titkár felolvasta a pénztári jelentés 
főbb tételeit. A számvizsgáló bizottság jelentése szerint 
minden rendben levén, a közgyűlés Samassa J . érsek-
elnök ékesszavu tolmácsolása mellett, meleg köszönetet 
szavazott meg Venczell A. társ. pénztáros urnák, a ki, 
miként az elnöklő érsek szívélyes szavakkal mondá, a 
hálát és köszönetet fölösen kiérdemlé önzetlen fáradozá-
sai által. 

A tud. és irod. osztály uj tagjainak kihirdetése for-
mai tekintetek miatt későbbre halasztatván, maradt még 
letárgyalásra a társ. választmány újból való megválasztása 
és benne az elhunytaknak uj tagokkal való pótlása. 
Elnöki előterjesztésre uj választmányi tagokul közfel-
kiáltással megválasztattak : dr Timon Ákos egy. tanár, 
br Schell Rezső min. fogalmazó, dr Robitsek F. papn. tan. 
felügyelő Budapesten, Jedlicska Pál esperes-plebános az 
esztergomi főmegyében, és Szatmáry Géza plébános a 
csanádi egyházmegyében. 

Az indítványokra kerülvén a sor, felállt gróf Szá-
páry István és nagy figyelem közt inditványozá, hogy a 
közgyűlés kegyeletes szokásához hiven a jelen alkalomból 

is ő szentsége a pápa iránt hódolatát nyilvánítsa és 
trónja zsámolyára péterfillért tegyen le. 

A közgyűlés lelkes éljenzése között mondá ki 
Samassa J . érsek a közgyűlés helyeslő határozatát. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek Gervay M. 
és b. Barkóczy F. társ. tagok. 

Gróf Zichy N. kérelmére az elnöklő érsek főpapi 
áldását adta a közgyűlés tagjaira, mely után ő exczja a 
jelenlevők zajos éljenzése között elhagyta a termet. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa legújabb körlevele az emberi 

munka és az e körül forgó társadalmi kérdés ügyéről a 
latin eredetivel egyidejűleg több nagyobb nemzet nyel-
vére lefordítva is fog megjelenni. Az angol fordítással ő 
szentsége mgr Hedley newporti püspököt bízta meg. 

— Ausztriában két nevezetes egyházi esemény vonja 
magára figyelmünket. A püspökök több napig tartó érte-
kezletet fejeztek be s XIII. Leo pápa dicsérő levélben 
ajánlja nekik az együttes működés tovább folytatását. 

— Az ir püspöki kar a politikában toleráns. Eltűrte 
hogy a protestáns Parnell legyen a kath. ir nemzet poli-
tikai vezére. Tartott ez az eljárás addig, míg Parnell 
erkölcsi feddhetetlensége tartott. Miután bebizonyult az 
ellenkező : az ir püspöki kar, élén Walsh dublini érsek-
kel, kijelentette, hogy a házasságtörő Parnell a kath. ir 
nemzet vezére nem lehet. 

A katholikus tudósok II. nemzetközi congresszu-
sának magyarországi szervezői tisztelettel kérik az érdek-
lődőket, szíveskedjenek minél előbb jelentkezni, s akiknél 
aláírási ivek vannak, beküldeni, a szervező bizottság bár-
melyik magyarországi tagjához. Még soknak kell jelent-
kezni, hogy az ezúttal csatlakozók száma elérje az I. 
congresszusra jelentkezettek számát, Gróf Cliorinsky Igó, 
Felső-Szemeréd, Hontm., gróf Zichy Nándor, Budapest, 
Yerbőczy-utcza, 23., dr Breznay Béla, Budapest, Pál-utcza, 
2., dr Fischer-C'olbrie Ágost, Bécs, Augustinerstrasse, 7., 
dr Kisfaludy A. Béla, Budapest, Lövész-utcza, 13., dr. 
Kiss János, Budapest, Lövész-utcza, 13. 

-— Egy templom és egy egyházmegye. Ennyit alapított 
a paraszt szülőktől származott, anyagi javakban szegény 
Windhorst. A püspökség Osnabrückben, a templom 
Hannoverben van — Mária tiszteletére. A nagy férfiú 
családi sírboltja Osnabrückben, de őt külön temették el 
a hannoveri Mária-templomban. Mint államférfiunak eszes-
ségben párja nem volt egész Németországban; mint hit-
valló, fidei confessor, párját ritkítja az egész világon. 
Jellemrajzával, mely fölöttébb tanulságos, nem maradunk 
adósak. 

— Németországban a jezsuiták visszahívása mellett 
a petitiót eddig 980,000 polgár irta alá. Az ellenpetitio 
985,000 aláírásig vitte. De nem szabad felednünk, hogy 
Németországban 29.369,000 protestáns mellett csak 
16.785,000 a katholikusok száma. 

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

Budapest. 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.11 
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Hozanna ! . . . Feszítsd meg ! 
Krisztus Urunk élete egy nagy tükör, melybe 

ha a katholika egyház beletekint , meglá t ja benne 
a maga sorsát. 

Olyan a népek és országok és az ő kormá-
nyaik viselkedése Krisztus egy igaz egyháza 
i rán t valóban, a milyen volt a zsidó nép visel-
kedése maga Krisztus Urunk i ránt . 

Nevét ajkaikon hordozták, hirdették, dicsői-
t e t t ék ; t r iumfust , fényes bevonulást és ünnepel-
te tés t rendeztek a számára; szőnyegekkel teri-
te t ték be előtte az u takat , hogy — fensőbbsége 
jeléül lábai ne is érintsék a földet; pá lmákat lo-
bogtat tak kezökben s azokkal in teget tek feléje 
hódolatot jelentve, hogy övé a győzelem a szivek 
felett, őt illeti a nép t iszteletének kitörése, 
ha tá r és végezet nélkül. 

Néhány nap a la t t azonban a kép egészen 
megváltozott, — mer t megváltozott , azaz inkább 
magához hű maradt az örökké változékony népkegy. 

A hozannából cruciíigét csinált a közvéle-
mény fordulata, vagyis a közvélemény-csinálok 
s az esemény-gyárosok sikeres fondorlata. 

A hozanna-kiáltozók szeretete, lelkesedése, 
bátorsága elpárolgott, s mikor menteni kellett 
volna a néhány nap előtt meghozannázott Dávid 
fiát az igazságtalan birák s a kegyetlen bakók 
kezei közöl, csak édes anyja és János tani tványa 
maradtak mellette hiven mind halál ig; Péter, a 
hősködő apostolfejedelem, gyáván megtagadta 
még azt is, hogy ismeri ő t ; a néhány nap előtt 
még hozannázó nép pedig mintha eltűnt volna 
a föld szinéről. Azaz, nem t ü n t el biz az, hanem 

átvál tozot t halál t üvöltő, vérszomjas, gúnyolódó 
vad tömeggé. 

A katholika egyház sorsa is a népek köré-
ben a „hozanna" és a „feszítsd meg" mint két 
véglet között hullámzik ide s tova folytonosan. 
„Inter persecutiones mundi et consolationes Dei 
peregrinando procurri t ecclesia." 

S ebből a sorsból az egyház minden részé-
nek, mely maga is bizonyos erkölcsi egységet 
alkot, k i ju t a maga része századokról századokra. 
A hozannás korszakokat, midőn fejedelem, nép, 
kormány, törvényhozás, édes anyjának vallja a 
kath. egyházat és zajongva üdvözli minden 
intézkedéseit , lelkesedéssel követi minden tani-
tását , — „crucifigés" korszakok vál t ják fel, a 
midőn minden, a mi egy-egy országban a ha-
t a lma t birja, képviseli, gyakorolja, követ vesz a 
kezébe, hogy a népek anyjá t , a párat lan keresz-
tény czivilizáczió a lkotójá t és fenntar tóját , mielőt t 
kinos keresztre feszitené, rágalmaival, gunyjaival, 
hűtlenségének összes szemétjével megdobálja. 

Hagyva most egyebeket, csak a pápára s a 
magyar kath. egyház sorsára tekintsünk egy 
figyelmes pi l lantással! 

Az egyház feje fölött rég kimondta az egész 
világon összeesküdött hitetlenség a — „meg kell 
halni "-t, s az i télet részben már végre is van 
ha j tva : a "pápa o t t függ az egész világ szeme 
lát tára , a szenvedés, az üldöztetés kínos kereszt-
fáján. Királyi kéz által emelt lándzsa döfködi 
atyai szivét folytonosan. Az egész olasz király-
ság, mintha csakis a római egyház, a pápaság 
kínzására s kivégzésére volna kieszelve, ugy viseli 
magát. A pápaság mai sorsa, valóban, egy hosszu-
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hosszú nagypén tek! A kathol ikus népek köréből 
felzúgó t i l takozás nem képes az egész világon 
végig zajló ellenakczió crucifigéjét há t t é rbe szo-
r i tan i és megsemmisí teni s igy az — alleluja 
napja igen bizonytalan, t a l án messze-messze 
jövőbe van kiszorítva. De el fog jönni, az bizo-
nyos. „Nec por tae infer i praevalebunt ." Eg és 
föld elmúlnak, de Krisztus L'runk szavai el nem 
múlnak. Már pedig ő a l le lujá t b iz tos í to t t az ő 
egyházának. 

Éppen azért, bármily hevesen foly jelenleg 
a harcz a kath. egyház ellen Magyarországban is 
sok oldalról ; ugy van, bármi ly sűrűen hangzik 
mindenfelől az ellenséges „crucifige," s bármily 
gyenge még evvel szemben az igazi kathol ikus 
hivek bá tor t i l takozása : ne csüggedjünk, Krisztus 
Urunk legyőzte a világot, legyőzte a pokol ha-
t a l m á t miértünk is, b iz tos í to t t a l le lu já t mine-
künk is ! 

Csak egyet kiván t ő lünk : hogy szent ke-
resz t jé t ne szégyeljük s az o t t , az ő szentséges 
vérével megpecsétel t h i te lveket ura lomra emel-
jük önmagunkban , fent , lent, és mindenfelé. 

Erre segitsen fel b e n n ü n k e t Magyarország 
kathol ikusai t a megvál tás és újjászületés e szent 
napja iban — az ő szentséges vérének mindene-
ket á ta lak í tó isteni e re je ! *** 

A világ legnagyobb eseménye, látványa. 
Midőn bold. Faber Péter J . t. atya, — igy olvas-

suk e sorokat az „Associatio Perseverantiae Sacerdotalis" 
bécsi lapjában — Lissabonban tartózkodék, egyszer este-
felé a királyi palotából kiment. A piaczon nagy tömeg 
lovast és más népet látott, kik egy idegen fejedelem 
fogadása végett gyűltek össze. Nagy sokadalom verődött 
össze és nagy látványt nyújtott a nyüzsgő tömeg hullám-
zása. Faber atya kitért a tömegnek és egy közel fekvő 
templomba vonult félre. I t t egyszerre kíváncsiság szállta 
meg, hogy menjen ki és nézze meg jól, a mit előbb látni 
nem akart. Tekintete azonban egy feszületen megakadt 
és — tüstént megszűnt őt kisérteni a kíváncsiság; „et 
hoc sensi, úgymond, esse verum aspicere spectaculum, 
memorari videlicet, quomodo Deus ipse voluit carnem 
accipere et coram omni populo earn inter duos latrones 
pendens deponere." (Memoriale, Epilógus, pag. 348—349. 
Parisiis 1873.) Ezzel egyetértőleg mondja Hg. sz. Alfonz 
is: „Krisztus a keresztfán a legnagyobb látvány, melyet 
valaha a világ látott." 

Ugy van, Krisztus a keresztfán, a legnagyobb tett, 
a legnagyobb látvány az ő szeretete részéről, mert na-
gyobb szeretete senkinek sem lehet, mint az, midőn önma-
gát adja áldozatul barátaiért. (Sz. Ján. 15, 13.) Jézus 
önmagát adta ellenségeiért. De legnagyobb látvány Krisz-

tus a keresztfán az ő ellenségeinek gyűlölete részéről is, 
mert ez neki irgalom nélkül a legnagyobb kínokat okozta, 
a milyenek csak létezhetnek a világon. 

Szent Alfonznak igaza van, a midőn ezt a látványt, 
ezt az eseményt továbbá legnagyobbnak mondja, tekintet-
tel az esemény liősére is, valamint tekintettel az ellenségei: 
sokaságára és változatos különféleségére, azután tekintet-
tel a harcz módjára és annak eredményére. 

De az az esemény, az a látvány még azért is legna-
gyobb, nagyobb mint a világ bármely eseménye és lát-
ványa, mert hatásai ä szemlélőre olyanok, hogy azokhoz 
foghatók sehol sem találhatók. Gondoljunk magunknak 
egy tragédiát, egy szomorujátékot, a melynek konczep-
cziója, kivitele és előadása mintaszerű : hatása az egésznek 
messze-messze hátra fog maradni a hatás mögött, melyet 
ama „legnagyobb látvány a keresztfán" kelteni képes, 
kivált egy hivő keresztény, egy buzgó pap imádságos 
lelkében. Hogyha a hivő keresztény, a buzgó pap jól 
átérezni óhaj t ja szivében nagyságát az Istennek, akinek ő 
szolgál : akkor gondoljon Krisztusra, a mint a keresztfán 
szenved ; be fogja látni, hogy mily nagy és felséges az 
az Isten, a kit csak a golgothai áldozattal lehetett méltó-
képen megtisztelni. Ha a bűn ellen harczra óhajt ja magát 
lelkesittetni : nézzen a keresztre ; semmi sem tünteti fel 
a bűn rettenetes következményeit világosabban, mint a 
kereszt. Akarja a halhatatlan lélek becsét megtanulni, a 
melynek üdveért ő töri-veri magát : tekintsen ismét csak 
a keresztre ; ez őt nem fog megszűnni figyelmeztetni soha 
arra, hogy ezek a lelkek módnélkül becsesek, mert bizo-
nyára érnek annyit a mennyibe kerültek. S vájjon mibe 
kerülének? Egy Istenember vérébe! 

Es hogyha a lelkes keresztény és az imádságos pap 
ennek a legnagyobb látványnak hatalmát magán igy 
érezte, igy tapasztalta : akkor lehetetlen, hogy ösztönt, 
ellenállhatatlan ösztönt ne érezzen keblében másokat is 
részesíteni e hatás jótéteményében. A jó pap különösen 
törekedni fog a reá bízott nyáj szemei előtt ezt a lát-
ványt az ismeretes „keresztúti ajtatosság" gyakorlása 
által megélénkíteni. Papnak, ki bensőséges imáiban a 
szenvedés történetének elmélkedő át- és átgondolása által 
sokoldalú hatásait magán végig tapasztalta, nem lesz 
szüksége arra a buzdításra, melyet például a német lovag-
rend egy kiváló áldozópapja, Rigler, a papi szentgyakorla-
tok alkalmával, vonatkozva a népnek a szent kereszt iránt 
való ajtatosságára, illetve ennek ápolására hangoztatott. 
„Testvéreim, igy szólt ez a minta-pap, hát mi kevésbbé fogjuk 
tisztelhetni a sz. keresztet mint a nép ? Hát az ajtatos-
ságnak ezt a nemét csak asszonyi ajtatosságnak fogjuk 
tartani, mint Michol tevé egykor Dávid ajtatosságával a 
frigyszekrény iránt : „Vidit regem David subsilientem 
atque saltantem coram Domino, et despexit eum in 
corde . . . Reversusque est David, ut benediûeret domui 
suae, et egressa Michol filia Saul in occursum David ait : 
Quam gloriosus fuit hodie rex Israel discooperiens se 
ante ancillas servorum suorum et nudatus est, quasi si 
nudetur unus de scurris." (II. Kir. 6, 16,20.) A büntetés 
Micholról el nem maradt és ez vol t : „Igitur (tehát — 
büntetésül) Michol filiae Saul non est natus filius usque 
in diem mortis suae." (I. h. 23. v.) Igy jár minden pap, 
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a ki a nép ajtatosságát a szent kereszt iránt nemcsak 
nem becsüli vagy vezérli, de sőt talán megveti és kine-
veti. „Non nascitur ei filius usque in diem mortis suae !" 
Összes felvilágosultságával és pásztori okosságával — 
egyetlen egy bűnöst sem fog megtéríteni soha ! 

Legyen a szent kereszt elmélkedéseink fő tárgya. 
Az ott lejátszott eseménynél és látványnyal csakugyan 
nincs se nagyobb se hathatósabb — kerek e világon ! 

Alelnöki jelentés 
a Sz.-I.-T. ugyanazon közgyűlésén. 

(Vége). 

Az elnökség ezentúl is oda fog ugyan igyekezni, 
hogy e fontos bizottság számái*a lehető állandóságot s 
igy a működés folytonosságát sikerüljön biztosítani ; most 
azonban a sürgős feladatokkal szemben meg kell elé-
gednie, ha bár csak ideiglenes alakban is, de minél 
előbb ismét összeülhet és folytathatja funkczióját. 

Addig is azon voltunk és vagyunk, m. t. nagygyűlés, 
hogy tankönyveink ujabb kiadásainál a változatlan tarta-
lom mellett, legalább anyagi javításokat eszközöljünk ; 
sőt legutóbb volt szerencsénk az igazg. választmánynak 
bemutatni a Roder-biblia nagyon is primitív régi térképe 
helyett tetemes áldozattal készített uj, Szekrényi-féle tér-
képet, melyről azt hiszszük, hogy bármely szempontból 
a legmagasabb követelményeket is ki fogja elégíteni. 

Csak röviden kívánom itt még fölemlíteni azon 
jelentékeny gyarapodást, melyet népiskolai kiadványaink 
az írástanítás és Írásbeli gyakorlatokhoz szükséges irkák-
ban a mult év folyamán nyertek. Czélszerü berendezés és 
szinte hihetetlen olcsóság ajánlják társulatunk ez ujabb 
vállalatát, mely aránylag rövid idő alatt már is igen 
elterjedt. 

Végre, amit kiadványaink között első helyen emii-
tettem, a tagilletmények. Ott forognak ezek mind a m. 
t. tagtársak kezén; s éppen ez okból is szándékom ebbe 
az osztályba tartozó kiadványainkról tüzetesebben szólani. 
Ha a társulat tagjainak folytonos szaporodása, amiről a 
titkári jelentés örvendetes adatokat tár a m. t. nagygyű-
lés elé, a társulat működésével való megelégedés jeléül 
vehető, akkor ezt a kedvező véleményt első sorban a 
tagilletményekre szabad vonatkoztatunk ; s ez a kritika a 
társulat elnöksége és igazg. választmányára nézve igen 
megnyugtató. 

Már a mult évi igazgatói jelentés részletesen bemu-
tatta a keretet, melyben az 1890. sőt az 1891. évi tag-
illetmény is, és akkori elnökség és igazg. választmány 
előrelátó gondoskodásából elrendeztettek. A mi ott igérve 
van, azt a lefolyt év valósította ; s immár a jelen évre 
szánt kötet is, szentatyánk körleveleinek válogatott gyűj-
teménye, készen és bírálat alatt van. Változás csak 
annyiban történt, hogy az Almanach helyett, mely nem 
felelt meg a tagok óhajtásának, a Sz.-I.-T. régi naptá-
rának folytatásához tértünk vissza. Ezen elhatározás után 
azonban már oly kevés idő állt az illető tényezők ren-
delkezésére, hogy az idei naptárnak kissé elkésett és 
kevésbé sikerült kiállítása miatt emelhető panaszszal szem-
ben éppen az idő rövidségével védekezhetnénk. 

A rendes évi tagilletmény túlnyomó részét ezentúl 
is a Kath. Szemle képezi. E folyóirat szerkesztésének, 
melylyel 3 év előtt a társulat elnöksége oly megtisztelő 
módon bízta meg az én csekélységemet, gondjait és ter-
hét uj hivatalom mellett sokalva, kértem fölmentésemet. 
De nm. elnökünk nem vélte kérelmemet — legalább ez 
évre — egészen teljesíthetőnek, s igy történt, hogy még 
az idén is ju t némi részem e föladatból, ami azonban 
nem fogja akadályozni abbeli reményünk teljesítését, hogy 
az uj társszerkesztő, dr Mihályfy Ákos ur tapintatos 
buzgalma jelentékenyen fogja emelni az egyelőre még 
régi kereteiben mozgó vállalatot. 

Midőn ezelőtt 5 évvel a Kath. Szemle megindítása 
terveztetett, mindnyájan éreztük, hogy merész a vállalko-
zás. Kath. intelligencziánk s nevezetesen az egyházi rend 
általános műveltségét senki sem kicsinyelheti, de az irás 
müvelésének, mint ilyennek elsajátításával aránylag keve-
sen fárasztják magukat. Egy oknak ez is elég volt, hogy 
a vállalkozás merésznek lássék. Ma már, mikor az ötödik 
évfolyam jár ja , Ítélni lehet fölötte. De azt hiszem, m. t. 
nagygyűlés, könnyen érthető, ha én, — bár nekem is 
megvan a folyóirat hatásáról a magam véleménye — az 
ítéletet másokra hagyom. Engedjék meg, hogy ez alka-
lommal csak egy kis statisztikára szorítkozzam. Aki nem 
szánja fáradságát, hogy a Kath. Szemle 8 vaskos kötetét 
átlapozza, nem kevesebb, mint hatvannyolcz munkatárs 
nevével fog ott kisebb-nagyobb közlemények alatt talál-
kozni ; közülök tizenkilenczen mindjárt az I-ső évfolyam 
köré csoportosultak ; a második kötet ismét husz ujat 
mutat be, a harmadik 13-at, a negyedik ismét tizenhatot. 
Talán ez igy magában is mond valamit. — Hogy P e (hg 
a 68 név közül csak 17-nek a viselője világi férfiú, ez 
sem kicsinyelhető ugyan, de nem is a szerkesztőségen 
mult, hogy számuk nem nagyobb. 

S ha most még fölemlítem, hogy az igazg. választ-
mány ujabb határozata folytán a jelen évtől kezdve ismét 
egy, a társulat teljes állapotát feltüntető Évkönyv fog a 
tagok között kiosztatni : ezzel a tagilletményekről ugy 
vélem, beszámoltam. 

Lehetetlen azonban, m. t. nagygyűlés, éppen e ro-
vatnál egy inkább fináncziális természetű reflexiót elhallgat-
nom, melynek tárgya nem uj keletű ugyan, de évről-évre 
súlyosabban nehezedik költségvetésünkre. Alapszabályaink 
szerint évenkint 90 ivet tartozik adni a társulat 3 frt 15 
kr. tagsági díj fejében. Ezen összegből sokat mondok, 
ha 2 írt 70 kr. esik a tagilletmények előállítási költsé-
geire. Vájjon lehet-e a mai viszonyok között a mieinkhez 
hasonló irodalmi termékeket ivenkint három krajczárért 
előállítani ! ? Már akkor, midőn a tagok száma az eddig 
elért legnagyobb magasságban, 8-ik ezerben mozgott, 
már akkor"konstatáltatott e helyről, hogy a tagdijak a 
tagilletmények költségeit nem födözik. Azóta, a hanyatlás 
nehéz évei multán, folytonos emelkedéssel ismét az 5-ik 
ezerbe jutottunk, tehát még elég távol vagyunk az egy-
kori magasságtól, — s emellett a köteles 90 iv helyett 
évről-évre sokkal többet adott a társulat, ugy hogy p. o. 
csak az utolsó 3 év alatt a többlet 91 ivre megy, vagyis 
évenkint több mint 1/3 részszel haladja fölül a köteles 
mennyiséget. 

24* 
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M. t. nagygyűlés! A Sz.I . -T. elnöksége és igazg. 
választmánya soha sem feledte, s nem is fogja feledni, 
hogy e társulat nem nyerészkedésre, nem vagyongyűjtés 
végett alakult. Bizonyság erre egész eddigi eljárása ; 
bizonyság különösen az a liberalitás, melyet az igazgató-
választmány az ajándékkönyvek osztogatásánál tanusit. 
Nem a hiu dicsekvés, hanem a „sic luceant opera vestra" 
kivánja fölemlítenem, hogy a lefolyt év alatt több mint 
20 ezer példányt osztatott el a társulat a jándékba; s a 
három utolsó év alatt, mig a tagilletmény többlete épen 
egy negyedik évi tagilletményt tett volna ki, azalatt 
különféle intézetek, olvasó körök s leginkább szegény 
iskolások számára több mint 60 ezer példány könyvet 
osztott el ajándékba. 

De hát ez igy van, m. t. nagygyűlés, még sem 
tudom elhitetni magammal, hogy ezen állandó, sőt a tag-
illetmények drágulásával egyenlő arányban növekedő teher, 
melyet a társulat egyéb jövedelméből kénvtelen födözui, 
nem hiszem, mondom, hogy ez a teher semmi veszélyt 
sem rejtene magában ; nem hihetem, hogy ily állandó 
minus a rendes bevétel és rendes kiadás rovatainak viszo-
nyában, normális állapotnak volna mondható. 

Szó sincs róla, m. t. nagygyűlés, hogy valami közel 
álló veszélyre gondolnék. Hiszen az idei költségvetés, 
melyet ma van szerencsénk a m. t. nagygyűlés jóváha-
gyása alá terjeszteni, derült képével maga megczáfolna 
minden ilyen aggodalmat. íme, a központi kezelés ter-
hei szaporodtak; tisztviselőink és a szolgaszemélyzet java-
dal m B/Z âSât egy év előtt oly összegekre emeltük, hogy e 
tekintetben bármely magán társulattal kiálljuk az össze-
hasonlítást ; tetemes összegek vannak fölvéve a jelzett 
irodalmi befektetésekre is, melyeknek gyümölcsözésére 
csak későbbi évek számithatnak : és ez a költségvetés 
mégis 11,500 frt többlettel záródik; s részemről nem 
kételkedem, hogy ez a kilátásba helyezett többlet is ha-
sonló arányban fog beválni, mint a mult évre előirányzott 
14,900 forint, mely ugyancsak a m. t. nagygyűlés elé 
terjesztett zárszámadások szerint 28,400 írtban valósult. 

A veszélyt tehát, vagy ha tetszik, csak abnormitást 
én abban látom m. t. nagygyűlés, hogy a tagilletménye-
ket, mint szigorúan köteles szolgáltatásaink révén előálló 
tetemes hiányt a társulat tényleg egyéb, üzleti esélyekkel 
kombinált jövedelmi forrásaiból födözi. Ezt a viszonyt 
megszüntetni, vagy legalább az egyensúlyt megközelíteni, 
méltó gondja volt mindig a társulat intéző férfiainak. 
Világos, hogy az évi fölösleg gondosabb kerülése mellett, 
ami azonban csak kis részben orvosolná a bajt — három 
ut vezethetne itt czélhoz. 

A tagilletmények kiállításának olcsóbbá télele volna 
az egyik; — de ez még akkor is, ha saját nyomdát állí-
tanánk, sikerülne-e? igazán nem tudom. A másik volna 
az évi tagdíjnak megfelelő emelése, a mire a mienkhez 
némileg hasonló irod. társulatok példája is bátoríthatna, 
de ami ismét maga után vonná szükségét egy, a mainál 
is kisebb évi dij fizetése mellett osztandó, inkább népies 
tagilletmények rendszeresítésének. A harmadik ut volna a 
mai tagilletmények színvonalának leszállítása, értékének 
csökkenése, erre azonban, ugy vagyok meggyőződve, tár-
sulatunk minden tagja azt fogja mondani, hogy „tertium 

non datur," erről a harmadik lehetőségről ne is be-
széljünk. 

Egy év előtt, midőn a m. t. nagygyűlés bizalmából 
az elnökségbe léptem, azzal a reménynyel kecsegtettem 
magamat, hogy a társulat változott viszonyainak megfe-
lelő, egynémely konkrét javaslatokhoz talán már ezen a 
nagygyűlésen kérhetem az elnökség nevében társulatunk 
közönségének engedelmét. Azonban — talán egyéni bátor-
talanság is — de bizonyára kedvezőtlen körülmények 
okozták, hogy ma, midőn ezt, s az ehhez hasonló refle-
xiókat el nem hallgattam, gyakorlatilag mindössze csak 
az a czélom lehetett : meggyőzni a m. t. nagygyűlést 
arról, hogy a haladó idők és változott viszonyokhoz ké-
pest szükségesnek mutatkozó intézkedések előkészítéséhez 
nemcsak a kellő érzék, hanem a komoly gondoskodás is 
megvan a társulat intéző köreiben. 

Es valahára befejezésül, ha ugyan a m. t. nagygyű-
lés részemről igen is kíméletlenül fárasztott türelme 
megengedi még néhány perczig szólanom, alelnöki jelen-
tésem befejezéseül hadd emlékezzem meg társulatunk 
legifjabb, de fontosságra és tekintélyre nézve legelső 
intézményéről, a tud. és irod. osztályról. 

Elmúlt 3 éve már, m. t. nagygyűlés, hogy társula-
tunk tud. és irod. osztálya, melyben az alapszabályaink 
eredeti térvezetében úgynevezett „dolgozó tagok" osztálya 
valósult meg, — három éve már, hogy e fényes neveket 
egyesítő testület megalakult és megkezdte működését. 
Nagy dolgoknál a kezdet nehézségei is mindig nagyobbak. 
A vérmes reményeket, melyekkel az osztály megalakulását 
üdvözöltük, a 3 éves működés — én legalább ugy ítélem, 
hogy — nem egészen váltotta be ; a minek oka bizonyára 
nem az osztály tagjaiban, hanem inkább a tulcsigázott 
várakozásokban, s talán még az osztály első szervezetében 
is keresendő. 

Ez utóbbira vall az osztálynak a mult év folytán 
hozott abbeli határozata is, melylyel ügyrendjének a 3 
évi tapasztalatokhoz képest leendő reformálására bizott-
ságot küldött ki. 

Mindamellett az eddigi, s nevezetesen a legközelebb 
mult évi működése is becses eredményekre hivatkozhatik. 
Az osztálygyüléseken hallott érdekes felolvasások s a 
társulat megkeresésére adott bírálatok mellett csak a 
filozofiai propedeutika érdekében tett ujabb lépéseket, s 
a II. szakosztálynak a reá bízott tört. okmánytár elő-
munkálatai körül tett fáradozásait említem és a Kath. 
Szemléről imént adott statisztikához még azt a megjegy-
zést, hogy a 68 munkatárs közül 35-öt az osztály tagjai 
között tisztelünk. 

Az uj tagok ajánlása az osztály részéről ez idén is 
szabályszerűen megtörtént, valamint a társulat igazgató 
válaszmánya is a legutóbbi ülésén megejtette a választást. 
Ez utóbbi aktusnál azonban oly formai hiba történt, mely 
csak utólagosan tűnt ki, mikor helyrehozására máig már nem 
volt többé alkalom, s a mely formahiba mellett nem vélte 
az elnökség a nagyméltóságú védnöki kar megerősítése 
alá terjeszthetőnek magát a választás eredményét sem. S 
ezen okból kérnem kell a m. t. nagygyűlést, méltóz-
tassék megengedni, hogy napirendünk 3. pontja ez alka-
lommal egyszerűen elejtessék. Az igazgatóválasztmány 
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legközelebbi ülésében jóvá fog tétetni a pusztán formai 
hiba, s ezután a választás eredménye is szabályszerű meg-
erősítés alá lesz terjeszthető. 

Mindezeknek talán fárasztó, de őszinte előadásával 
véltem, m. t. nagygyűlés, alelnöki kötelességemnek meg-
felelni. És most — mindenek fölött hálát adva Istennek 
— fiúi hódolattal és mély tisztelettel kérem a nm. védnöki 
kart, s társulatunk egybegyűlt közönségét, hogyha netán 
vékony eredmények mellett a jóakaratot is kegyes figye-
lembe véve, jelentésemet tudomásul venni méltóztassék. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, márcz. 24. Beksics et eomp. pro domo 
sua. — 

Beksics Gusztáv orsz. képviselő, hajdan pécsmegyei 
klerikus, tehát exklerikus, a Tisza-aera rabiátus röpirat-
irója, legújabban a dunántuli közművelődési egylet min-
denese, a ki a mindent legjobban tudni akarás mániájában 
szenved, legutóbb „Febronius" bőrébe bujt s onnan 
intézett legújabb röpiratában támadást a magyar katb. 
papság és egyház ellen. Támadása abban kulminált, hogy 
a klérus politikai jogainak elkobzását javasolta. Ugy 
látszik, a keserű pohárból, melyet nekünk, általa oly hőn 
szeretett papoknak készített, a saját ajkaira cseppent 
néhány keserű csepp, mert most legeslegujabban már édesí-
teni kezdi a gyűlölet poharának keserű tartalmát s oda 
kezdi magyarázni támadását, hogy ő tulajdonképpen jót 
akar a kath. egyházzal: mert mikor ő a katholikus auto-
mia, vagyis a kath. egyháznak a jelenlegi kormányhatalom 
nyomasztó gyámkodása alul való kiszabadítása mellett 
mind élénkebben mutatkozó mozgalommal szembe száll: 
ő „az episcopatus teljes, tehát nemcsak hitelvi hatalmát" 
védi, tehát katholikusabb az autonomiát követelő összes 
katholikusoknál ; midőn pedig a papság politikai jogainak 
oly értelemben való elkobzását proponálja, hogy pap 
ezentúl a törvényhozás tagja ne lehessen: akkor az ő 
keze ebben a politikai papgyilkosság bűnében tiszta és 
ártatlan, mert hisz a papi status incompatibilitását, „nem 
ö találta fel," hanem az angolok, a kik az ő „alsó 
báz"-ukból minden felekezet lelkészeit, még az állam-
egyházéit is, rég kizárták. Üsse tehát a magyar kath. 
egyház, ha tetszik neki haragudni, azokat a gonosz ango-
lokat, ne őt; mert hiszen ő nem találta fel a papi status 
incompatibilitását a parlament alsó házában való ülhetés-
sel ; ő — nem tett egyebet, mint hogy ezt „az eszmét 
elfogadta." 

Oh szemfényvesztő képmutatás, óh „episcopatust védő" 
drágálatos Beksicsianizmus : mily könnyen kifürkészhetők 
a te utaid, mily nevetségesek a te mosakodásaid, milv 
gonoszak a te szándékaid ! Lamennais és Montalambert 
tanaival hozza összeköttetésbe a magyar kath. papságnak 
legújabb felpezsdülését, mely a hires febr. 26-iki rende-
letben nyilvánuló „magyar királyi miniszteri katholicitás" 
posványából az igazi katholikus egyházi szabadság, Önál-
lóság és autonomia jogos és köteles színvonalára akarja 
kiemelni a kath. egyházat Magyarországban! Az egyház 
szabadságának hősies védelmében kifejtett ama parlamenti 

tevékenység pedig, melyet a német és belga katholikusok 
az ő törvényhozó testületeikben oly világraszóló példaadással 
meghonosítottak, Beksics ur szemében gyalázatos, elijesztő 
példa ! 

Ugyan hát mi az eszménye Beksics urnák; igen. 
mi a czélja a magyar kormányférfiaknál kisértgető Bek-
sicsianizmus szellemének ? 

Legújabb mosakodásában elárulta maga Beksics. 
Midőn tisztázni akarta magát előttünk katholikus papság 
előtt: éppen akkor a meggondolatlanság egy szerencsés 
pillanatában oly feketének tüntette fel az ő exklerikus lel-
két, hogy ennél Voltaire lelke is bizony nem volt feketébb. 
Beksics ur, a Csávolszky kanonok röpirata alkalmából 
kelt mosakodó nyilatkozatában eképp okoskodik: „Az 
incompotibilitás egyszerűen a független véleménynyilvá-
nítás kérdése, mely hogy vájjon megvan-e azoknál, a 
kiket épp a legfontosabb egyházpolitikai kérdésekben 
hitelvek és szubordináczió kötnek," — t. i. a kath. pap-
ságnál, — „erről lehet vitatkozni." 

Eddig a Beksicsiánus incompatibilitási förmedvény 
— indokolása ! 

Erős ingert érzek magamban, hogy az önmagát 
saját ellenmondásában megfogó ostobaság tudományos és 
bölcselkedő komolyságán kedvemre kinevessem. De nem 
merem tenni, mert más részről oly óriási gonoszság, oly 
infernális ellenszenv és gyűlölet nyilvánul a fenti nyilat-
kozatban a kath. hitelvekkel s a kath. egyház egész 
szervezetével és szellemével szemben, hogy itt az ideje, 
nem tréfára venni a dolgot, hanem komolyan előkészíteni 
a kath. nép millióit a kath. egyház ellen Magyarországban 
készülődő halált lihegő támadások visszaverésére. 

Mit mond Beksics a fenti nyilatkozatában ? Először 
is egy igazán ostoba megkülönböztetést tesz és akar Magyar-
országban akklimatizálni. Aztán azt mondja, hogy a kath. 
papság megttirése a képviselőházban a független véle-
ménynyilvánítás kérdése. O a kath. papságot, a melyet 
hitelvek és szubordináczió kötnek, ugy állítja az ország 
színe előtt pelengérre, mint akinek törvényhozói qualifi-
catiója, függetlensége, megbízhatósága fölött disputálni 
lehet. 

Mondja m^g csak nekünk, jó Beksics uram, hát a 
laicus katholikusokat nem ugyanazok a hitelvek „kötö-
z ik"^ , mint a papokat, és vájjon a laicus katholikusok 
és az egyházi hatóság között minden szubordináczió 
megszűnik-e, midőn amazok állami törvényhozókká megvá-
lasztatnak ? Ha a kath. hitelvek és szubordináczió által 
való kötöttség disqualificálja a kath. papságot arra, hogy 
a képviselőház tagja lehessen : akkor az ily szellemtől átha-
tott magyar képviselőházban egyetlenegy hivő és egyháza 
iránt engedelmes katholikusnak, se papnak, se laikusnak, 
nincs helye. Tehát tudja-e Beksics ur, mit mondott és mit 
tett ő ennek az elvnek felállításával, Magyarországban fél-
hivatalos röpiratban proklamálásával ? . . . Proskribálta e 
katholiczizmust, a katholikus hitelvek vallását, a katholi-
kus szellem követhetését Magyarország egész törvényho-
zásából. Mert ha a kath. hitelvhez való kötöttség és az 
egyházi hatóság iránt való szubordináczió azaz engedel-
messég incompatibilis a magyar képviselőházi törvényho-
zás szellemével: a k k o r ugyanaz incompatibilis lesz a többi 
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törvényhozó tényező, t. i. a felsőház, sőt magának a ki-
rálynak törvényhozó szellemével is, — mert a három 
törvényhozó tényezőnek összhangban kell lenni egymás-
sal, különben nem jön létre soha becsületes törvény, ha-
nem minden törvény az által fog csak létre jöhetni, ha 
egyik törvényhozó faktor a másikat vagy rászedi, vagy 
rákényszeríti az ő szellemei szülöttjének elfogadására. 

Összegezzük ! 
Ha a katholikus hitelvekhez és engedelmességhez 

való ragaszkodás incompatibilis a törvényhozásra termett-
séggel a képviselőházban : incompatibilis lesz a főrendiház-
ban, incompatibilis lesz magában a királyban is, vagyis 
Magyarországban katholikíisnak lenni nemsokára csak a 
szolgáknak lesz szabad, utoljára pedig még megéljük, 
hogy valóságos bűn lesz a magyar állam ellen, mint bün 
volt Bismarck bolondsága idejében Németországban a 
német állam ellen. 

Nihil novi sub sole ! Nincs oly absurdum, a mit a 
filozófok ki ne eszelnének és az államférfiak, kivált azok, 
a kiknek egész államférfiusága tintából és papirosból áll, 
— megcselekedni ne tudnának. 

Beksics ur példája mutatja. 
Es az ilyen emberek vezérszerepet játszanak Magyar-

országban és van bátorságuk azt követelni, hogy Magyar-
ország katholikus papsága rájok adja szavazatát! 

Papi önérzet, ébredj már fel nagy álmaidból s csi-
nálj egyszer már alleluját a kath. egyháznak szent István 
koronájának árnyékában ! ? ? 

Éjszak-Amerika, márczius elején. Az isicola-lcérdés 
az Egyesült-Államokban. 

A katholiczizmus jövőjére az éjszak-amerikai Egye-
sült-Államokban a legégetőbb, legkényesebb, legfőbb kér-
dés : az iskola-kérdés. Nemcsak itt, de majd mindenütt 
megindult a küzdelem az iskola-ügy körül a vallásos 
lelkiismeret s a világi hatalom közt ; de a nagy amerikai 
demokráczia körében e küzdelem külön alakot ölt, mely 
megérdemli a figyelmet. A Correspondant legutóbbi szá-
mában De Meaux vicomte e tárgynak igen tanulságos 
czikket szentel, mely teljes világitásba helyezi e fontos 
kérdést. 

A nyilvános iskolák az Egyesült-Államokban sem-
legesek, „felekezet-nélküliek", habár e semlegesség nagyon 
különbözik a „laiczizácziótól", melyet bizonyos európai 
kormányok az iskolák dekrisztianizácziójára gyakorolnak. 
Az Egyesült-Államok köztársaságát a semlegesség elvének 
behozatalára az indította, hogy a keresztény hitvallások 
ott igen sokfélék s különbözők. Egyiküket sem akarván 
sérteni, az állam jobbnak vélte semlegesnek maradni 
közöttük. Azt lehet tehát mondani, hogy a semlegességet 
ott éppen nem sugallja az ellenséges érzület vagy közöny a 
vallás iránt, hanem ellenkezőleg a vallásos hit tiszteletén 
alapszik az. Egyébiránt az iskolából nincs teljesen szám-
űzve a vallásos elem. Megtartották azt a szokást, hogy 
minden osztályban a tanitás előtt a Bibliából néhány 
verset fölolvasnak és valamely vallásos éneket énekelnek. 
Mindazáltal mégis ki van zárva az iskolából mindaz, ami 
a szorosabban vett vallásos oktatást képezi. 

Ez bizonyára kedvezőtlen állapot, melynek sajnálatra-
méltó következményei máris láthatók a figyelmes szem-
lélő előtt. Ha a vallásos semlegességgel kedvező viszo-
nyok közt tapasztalatot kivánunk szerezni, azt megtaláljuk 
az Egyesült-Államokban. Ámde e tapasztalat sem jó. 
Az őszinte hivők bizonysága szerint abból az követ-
kezik, hogy a vallás elmosódik s elvész a gyermek lel-
kéből, vagyis a keresztény érzület elhalványul az u j 
nemzedéknél, ami nagy veszedelem a polgári társadalom 
fennállására. 

A katholikusok természetesen felismerték a ve-
szélyt, melyet ily szellemű iskolai törvények hitünkre 
hozhatnak, és siettek is annak elejét venni az által, hogy 
kath. iskolákat alapítottak mindenütt, hol elegendő segéd-
forrással rendelkeznek. A kath. iskola rend szerint a 
plébániához van kapcsolva: a püspökök kötelezik a plébá-
nosokat s hívőket, hogy iskolát alapítsanak, azt fentartsákT  

s oda küldjék gyermekeiket ; és csak az esetben engedik a 
nyilvános (állami) iskola látogatását, amidőn a családok-
nak nincs más választásuk. Az Egyesült-Államok katholi-
kusai vallásos iskolák állításával nagy eredményt vívtak ki. 

1889-ben 3194 hitközségi iskolával birtak s 633,238 
tanulóval. Ha tekintetbe veszszük, hogy a plébániabeli 
hívek által alapított s fentartott ez iskolák nagyobbrészt 
csak harmincz év óta alakultak, nem lehet megtagadnunk 
csodálkozásunkat az éjszak-amerikai fiatal egyház termé-
kenységétől. Másfelől azonban ha megfontoljuk, hogy az 
Egyesült-Államokban mintegy 8000 kath. plébánia van 
tíz millió hívővel, és ha hozzáveszszük, hogy a 6—16 éves 
iskolaköteles ifjúság száma a kath. lakosság ötödét vagyis 
két milliót teszen: látjuk, hogy a plébániáknak több mint 
fele, és a kath. iskolás ifjúságnak több mint egy har-
mada meg van fosztva a hitvallásos iskolától. Ezért a 
püspökök mindent megtesznek, hogy ezeket szaporítsák. 

A kath. iskolák legnagyobb része vallásos kongre-
gácziók kezén van és pedig a keresztény iskolafivérek s 
szürkenénikék kezén. Az iskolák magas színvonalon álla-
nak és műveltségi fokozatuk megfelel az állami iskoláké-
nak ; miért a köszönet a püspökök szorgos gondoskodását 
illeti, melylyel a tanítóképzőkben a legmagasabb igénye-
ket alkalmazzák és a leendő tanitók- s tanítónőktől szi-
gorú vizsgálatok által szerezhető képesítést követelnek. 

A fennálló iskolai törvények szintén némi nehézsé-
get tartalmaznak a katholikusokra nézve. E törvények 
biztosítják ugyan számukra a szabadságot, de másfelől 
igen nagy egyenlőtlenséget állítanak föl katholikusok és 
protestánsok között. Az állami iskolák ugyanis az összes 
adófizetők, tehát a katholikusok pénzén is tartatnak fön, 
de hasznukat nem élvezik mind ; és a katholikusok kettős 
terhet kénytelenek viselni, amidőn adójuk utján hozzá 
kell járulniok a közös, vagyis állami iskolák fentartá-
sához és azonfelül saját hitvallásos iskoláik költségeit is 
viselik. Ez oly teher, melyet a protestánsok nem ismer-
nek, mivel nagyobb részük megszűnvén határozott vallási 
dogmákat vallani, megelégednek az állami iskolákkal. 

Amint ez állapot mind hosszabbra nyúlik : a protes-
tánsok s az állami iskolák sokat megtakarítanak s igy 
erősbödnek, addig a katholikusok hová-tovább érezni 
kezdik a kettős teherviselés következményeit, melyek szá-
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mos más közművelődési vagy emberbaráti vállalkozás 
létrejövetelét hátráltatják. Minthogy pedig elvitathatatlan, 
hogy a kath. iskolába járó közel hétszáz ezer tanuló milliók 
meg milliókra rugó kiadást okozna az államnak s adó-
fizetőknek, ha állami iskolákba jelentkeznék, melyeknek 
számát ekkép legalább négyezerrel emelni kellene ; mint-
hogy tehát elvitathatatlan, hogy az állam s protestáns 
adófizetők ugyanannyit megtakarítanak: a katholikusok 
joggal igényelhetik, hogy az állam által a közös, semle-
ges iskoláknak nyújtott pénzsegélyt arányosan ossza meg 
a katholikus iskolákkal a tanulók számarányához képest. 
E követelés jogosságához kétség nem férhet ; mégis a 
kormány csak a semleges iskolákat részesiti mindennemű 
kedvezményekben, a hitvallásos iskolák teljes kizárásával. 

Lehetséges, ugy vélekedik De Meaux vicomte, aki 
sok ideig tanulmányozta az éjszak-amerikai viszonyokat, 
hogy e kérdésben viszály támad a katholiczizmus s az 
államkormány közt ; de teljes bizalommal lehetünk a ka-
tholikusok bátorsága s állhatatossága, valamint az éjszak-
amerikai demokrata nagy köztársaság vezérlő férfiainak 
igazságérzete iránt. 

Iskolaügyi kulturharcz szinte lehetetlen a szabad s 
független Éjszak-Amerikában; ez csak az ál-szabadelvü-
séggel takarózó, de valójában zsarnokoskodó párturalmak 
nyűgét s igáját viselő megvénhedt Európában 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

NAGYPÉNTEKEN. 

A keresztnek szent tövében, 
Megbénulva keservében, 
Áll a gyötrött Szűz x\nya. 

Átkarolja a keresztet, 
Szive vérzik, szive reszket ; 
Végtelen nagy bánata. 

Drága Fiát elveszíték, 
Meggyalázták, fölfeszíték 
A kegyetlen gonoszok. 

Föld megnyílott, szikla szédült, 
A természet elsötétült, 
Egész világ zokogott. 

Iszonyú volt, vérlázi tó, 
Kínok örök lángját szító, 
A bírák nyers közönye ! 

S a vádlóknak, a bakóknak, 
A lelketlen árulóknak 
Jézust sértő özöne ! 

Es Mária látta mindezt ! 
Krisztus vére folyni mint kezd : 
Látta, nézte szótlanul. 

Kit méhébe csoda plántált, 
A kit áldott keble táplált : 
Fiának szent vére hull ! 

Nincs több ilyen gyász a földön, 
Végtül végig mindörökkön 
A sajgó kínt érezi. 

Bár nevéből rózsák nyílnak, 
S dicsősége fényes csillag: 
Szívét tövis vérezi! 

Tekints szegény, tekints árva 
A Szűz Anya fájdalmára, 
Nincsen ehez fogható ! 

Nézd keservét, lásd gyötrelmét — 
S tűrje békén szíved, elméd, 
A mit Isten rád kiró ! 

Bűnösöknek menedéke, 
Szenvedőknek égi béke 
A Te szíved, Mária ! 

Oh légy vára bánkódóknak, 
Oh légy őre küzdő jóknak, 
Fejeden a glória ! 

Néma búban lelket enyhíts, 
Terhet, gondot megkönnyebbíts, 
Ömlenek bár könnyeid. 

Te, kit ily nagy gyász tör össze, 
Oh Mária, Te kötözd be 
A világnak sebeit ! 

Rudnyánszky Gyula. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
- f Az orsz. katholikus tanitógyülés ügyében ugy 

látszik, hogy fordulat kezd beállni. A Kalocsai Néplap 
legutóbbi száma közli Majorosy János püspök, érseki 
helynöknek a kalocsai érsek megbízásából Konilóssy Fe-
renczhez irt értesitését, melyben ki van jelentve, hogy a 
kalocsa-egyházmegyei katholikus tanitók hivatalosan nem 
vesznek részt az ez évi augusztus hónapra tervezett kath. 
tanitógyülésben. Rámutat az értesités arra is, hogy mi 
uton kellene előkészíteni egy ily országos tanitógyülést, 
mely történeti ut mellőzése, aggodalmakat keltett a bibo-
ros érsekben a tanitógyülés sikere felől. A főpásztori levél 
szövegéből vesszük át a következő részt : „Ezen nagyon 
is jogosult aggodalmakat még inkább növelni képes azon 
rengeteg tárgysorozat, mely a Nagyságod által kontem-
plált országos tanitói nagygyűlés tanácskozmányának téte-
leit foglalja magában. Mennyiségileg és minőségileg oly 
sok és nagyfontosságú tárgy tüzetett abban ki, hogy 
annak kellő megbeszélése, minden oldalról való megvilá-
gítása és eldöntése egy, csak néhány napra összehívható, 
nagy testületnek idejét, êrejét és képességét teljesen 
túlszárnyalja, sőt ily nagyfontosságú kérdéseknek komoly 
megoldását egyenesen a képtelenségek világába tereli. Mind-
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ezek után Ö Eminencziája bizton hiszi, hogy Nagyságod 
bölcsesége belátván a megindított mozgalomnak a terve-
zett alapon való czéltalanságát, sőt veszélyes voltát, elfo-
gadja Nagyságod 0 Eminencziájának azon tanácsát, bogy 
az országos tanitói nagygyűlés helyesebb szervezkedésének 
és hasznos működésének biztosítása végett múlhatatlanul 
szükséges azon alapra helyezkedni, melyet jelen válaszá-
ban egyedül czélhozvezetőnek jelezett és kifejtett." 

V E G Y E S E K . 
*** Gróf Batthyány Lajos főispán és főrendiházi 

tag beszédére, melyet a protestcms nyeremény-kölcsönről 
szóló tvjavaslat ajánl EiS&iYEL a főrendek előtt f. hó 16-ikán 
mondott, vissza kell térnünk, még pedig azért, mert az 
a beszéd, a mint egész ténorja és a „P. H." által hozzá 
irt kommentár mutatja, mintha olyasvalami félhivatalos 
enuncziáczió akart volna lenni egy főispán ajkain, szem-
ben azzal a magyar nemzeti katholikus politikával, a 
melynek zászlótartójául az ország 9 millió katholikusa 
büszkén gr. Zichy Nándor urat tiszteli s a mely a mult 
és jelen idők tanulságain okulván, el van tökélve, hogy 
megtanit mindenkit arra, hogy mit tesz az, katholikus 
önvédelmet provokálni. Batthyány L. gróf ur a protestáns 
nyeremény-kölcsön ügyébe bajánál fogva bele vonszolta a 
kath. autonomia ügyét is. S ez a körülmény a legcsattanó-
sabb bizonyíték az iránt, hogy bizonyos helyen van valami, 
a mit nekünk katholikusoknak tudtunkra akartak adni s 
erre a prot. nyeremény-kölcsön ügyét tartották éppen 
alkalmasnak. Igazán bámulatra méltó ügyesség, akarom 
mondani bátorság az idearum associatio terén a legsze-
parátabb dolgoknak egy füst alatt való elmondásában ! A 
nemes gróf ur államférfiúi bölcsesége és hozzánk katholi-
kusokhoz intézett monituma abban kulminál, hogy sza-
vazzuk meg a 3 milliót a protestáns autonómiának, mi 
pedig katholikusok legyünk büszkék az apostoli királyi 
„czim"-re, a melyből, úgymond «nagy és becses jogok 
erednek, melyek talán sehol sem teszik oly kevéssé szük-
ségessé a katholikns autonómiának kifejlesztését mint 
éppen nálunk." Nos, mi megértettük a monitoriumot ; de 
legyen szabad kijelentenünk, hogy nem estünk ám a fejünk 
lágyára, hogy a szappan-buborékot bölcs tanács gyanánt 
fogadjuk s gimplik módjára lépre menjünk. Igen is, mi az 
apostoli királyi czimre büszkék vagyunk ; de abból nem-
csak jogokat látunk eredni, hanem kötelességeket is. S mi-
vel a jogok gyakorlását látjuk ugyan, de a kötelességek 
közöl különösen a legfőbb, a kath. hit védelmének gya-
korlását egyátalában már régóta nem látjuk, sőt a törvény-
hozást és kormányt egyenesen a hittiprás porondján 
látjuk tetszelegni : bátrak vagyunk már most és ezután 
egyre erélyesebben követelni, hogy a kormány kath. val-
lásunk szabadságát vagyis a mi alkotmányos törvényeink, 
és királyi eskük által biztosított katholikus autonómiánkat, 
éppen az apostoli királyi patronatus kötelességeinek aka-
dálytalan gyakorolhatása szempontjából is, — mennél 
előbb, s mennél izmosabban kifejlődeni engedje. 

— Két püspök mondott búcsúztató beszédet Windt-
horst felett. Az elsőt Berlinben mondta Kopp boroszlói 
hg püspök, a másikat a hannoveri Mária-templomban, a 
hol Windthorstot sirba tették, mondotta a hildesheimi püs-
pök. Igy tiszteli meg az egyház az ő hiveit, kik az ő 
védelmében igazán hivek levén, nagyokká, világhírű fér-
fiakká emelkednek. Mind a két püspöki beszédet a világ 
legnagyobb katholikus parlamenti debatterjáról — kö-
zölni fogjuk. 

— Ez is rendkívüli dolog, rendkívüli szolgálatok 
hatása : A német birod. gyűlés és a porosz országgyűlés 
centrum-pártja együttes részvétiratot intézett Windthorst 
özvegyéhez. Nő az egész világtörténelemben ritkán része-
sült ily nagybecsű kitüntetésben. Azt mondja a katholi-
kus Németország hatalmas politikai képviselete Berlinből, 
hogy a német centrum-párttal együtt „örök hálát" mond 
Windthorst özvegyének „Németország katholikus népe, 
sőt az egész katholikus kereszténység, széles a világról." 
Gondolatnak is fenséges, hát még valóságnak! És ezt a 
tiszteletet, ezt a hálát egy nő aratja. Miért ? Mert hitvesi 
kötelességeit, hitvesi támogatását boldogult férje mellett 
oly lelkesen és állhatatosan teljesítette, hogy férje egészen 
a közügyeknek szentelhette nagy lelkének minden tehet-
ségét. A házat ő vezette s férjét egészen a közügyek 
terére utasította szíves hitvesi gondoskodásával. Sok ily 
keresztény lelki nőt adjon Isten a keresztény világnak, 
különösen Magyarországnak : akkor férjeik meg fogják 
védeni a vallást, a tudományban és az életben, a trónok 
zsámolya és a törvényhozások sorompói előtt egyaránt. 

— A katholikus középiskolák katholikus jellegét nem 
kis veszély fenyegeti azon rendelettel, a melyet a tan-
ügyi miniszter a napokban kibocsátott. E rendelet meg-
nyitja az intézetek termeit a felekezetek hittanitásának is. 
E rendelettel szemben édes-keveset tehetnek az egyes 
gymnasiumi igazgatók. Itt a püspöki karnak kell felszó-
lalni ; mert ez következményeiben nagyon egyengeti a 
vallási indifferentismus előtt az utat, sőt, ha ideje korán 
résen nem lesznek, oda jutunk, hogy nemcsak a katholi-
kus, de még a többi hittan is, tehát a vallástanitás 
általában, ki fog szorulni a középiskolából. Uj nemzedék 
fog felnőni vallás- és erkölcs nélkül. Kit fog ezért a mu-
lasztás vádja érni ? (Veszpr. Közlöny). 

— Fenomenális dolgok. Kopenhágában, Dánia fővá-
rosában, Lange dömés atya predikáczióira oly tömegesen 
tódultak a protestánsok is, hogy helyet már órákkal előbb 
kellett lefoglalni sz. Anszgár templomában. Hasonló eset 
történt Budapesten a IV. ker. szentferencziek templomában 
Hock János nagyböjti konferenczia-beszédei alatt. Feltű-
nést keltett a protestánsok ide tódulása. — A szónokság 
nagy Isten-adománya. Körül kell azt vértezni nagy ta-
nulmánynyal s táplálni imával és isteni szent malaszttal 
— s aztán se jobbra se balra nem tekintve gyümölcsöz-
tetni százas, ezres kamatokkal a lelkek igazi megtérésére 
és üdvére. Hock képviselő ur sok jót tehet a szószéken, 
ha beáll sz. Pálhoz az ige szolgálatába. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

A l l e l u j a ! 

Mily régi, és mégis mindig mily uj, mily 
üde és mily friss üdvriadás az emberiség életén 
át, mint akárcsak a meleg tavaszi szellő fuval-
lása, mely minden esztendőben meg-megnjnl , 
hogy nj életet keltve uj virulást hintsen szét a 
természetre ! 

„Feltámadt Krisztus e napon, a l le lu ja ! . . . " 
Én lá t t am kisdedeket, a kik még alig tanul tak 
meg beszélni magyarul, és máris kiál l tak a fel-
nőttek és értelmesek közé egész lelkesedéssel 
énekelni a lelki életnek ezt az előttük még 
érthetetlen hymnuszát, az ő még érthetetlenebb, 
idegen származású allelujájával. Eszembe ju to t t ak 
e látványnál az í rásnak szavai: „Ex ore infan-
t ium et lactentium, Domine, perfecisti laudem." 

„Coeli enar rant glóriám Dei," az egész nagy 
mindenség hirdeti az Isten dicsőségét, és az Ur 
dicsőitése ki tör a kisdedek, sőt a szopósak a jkain 
is, ha ő ugy akarja . És ő maga is csakugyan 
kivánja, akarja, hogy már a kisdedek is hirdes-
sék az ő nevét és jóságos cselekedeteinek, ve-
lünk mívelt magas jótéteményeinek elismerésre, 
hálára édesgető dicső létét és számba nem ve-
hető áldásait. 

Mily fenséges látvány, mily dicső uralko-
dása a keresztény vallásban nyilatkozó isteni 
erőnek az emberi nem, az emberi természet 
egész alkotása fe le t t ! 

Hajh de uj korszak kezd, lelki homályt 
árasztva szét, Magyarországunkra ráborulni. Eb-
ben az uj korszakban az uj keletű óvó iskolákban 
ugyanis aligha lesz szabad a kisdedek ajkainak 
allelujára megnyilniok, mer t hisz az emberiség 

egy igaz, egyedül fenséges és üdvözitő keresz-
tény vallásának ez az allelujás hymnusza a kis-
dedek előtt még „ér thetet len" ima és hozzá még 
erősen „felekezeti" is, a mit, t. i. a felekezetiségi 
különbségeket ők természetesen még kevésbbé 
érthetik meg, mint a t i tkos értelmű szent héber 
nyelvből örökségül reánk marad t alleluját. 

Vájjon mitévők legyünk ebben az uj kor-
szakban mi, kik a kisdedek a jka i t is, a termé-
szettől és magától az Istentől tanulva, alkalmato-
saknak Ítéljük az Ur dicsőségének — elbeszélésére, 
hirdetésére és megéneklésére % ! 

Ugy van, mitévők legyünk mi keresztények, 
mi katholikusok, kik a keresztény vallást a 
maga ős eredeti és apostoli teljes egészében 
valljuk és követ jük?! 

Há t nyugodtan folytassuk a keresztény val-
lás providencziális u t ján az őseinktől öröklött 
járást , tudva azt, hogy „hominum commenta 
delet dies, na turae autem judicia confirmât." 
Arany János kisded fia bizonyára nem érté 
még, midőn édes a ty ja azt i r ta örökbecsű köl-
teményében neki, hogy „tegye össze kezecskéit;" 
és Arany János ezt mégis megirta, és ére t t 
emberi észszel nem félt megkövetelni fiától, 
hogy tegye össze kezecskéit, ha imádkozik, bár 
még nem tudja, hogy mér t teszi össze kezecskéit, 
midőn imára nyilnak meg ajkai. És vájjon me-
lyik kisded ér t i meg, hogy mit beszél, midőn 
azt mondja ki ajkaival legelőször, hogy „édes 
a tyám", „édes a n y á m " : és mégis mily vad szivű 
s éretlen eszű szülőnek kellene annak lennie, a 
ki nem örülne, hogy gyermeke őt már igazi és 
teljes nevén tud ja szólítani, habár még nem éri 
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fel észszel, a mit felfakadó ajkain szeretete 
zsenge adománya gyanánt legelőször elrebegett?! 

Maradjunk meg tehát a régi, vert és kipró-
bált nyomokon, és hirdessük ma, felnőttek és 
kisdedek, értelmesek és értelmetlenek, hálánk 
és lelkesedésünk kitörő hevével, — az emberi-
ségnek legbecsesebb örömhirét, a keresztény 
vallásnak mindeneket betetőző igazságát, az 
emberi szellem erkölcsi szabadságának és igazi 
halhatat lanságának — örök érvényű e magna 
chartáját : 

„Feltámadt Krisztus e napon, 
Alleluja/" — 

A kiknek ez a „felekezeti" ima talán nem 
tetszik, kérem, tegyék meg azt a szivességet 
magukkal és tekintsenek szét az egész világon, 
és látni fogják tüstént, hogy ott és nem másutt 
van a czivilizáczió, az emberiesség és műveltség 
határa, a meddig a halottaiból fel támadott Krisz-
tus hitének allelujája zeng tavaszkor az uj életre 
kelő természet fölött. S minthogy én pap va-
gyok és magyar: jól van, hát hallják a papot 
és a magyar embert ily kérdések eldöntésénél 
talán csekélylő uj keletű, hazafiak — egy világi 
és idegen, franczia statisztikus szakszerű tanul-
mányainak eredményét francziá'ul : 

„L'ère du Christ, — mondja Louis Desgrand, 
a lyoni földrajzi társaság alapitó-elnöke, —*) 
a tracé sous ce rapport — t. i., hogy az egész 
világ műveltségének jelenleg centruma a keresz-
tény Európa, — dans la vie des peuples une 
ligne de démarcation particulièrment saillante." 

„Le foyer de la civilisation, jusqu'alors 
établi en Orient, près du berceau du monde, 
paraît s'être désormais invariablement fixé dans 
l'Occident, et, depuis des siècles, nous assistons 
à ce remarquable mouvement d'expansion qui 
pousse les populations européennes à se repandre 
dans toutes les parties du monde pour y porter 
la vérité, l 'industrie, le commerce et les arts." 

„Ceux que les Orientaux appelaient, il y a 
vingt siècles (tehát Krisztus előtt), les barbares 
d'Occident, vont aujourd'hui porter la lumière 
dans le monde entier, tantôt les armes à la 
main comme le croisé (keresztes hadak), tantôt 
sous l ' inspiration de la foi, de la charité ou de 
la science, comme les missionaires, les savants 
et les explorateurs, tantôt enfin sous l'impoul-

!) De l'influence des religions sur le développement écono-
miques des peuples. Paris, 1884. 2. 1. 

sion des besoins et des intérêts économiques, 
comme les navigateurs, les commerçants et le3 
industriels." 

Egész könyvét azután annak szenteli ez a 
nagyérdemű franczia geográfus, ez a nem pap, 
hanem világi férfiú, hogy bebizonyitsa statisztikai 
adatokkal a kezében, hogy az európai Nyugat-
nak ez a bámulatos világuralma — a keresztény 
vallásban gyökerezik. Egyébiránt — talán lesz 
sulyja ennek is — már b. Eötvös József kon-
statál ta a XIX. század uralkodó eszméiről irt 
müvében, hogy „minden, a miben Európa népei 
az ő nem keresztény kortársaikat, sőt az ókor 
összes népeit felülmúlták, mind az — a keresz-
ténységre vihető vissza." 

És igy — nem férhet hozzá kétség — csak-
ugyan addig terjed a civilizáczió, ameddig Krisz-
tus fel támadásának örvendetes eseményét alle-
lujás hymnuszszal dicsőiti az emberiség. 

Az egész világ, a világtörténelem egész 
óriás folyama tehát a mellett tanúskodik, hogy 
felnőttek és kisdedek, értelmesek és értelmetle-
nek, királyok és polgárok, világ urai és koldu-
sok, buzgón, büszkén és örömünk határ t nem 
ismerő lelkesedésével énekelhetjük ma: 

BFeltámadt Krisztus e napon, 
Alleluja!" ,. . 
„Salve festa dies, toto venerabilis aevo ; 
Deus infernum vicit, et astra tenet!" 

Isten, meghalva a bűnért, legyőzte a halált, 
legyőzte a poklot, és biztositotta számunkra, — 
ha mi is azt akarjuk amit ő, — a mennyeknek 
örök életét és dicsőségét. 

Alleluja! 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E X I I I . 
EPISTOLA 

AD ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS 

IMPERII AVSTRIACI. 

DILECTI FILII NOSTRI 

ET VENERABILES FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOL1CAM BENEDICTIONEM. 

In ipso supremi Pontificatus, quo providens Deus 
Nos auxit, exordio, universitatem catholici orbis contuen-
tes, habuimus equidem quod laetaremur tam multa esse 
tamque egregia in omni recte factorum genere vei studia 
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vei opera, in quae, Deo iuvante, sacri pastores et uter-
que cleclus fidelesque homines sedulo incumberent : neque 
tarnen sine acerba fuit aegritudine conspexisse Ecclesiae 
hostes, pessimo foedere coniuratos, moliri ac tentare om-
nia, ut admirabile istud aedificium, quod perfugio bumani 
generis ipse extulit Deus, convellerent atque adeo, si fieri 
posset, exscinderent. — Quae nimirum longe lateque in 
Ecclesiam Christi ardet dimicatio, etsi variis pro varietate 
locorum artibus armisque exercetur, hanc demum unam 
habet eamdemque rationem belli praescriptam : a familiis, 
a scholis, a legibus, ab institutis vestigia religionis de-
lere omnia, Ecclesiam ipsam facultatibus suis et insigni 
qua pollet in commune bonum virtute spoliare, pernicio-
sissimam errorum pestem in omnes venas domesticae 
civilisque communitatis infundere. Ab adversariis iam ni-
hil non tentatum est, infinita licentia ; qui plurimi acresque 
iti jura, libertatem, dignitatem Ecclesiae, in Episcopos 
omnesque cleri ordines, in auctoritatem maxime et prin-
cipatum romani Pontificis invaserunt. Ex tantis catholico 
nomini iniuriis illatis, multa in nationes ingentiaque mala 
profluxerunt et profluunt: in iis dolendum, ut serpat 
latius opinionum perversitas, comitesque improbitas et 
seditio spiritus tollant, atque inde rebus publicis impe-
riisque pericula impendeant quotidie maiora. Neque alia 
sane erant consecutura ; nam debilitato, eove deterius, 
reiecto firmissimo civitatis praesidio, religione, quae una 
homines et recte commonendo et salutariter deterrendo 
vere potest in suo quemque officio retinere, nutant con-
tinuo et labefactantur ipsius fundamenta civitatis. 

Haec Nos, nulla dimissa occasione, gravibus litteris 
palam denuntiavimus et iis qui cum potestate praesunt 
et iis qui sunt sub potestate, indicantes alteris religionis 
et civitatis inter se rationes quam arete continerentur, 
alteros adhortati ut divina Ecclesiae documenta iuste co-
lerent diligenterque explerent. Singularis porro fuit com-
pellatio Nostra ad venerabiles fratres Episcopos, quos 
Spiritus Sanctus rectores posuit Ecclesiae Dei idemque 
larga suae gratiae luce perfundit : qui enim, tanquam 
custodes per omnes vigilantes terrarum regiones, in re 
praesenti notarent experiendoque nossent quaenam cuique 
genti sive adhibenda remedia sive insidiae praecavendae, 
iidem profecto adiutores Nobis optimi futuri erant ad id 
quod summis viribus urgebamus, urgemus, catholicarum 
gentium salutem. Sunt autem a Nobis peramplae Deo 
gratiae, quod compellationi Nostrae mira prorsus ex omni 
Episcoporum ordine consensio respondent et sollertia : 
nam, quantum eniti iIii possunt, ingenio et animis, hor-
tation«^ et actione, eo toti spectant ut veritatem catholicae 
fidei tueantur, utque hominum societatem, ad consentaneas 
fidei virtutes revocando, maximis expediant miseriis, ad 
veri nominis prosperitatem adducant. 

In quo tam nobili studii pastoralis certamine 
praeclare quidem fecerunt Austriae Episcopi, et Nobis 
animus gestit debitam Vobis laudem hoc loco tribuere : 
habemus quippe compertum quanta contendatis prudentia 
et assiduitate laborum ad mala quaevis in populo ger-
mina evellenda et ad semina fovenda christianae vitae. 
Imo nuper perlibenter agnovimus, coniunctim a Vobis 
epistolam ad fideles dioecesium vestrarum fuisse datam, 

quae praeclaro Nobis argumento fuit consociatissimas esse 
voluntates vestras quum res est de rei catholicae rationibus 
tuendis. Verum ut firmius constet vigeatque in posterum 
haec concordia, vestraque studia et vires ad unura cer-
tumque finem eodem tramite intendant, nihil Nobis oppor-
tunius fore videtur, quam si quasdam inter ipsos congres-
siones quotannis Episcopi liabeant, ex quibus ea ineatur 
tam efficax sentiendi agendique concordia. Isthaec, quam 
optamus, conventuum ratio nonnullis in regionibus iam 
inducta viget, et fructus adhuc tulit vere laetabiles : inde 
enimvero Episcopis amplior patuit consiliorum copia, robur 
animi confirmatum, studium religionis incensum, haud 
pauca etiam consulta profecta quae rei catholicae multis 
modis utilia contigerunt. — Accedit quod tanta sacrorum 
antistitum coniunctio et consensio non modo eis ipsis 
decus et gratiam apud suos non mediocrem auxerit, sed 
exemplum quoque et invitamentum extiterit hominibus 
laicis vel aliarum gentium, ut concordibus aeque animis 
consulerent, quibus oporteret praesidiis tutelam religionis 
neque minus civilis ordinis laborantis suscipere. — Prae-
terea ab ipsis Episcopis et praeeuntibus et cohortantibus 
multum certe navitatis et ardoris hauserunt catholici, ut 
conventus adsimiles pro nationibus vel provinciis locisve 
aliis cogerent et celebrarent ; idque sane quam providen-
ter factum. Si etenim contra flagitiosi homines, audacia 
praepotentes et numero, sese passim congregant foedera-
tique conspirant ut illis donum fidei, unum omnium 
praestantissimum, et consequentia bona perfide eripiant, 
rectum omnino est ac neeessarium, catholicos, Episcopis 
moderantibus, studia sua omnia viresque consociare ad 
resistendum: qui quidem, in talium coetuum frequentia, 
liberius poterunt et validius sui nominis professionem 
sustinere, hostiles impetus propulsare. 

Res autem ad deliberandum, eaeque magni momenti, 
Episcopis non deerunt congressuris. — Qua temporum 
calamitate afflictamur, id primum petendum curandumque 
esse censemus ut cum hierarchico ordine vincula chri-
stianae familiae arctiore in dies necessitudine constringan-
tur ; ita plane, ut fideles Episcopis suis omni voluntate 
et observantia adhaerescant, quum maxime vero ad Epi-
scopum ecclesiae universae fidem, obtemperationem, pieta-
tem filiorum retineant alacres et profiteantur non timide. 
Velle autem ut romanus Pontifex nulli subsit hominum 
ditioni, sed plene sui perfecteque sit iuris, hoc nempe 
officium quum ad omnes ubique gentium catholicos, non 
ad unam gentem aliquam, sanete pertineat, Episcopi 
idcirco collatis videant sententiis atque opera efficiant, 
ut fidelium studia in eam iustissimam causam erecta 
constent, caleantque ad exitum feliciter maturandum. — Ibi-
dem commode licebit Episcopis consilia inter se commu-
nicare, siqua inciderint ecclesiis suis impeditiora negotia: 
licebit etiam, si de re quapiam expedire visum, commu-
nes litteras et acta evulgare. — Item cleri instituendi 
excolendique cura, quâ nulla Episcopo maior neque ube-
rior, suum in consultationibus locum habebit ; quemad-
modum disciplina et rectio clericorum sacris in seminariis 
ad tridentinas exigenda normas, quibusnam praecipue re-
bus alenda in eis pietas et generosa virtus, quaenam ma-
joribus doctrinis, ut congruenter temporibus floreant, 
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incitamenta adiicienda, in omnique clero quaenam ad am-
pliora animorum lucra sint providenda. — Quod att inet 
ad greges fidelium, tarn multis in periculis insidiisque 
versautes, perroagni intererit varia provehi subsidia quae 
ipsis esse usui possint : de divinis rebus conciones et ca-
techeses, ad homines, aetates, locos bene apposi tas ; pias 
laicorum non uno in genere sodalitates, quas probet lau-
detque Ecclesia ; inviolatam festorum custodiam et reli-
gionem ; ea quoque vel instituta vel opera, unde fidelibus, 
iuventuti in primis, cautiones suppentant a pravitate et 
corruptela, et unde sacramentorum saluberrima consue-
tudo increbrescat ; denique libros, diaria, similia in vul-
gus data, quae ad fidei defensionem faciant morumque 
disciplinam. Qua in re illud magni refer t Episcopis com-
mendare quod iamdiu fovemus animo et f requent i admo-
nitione insistimus, ut hominum catholicorum in scribendo 
edendoque sollertia et meliore ordine tempera ta procedat 
et secundis vigeat incrementis. Eiusmodi scriptis optimis, 
quae vel quotidie vel certis diebus emit tantur , mul tum 
sane in omni gente est t r ibuendum ad utilitates rei sacrae 
et civilis, sive quod eas proxime tu tentur et augeant, sive 
quod adversariorum in ipsarum damna nitentium elidant 
scripta et contagionem impuram coërceant. At vero in 
Austriaco imperio t r ibuendum illis quam plurimum, ubi 
vulgatae ephemerides infensis Ecclesiae hominibus ma-
gnam partem subserviunt, ab eisque rerum copia affluen-
tibus, facilius disseminantur et fusius. Necesse igitur pror-
sus est scripta scriptis concursu non impari opponere, 
a tque ita posse eorum tela retundere, fraudes malas de-
tegere, venena errorum prokibere, iusta officia suadere 
virtutis. Quapropter apte et salutari ter fuerit , si suae pro-
pr iaeque ephemerides, veluti pro aris focisque propugnan-
tes, unicuique sint regioni, eo modo institutae, u t nulla 
in re a iudicio Episcopi abscedant, sed recte studioseque 
cum eius converiant prudentia et voluntate ; eisdem autem 
e t clerus benigne faveat suaeque afferat doctrinae prae-
sidia, et viri quotquot reapse sunt catholici omnem grat iam 
bonamque pro viribus et facultate opem largiantur. Epi -
scoporum sollicitudini et suffragiis alia praeterea se dat 
tuendam insignis causa quam vobis cordi esse intelleximus 
ex litteris quas ad fideles, quibus praeestis, communiter 
dedistis : ea causa est opificum, religionis auxilio maxime 
indigentium, tum ad perfunctionem laborum honestam, 
tum ad levamentum dolorum : quae causa cum illa cohae-
ret, per hos dies agitata ferventer, quam socialem nomi-
nant, et quae, quanto maioribus implicatur difficultatibus, 
tanto curationem postulat praesentiorem. Hue pariter, 
quoad in ipsis erit, si cogitationes Episcopi curasque 
contulerint, si prospexerint ut evangelica iustitiae cari-
ta t isque praeeepta in omnes civium ordines influant 
al teque in animos descendant, si quoquo pacto, aueto-
ritate et opera, infimae opificum conditioni subvenerint, 
perquam optime de religione aeque ac de imperio mere-
buntur. 

Haec igitur et huiuscemodi capita rerum graviora 
in deliberationem veniant per annuos Episcoporum con-
gressus, quos placet inducere. Nobis autem persuasissimum 
-est, omnes in Austria Episcopos his Nostris votis, quae 
sanctum movet religionis studium et Caritas in catholicas 

istas gentes benevolentissima, summa omnes esse volun-
tate et alacritate obsecuturos. 

Interim caelestium munerum auspicem et paternae 
benevolentiae Nostrae testem vobis omnibus, Dilecti Filii 
Nostr i et Yenerabiles Fratres, cunctaeque genti Austriacae 
Apostolicam Benedictionem peramanter in domino imper-
timus. 

Datum Romae apud S. Pe t rum die I I I Marti 
MDCCCXC1, Pontificatus Nostr i Decimo quarto. 

LEO P P . XIII . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa, márcz. 21. As országos kath. tanitógyülés 

kérdéséhes. — 
A hirlapolvasó közönség előtt ismeretes lesz, hogy 

a mult évi általános tanitógyülésnek némely ka th . tagja i 
dr Komlóssy Ferencz országgyűlési képviselő ur elnöksége 
alat t ta r to t t külön gyűlésen elhatározták, hogy a folyó 
év folyamán, augusztusban, országos kath. tanitógyülés 
tar tassék. E czélból ugyancsak dr Komlóssy ur elnöksége 
alat t egy előkészítő bizottságot alakítot tak. 

Az előkészítő bizottság még az őszön megfogalmazta 
ama körlevelet, melyet a magyar püspöki kar nmélt. 
tagjaihoz intézett s mely a kalocsai bíboros érsek ő ke-
gyelmességéhez is e hó elején megérkezett , mely körle-
vélben a nmélt. főpásztorok támogatását kéri a bizottság 
s egyben röviden jelzi ama tételeket (a közokt. törvény, 
a népiskolai s tanitóképző-intézeti tantervek revíziója stb.), 
melyek fölött az országos kath. tanitógyülés határozandó 
lenne. 

Az előkészítő bizottság javaslata szerint a kitűzött 
nagyfontosságú, komoly és hosszú előtanulmányozást 
igénylő kérdéseket az esperes-kerületi tanitógyüléseken 
kellene előbb tárgyalni s május végéig a kerületeknek 
javaslata ikat az előkészítő bizottsághoz beküldeniök. Arra 
nézve, hogy az országos kath. tanitógyülés mely alapon 
jöj jön össze, a javaslat mitsem tartalmaz, csak gyanítani 
lehet, hogy az olyan ősgyülésféle lenne, melyen mandátum 
nélkül mindenki résztvehetne. S mivel az ilyen gyűléstől, 
tekintve az előkészületi idő rövidségét, meg a tárgyalásra 
kitűzött roppantul fontos tárgyakat , kellő eredményt várni 
nem lehet, minden higgadtan gondolkodó s a körülmé-
nyekkel ismerős csak örömmel fogja üdvözölni az alábbi 
főpásztori választ, melyből kitűnik, hogy amire dr Kom-
lóssy ur, bizonyára a legjobb szándékkal törekszik, azt 
kétségtelenül tévesztett uton s igy a siker világos kocz-
káztatásával keresi. 

Szerény nézetünk szerint leghelyesebb leend, ha dr 
Komlóssy ur oda fordí t ja nagy tehetségét és buzgalmát, 
hogy a kath. tanítóegyesületek mielőbb mindenütt meg-
alakul janak s ha ezek meglesznek, akkor könnyen lehet 
majd olyan országos kath. tanitógyülést tartani, mely 
szervezeténél fogva előre is biztosit a siker felől. 

Ngos dr Komlósy Ferencz stb. urnák, a kath. tanitók orss. 
nagygyűlése elökéssitö bizottságának elnöke 

Budapest. 
Kegyelmes főpásztorom ő eminencziája vévén nagy-

ságodnak egy országos kath. tanítói gyűlés érdekében 
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még mult évi november hóban kelt és sajátszerüleg csak 
a f. év márczius havának 6-án ide érkezett megkeresését, 
nekem, mint érseki helynöknek, meghagyni kegyeskedett, 
hogy magas elhatározásáról nagyságodat imitt értesítsem. 

Mindenekelőtt is ő eminencziája különösen hangsu-
lyoztatni óhajtja egy kath. országos tanítói gyűlés esz-
méjének nagy jelentőségét és helyes valósításának sok 
tekintetben kiváló hasznosságát. Épp azért élénk érdeklő-
déssel kiséri mindazon jelenségeket, melyek egy ily nagy-
fontosságú eszme megtestesitésére irányult mozgalomról 
tanúskodnak; és csak örvendeni tud, hogy e czél szolgá-
latában ujabb időben rendkívüli buzgóságot fejt ki éppen 
nagyságod, kinek kiváló tehetségei és nehéz körülmények 
között bebizonyosodott kath. tanférfiui jellemessége iránt 
mindig nagy tisztelettel viseltetett. 

Nincs kétség benne, hogy kath. tanügyünk fejlesz-
tése érdekében, főleg pedig a majdnem minden oldalról 
észlelhető és napjainkban mindinkább fokozódó támadások 
ellenében egy országos kath. tanítói nagygyűlés rendkívül 
jó szolgálatokat tehetne, — az e czélra törekvő mozga-
lomtól várandó eredmény azonban csak ugy leszen elér-
hető, ha a tervezett közgyűlés oly alapon szervezkedik 
és oly irányban működni alkalmas leend, hogy az, t. i. 
a közgyűlés, mint az ország kath. tanítóinak kétségbe-
vonhatatlan képviselője nyilatkozik. Ez „conditio sine qua 
nonu-ja egy valóban kath. tanitói nagygyűlésnek és ilye-
tén természetének és hivatásának biztosítása olyannyira 
elengedhetetlen követelmény, hogy nélküle, adott viszo-
nyaink között, sokkal többet veszélyeztetne bármily nagy 
buzgóság is, mint a mennyit használni képes lenne a 
különben kétségbevonhatatlan jóakarat egymaga. 

Az ilyen nagy körültekintést és alapos előmunkálatot 
igénylő ügynek fontossága és szerfölött kényes terméssete 
lebegett ő eminencziájának szemei előtt már rég időtől 
fogva és okul szolgált arra, hogy főegyházmegyéje nép-
nevelési érdekeinek biztosítása és egy majdan megalaku-
landó országos kath. tanitói nagygyűlés helyes alapon 
való létesithetése végett főegyházmegyéjében szerveztesse, 
kormányilag is jóváhagyott alapszabályok szerint megala-
kittassa azon tanitói egyleteket, a melyeknek fegyelme-
zett és áldásos működése kiindulási pontul szolgált arra, 
hogy az 1888-ban megtartott országos tanitói gyűlésen 
jelen volt kath. tanítók értekezletének hetes bizottsága 
összeállította és egy emlékirat kíséretében fölterjesztette 
a bold, hg-primás úrhoz azon munkálatát, mely az espe-
reskerületi (vidéki) egyesületek, és az egyházmegyei és 
országos róm. kath. tanító-képviseleti nagygyűlések szer-
vezeté^ foglalja magában. 

0 eminencziája nem kételkedik azon, hogy ezen he-
tes bizottsági munkálat, mely nem rég egy tanügyi lapban 
egész terjedelmében közzététetett, nagyságod előtt is is-
meretes és meg van győződve arról, hogy, ha ugyancsak 
nagyságod ezen többször emiitett munkálatot behatóbb 
figyelmére méltatja, osztozni fog az ő magas nézetében, 
a mely szerint a tervezetbe vett országos tanitói nagy-
gyűlés a hozzá kötött várakozásnak csak ugy felelhet 
meg, ha alakulásának és szervezkedésének ezen hetes bi-
zottsági munkálat legalább is lényegében vagy más ilyen-
féle módozatok szolgálandanak alapjául. 

Az egyes egyedül helyes és történeti jogosultságánál 
fogva is semmikép sem ignorálható alaptól való indoko-
latlan eltérés csak aggodalmakat kelteni képes, a melyek-
nek valósulása egy nagy és szent ügynek mérhetetlen 
kárára több mint valószínűnek vehető ; mert a nagyságod 
által vezérelt mozgalom könnyen alkalmat nyújthat majd 
egy oly országos összesereglésre, a melyben az egyedül 
helyes és jogosult képviseleti rendszer mellőzésével maga 
a tanácskozás és a tanácskozásnak minden határozata a 
kellő tekintélytől megfosztatnak: esetleg oly elemeknek 
szereplését lehetségessé teszi, a kik minden készültség és 
képesség nélkül a tanácskozás szégyenletes, sőt botrányos 
elfojtásának, a czéltalan kifakadásoknak és általában a 
tapintatlanságoknak okául szolgálandnak. 

Ezen nagyon is jogosult aggodalmakat még inkább 
növelni képes azon rengeteg tárgysorozat, mely a nagy-
ságod által kontemplált országos tanitói nagygyűlés 
tanácskozmányának tételeit foglalja magában. Mennyisé-
gileg és minőségileg oly sok és nagyfontosságú tárgy 
tüzetett abban ki, hogy annak kellő megbeszélése, min-
den oldalról való megvilágítása és eldöntése egy csak 
néhány napra összehiható, nagy testületnek idejét, erejét 
és képességét teljesen túlszárnyalja, sőt ily nagyfontos-
ságú kérdéseknek komoly megoldását egyenesen a képte-
lenségek világába tereli. 

Mindezek után ő eminencziája bizton hiszi, hogy 
nagyságod bölcsesége belátván a megindított mozgalom-
nak a tervezett alapon való czéltalanságát, sőt veszélyes 
voltát, elfogadja nagyságod ő eminencziájának azon taná-
csát, hogy az országos tanitói nagygyűlés helyesebb szer-
vezkedésének és hasznos működésének biztosítása végett 
múlhatatlanul szükséges azon alapra helyezkedni, melyet 
jelen válaszában egyedül czélhozvezetőnek jelezett és ki-
fejtett. De mert ezen az alapon is elengedhetetlenül szük-
séges, hogy kath. tanítóink országszerte előzetesen alap-
szabályszerű egyleteket alakítsanak, a tárgysorozatában 
fölemlített tételek mily irányú és terjedelmű reform kér-
déseivel szemben kellőleg tájékoztassanak, maguk az 
egyházmegyei tanhatóságok is eleve irányadólag nyilat-
kozzanak, szóval : szervezkedésre és készülődésre elegendő 
idő nyujtassék ; — épp azért ő eminencziája a nagygyűlés 
összejövetelének határidejét — legalább is egy egész évvel 
elhalasztani kívánja annál is inkább, mert ily nagyfon-
tosságú ügyben magának a nagyméltóságú Püspöki Kar-
nak, mint vezetni egyedül hivatott legfőbb egyházi tan-
hatóságnak döntő nyilatkozatát szintén múlhatatlanul 
bevárandónak ta r t j a ; — különben kijelenteni kényszerül 
ő eminencziája, hogy ezen évi augusztus havára tervezett 
országos tanitói nagygyűlésen főegyházmegyéjének tanitói 
hivatalosan nem veendnek részt. 

Miről nagyságodat oly hozzáadással értesíteni sze-
rencséltetem, hogy ő eminencziája ezen elhatározását mai 
napon főegyházmegyéje tanítóival is körrendeletileg mihez-
tartásul közölni kegyeskedett. 

Többiben kiváló tisztelettel vagyok 
Kalocsán, 1891. évi márczius 19. 

Majorosy János, 
püspök, érseki helynök. 

(K. N.) 
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Páris, márczius hó. Foulon bibornok levele a franczia 
köztársaság elnökéhez. --

A franczia szabadkőműves szekta gyűlölködésének 
legújabb jelensége amaz intézkedésben nyilvánul, melylyel 
a szerzetes rendeket s kongregácziókat ujabb kivételes 
adóval sújtja azon a czimen, hogy valamely rendtag el-
halálozásával az illető vallásos társulat vagyona szaporo-
dik, pedig ellenkezőleg nagyobbára csökken, legalább 
munkaerőben. Ez adót pedig nagy zaklatásokkal az illető 
társulat összes vagyonára kivetik. Mily igazságtalan e 
kivetés, bizonyítja azon körülmény, hogy Carnot, köztár-
sasági elnök neje ugyanoly s pedig tetemes összeget 
juttatott az apáczák vezetése alatt álló s elaggott férfiak 
s nők szeretetteljes ápolásával foglalkozó kath. menedék-
háznak, amennyit több elhunyt apácza után a kincstár 
vagyonszaporulat czimén adóképpen (droit d'accroissement) 
rárótt. 

Ez ügyben Foulon, lyon-i biboros érsek következő 
levelet intézett Carnot úrhoz : 

Köztársasági elnök ur ! 
A sz. Károlyról nevezett, tanítással s beteg-ápolással 

foglalkozó kongregáczió anyaháza, melyet kormányrende-
lettel ismert el az állam, amelynek székhelye Lyonban 
van s elég számos fiók-intézete van a szomszédos me-
gyékben, mult hétfőn hivatalos értesítést kapott, hogy 
ingóságai több száz franknyi összeg erejéig lefoglaltatnak. 
Az adóhivatal ez összeget azon a czimen követeli, hogy a 
nevezett kongregáczió marboz-i fiók-intézetének lefoglalt 
ingóságai eladatván, a bejött összeg nem fedezte a korábbi 
kivetést. A végrehajtási eljárást hivatalból „a vagyon-
szaporulati" adó czimén foganatosították. 

Hasonló czimen több más foglalás is küszöbön áll 
vagy már foganatba vétetett ugyanezen kongregáczió más 
intézeteiben. 

Minthogy félő, hogy ez esetek ismétlődni fognak 
ugy a sz. Károlyról nevezett mint más, hasonlóan álla-
milag elismert vallásos társulatok ellen, kötelességemnek 
ismerem, fölhívni Elnök ur figyelmét ama folytonos ve-
szedelemre, melyet azok a köznyugalomra és a kedélyek 
kiengesztelésére nézve képeznek, amaz elveken kivül, 
melyeket törvényesíteni látszanak. 

E következményekkel tisztában volt a kormány 
előrelátása, midőn a költségvetés tárgyalása folyamán a 
pénzügyminiszter ur kötelezettséget vállalt arra, hogy 
enyhíteni fogja az uj törvény alkalmazását. 

A miniszter ur engesztelékeny szándékait nem értet-
ték meg mindenütt. Ennek bizonyságául szolgál az, ami 
Marboz-ban történt és ami készülőben van Ain-megye 
más községeiben, hol a sz. Károlyról nevezett kongregá-
czió fiók-intézeteket tart. 

Mint Francziaország oly egyházmegyéjének főpász-
tora, hol nagy számmal léteznek vallásos társulatok, 
melyek épp ugy fenyegetvék mint a sz. Károly-kongre-
gáczió nővérei, és mint érdekeik természetes gyámja, 
nagy szomorúsággal látom, mint ismerik félre e társula-
tok irányában közjogunk legbecsesebb elveinek egyikét, 
az egyenlőséget az adózásban. 

Nem akarom hinni, hogy a köztársaság kormánya 
ily szigorral folytassa e törvény alkalmazását, mihelyt 

\ 

teljesen számot vet a szörnyű következményekkel, melye-
ket az maga után von. 

Mert valóban szükségkép be fog következni, hogy 
a kivetett adó nagyobb lesz mint e vallásos társulatok 
tényleges vagyonának értéke. Már pedig lehetetlen, hogy 
ez legyen ama törvény értelme és szelleme. 

E kérdésről már mindent elmondtak a sajtóban s a 
parlament szószékén; de anélkül, hogy a vita mélyébe 
bocsátkozni akarnék, szabadjon kiemelnem ama tényt, 
hogy a szent Károly-kongregáczió, valamint az összes 
államilag elismert kongregácziók vagyonának törvényes 
állapota olyan, hogy az teljességgel nem nyer szaporodást 
tagjaiknak sem halála, sem eltávozása által. Nem tartozik 
én reám, Elnök ur, hogy emlékeztessem a törvények s 
miniszteri rendeletek szövegére e tárgyban.*) 

A kongregácziók egyáltalán nem akarják magukat 
kivonni a közteherviselés alól, melyben egyébiránt máris 
tetemes részük van ugy a közadók, mint az 5%-os kép-
zeleti (fictiv) jövedelemre kivetett külön 3%-kos adó 
utján, pedig e jövedelem a valóságban sokkal alacsonyabb 
vagy semmi ; de ők teljes joggal állithatják, hogy az uj 
törvényeket föltétlenül túlzott módon alkalmazzák reájuk, 
aminek eredménye az lesz, hogy teljesen tönkre fognak 
jutni, mindamellett, hogy államilag törvényesen elismerve 
lévén, pártfogásban látszanak részesülni. 

Ha ily eredmény a czélja ama pártoknak, melyek 
mindenek fölött ellenségei az egyháznak s intézményeinek 
és amelyek nem riadnak vissza elveik legszélsőbb követ-
kezményeinek egyikétől sem, a kormány azonban tudja, 
hogy támaszkodnia kell a közjogi elvekre, melyek min-
den franczia polgárt megilletnek. 

Francziaországban, hol nagyobb előszeretettel visel-
tetnek az egyenlőség, mint a szabadság iránt, a közjó s 
törvéuyesség alapján valóban nem tudnák megérteni, hogy 
az uj törvény a létező kongregácziók teljes vesztét veszi 
czélba, amidőn egyedül őket sújtja oly adóval, mely senki 
másra nem létezik. 

Az izgalom, mely a fönebb emiitett esetek alkalmá-
val nyilvánult, nem enged semmi kétséget az általános 
érzelem felől, melyet ama túlzó rendszabályok keltettek. 
A közönség körében talán megoszlott a figyelem, midőn 
az uj törvény részleteit megvitatták ; de nem fog elma-
radni a hatás, mihelyt a következmények minden oldalról 
nyilvánvalókká lesznek. 

Hazafiságom felzudul annak gondolatára, hogy a 
vallásos társulatok tönkretétele maga után vonja az em-
berbaráti s jótékonysági intézetek romlását, amelyek 
Francziaország s a kereszténység diszét képezik, mivel 
arra kényszeritené őket, hogy hazájukból eltávozzanak e 
csodálatraméltó segédjei a jónak ez önkéntes közegei a 
jótékonyságnak, amelynek hasznát első sorban polgár-
társaink élvezik. Remélem tehát, hogy a haza meg lesz 
kiméivé e szerencsétlenségtől s igazságtalanságtól. 

Mert e kérdés nem érinti egyedül az egyház ügyét ; 
és e tekintetben kiváló jogom s kötelességem iránta ér-

1817. s 1825-dik évi törvény. — 1840. febr. t.-cz. — 1880. 
decz. 28-diki t.-cz. 4. §-a. — Az 1881. jun. 20-diki adóügyi rende-
let. — Az 1884. decz. 29-diki t.-cz. 9. §-a. — Az 1889. decz. 29. 
t.-cz. 2. §-a. 
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deklődni ; hanem a jogérzetet is érinti. És a jogosság ez 
érzete nagyon megingattatnék Francziaországban, ha 
tovább is ugy alkalmaznák ama törvényt, amint megkez-
dették. 

Mélyen meg vagyok győződve Elnök ur méltányos-
ságáról s jóakaratáról, amelyek magas tisztsége gyakorla-
tában vezetik, semhogy ne higyjem, hogy az észrevételek, 
melyeket bátor voltam eléje terjeszteni, teljes figyelmét 
fogják magukra vonni. 

Fogadja Elnök ur mély tiszteletem hódolatát. 
Foulon József, bibornok, 

lyoni érsek. 

IRODALOM. 
*** Simor János Bibornok Herczegprimás Emlé-

kezete. Irta dr Walter Gyula. Esztergom, 1891. Nyom. 
Buzárovits G. N. 4-ed r. 172. 1. 

Simor János bibornokról, még életében, névszerint 
aranymiséje alkalmából, életének oly nagy, teljes és 
kimeritő leirása jelent meg, hogy egy ujabb monumentális 
életrajz megirása első pillanatra csaknem feleslegesnek 
látszhatott. Dr Walter Gyula esztergomi tanár ur reme-
kelt annak bebizonyításában, hogy Simor Jánosról az 
aranymise „Emlékkönyve" után is lehet önálló becsű 
monumentális diszmüvet irni és vele köztetszést aratni. 
Segité természetesen őt ebben egyfelől maga az elhunyt 
nagy főpásztor életének gazdag tartalma, a mely az 
aranymise óta egész a sirig nem szűnt meg nagyszabású 
adatokat szolgáltatni a történetirónak; segité őt másfelől 
a mélt. esztergomi főkáptalan magas szárnyalású inten-
cziója és mecaenási bőkezűsége. Ily támogatás mellett is 
azonban a Simor Emlékezete Írójának nagy és maradandó 
az érdeme. A 172 lapra terjedő és 6 képpel ékesített 
diszmü, szemben az aranymise Emlékkönyvével, egy kéz 
teljesen egyöntetű, minden részében arányos alkotása és 
ugy mint a forrásszerü Emlékkönyv a magyar irodalmi 
klasszicitás színvonalán áll. Emeli az iró renomméját, 
hogy ily becses és korrekt munkát oly rövid idő alatt 
ütött nyélbe. Tüzetesb ismertetés czéljából im itt közöl-
jük tartalmát: Előszó. I. A nagy nemzeti gyász. II. Simor 
János élete. 1. Születése. — Gyermekkora. — Tanulmá-
nyai. — Fölszentelése. 2. Segédlelkész Budapesten. — 
Egyetemi tanár és hitszónok. — Tanulmányi felügyelő a 
„Pazmaneum"-ban. — Lelkész Bajnán. 3. Tanár Eszter-
gomban a „presbyteriumban." — Érsek-helynöki, ligpri 
titkár. 4. Tanulmányi igazgató Bécsben az „Augustineum-
ban." — Irodalmi tevékenysége. — Osztálytanácsos a 
birodalmai oktatásügyi minisztériumban. — Székesfehér-
vári kanonok. — Széplaki apát. 5. Kineveztetése győri 
püspökké. — Fölszenteltetése. — Főpásztori tevékenysége, 
buzgalma. — Győrött „kisszeminárium<í-ot alapit. — Mű-
ködésének eredményei. — Távozása Győrből. 6. Kinevez-
tetése Magyarország hgprimásává, esztergomi érsekké. — 
A székfoglalás. 7. Kormányzásának kezdete. — A koro-
názás. — Harmadik római utja. — Részvéte az 1867. 
jun. 29. tartott római ünnepélyeken. — Föllépése Rómá-
ban primási jogainak védelmére. 8. Részvéte a vatikáni 
zsinaton. — Munkássága az „autonomia" ügyében. 9. 

Nagy betegsége 1872-ben. 10. Biboraokká történt kine-
veztetése. — Római utja 1874-ben és 1879-ben. 11. A 
pápaválasztás. 12. Negyedszázados püspöki jubileuma. — 
Alkotásai ezen idő körül : a Pázmányszobor, a primási 
palota, a székesfehérvári árvaház, papi nyugdijalap. — 
Emlékünnepély Esztergomban a török-uralom megszűnté-
nek kétszázados évfordulója alkalmából. — A Szondy-
kápolna. — Esztergomi „gyermek-szeminárium." Theolo-
giai tanfolyam ujjá szervezése. 13. Ötvenéves áldozári 
jubileuma. 14. XIII. Leo pápa áldozári jubileuma. — A 
legutóbbi évek eseményei. 15. Jellemzés. III. Simor János 
bibornok alkotásai. 1. Simor János, mint műbarát. 2. 
Simor János, mint jótevő. 3. Simor János adakozásainak 
összeges átnézete. IV. Simor János, mint gazda. Simor 
János, mint rokon. V. Simor János utolsó napjai. 1. A 
betegség. 2. A válás. 3. Előkészületek a temetéshez. 4. 
Az utolsó ut. 5. A temetés után. 6. Klió és a szomorú 
napok. VI. A részvét. 1. A táviratok. 2. A sajtó. 3. A 
részvét-iratok. Függelék. A temetésen jelen volt idegenek, 
küldöttségek stb. névjegyzéke. Illusztrácziók. 1. Arczkép. 
2. Utolsó körlevelének utánzata. 3. Magyar gyászjelentés. 
4. Latin gyászjelentés. 5. Ravatala a vízivárosi templom-
ban. 6. Ravatala a főszékesegyházban. 

A b. e. hgprimás tisztelői, kik kegyeletes érzelmeik 
ösztönzéséből e pompás Simor-emléket bírni óhajtják, bi-
zonyára örömmel veszik azt az értesítést, hogy e gyö-
nyörű diszmü könyvárusi uton is kapható. Ara 1 forint 
50 kr. 

= Jézus Szent Gyermeksége Müvének Évkönyve 
Magyarország számára, mint a XI. évf. 2. füzete megje-
lent a következő tartalommal: Boldog Perboyre Gábor 
vértanú. A gyermek Jézus anyjánál. Epölyi Ferencztől. 
A hónapos rózsa. Epölyi Ferencztől. A gyermek és a 
betlehemi jászol. Fehér Gyulától. Khinai levél. Egy ifjú 
brámin tanító története. Epölyi Ferencztől. Nekrolog. A 

helyi igazgatók figyelmébe. A postán való eljárás. Kére-
lem a szives gyűjtőkhöz. Hol szerezhetők meg a czikkek. 
Kimutatás a beküldött bélyegek s régi pénzekről. — A 
sz. Gyermekség Művét a legbuzgóbb támogatásba ajánl-
juk, mely nemcsak készpénzben adható, hanem oly cse-
kélységekben is, melyet alig vesznek észre az adózók, 
ilyenek pl. a szivarvég, elhasznált levélbélyegek, régi 
pénzek stb. melyeket az egyesület értékesít és czéljaira 
fordit. Bővebb felvilágosításért ft. Fehér Gyula eszter-
gomi plébános úrhoz, az egylet buzgó igazgatójához kell 
fordulni. 

— Irodalmi jelentés. I. Bölcseleti Folyóirat. A 
keresztény szellemű bölcselettudomány ápolására. Szer-
keszti és kiadja dr Kiss János, a Szt.-I.-Társulat igazga-

; tója, Budapest, IV., Lövész-utcza 13. sz. Évenkint 4 füzet, 
mintegy 50 ivnyi terjedelemben. Ara egész évre 5 frt. 
Etiam erga sacra. Megrendelhető a szerkesztőnél. Jelen-
leg VI. évfolyamában van. 

II. Hittudományi Folyóirat. Szerkeszti és kiadja 
ugyanaz. Évenkint 4 füzet, mintegy 50 ivnyi terjedelem-
mel. Ára 5 frt. Etiam e. s. Jelenleg II. évfolyamában van. 

Mind a két folyóirat pártolásra érdemes. 
III. Meleher Alajos. Hitelemző beszédek. I. kötet a 

hitről II. a parancsokról; III. a malasztról és eszközeiről. 
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Fordította dr Kiss János. Egy kötet ára 1 frt 80 kr. 
Etiam e. s. Az eredeti rendkívül kedvező fogadtatásban 
részesült. A magyar kiadás sajtó alatt van ; már most 
megrendelhető a fordítónál. 

IV. Didón atya, sz. Domonkos-r. tudós világhírű 
müve : JeSUS Christ, mely ezelőtt pár hónappal jelent 
meg s ugy a kritika, mint a nagyközönség által a lehető 
legkedvezőbben fogadtatott, legközelebb magyar kiadásban 
is megjelenik. Fordí t ják: dr Kiss János és Sulyok István, 
csanád-egyházmegyei áldozárok. Kiadja: dr Kiss János. 
A mü két nagy kötetből áll; az eredetiben az I. köt. 
nagy 8 r. LXXXVIII. és 479 oldal, a II. köt. 466 old. 
Térképekkel. A magyar kiadó a kiadási jogért 1000 
frankot fizetett. A mű ára francziában 16 frank. Az ép 
oly díszes kiállítású magyar kiadás ára 7 frt. Etiam e. s. 
Megrendeléseket már most elfogad a kiadó. A műből 
mutatvány olvasható a „Hittudományi Folyóirat" 1891. 
I. és II. füzeteiben. Ennél jelentősebb hittudományi mü 
rég nem jelent meg. A kiadás költségeit csak nagyon 
számos megrendelés födözi, mit a kiadó remél. 

= A „Hitszónoklati Gyorsíró" a Gebelsberger-
Markovits-redszer szerint a levelezési gyorsírást tartal-
mazza 29. nyolczadrét iven. — A munka szerzője : Schell 
Antal, pécsi-egyházm. esperes-plebános, oki. gyorsirás-
tanár. Az előszóban mondja: „használjuk ki a gyorsírás 
előnyeit a hitszónoklat terén is." A szabályok 25 fejezet-
ben tárgyaltatnak, melyeket azonnal nagymennyiségű 
szó- és mondat-példák illusztrálnak. A 86. kőnyomatu 
gyakorlathoz megvan 2x/2 iven a rendes nyomású „kulcs" 
is. — E könyv különben csak megkezdése egy nagyobb 
terjedelmű vállalatnak, melyhez, ha lesz közönsége, meg 
lesz a folytatás a legmagasabb fokú „Hitszónoklati 
vitagyorsiróban". Ara, bérmentes küldéssel 1 frt 50 kr. 
Miséző papok egyelőre erga 6 sacra és megrendelhetik 
szerzőnél : Egerágh, Baranyam. p. helyben. 

V E G Y E S E K . 
*** A „Gerarchia Cattolica" 189l-re megjelent. 

700 lapon teljes képet ad a pápa udvaráról és az egész 
világon elterjedt egyházunk kormányáról. O szentsége 
1810. márcz. 2-án született, tehát jelenleg már 82-ik 
évében jár. A pápa teljes czime : „Jézus Kr. helytartója, 
az apostolok fejedelmének utódja, legfőbb pásztora az 
egyetemes egyháznak, Nyugat patriarkája, Olaszország 
prímása, a római egyházi tartomány érseke, a római egy-
ház birtokának souverain joggal fejedelme". Korra nézve 
legidősebb bibornok Mertei Tivadar szerpap-bibornok, 85 
éves. A szent collegium dékánja vagyis feje Monaco la 
Valletta püspök-bibornok, a ki 1868. márcz. 13-ika óta 
bibornok. Jelenleg 32 olasz és 27 nem olasz bibornok él 
a szent collegiumban. Van 13 pátriárkái, 184 érseki és 
754 püspöki székhely, melyek közöl 783 latin és 53 keleti 
ritusu, 308 pusztán czimzetes. Ezen felül van 16 főpap 
czim nélkül, 7 praelatus nullius dioeceseos : vagyis a kath. 

egyház főpásztori kara 1240 tagból állott f. évi jan. 1-én. 
XIII. Leo pápa alapított 1 patriarkátust, 22 érsekséget, 
65 püspökséget, 42 vicariatust, 1 apostoli delegaturát, 
16 apostoli praefekturát, összesen 148 uj főpásztori czimet. 

— Nagypénteken arra fordítottuk figyelmünket, hogy 
meglássuk Budapest vallási fiziogoomiáját. Megmondjuk, 
hogy mit láttunk Zsúfolt katholikus templomokat ; az 
utczákon ünnepi ruhában hemzsegő uri, közép-osztályu 
népet, vegyesen férfiakat és nőket, az alsóbb osztályból 
azonban jobbára csak imádságos könyvet hordozó asszony 
népet. Szász Károly templomában minden végezni valót 
elvégeztek reggel. Délután a protestáns templomok egész 
ridegen kicsukták a híveket. Egyébiránt azt ugy is tudja 
mindenki, hogy a protestantizmus vallásnak csak annyi-
ban jó, hogy valamivel jobb a semminél. A leggazdagabb 
városrészekben, leszámítva a belvárost, feltűnő és jó mód-
ját ruházatán mutogató zsidóságot láttunk uralkodni a 
keresztény elem fölött. Az Andrássy-ut a zsidóság diada-
lának utja lesz nem sokára. Szóval ez az óriás világ-
város, melyet ugy hívnak hogy Magyarország fővá-
rosa, igazán eredeti város. Ha a templomokat és a fél-
millió lakosság arányszámát veszszük, akkor katholikus 
város volna vagymi ; de hát az a 300,000 katholikus 
eddig többnyire még mindig csak alvajáró tömeg. Az 
éberek és jeleskedni akarók százainak és ezreinek kivá-
lása most van folyamatban. Adjon Isten fényes alleluját 
a magyar katholiczizmusnak Magyarország félmilliós fővá-
rosában. 

— Óriás pásztor áczió. Felső-Ausztriában a lefolyt 
év alatt 47 missió voft 46 helyen. 

— Trierben ez esztendőn ki lesz téve tiszteletre sz. 
József felöltője. Németországban nagy zarándoklásokat 
várnak. 

— A tudományos világ Arisztotelesnek egy elve-
szetnek hitt és most újból megtalált művével foglalkozik. 
A mü czime: s/yi&rjvaícov noXixüu." 

— Kz is furcsa édlapot! A freiburgi katholikus ala-
pitványu tud. egyetemen Bádenben a tbeologiai tanárokat 
kivéve csak egyetlenegy hithű tanár van jelenleg. Jó lesz 
ezt németül hallani: „An der katholischen Universität 
Freiburg gibt es einen einzigen glaubenstreuen katholi-
schen Professor." (Augsb. Postz. 1891. márczius 17.) Kü-
lönben erről a dologról esetleg többet is írunk még. 

— Nemrégen hirdették itt Budapesten is tele torok-
kal, hogy a protestantizmus a katholiczizmussal szemben 
valami magasabbat, a szellemi haladás egy magasabb 
színvonalát jelenti. Fájdalmas mosolynál egyébbel ezt a 
tetszelgést fogadni nem lehetett. Most olvassuk, hogy 
Svájcz németajkú vidékének valamennyi theologiai kara 
csatlakozott ahhoz a tanhoz, hogy Krisztus — nem Isten 
Fia : tehát a keresztény vallás, ugy a hogy eddig vallot-
ták hívei, képtelenség. Lesz idő, midőn a protestantizmus 
„fensőbbségétől" megmaszlagosodott magyar protestánsok 
is a kath. egyház felé fognak tekintetökkel fordulni, hogy 
Krisztus istenségének hitében vigasztalást találjanak. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 
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Budapesten, ápri l is 1. 26. I. F é l é v . 1891 . 

TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok: A katholikus önvédelem országos megindítását halasztani többé nem lehet. — Országos 
figyelemre méltó. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Katholikus akczió Magyarországon. — P á r i s : Richard biboros párisi érsek 

válasza a franczia katholikusoknak politikai sorakozásáról. — Vegyesek. 

A katholikus önvédelem 
országos megindítását halasztani többé nem lehet! 

IV. 

Én tulajdonképpen a czimben foglalt tétel 
bebizonyításával fe ladatomat már te l jes í te t tem 
is talán, — ha igaz. 

Igen, ha sikerült bebizonyítanom, hogy a 
katholikus önvédelem országos megindítását ha-
lasztani többé nem lehet, — megtet tem, amit 
mint publicistának tennem kel let t ; én többel 
nem tartozom. Nem tar tozom különösen annak 
fejtegetésével, hogy kiknek, micsoda programm 
szerint és hogyan kell a katholikus önvédelmet 
országszerte szervezni és a legközelebb következő 
országos képviselőválasztások lelkiismeretes fel-
használásával a képviselőházba beállítani. 

Hogy pedig a tételt , a katholikus önvéde-
lem országos megindítása halaszthatóságának ki-
zártságát bebizonyítanom sikerült : azzal akár 
hízeleghetnék magamnak, ha nem volna oly szo-
morú dolog, a mi a katholikus önvédelem meg-
indításának halogatását minden, kötelességeinek 
tudatában levő, önérzetes katholikusra nézve, a 
jelen körülmények között, menthetet len bűnös 
hanyagsággá minősíti. Igazán, gondoljuk csak 
meg jól ! Mikor számos és hatalmas állami 
tényező hitelveinket t iporja és ez átkos eljárást 
abba hagyni komolyan nem akarja, hanem csak 
jóhiszeműségünk s békességes várakozásunk és 
türésünk kiaknázásával egyre ha logat ja : akkor, 
a kiben a katholikus létjog, a katholikus hit sze-
rint való megélhetés joga meg nem mozdul és 
nem érezteti ébresztő, te t t re serkentő sarkalását, 

az szakasztott olyan, mint a kiről sz. Ágoston 
mondá : „vere et tu obdormisti," — az ebből 
a nem privát haszonlesést, hanem a közügyek 
javára szolgáló életrevalóságot követelő küzdel-
mes életből akár tüs tént el takarodhatik, de nem 
ám Ábrahám kebelébe a küzdelmek hevében meg 
nem nyer t babérok fölöt t pihenni, hanem az 
ördöghöz és az ő angyalaihoz a pokolba, a jóra-
való röstségnek szánalmas lethargiája mia t t fo-
gait csikorgatni. 

Mikor arról van a szó, hogy legyünk-e vagy 
ne legyünk, t. i. azok a mik vagyunk; mikor 
arról van a szó, hogy katholikus hi tünk szerint 
élhetünk-e tovább is mindenben, a mit az isteni 
kinyilatkoztatásból táplálkozó keresztény hit sza-
bályoz, — vagy nem élhetünk: akkor a ki hi te 
védelmére nem kelne fel s nem tenne semmit, 
nem akarna megtenni mindent , a mi t tennie 
szabad, tennie joga van, és kárhozatban vagy üdv-
ben járó kötelessége is van igy t enn i : — az — 
legszentebb hite i ránt lenne árulóvá és saját 
lelki életét fo j taná meg saját rútságában, lelké-
nek gyógyí thatat lan gondatlanságában, rothadó 
hanyagságában. 

Isten óvjon mindenki t a lelki halál e leg-
rutabb nemétől ! Nem is kételkedem a fölött 
egy perczig sem, hogy a kihez e szózat e l ju to t t 
s a ki ' a kath. hi t ellen kelt támadásokat s 
ezekkel szemben az ő személyes kötelességeit 
elgondolja, legyen bár pap vagy pedig világi, 
hogy az, mondom, lelke mélyén a legélénkebben 
ne érezze sulyját az óriás feladat ama részének, 
a mely a katholikus önvédelem országos meg-
indítása és a nemzeti élet fellegvárába, a kép-
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viselöházba való beáll í tása körül az ő egyé7ii 
felelősség ének vállaira nehezedik. Mert minden 
katholikus, m in t édes hazánk polgára, csak rész, 
csak egy szavazatot képvisel ugyan, de ez az 
egy szavazat ónsulylyal esik a latba, me r t az a 
maga csekélynek látszó egységében éppen elég-
séges arra , hogy nagy kötelességet te l jes i t sünk 
ál tala és m e r t „ce qui suffit, ne f u t j amais peu." 

Fordulatos, rombolásos, alkotásos, igyekeze-
tek, erőködések, erőszakoskodások hevétől izzó 
korszak szédületes közepén ál lunk. Körülö t tünk, 
m in t az ördög-motóllán, kerget ik egymást a ka-
tholikusellenes törekvések, vállalkozások és me-
rényletek. Elszédülni és besodorta tni engedni 
magunka t a kathol ikusel lenes merényle teknek 
akár té t len szemlélői, akár vaksággal megver t 
inscenirozói közé, men the te t l enü l a legfőbb fokú 
lelketlenség volna részünkről, és kathol ikus 
őseink bizony-bizony megfordulnának sir jaikban, 
hogy h á t a t fordi tsanak, a soha nap já ra való 
viszontlátásra, az ily e l fa jul t nemzedéknek, a mely 

. . . „hazája feldúlt véd falából 
Bal: palotát heverő helyének!" 

és a mely „propter v i tám — vitae perdi t causas !" 
— igen, a mely csupa opportuni tásból , csupa 
alkalmazkodásból és megalkuvásból maguka t az 
Isten o l tá ra i t is romba dönteni engedi. 

De nem; ez csak példa, nem valóság náluk. 
Mi ily szégyent, ily i r tóz ta tó á tko t fejünkre 
hullani nem engedünk, nem fogunk engedni soha. 
Inkább meghalunk, hogysem hi tünk védelmét, 
gyáván, megkezdeni se mer jük. 

Legyen minden értelmes kathol ikus , pap 
vagy világi az mindegy, legyen keresztelő szent 
Jánoshoz hasonlóan a pusztában k iá l tónak lelke 
erejéből szóló szava: „Készitsétek az Ur u ta i t , 
egyengessétek az ő ösvényei t !" 

Majd meglá t ja mindenki , csak kezdje meg, 
— hogy nem lesz sokáig a pusztában kiáltó szó-
zat az ő szava. Mikor nem is gondolja, más is 
ugyanazt fogja kiál tani mel le t te és — ta lán 
rövid, t a lán hosszú idő múlva, mer t az idő 
tudása az Istennél van, de az mindegy — nem-
sokára kilencz millió kathol ikus köréből választó 
joggal biró lelkes férfiak ezreinek óriás erőre 
izmosodott szavazata fog „megállj"-t menny-
dörögni a h i t t iprás szomorú hőseinek és esz-
közeinek a fülébe. 

Arról, a mivel a jelen czikk cziménél fogva 
ugyan nem, de Ígéretemnél fogva, igenis, még 

ta r tozom m. t. olvasóközönségemnek, hogy t . i. 
hogyan is kezdjük meg há t országszerte a ka-
thol ikus önvédelem képviseletének szervezését — 
és beál l í tását a képviselőházba, arról még egy 
kis előzetes mondanivaló előrebocsátása u t án 
legközelebb okvet lenül szólni fogok. *** 

Országos figyelemre méltó! 
A bove majore discit arare minor, a mi magyarul 

annyit tesz, hogy — ökörtől tanul a tinó szántani. Van 
még egy más jeles latin közmondás is, mely tökéletesen 
ráillik arra a dologra, melyről az egész ország szine előtt 
szót emelni kötelességünkké teszi az a körülmény, hogy 
a baj már annyira járványszerüvé lett országszerte, mint 
akár csak az influenza tavaly vagy a kolera, mikor ural-
kodni szokott. Ez a másik latin közmondás pedig igy 
szól: „a capite foetet piscis," azaz: „fején kezd rothadni 
a hal." 

Magyarországban járványszerüvé lett a katholika 
egyház bántalmazásának a viszketege. Százados, sőt ezer-
éves jogalapokat megingattak ott fenn, a törvényhozás 
magaslatain : a példa ragadós lelki betegség lett ország-
szerte. Megyék, városok, a legegyszerűbb községek ma-
gas vallásügyi politikát csinálva felszabadítva képzelik 
magukat a katholika egyházzal szemben minden törvé-
nyen és jogszokáson alapuló és századokra terjedő gya-
korlat alatt szentesitett kötelességek teljesítése alól. 

Magyarországban, mióta ez az ország mint alkotmá-
nyos monarchia a keresztény vallás alapul vételével szer-
vezve van, a katholika egyház, mint az egyedüli ős ke-
resztény vallás, számtalan szálakkal leggyorsabban össze 
van fűzve Magyarország polgári, politikai, állami életével. 
Ebből a szoros összetartozandóságból kifolyólag egyes 
plébániáknál, — hogy csak ezt az egy példát említsem, 
— a polgári község és a parochia vagyis az ő híveinek 
közönségét de iure képviselő katholikus lelkipásztor kö-
zött, a patrónus hozzájárulásával, és a jogérvényes-
ség fő feltételének teljesítésével, t. i. a püspöki hatóság 
jóváhagyásával, s hogy a dolognak a polgári forum előtt 
is világos és teljes hatálya legyen, a megyei hatóság ki-
küldötteinek hivatalos tanúskodása mellett, szerződések 
jöttek létre bizonyos terhek viselésére, bizonyos praestá-
cziók teljesítésére a polgári községek illetve ennek elöljá-
rósága részéről. 

Mindenki tudja, hogy az u. n. canonica visitatiókról 
szólunk, a melyek nem egyebek mint az egyházi és világi, 
azaz állami hatóság közreműködésével létrejött szabály-
rendeletek az illető parochia hivatalos személyzetére, va-
gyonára, templomára, lelkészi és iskolai épületeire stb. 
vonatkozólag, a melyeknek megtartására, a mennyiben a 
polgári községeket, illetve azoknak elöljáróságát érintik, 
országos törvények és százados gyakorlat által szentesi-
tett jogszokás lelkiismeretben kötelezik az illető községeket 
és azoknak elüljáróságát, ugy hogy olyan biró, vagy 
jegyző, a ki az ily szabályrendeletek értelmében például 
a plébánost, annak házát, udvarát, kertjét, földjeit és 
járulékainak egyéb alkotó részeit, vagy például a kath. 
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plébániai iskola fentartásának emiitett módon kikötött, 
tehát törvényesen kiszabott feltételeit nem teljesiti, a sze-
rint a mint ez a nem teljesítés hanyagságból vagy szánt-
szándékos mulasztásból származik, hivatalos vétséget követ 
el, t. i. egyszerű mulasztást, ha hanyagságból mulasztja 
el, a mivel a parochiának, a templomnak, az iskolának 
tartozik, vagy hatalommal való visszaélést, hatáskörének 
vakmerő túllépését követi el, hogyha például a visitatio 
canonicának nevezett szabályrendeletnek végrehajtását 
saját szakálára, önkényesen magyarázva azt, megtagadja, 
meghiusítja, szóval bármiképpen megakadályozza. Sulyo-
sodik a hatalommal való e visszaélés bűne, hogyha az 
illető, például a jegyző befolyását az illető szabályrende-
let kijátszása végett az egyszerűbb műveltségű bíró, elöl-
járóság és nép felbujtogatására használja fel. 

Az országos járványnyá fajulni kezdő vekszácziók ellen 
országosan meg kell indítani a plébánosoknak és az egy-
házi hatóságoknak az önvédelmet. Tudtukra kell adni az 
illető községi bíráknak és jegyzőknek, hogy ők, ha ka-
tholikusok, hűtlenséget követnek el vallásuk és egyházuk 
ellen s e mellett fegyelmi eljárás alá is vonhatók a reá-
jok nézve kötelező canonica visitatio nevezetű szabály-
rendelet elhanyagolása, félremagyarázása, e szabályrendelet 
végrehajtása megtagadásának és az ellen való bujtogatás-
nak a czimén. 

Különösen a jegyző urak vegyék szives tudomásul, 
hogy ők nincsenek jogosítva a canonica visitatiónak oly 
félre magyarázására, hogy ezentúl a politikai község nem 
köteles teljesíteni azt, a mit eddig törvény és gyakorlat 
szerint teljesített. Nincs nevetségesebb dolog, nincs eszte-
lenebb, hogy ne mondjam bárgyubb eljárás, mint mikor 
valaki hősködik oly jogkörben, a mely nem az ő jog-
köre, mikor például valaki törvényt vagy szabályrendeletet 
magyaráz u j jog, uj szabály alkotásának igényével, ho-
lott neki kötelessége egyszerűen az, hogy végrehajtsa a 
fennálló szabályrendeleteket. 

A község bíróinak pedig, mint rendesen vagyonos, 
független állású s tapasztalással bíró embereknek sehogy-
sem illik az a szerep, hogy némely vallástalan, henczegő 
jegyző orránál fogva vezesse, kötelességeinek teljesítésétől 
elvonja és vallása s egyháza iránt hűtlenségre vezesse. 

Hogy a községek jegyző urai és birái országszerte 
meggyőződjenek arról, hogy a papság és a kath. egyház 
intézményeivel szemben törvény és jogszokás ellenére 
támasztott torzsalkodásaik, izetlenkedéseik, hősködő „visz-
szautasitásaik" mellett nem szerepeltethetik a jelen czikk 
által felölelt tárgyban azt a kifogást, hogy felülről jön a 
rossz földet, ime idézzük nekik, miheztartás végett, a 
következő két belügyminiszteri leiratot, a mely egyenesen 
kimondja, hogy „a törvény a politikai és egyházközségeket 
egymástól merőben idegen intézményként odaállítani nem 
akarja" ; továbbá, hogy „egyes községek alapítvány, szer-
ződés vagy más törvényes jogczimnél fogva házipénztá-
rukból egyházi és fe lekezet i iskolai czélokra bizonyos 
összegeket fizetni tartozhatnak". 

Még egy egész vármegyének sem szabad minden a 
kath. egyházzal szemben, annál inkább a törvény ellen 
vétenek azok a jegyzők és birók, a kik ostoba viszketeg-
ből ujjat húznak a plébánossal és a község kötelességeinek 

teljesítését az egyház iránt alaptalan kifogások emelésé-
vel hátráltatják vagy pláne visszautasítani merészlik. 

Az ily eljárás tűrhetetlen hatalmaskodás, hivatalos 
vétség. De halljuk a min. leiratokat ! 

Miniszteri leirat arról, hogy általánosságban szabályren-
deletileg nem lehet kimondani, hogy a községi költségveté-
sekből minden egyházi és felekezeti iskolái költségek feltét-

lenül kihagyandók. 

1547. / IV—7. szám. Másolat. M. kir. belügyminisz-
ter Borsodmegye közönségének. A m. évi deczember 16-án 
tartott bizottsági közgyűlésében 451. sz. a. hozott határo-
zatok, melvlyel elvileg kimondatott, hogy felekezeti czélu 
kiadások a községek költségvetéseibe többé fel nem vehetők, 
a közgyűlésről szerkesztett s hozzám törvényszerüleg be-
terjesztett jegyzőkönyv átvizsgálásának alkalmakor, de 
még az egri főegyházmegye érsekének hozzám intézett 
felebbezési irata következtében is felülvizsgálat alá von-
ván: az idézett határozatát az 1886. XXI. t.-cz. 10. §-a 
alapján ezennel megsemmisitem. Ezen rendelkezésem indok-
lásául hivatkozom az annak idejében Heves és Külső-
Szolnok vármegye közönségéhez, egy előzetes eset alkal-
mából általam mint akkori belügyminiszter által 1874. 
évi 5806. sz. a. kibocsátott és "/. alatt másolatban mel-
lékelt rendeletemben foglaltakra, mely rendeletben kifej-
tett indokok mai napság is változatlanul fennállanak, mert 
nemcsak, hogy az 1876. XVIII. t.-czikknek idézett ren-
deletben hivatkozott 113. és 116. §§-ainak rendelkezéséi 
a jelenleg érvényben álló 1886. évi XXII. t.-cz. 123. és 
126. §-ai keretébe újból felvétettek, hanem a községi 
törvénynek szelleme is, melynek a szóban levő rendelet 
kifolyását képezi, ugyanaz maradt, a minthogy a korábbi 
törvénynek a néptanítókat és lelkészeket az általuk élve-
zett javadalmak utáni pótadó adófizetése alól felmentő 
124. §-ának intézkedése a jelenlegi törvény 138. §-ában 
is feltalálható ; jeléül annak, hogy a törvény a politikai 
és egyházközségeket egymástól merőben idegen intézményeh-
hént oda állitani nem aharja, hanem ezen kölcsönös viszony 
megítélésénél tekintettel kiván lenni azon szellemi szolgá-
latokra, melyehet az egyházi alhalmazottah a község lako-
sai érdekében teljesítenek. A hivatalból felkivánt s az 
alispánnak f. é. január 14-én 206. sz. a. kelt jelentésével 
felterjesztett iratokat visszaküldöm. Budapesten, 1891. évi 
márczius hó 16-án. Gr. Szápáry s. k. A másolat hiteléül : 
Garba Gyula főigazgató. P. h. 

Másolat. 5806. szám. Heves és Külső-Szolnok t. e. 
vármegyék közönségének Egerben. A megye-bizottsága 
1873. szeptember 16-án 371. sz. a. kelt határozatában 
szabályrendeletképen kimondotta, hogy a hitfelekezeti czé-
lokra szolgáló kiadások, — mint a lelkészek, énekészek 
járulékai, és mellék jövedelmei, felekezeti ügyek s val-
lási szertartásokból felmerülő költségek, felekezeti isko-
lák fentartási költségei, s az ily iskoláknál alkalmazás-
ban levő tanítók járandóságai és más hason természetű 
költségek, a községek költségvetéseiben és számadásaiban 
helyt nem foglalhatnak azon oknál fogva, mert az ily 
költségek nem tartoznak az 1871 : 18. t.-cz. 120. §-ban 
érintett kiadások közzé, s mert a hitfelekezetek által 
igényelt kiadások és ezek beszerzési módja felett a ható-
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ságok csak panasz esetében lehetvén hivatva határozni, 
azoknak hivatalbóli felülvizsgálata a hitfelekezeti jog 
megsértése nélkül nem eszközölhető. Minthogy azonban 
egyes községek alapítvány, szerződés vagy más törvényes 
jogczimnél fogva házipénztárukból egyházi s fe lekezet i 
iskolai czélokra bizonyos összegeket fizetni tartozhatnak, 
minthogy továbbá az 1868. évi 38. t.-cz. 25. §-a a közsé-
geknek megengedi, hogy azon már fennálló hitfelekezeti 
iskolákra nézve, melyek eddigelé a község vagyonából 
és jövedelmeiből tartattak fenn, az eddigi gyakorlatot 
fentarthassák, csak hogy ily esetben a segélyezést a kü-
lönböző hitfelekezeti iskolák között igazságos arány sze-
rint, megosztani kötelesek, az 1868. 53. t.-cz. 23. §-a 
pedig különböző vallásfelekezetüek által lakott községben, 
mely házipénztárából egyházi czélokra, vagy valamely 
felekezeti iskola javára segélyt szolgáltat ki, e segélyben 
minden ottan létező vallásfelekezetet igazságos arány 
szerint részesittetni rendeli. Ezekből önkényt következik, 
hogy bizonyos esetekben a községek részint kötelezve, részint 
a törvény által fel vannak jogosítva arra, hogy hitfeleke-
zeti czélokra kiadásokat tegyenek, az 1871. 18. t.-cz. 113. 
§-a szerint pedig a községi költségvetésnek a község 
minden rendes és rendkívüli kiadásait magában kell fog-
lalnia, tehát általánosságban szabályrendeletileg nem lehet 
kimondani azt, hogy a községi költségvetésekből minden 
egyházi és fe lekezet i iskolai költségek feltétlenül kiha-
gyandók, mert ez a fenebb idézett törvényes határoza-
tokba ütközik, s a községek önkormányzati jogát sérti, 
hanem minden egyes község költségvetésének megállapítá-
sánál és felülvizsgálatánál, a fennforgó viszonyok tekin-
tetbe vételével, s a felmutatott adatok alapján lehet csak 
a felett határozni, vájjon hasonczélu kiadásoknak a köz-
ségi költségben lehet-e és mennyiben hely ? Ezeknél fogva 
s tekintettel azon körülményre, hogy az 1871. 18. t.-cz. 
116. §-a értelmében, az előbbi §§-okban körülirt feltéte-
leknek megfelelő költségvetésekről, — azon esetben, ha 
azok ellen panasz nem emeltetett, s az összes kiadások a 
községi vagyon jövedelmeiből fedeztetnek, a törvény-
hatóság jóváhagyását meg nem tagadhatja, a czimet 
oda utasítom, hogy a fennebb idézett, s általánosság-
ban nem alkalmazható szabályrendelétől eltérve, an-
nak elhatározását, hogy valamely község költségveté-
sébe egyházi és felekezeti iskolai czélokra szánt költ-
ségek felvétethetnek-e ? esetről esetre azon alkalomra 
tartsa fenn, midőn a község költségvetése, a községi 
képviselő testület által megállapitva s a czimhez felter-
jesztve leend, az egyes községek költségvetései felül-
vizsgálatánál illetőleg jóváhagyásánál, valamint a kisebbség 
részéről netalán beadott külön vélemények és az egyesek 
által előterjesztett észrevételek megbirálásánál pedig a 
fennebb idézett törvényes határozványokhoz alkalmazkod-
jék. Budapesten 1874. évi márczius hó 7-én gr. Szápáry 
Gyula s. k. A másolat hiteleül Ballay s. k. aligazgató. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius hó 24. Katholikus akczió Ma-

gyarországon. — A Sz.-I.-T. idei közgyűlései mindig nagy 
eseményt képeznek a hazai kath. közélet terén, melyek-

hez méltón sorakoznak a Szent-Lászlóról nevezett rokon 
szellemű társulat nem kevésbé fényes évi közgyűlései. 

E közgyűlések jelentőségét két körülményben látjuk. 
Egyik az egyházi s világi kitűnőségek jelenléte, 

mely a szép számú egyházi s világi közönséggel együtt 
fényesen tanúskodik a katholikus körök buzgóságáról 
általában és rokonszenvéről, érdeklődéséről a társulat 
iránt különösen. Sajnos azonban, hogy már évek óta csak 
a budapesti, vagy esetleg a fővárosban tartózkodó katho-
likusok szoktak ott találkozni, és a vidék, nevezetesen a 
nagy egyházmegyei székhelyek hitbuzgó egyházi s világi 
közönsége majdnem teljesen távol marad. Ismerjük ugyan 
ennek okait, épp azért azonban ugy vélekedünk, hogy 
okkal-móddal elhárithatók volnának, és a vidék érdeklő-
dése ismét oly mértékben nyilvánulna e közgyűlések, 
nevezetesen a Szent-István-Társulat évi gyűlése iránt, 
mely a közönség tekintetében is megadná annak a régi 
országos jelleget. 

A másik körülményt, mely az előbbinél is nagyobb 
mértékben emeli a gyűlés jelentőségét, az ott fölhangzó 
főpásztori szózatban látjuk, melyet mindenkor várva-vár 
a hazai közvélemény, ugy szólván párt- s valláskülönbség 
nélkül. 

Az idei megnyitó beszéd, melyben főt. Samassa 
József érsek ur ő nagyméltósága a társulat megboldogult 
fővédnöke emlékének oly szivhezszóló szavakban adózott, 
az egész országban visszhangra talált, megszólaltatván 
minden szivben a hálaérzet szavát az elhunyt nagy egy-
házfejedelem iránt, kinek alkotásai s törekvései mara-
dandó nyomot hagytak maguk után. 

A kegyelet emez ünnepe és az ékesszóló emlékbe-
széd mesteri emelkedettsége annál nagyobb hatással volt 
a gyülekezetre, minél kevésbé volt arra elkészülve : a 
szónoklat melege jótékonyan hatott a nagy szónok ajkán 
figyelmével függő hallgatóságra, kedves megelégedéssel 
töltvén el ennek minden tagját a fenkölt eszmék s nemes 
gondolatok özöne, és feledtelvén vele azt, hogy az e 
tekintetben előre nem értesitett közönség ugy a főváros-
ból, mint a vidékről nem jelenhetett meg oly számmal, 
mely a kegyelet eme méltán nagy kifejezésében szivvel-
lélekkel osztozni kész katholikusságnak megfelelne. 

Igy csak utólagosan, a sajtó közlései nyomán, melyek 
Kárpátoktól Adriáig megvitték a kegyeletes megemlékezés 
e hiányt pótló nemes ömlengését, vett részt az egész 
ország az egri érseknek s jelenleg a püspöki kar fejének 
magas szárnyalású érzelmeiben, és mindenütt hálatelten 
pendültek meg a szív húrjai a mult vigasztaló emlékétől. 

Méltán lehet azt országos akczió számba vennünk, 
akik tudjuk, hogy a sziv mélyén támadnak amaz érzel-
mek, melyekből a legnemesebb eszmék, a legáldásosabb 
tettek sarjadzanak. Az érzelmek ez akcziója, mely oly 
összhangzó egyöntetűséggel nyilvánult országszerte, kész 
bizonysága ama hiterős egyetértésnek, mely a katholiku-
sok millióit szép hazánkban áthatja és csak alkalomra, 
fölhívásra vár, hogy nemes tevékenységre buzduljon. 

Es bizonyára ez voltaképen a czélja az emiitett 
társulatok közgyűlésein évek hosszú során át meghono-
sult szokásnak, hogy nagyszabású eszméktől és nemes 
érzelmektől duzzadó megnyitó beszédek, mint megannyi 
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szövétnekek világot gyújtsanak a lelkekben, meleg lelke-
sedést a szivekben. Nélkülök is teljesíthetné a Sz.-István-
Társulat szép s áldásos feladatát, mint megannyi hasonló 
czélu kath. egyesület a külföldön, amelyek kevesebb 
apparatussal s költséggel valóban óriás tevékenységet 
fejtenek ki, mint a párisi Librairie Catholique, a brüsz-
szeli Société de St. Charles-Borr ornée, vagy akár a né-
németországi Herder-czég vagy a svájczi Benzinger czég 
Einsiedelnben, melyeknek kiadványai az egész világon 
e l t e r j e d v é k , s igy semmi kétség, hogy az olcsó köny-
vek s olvasmányok kiadása, bármily üdvös vállalat is 
legyen az önmagában, nem igényli ama széles keretet, 
melyet a Szent-István-Társulat alapitói vállalatuknak ad-
tak volt. 

Nem lehet ugyanis szem előtt téveszteni amaz idők 
viszonyait, amidőn e társulat megalakult, amikor a ma-
gyarországi kath. egyház a haza szomorn sorsában osz-
tozkodott. Azóta a helyzet alaposan megváltozott, a 
Szent-István-Társulat magasztos feladata azonban a régi 
maradt, sőt inkább a változott viszonyokhoz képest 
tetemesen bővült, de soha, még a legkedvezőtlenebb kor-
szakban sem volt az pusztán „olcsó s jó könyveket kiadó" 
vállalat. Ez alapszabályszerü czélja mellett magasabb 
hivatása, külön rendeltetése volt, melynek nyomai vörös 
fonálként húzódnak végig a társulat történetén s év-
könyveiben. 

E feladat az ujabb időkben még érezhetőbbé vált ; 
és bármennyire épültünk az alelnöki jelentésen, mely a 
könyvkiadás szép növekedését igazi lelkesedéssel tár ja 
elénk, mégis elérkezettnek lát juk az időt, amidőn a könyv-
kiadó s könyvárusi üzlet számára folyó toborzását a ta-
goknak és a kolportázst, vagy, ha jobban hangzik, a jó 
olvasmányok buzgó terjesztését nem lehet a közgyűléseken 
felhangzó és az országot termékenyitő szózatok czéljainak 
egyedüli foglalványául s keretéül elégségesnek tartani. 

Aki a feladat mivolta s kiterjedése iránt kellő fel-
világosítást óhajt, azt utaljuk a Szent-István-Társulat 
alapitójának, bold. Fogarasy püspöknek czikkeire, melyek 
a Religio-ban annak idején napvilágot láttak s amelyek 
a társulat magasabb czéljait sokkal avatottabb módon 
domborítják ki, mint azt gyönge tollúnk egy czikk kere-

') Igy a fönidézett brüsszeli társulat kiadásában vagy köz-
vetítésében az olcsó iskola-könyveken kivül a következő folyóiratok 
jelennek meg : Annales du culte de St. Joseph. — Annales de la 
Réparation des Blasphèmes. — Annales de Notre-Dame du Sacré 
Coeur. — Apostolat des Enfants de Marie. — Annales Franciscai-
nes, Revue du Tiers-Ordre de St. François. — Le Clocher littéraire. 
— L'Ôfcole catholique. — L'Echo du Purgatoire. — Musée des 
enfants. — Musée des jeunes filles. — Messager du Sacre-Coeur. — 
Messager du Coeur de Marie. — Messager des fidèles. — Magasin 
pittoresque. — L'Ouvrier. — Propagation de la dévotion à St. Jo-
seph. — Petite bibliothèque chrétienne. — Petites lectures. — 
Précis historiques. — Paillettes d'or. — Le Pèlerin (kétféle kiadás-
ban). — Revue de l'Art chrétienne. — Revue des Sciences eccle-
siastiques. — Revue théologique. — Revue du Monde catholique. — 
Propagateur du Rosaire. — Sainte Famille. — Semaine des famil-
les. — Les Veillées des Charnières. A társulat azonkivül latin tudo-
mányos müveket, hitszónoklatok gyűjteményét, szertartásos köny-
veket, szentképeket stb. is fölvette üzletkörébe, és nagyszerűen 
berendezett nyomdájában idegen kiadványok nyomtatására is vál-
lalkozik. 

tében tehetné, vagy amint azt e becses lapok t. olvasó-
közönsége előtt szükségesnek látnók. 

Az alapitók szándéka szent s sérthetetlen : annak 
mellőzése vagy akárcsak folytatásának fölfüggesztése annyi 
volna, mint bármely alapítványnak elvonása rendeltetésétől. 

Es ha netán e szándék mindamellett, hogy nagynevű 
szerzői azt éppenséggel nem rejtették véka alá, nem lát-
szanék elég világosnak, az egy bizonyos, hogy koruk 
törpe világát túlhaladó előrelátásuk nem akart határt 
szabni üdvös művök fejlesztésének a jövőben. 

E fejlesztés módja és eszközei iránt e sorok írója, 
ki hosszú publiczistai pályáján ismeri az emberi szusz-
czeptibilitás következményeit, nem akar kész programmal 
előállani, mert nincs szándékában nézetét másokra ráerő-
szakolni. 

Egy dologban azonban nem lehet nézeteltérés és ez 
egy az, hogy amaz üdvös fejlődésbe az egész ország 
katholikusainak közreműködését be kell vonni, akár egy-
házmegyénhint felállítandó fiók-társulatok utján, a Szent-
László-Társulat tervezte vidéki igazgatóságok mintájára, 
akár — ami kevésbé ajánlatos önmagában, de ez elsővel 
együtt igen sok reménynyel biztat — vándorgyűlései' utján, 
minden esetre azonban oly módon, hogy minden vidék 
egyházi s világi értelmességének legjava állandó s össz-
hangzó közreműködésre biztosittassék, ami nem ütközhetik 
nagy akadályokba, hacsak azt nem akarnók föltenni, hogy 
az egyházmegyék értelmessége egyátalán nem bír fogé-
konysággal ama czélok iránt, melyek a Szent-István-Tár-
sulat alapításakor általános lelkesedést keltettek. 

A Szent-István-Társulat alapszabályai nagyon meg-
könnyítik eme javaslatunk kivitelét, inkább, mint bármely 
politikai vagy autonomiai jelszó. 

Pedig nem szabad felednünk, hogy a kormány, 
többszörös Ígérete szerint, meg fogja indítani a hitközségi 
autonomiát vagy legalább arra terelni a közfigyelmet és 
a hitközségi adózás fölvetésével megbénítani a katholikus 
akczióképességet. Ezzel szemben több oldalról szóba 
hozták az egyházmegyénkint alakítandó autonomiai tes-
tületeket, de nem a királyi biztosokként szereplendőket, 
hanem valódi önkormányzati tényezőket. Az országos auto-
nomia iránt is hovatovább mind égetőbb szükséggé válik 
fölkelteni az általános érdeklődést. 

Mindehhez javaslatunk módot nyújt a természetes s 
egészséges előkészítésre amellett, hogy a Szent-István-
Társulat magasztos czéljainak hatalmas emeltyűt nyújtana. 

Czikkünk szűkre szabott tere nem eng'edi a bővebb 
fejtegetést, fölösleges is volna tovább bizonyítani azt, hogy 
ami a Szent-István- s Szent-László-Társulatok eszmedus 
megnyitó beszédeiben az egész országhoz szól, arra a 
kath. hitbuzgóság ne adhasson visszhangot oly üdvös 
akczióban, melyben az egyház s haza elsőszülött fiai 
szívvel-lélekkel résztvenni kívánnak. 

Ez akcziót tovább nem lehet halogatni, ha a jövőt 
koczkára tenni nem akarjuk. 

A katholikus egyháznak Magyarországon nem kell 
mankón járnia, legyen ez bár Cédrus regiából, vagy Pinus 
nobilisból faragva s megaranyozva. Bízvást járhat a saját 
lábán, papjai s világi hivei el fognak hárítani minden 
akadályt útjából. + 
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Páris, márczius hó. Bichard bíboros párisi érsek 
válasza a franczia katholikusoknak politikai sorakozásá-
ról. — E levél igy szól : 

Ama törvények, melyek az utóbbi években a vallási 
társadalom érdekeit érintő ügyekről s a polgári társada-
lomhoz való viszonyáról hozattak, mélyreható s indokolt 
nyugtalanságot keltettek azokban a férfiakban, akik hiven 
akarják teljesiteni a haza és az egyház iránt való szere-
tet kettős kötelességét, melyet oly jól határozott meg 
XIII. Leo pápa Sapientiae cliristianae kezdetű enczykli-
kájában. 

Azért nem lepett meg, hogy katholikusok gyakran 
fordultak püspökökhöz, kivált néhány hónap óta, taná-
csot kérvén eme társadalmi kötelességük teljesítése felől. 

Mi nem tagadhatjuk meg a választ kérdéseikre. 
Megadtuk azt több izben magán társalgás közben. Épp 
ugy többször, midőn alkalmunk volt találkozni tiszteletre-
méltó kartársainkkal, kicseréltük egymással nézetünket 
ez ügyben, mely az egész püspöki kar közös szorgosko-
dásának állandó tárgya. 

Mint franczia és szivünk mélyéből szép hazánkhoz 
ragaszkodván, semmiképp sem vonjuk ki magunkat pol-
gári kötelességeink alól, nem is mondunk le polgári 
jogainkról. Sem ezek, sem azok nem összeférhetetlenek 
kötelességeinkkel s jogainkkal, mint katholikusoknak, pa-
poknak s püspököknek kötelmeivel s jogaival. Szent Pál 
a kereszténység első napjaitól kezdve nem tétovázott ér-
vényesíteni római polgár minőségét : civis romanus ego 
sum. 

Mi ma ama szabadsággal beszélünk, melyet alkot-
mányunk minden francziának biztosit ; e szabadsággal 
annál nagyobb mérséklettel élünk, mivel püspök vagyunk. 
Tisztünk által hivatva lévén a politikai vetélkedéseken 
kivül s felül tartani magunkat, nekünk hivatásunk arra 
emlékeztetni, hogy az egyház nem kárhoztatja a külön-
böző kormányformák egyikét sem, amint semmiféle párt-
nak szolgálatába nem áll. 

Egyébiránt a kérdés, mely ma izgalomban tart ja a 
kedélyeket, sokkal magasabb rendű, mint az összes poli-
tikai kérdések. Arról van szó valóban, vájjon Franczia-
ország keresztény maradjon-e vagy megszűnjék az lenni : 
ez valóban a kérdés százév óta. Az ezen százéves időszak 
folyamán egymásra következett események oly közbejött 
eseteket képeznek, melyek ama kérdést elfeledtethették 
oly emberekkel, akiknek figyelmét a politikai vajúdások 
elvonták tőle. Az események mélyén mindenha megvolt 
a küzdelem egyfelől a keresztény Francziaország közt, 
mely hitének szabadságát védi, és másfelől a szabadkő-
művességben személyesített keresztényellenes szekták közt. 
Ma már lehetetlen minden illúzió. 

Nincs itt helye annak, hogy részletekbe mélyedjünk ; 
1882., óta huszonhét oly törvényjavaslatot terjesztettek a 
képviselőház elé, melyeknek czélja lassanként lerontani 
az összes vallási szabadságokat. Csak három merény-
letre fogunk szoritkozni, melyeket a kereszténység ellen 
intéztek. 

Legelőbb emiitjük az 1886-iki törvényt, mely ki-
egészítette a korábbi iskolaügyi törvények által tett rend-
szabályokat az oktatásügy laiczizálására. kitiltván minden 

vallásoktatást a nyilvános iskolákból ; kizártak ezekből 
minden olyan tanítót is, akit az egyház, de sőt maga az 
állam által elismert vallásos kongregáczióknak tagja. 

Az 1891. év látni fogja a ker. iskolatestvérek teljes 
kiűzetését az összes községi iskolákból, és ha a törvény 
nem tűzte ki a határidőt a tanitó apáczák kiűzésére, 
minden évben több oly iskolát elközösitenek, laiczizálnak, 
melyet apáczák vezetnek, hogy ekképp hasonló módon 
végre minden leányiskolát laiczizáljanak. 

A szerzetes rendek házait 1880-ban bezárták. A 
pénzügyi törvények oly adókat róttak ki a nőszerzetekre 
s néhány férfi-kongregáczióra, még olyanokra is, melyeket 
az állam elismert vala, mely adóknak szükségképpen való 
következménye lesz az emiitett vallásos társulatok vagyo-
nának progresszív elkobzása. 

Az 1889. évi jul. 16-diki törvény fegyveres szolgá-
latra szorította a papságot a törvény előtti egyenlőség 
látszata alatt, szem elől tévesztvén a lelkipásztori szolgálat 
jellegét s szükségét, melyet mind a mai napig közhivatali 
szolgálatnak tekintettek. 

Éppenséggel nem lehet tehát felötlő a mélyreható 
nyugtalanság azoknál az embereknél, akik egyenlőképpen 
hivek akarnak maradni Francziaországhoz s az egyházhoz. 
Hála Istennek vannak köztünk még nagy számmal férfiak, 
kik megértik XIII. Leo pápa eme szép szavait: „Ha 
szeretnünk kell azt az országot, hol születtünk s megpil-
lantottuk a napvilágot, és ha azt szeretni tartozunk oly 
szeretettel, hogy a jó polgár ne vonakodjék meghalni 
hazájáért : a keresztényeknek is kötelességük, hogy ha-
sonló és még nagyobb szeretettel viseltessenek az egy-
ház iránt." 

Ezekhez a keresztényekhez, ezekhez a francziákhoz 
intézzük válaszunkat. 

Mindenek előtt szükséges a kérdést megszabadítani 
a félreértésektől : nem kell azt ugyanis a politikai kor-
mányformák, a köztársaság vagy a monarchia vetélkedé-
seire szorítani, majd azt mondtuk, összezsugorítani. XIII. 
Leo pápa, a szentszék állandó hagyományát követvén, 
ezt mondja nekünk említett enczyklikájában : „Az egyház, 
saját jogainak hü őre, de nem kevésbé tisztelője más 
jogainak is, nem igényli, hogy őt illetné annak a meg-
állapítása, mily kormányformának, mily polgári intézmé-
nyeknek adjanak elsőbbséget a keresztény népek. Az 
egyház nem kárhoztat semmiféle kormányformát, föltéve, 
hogy a vallást s az erkölcsi törvényt tisztelik." 

Politikai téren elég anyag merülhet föl a jogos né-
zeteltérésekre oly emberek közt, kik tisztességesen kíván-
nak a közjónak szolgálni, mint ezt XIII. Leo elismerte; 
de közvetlenül hozzáteszi : „Ha a keresztény hit veszély-
ben forog, minden egyenetlenkedésnek meg kell szűnnie, 
és közös egyetértéssel a vallás védelmére kell sietni, mely 
a társadalom legfőbb java és ama czél, melynek mindent 
alá kell rendelni." 

Már pedig mi nem tétovázunk kijelenteni : a keresz-
tény hit veszedelemben forog Francziaországban, ha a 
keresztényellenes szekták programmja átmegy törvé-
nyeinkbe, amin tizenöt év óta folytonosan dolgoznak. Mi 
légyen a kötelességük azon férfiaknak, akik egyaránt 
hivek akarnak lenni hazájukhoz s egyházukhoz ? 
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Mindenekelőtt csináljunk fegyverszünetet a politikai 
nézetkülönbségek körül. Amikor a hit veszélyben forog, 
ismételjük XIII. Leo pápával, mindnyájunknak közös 
egyetértéssel egyesülnünk kell annak védelmére. 

Az országnak szüksége van kormányzati állandóságra 
és vallásszabadságra. E kettő, ugy hiszszük, összegezi az 
általános óhajt. Becsületes közremunkálással fogjunk hozzá 
a közügyekhez ; de követeljük (a katholikusoknak joguk 
van hozzá), hogy a keresztényellenes szekták ne igényel-
hessék azt, hogy magukat a köztársasági kormánynyal 
azonosítsák és vallásellenes törvények agyvelejéből a köz-
társaság lényeges alkotmányát készítsék. 

A katholikusok pedig helyezkedjenek tisztán azon 
alapra, mely őket illeti s ne féljenek visszaköveteléseiket 
hangoztatni. 

Jeleztük a kereszténység ellen intézett három nagy 
támadást : az iskolatörvényt, a vallásos társulatokról 
(kongregácziókról) szóló törvényt, és a véderő-törvényt. 

Amidőn a katholikusok erélyesen követelik a ke-
resztény Francziaország jogait, azt a közszabadságot ve-
szik igénybe, mely minden polgárt megillet ; ők nem 
kívánnak előjogokat. 

A családatyák kívánják, hogy a vallásoktatás ne 
legyen száműzve az iskolából ; hogy az általuk többre 
becsült (kongregaczionista) tanitók ne legyenek kizárva 
a köziskolából csupán azért, mert szerzetesek, és hogy 
ezek is élvezhessék polgári jogaikat, melyek közjogunk 
értelmében minden francziát képesítenek a közhivata-
lokra. 

Az a nagylelkű áldozatkészség, melylyel a családok 
szabad (kath.) iskolákat alapítanak s fentartanak a (laiczi-
zált) nyilvános iskolákkal szemben, mely utóbbiak gyak-
ran üresek maradnak, ez tagadhatatlan s állandó tanúbi-
zonysága az atyák s anyák akaratának. 

Oly korszakban, midőn mindennemű egyesület ala-
kítását szorgalmazzák s elősegítik, a keresztény Franczia-
ország nem akar megfosztatni a vallásos társulatoktól. 
Azok az emberek, akik azért egyesülnek, hogy imádkoz-
zanak, tanulmányozzanak, hogy gyakorolják a felebaráti 
szeretet müveit, ugyanazon jogokkal bírnak, mint a többi 
polgárok ; nem lehet őket ezektől elütni anélkül, hogy 
a törvény előtti egyenlőség s a szabadság meg ne sér-
tessék. 

Ám viseljék a vallásos' testületek ugyanazon terhe-
ket, mint a többi polgárok, s ezt tenni soha sem vona-
kodtak; de követelik azt, hogy ne legyenek kivételes 
törvényeknek alávetve, hogy ne kényszerítsék őket kétszer 
fizetni ^z adót, és ne vessék őket alája oly kincstári 
igények rendszerének, melyek mindenkinek véleménye sze-
rint jogtalanok s kivihetetlenek. 

Nem igényeljük magunknak tanulmányozni a had-
sereg szervezetét, megvizsgálni azt, vájjon a katonai 
szolgálat a legújabb törvényekben meghatározott feltéte-
lek közt nem terheli-e Francziaországot oly súlyos módon, 
hogy való érdekeivel ellenkezőleg összeroskad alatta. 
Nem tartozik reánk vitatni e kérdéseket, melyek az 
államférfiak megítélésére bizvák ; e dolgokat csak a leg-
végső tartózkodással lehet érinteni, melyek a nemzet 
biztosságát s becsületét érdeklik. Nem is követeljük, hogy 

a papságot mentsék föl minden részvételtől az ország 
védelme által igényelt teher alól ; de legyen az ő része 
ebben összeférhető a pap megszentelt jellegével s köte-
lességeivel. Ez oly kérdés, mely magánál természeténél 
fogva megköveteli az egyház s állam közös megegyezését. 

Van a hadseregben külön szolgálat a betegek s 
sebesültek ápolására. Hogy ezen szolgálat teljes legyen, 
biztosítania kell katonáinknak a lelki vigaszt épp ugy, 
mint a test ápolását. Papjaink s papnövendékeink meg-
mutatták az utóbbi háborúk idején, hogyan képesek 
teljesíteni e kettős szolgálatot a mozgó s állandó kórhá-
zakban. Meg vagyunk győződve, hogy a hadsereg oly 
szervezésében, mely az egyház törvényeivel összhangzato-
san eszközöltetnék, a papságnak oly rész jutna a szolgá-
latból, mely sem legkevésbé fárasztó sem legkevésbé 
veszélyes nem volna. Ebből a hadsereg ujabb bátorságot 
s erkölcsi erőt merítene. A családok vigasztalódnának 
annak gondolatára, hogy Francziaországért haldokló fiaik 
közelében lesz egy pap, hogy őket megáldja és a távol-
levő családot képviselje. 

A katholikusok e követelései korántsem ellenkeznek 
az ország érdekeivel. 

Mindenki egyetért abban, hogy misszionáriusaink, 
keresztény iskolafivéreink, irgalmas nővéreink, a franczia 
befolyásuak legbecsesebb úttörői az idegen országokban, 
ahová a kath. vallással behozzák Francziaország nyelvét, 
azon ország iránti szeretetet, mely őket küldi. 

Az elemi oktatás terhes költségei csak az által csök-
kenthetők, ha a keresztény (kath.) iskolák szabadon fej-
lődhetnek. 

Ugyanez áll a kórházakról ; ha ezekbe visszahelye-
zik az irgalmas nővéreket, csökkenni fognak a közadókból 
fedezett kiadások és teljesitik a betegek óhaját, akik be-
tegápoló apáczaink odaadását legjobban tudják megbe-
csülni. 

Amidőn a katholikusok visszakövetelik a minden 
polgárral közös szabadság iránt való jogaikat, védelmezik 
a lelkiismereteket amaz elnyomás ellen, melylyel a ke-
resztényellenes szekták azokat lenyűgözni akarják. Valóban 
nem is t i tkolják, hogy nem annyira a kormányforma, 
mint inkább bizonyos tan az, melyet keresztülvinni akar-
nak. Már pedig nincs fájdalmasabb elnyomás egy népre 
mint a tanelvi elnyomás az állam által ; és nem csalat-
kozunk, kijelentvén, hogy sok ember szenved ma ez 
elnyomás alatt, kik kénytelenek elhallgatni hitüket, hogy 
ne tegyék koczkára saját s családjuk jövőjét. Azért bizo-
nyosak vagyunk benne, hogy a tisztességes emberek, kik 
nem viselik a keresztény-ellenes szekták igáját, csatla-
kozni fogni a hivő emberekkel a polgári s vallási sza-
badságok terén. 

Vajha a becsületes emberek erőfeszítései el ne kal-
lódjanak a meddő politikai küzdelmekben, hanem oda 
irányuljanak, ahová a vallási s társadalmi veszély hivja, 
oda, ahová Francziaország való érdekei igénylik. Mi nem 
kívánunk pártnak neveztetni. Részünkről a keresztény 
Francziaország az, amely évszázadunk igaz haladásának 
megtagadása nélkül egyesül hitének, nemzeti hagyomá-
nyainak és dicsőségének védelmére ama férfiak ellen, kik 
meg akarják fosztani keresztény jellegétől. Akik e prog-
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rammot elfogadják, azok mind kötelezvék azt higgadtan, 
erélylyel s kitartással követni s törvényes uton érvényre 
emelni. Korántsem vádolhat ják őket, hogy összeesküdtek 
a kormány ellen ; inkább ők lesznek a közrend legjobb 
támaszai. 

Tanácsaink nem volnának teljesek, ha nem mondanók 
a katholikusoknak, hogy a társadalmi kötelességnek nem 
lehet eleget tenni pusztán a választások által vagy tör-
vényhozó gyűlésekben. Mindegyikünknek teljesítenie kell 
e kötelmét ama kimagasló vagy szerény helyzetben, 
melybe a Gondviselés ju t ta tot t , és pedig az által, hogy 
részt vesz minden hasznos munkában. A társadalmi s 
munkás kérdések nagy helyet foglalnak el a mai állapotok 
közt. I t t a helye, bogy a keresztények a jogosság és 
felebaráti szeretet elveit érvényesítsék, amely elvek egyedül 
képesek azok megoldását eszközölni. Ennek nyilvánvaló 
bizonyítékát adják ama kísérletek, melyeket keresztény 
nagy iparosok utóbbi években tet tek. 

A katholikusok továbbá legyenek az iskola- s a 
kórház-ügynek előmozdítói s támaszai. Mi sem ád ter-
mékenyebb életet egy népnek, mint a magán kezdemé-
nyezés tudományos s jótékonysági intézetek alkotása 
körül. Valamint semmi sem ád nagyobb állandóságot és 
erőt valamely kormánynak, mint az értelmesség, melylyel 
ezt a kezdeményezést vezeti s bátor í t ja . 

A család a társadalomnak bölcsője, mint XIII . Leo 
pápa említi Sapientiae christianae kezdetű encziklikájában, 
és utána mi esdeklőn ajánl juk a katholikusoknak, állítsák 
vissza régi tisztességébe az önmegtagadás, ima s munka 
férfias szokásait tűzhelyük körében, amelyek a keresztény 
családok megkülönböztető jellegét képezik. 

Nem zárhat juk be e levelünket anélkül, hogy meg 
ne emlékezzünk arról, hogy az ember hiába dolgozik a 
város építésén s őrzésén, ha Isten nem épiti s nem őrzi 
azt. A keresztényellenes szekták atheus Francziaországot 
akarnak teremteni. Mi legyünk az ima hivei, mi csatla-
kozzunk a feszülethez, mely megszabadította a világot, 
és uj i tsuk meg a hazafias fohászt, melyet boldogult Gui-
ber t bíboros párisi érsek rebegett , amidőn Jézus Szive 
iránti nemzeti fogadalom templomának alapkövét lerakta : 
„Mi Francziaország megtérését kér jük ; nem ilyen vagy 
amolyan vélekedésre való áttérést , hanem megtérését 
vagyis inkább visszatérését a keresztény valláshoz, az 
örök reménységhez, Isten szeretete iránt, aki az emberek 
szeretetét is megért i s magához vonzza. Igy a társadalom 
megbékéltetése munkálkodásunk czélja, melynek megva-
lósítására törekszünk." 

Szavunk egy püspök, tegyük hozzá, egy franczia 
püspök szava ; mint ilyen szólottunk, szeretvén lelkünk 
egész erejével az egyházat, szeretvén hasonló erélylyel 
Francziaországot. 

Mint püspök s franczia püspök, őszinte és becsüle-
tes szóval tar toztunk korunk s hazánk férfiainak. Óhaj t juk, 
hogy az senkit se sértsen, de nem akartuk elárulni, sem 
gyöngíteni az igazságot. 

Va jha tisztünk kötelességét sikeresén teljesítettük 
légyen, szólván azon hangon, mely méltó a keresztény 
Francziaországhoz ! 

Páris , 1891. márcz. 6. 
Richard Ferencz, bíboros 

párisi érsek. 

V E G Y E S E K . 
*** Roma, 1891. márcz 21. (Múltkor kiszorult. A 

szerk.) Ngos s Főtiszt. Szerkesztő TJr ! „Beati, qui in 
Domino moriuntur , quorum memoria in benedictione 
est" . — A halhatat lan emlékű hitvallónak, a nagy ke-
resztény hősnek, a kath. anyaszentegyház legbátrabb 
védőjének, Windthorst Lajosnak elhalálozása alkalmából 
mára rendelte ő szentsége „deli Anima" templomában az 
ünnepélyes „Requim"-et , mely impozáns módon ment 
véghez ; az elég tágas templom hajó ja közepén a nagyszerű 
ravatal t a koszorúk és gyertyafény övezte ; körülötte két-
öldalról hosszpadsorokon helyt foglaltak a vatikáni főpa-
pok „madzsor Domotól kezdve vagy tizen, a sz. Pé te r 
bazilikának dignitariusai, érsekei, püspökei, szent „ Offi-
cium "-nak praelatusai ." Elő t tük közvetlenül a porosz 
miniszter és több előkelő világi tiszt ; az Oratór iumokban 
„a nagykövet egész családjával és tisztviselőivel; a ravatal 
hátulsó részén megszámlálhatlan papi és világi előkelőség-
székeken ; a bekerítésen kívül pedig beláthatlan uri közön-
ség zsúfolva. — Fél t izenegykor kezdődött a gyász mise, 
melyet De-Neghre érsek, a Collegium Germanico-hunga-
ricum növendékei segédletével tar to t t ; Masella és Melchers 
bibornokok jelenlétében, kik a Sanctuariumban foglaltak 
helyet. Sz. mise alatt vatikáni énekesek szerepeltek ; a 
„Dies i rae"- t meghatóan adták elő. — Sz. mise után a 
celebrans főpap és Masella bibornok a sekrestyébe vonul-
tak, Melchers bibornok pedig a szentélyből hathatós gyász-
beszédet mondott . Német nyelven ecseteié a megboldo-
gul tnak halhata t lan érdemeit, az egyház és állam érdekében 
szerzetteket ; kifej té a czentrumpárt vezérének működését, 
szilárd jellemvonásait, szent hitéhez való ragaszkodását ; 
amint erősen hit t — úgymond — az Ur Jézus tanaiban, 
ugy élt , cselekedetett, a szerint védekezett egész élete 
fogytáig. Semmiféle politikai esélyek vagy nézetek nem 
bír ták öt hite vallásától eltántorítani. — Ily értelmű 
gyászbeszéd után következett az „Absolutio," melyet Ma-
sella bibornok tizenkét óra után végzett, mire a f é n j e s 
és nagy publikum szétoszlott. Gmitter Alfonz. 

— A budapesti Kath. Kör f. hó hó 31-én d. u. 6 
órakor 6. felolvasó estélyét tartotta, a következő tárgy-
sorozat ta l : A kereszt, mint a nők éke. Gabler Lajos 
Páltól. Elhagytá l engem. Költemény. Pap Zoltántól. 
Szegény emberek. Beszély. Szabóné Nogáll Jankától . 
Felolvasás. Rákosi Viktortól (Sipulus). 

— A ma Párisban megnyilt II. nemzetközi kath. 
tudományos kongresszusra vonatkozólag XIII . Leo pápa 
Richard bibornok párisi érsekhez helyeslő apostoli ira-
tot intézett . Meg vagyunk, úgymond a pápa, győződve, 
hogy napjainkban nincs szükségesebb, mint a tudomány 
ily tanúságtétele — a hit mellett . 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.N 
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TABTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : A katholikus önvédelem országos meginditását halasztani többé nem lehet. — Egyházi 
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H a n n o v e r : Püspöki beszéd Windthorst sirja felett. — Kath. Egyleti Élet: A kassai kath. legény-egyesület évkönyve. — Vegyesek. 

A katholikus önvédelem 
országos meginditását halasztani többé nem lehet ! 

V. 

Három dolgot óhaj t ma, ha lehet ma, ez a 
felszólalás felölelni és tisztázni. 

Félreértéseket kell eloszlatni ; a kathol ikus 
önvédelem országos megindi tásának az ország 
jelen körülményeiben rejlő akadályai t és nehéz-
ségeit kell megvilágitani ; végül rá kell mutatni , 
a végett, hogy a sok nehézség, és más katholikus 
felbuzdulások sikertelenségei által megviselt ka-
tholikus kedélyek lelkesitő buzditásban is része-
süljenek, — rá kell muta tn i a kath. önvédelem 
országos megindításának és a képviselőházban való 
felállításának — éppen a jelen körülményekre, 
éppen az ország mostani helyzetére és jövő 
alakulására való tekintetben — nagy időszerű-
ségére és ajánlatosságára. 

Merem állitani, hogy a legtöbb bajnak, a 
legtöbb visszavonásnak és sikertelen törekvésnek ; 
félreértésben rejlik az oka. Tehát kezdjük a félre-
értéseken. 

Félreértésre adhat okot például mind já r t az, 
a mit e czikksorozat legeslegelején bevezető 
tétellé felállítottunk, hogy t. i. „várakozásra, előzé-
kenységre, udvariaskodásra — nincs többé időnk, 
nincs többé jogunk." Ezzel, bocsánat, n e m az van 
mondva, mintha a kath. egyháznak a hatalmi 
összeütközések és bonyodalmak elintézésében 
állam és egyház között várakozásra nem volna 
szüksége, nem volna kötelessége. Igen is, a kath. 
egyháznak várakozásban és békességes tűrésben, 
jóindulatu áramlatok, akara tok és törekvések 

i rán t szivélyes előzékenységben, egyúttal pedig 
a jó té teményekér t való hálában és a jótevők 
i ránt i udvariasságban — nincsen pár ja az egész 
világon. O, a kinek öröklét van igérve és biz-
tositva, ő várhat legnyugodtabban a legtovább; 
ő, mivel ügyeinek fensőbbsége Isten Ítéletei 
által van konstatálva, ő felülmúlhat mindenkit, 
minden emberi intézményt előzékenységben; s 
mivel oly becses javakkal , a lelki műveltségnek 
annyi és oly hatályos emeltyűivel senki és sem-
mi ezen a világon nem rendelkezik ugy, mint a 
kath. egyház, azért is a kath. egyháznál udva-
riasabb tárgyaló felet az államok keresve sem 
fognak találhatni . Semmitől sem irtózik a kath. 
egyház f'enkölt, isteni szelleme annyira, mint a 
meggondolat lan hajba kapástól és a derűre-bo-
rura keresett marakodástól, a miket ő inkább 
állatias mint emberies eljárásnak tekint és bé-
lyegez állandóan. Az egyház élete Krisztus Urunk 
élete, az egyház tárgyalásai Krisztus tárgyalásai, 
az egyház modora Krisztus modora. „A repedezett 
nádat nem töri össze, és a füstölgő mécset nem 
ol t ja ki, mignem kiviszi az Ítéletet győzedelemre."1) 
„0, t. i. Krisztus Urunk és hozzá hasonlóan az 
egyház, — amint e szavakat szent bibliánk appro-
bált magyar fordításának magyarázó jegyzetében 
olvassuk, — az embereket, kikben a jónak csak 
gyenge maradványa van is még fönn, nem taszit ja 
el magától, hanem lassankint az üdvre vezérli." 
Ez az egyház szelleme, ez az egyház szokása. 

De nem is ennek a krisztusi szabálynak 
megtörésére czélzott a mi buzdításunk sőt kö-
vetelésünk a várakozás, az előzékenység és ud-

») Sz. Máté, 12, 20. 
27 
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variaskodás beszüntetése i ránt . Mi nem szemé-
lyek, nem is annyira emberek, min t inkább 
kárhozat ra vezető rendszerek ellen küzdünk, a 
melyek legjobbjaink fe le t t is egyre gyakorol ják 
u r a l m u k a t és sokszor nem engedik meg, hogy a 
kik lelkük mélyén és családi tűzhelyüknél val-
lásuk és egyházuk hiveinek érzik maguka t , a 
közélet t e rén is hiven te l jes i tsék mindenben kath. 
vallásuk és egyházuk i rán t r eá jok Is tentől k i ró t t 
kötelességeiket. Mi nem az emberek i r án t való 
békességes várakozás, előzékenység és udvarias-
ság fe lmondására buzditunk, hanem a jóaka ra tú 
embereket j á romba görnyesztő hitel lenes szellem-
nek, egyházellenes rendszernek törvényhozásban és 
kormányzásban való megtörésére lelkesitünk, hogy 
jóakara tú , de a rá jok hagyományozot t á tkos 
rendszer ál tal sok t ek in te tben megnyűgözöt t ka-
tholikus állam férfi a ink és törvényhozóink meg-
szabaduljanak a lelkiismeretökkel, hacsak az nem 
téves, okvetlenül ellenkező rendszer lidércz nyo-
mása alól, és az is teni fiuságban rejlő szabadság-
nak könnyebb és sikeresebb gyakorlására emel-
kedhessenek fel. 

Ezt a mi elvünket sz. Ágoston tudvalevőleg 
eképp formuláz ta : „Diligite homines, interfici te 
errores." 

Az emberiségnek legnagyobb jótevői, az 
egyháznak malasztokban és érdemekben legkivá-
lóbb alakjai , valóban, éppen azok a fenkölt szel-
lemű férfiak voltak és maradnak , kik az ellenséges 
szellem ál tal megtévesz te t t vagy majdnem tehe-
te t lenségre ká rhoz ta to t t ál lami ha ta lommal és 
ennek jóhiszemű intézőivel szemben, a szeretet te l 
tel jes és csaknem észrevétlen korrekczió, a bé-
kességes várakozás, a megnyerő előzékenység és 
az üdvösségre té r i tő apostoli udvariasság u t j á u 
az egyház e pára t l anu l hódító elvét képviselik és 
kama toz t a t j ák sokszoros kamatokka l a népek 
békéjének, t ehá t jólétének érdekében, a t rónok 
megerősitésére, a lelkek üdvének nagyobb mérvű 
biztositására. Hódolat a „for t i ter in re, svaviter 
in modo" férf iainak; hála és elismerés kisér je 
emiéköket nemzedékről-nemzedékre ! 

Az emberek személye i r án t mindig udva-
r iasnak, előzékenynek, békességesen tü rőnek kell, 
igen is, lennünk ; de a jószándéku embereket 
tévedésekbe ejtő vagy kényszerhelyzetekbe sodró 
rendszer, vagyis az emberek tévedései iránt csak-
ugyan nincs, nem lehet soha senkinek se ideje, 
se joga várakozással lenni, előzékenységgel vi-

seltetni , udvariaskodással kedveskedni, kivál t 
mikor már hi telveinket t i po r j a a — rendszer. 

A másik félreértés, melyre ref lektálni sok 
jóakara tú , nemes igyekezetü és szintén t iszteletre 
méltó emberekre való tek in te tbő l szükségesnek 
lá t juk , könnyebben lehet eloszlatni. Ha ugyanis, 
például, azt mondaná valaki, hogy apostoli patró-
nus ül Magyarország t rón ján , kathol ikus férfiak 
kellő számban ülnek a kormányon, s magában 
a képviselőházban is senki sem fogja be az ot t 
ülő ka tho l ikus vi lágiaknak és papképviselőknek 
a száját : t ehá t ha valaki ily körülmények közt 
mégis kathol ikus önvédelem országos meginditá-
sáról beszél, az b iza lmat lanságot szavaz az apos-
toli k i rá lynak, kétségbe vonja a kathol ikus 
á l lamférf iak hi thű vallásosságát vagy jóhiszemű-
ségét, és szegénységi bizonyítványt áll i t ki a 
képviselőházban ülő világi és papképviselőknek 
a czimére. 

Egy, szó sem igaz az egészből. Csupa látszat, 
ködfátyolkép, csalódás az egész ellenvetés. Ellenben 
szomorú valóság és tény az, hogy hi te lveket köz-
vetlenül sértő vagy messziről támadó törvények 
mentek á t a törvényhozás mind a három fórumán, 
és követelnek évek óta u r a l m a t a hi tében sér-
t e t t kathol ikus ember lelkiismere fölött . S ez 
tö r t én ik a legjobb király pa t ronátusának apos-
tolisága mel le t t , kathol ikus vallású államférfiak 
ka th . létének daczára, némely kath . világi és 
papképviselők felszólalásainak és t i l takozásainak 
ellenére. Miért ? Mert mindeneket elemi erővel 
ragad magával hazánkban egy óriás tévedés: az, 
hogy minden legjobban van ugy a min t van, 
különösen pedig ugy a min t kiki a kötelességét 
te l jes i teni véli: holot t , ha az apostoli királytól 
kezdve va lamennyi kath. vallású államférfiú és 
képviselő kötelességét ugy te l j es i te t te volna, nem 
éppen csakis a min t kathol ikusnak, hanem csupán 
m i n t eszélyes és jogtisztelő poli t ikusnak — 
kell : Magyarországban soha kath. h i te lveket sértő 
vagy fenyegető törvények létre nem jöhe t tek 
volna. Miért? Mert Magyarországban a kath. 
vallás az 1848-iki vallásügyi törvény uralkodó 
magyaráza ta szerint törvényesen „bevett vallás:54 

t e h á t annak minden hi telvét vallani és követni 
kathol ikus embernek szabad és joga van, és őt 
ebben törvények alkotása, vagy bármi által nem 
akadályozni minden eszélyes és jogtisztelő állam-
férfiunak és törvényhozónak politikai kötelessége. 

Hogy hibák, nagy, végzetes hibák történtek 
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tö rvényhozásunkban a ka th . hi te lvekkel szem-
ben : m u t a t j a a konfliktus, mely a keresztelések 
anyakönyvezésének kényszerí tő szabályozása al-
kalmából az országban k i tö r t és egész a mai 
napig elintézve nincs. Vájjon a pa lás to lha ta t -
lan hibáknak, a veszélyes konf l ik tusokat okozó 
tévedéseknek, a jobbrafordi tás forró óhajából 
származó felfedése lehet-e sér tés a r ra nézve, a 
ki a tévedés m e g t ö r t é n t é t kényte len belátni, 
kénytelen keserves következményeiben önnön-
magán és másokon tapaszta ln i ? Soha ! Soha a 
jó t e t t , a kötelesség tel jesí tése — sértés nem 
lehet ! 

Éppen mer t bizalommal visel te tünk apostoli 
k i rá lyunk ha tha tós pár t fogása i ránt , éppen m e r t 
bízunk ka thol ikus vallású ál lamférfiaink és tör-
vényhozóink igazságos érzetében, jogtiszteletében 
és államvezérlő eszélyességében : éppen azért 
óha j t juk , k ívánjuk és sürgetjük, hogy ország-
szerte tevékenységre ke l t e t t ka thol ikus önvéde-
lem siessen a t rón, az apostol i király, és Ma-
gyarország törvényhozó tes tü le tében és kormá-
nyában működő ka thol ikus vallású férfiaink 
támogatására. 

Támogatn i a ka thol ikus önvédelem szerve-
zése ál tal az i r á n t u n k muta tkozó jóakara to t , és 
ú t j á t állni az ország békéjére káros törekvé-
seknek, bá rhonnan je lentkeznének is azok; ez a 
mi óhaj tásunk, ez a ka th . önvédelem czélja. 

És ezzel kifogyván e lő t tünk a tér , i t t kell 
ma megál lapodnunk! 

Egyházi gyászbeszéd Windthorst fölött. 
Mondotta 1891. márcz. 17-én a berlini sz. Hedvig-temp-

lomban dr Kopp György boroszlói Jig püspök. 
„Ha hallgatok, rám várnak ; és ha 

szólok, rám figyelnek." 
Bölcs. Ti. 8, 12. 

Igaz ugyan, hogy nem ember, hanem Isten sz. Lelke 
äẐ  Bi 1 8i Bölcseség könyvében magáról igy beszél; mégis 
én nem tartok attól, hogy ellenmondással találkozom, ha 
ezeket a szavakat arra a férfiura alkalmazom, a kinek 
ékesszólásra mindenkor kész ajkai szombat óta elnémulá-
nak és soha többé e földön szólásra megnyílni nem fog-
nak. Ájtatos gyászoló közönség ! Most, alig egy év multával, 
az élet és halál Urának kifürkészhetetlen végzete bennün-
ket ismét egy férfiú ravatalához állit, a kinek nevét nem 
csupán Németország katholikusai emlegették határtalan 
tisztelettel és példátlan bizalommal, hanem messze az 
ország határain tul is csodáló tisztelet tárgyának tartot-
ták. Mélyen megrendítve fényes tehetségű és nagyérdemű 
vezérök elvesztése által állnak itt az ö barátai az elköl-
tözött földi maradványai körül, és az egész katholikus 

Németország tekintete mélyen meghajolva áll e halotti 
gyászszal szemben. Majdnem félnem kell attól, hogy e 
nagy országos katholikus közönség ellen sérelmet követek 
el, hogyha most én arra vállalkozom, hogy az egyház 
imái közé az én gyenge szavaimat vegyítsem az elhunyt 
elvesztése fölöt t ; mert nincs nyelv, mely képes lenne 
elmondani a tiszteletet, melylyel Németország katholiku-
sai a boldogultat évtizedeken át környékezték, és éppen 
oly kevéssé lehetséges szavakba foglalni, a mit ök most 
az ő halálával szemben szivökben éreznek. És mégis, az 
általános gyász közepette, az egyház sem maradhat hátra, 
igen, az egyház sem teheti, hogy nagyon is megérdem-
lett koszorút ne tegyen le leghívebb és legnagyobb fiai 
egyikének koporsójára. 

Vannak ugyan közöttünk, kikkel a boldogult gyak-
ran heves szóvitákat vivott ; hanem az ő halála mindnyá-
junkat mintegy egyetlen egy érzelemben egyesitett: az 
őszinte részvétben, az elvesztése felett való eltitkolhatat-
lan gyászban, a mely az ő értékét épp most érezteti leg-
jobban, épp most tanit meg legjobban megbecsülni. 
Eletének ut ja őt sok tekintetben igen tekervényes utakon 
vezette, és az ő élete és működése a legkülönfélébb meg-
ítélések tárgya vala, a melyek a boldogultnak nem min-
dig kedvezének. Egyedül a katholikus nép, ez ragaszko-
dott hozzá mindig tántoríthatatlan bizalommal ; ez soha 
sem jöt t zavarba miatta, ez követé őt mindig mintegy 
vakon, bármily szövevényesek és homályosak valának 
előtte az utak, melyeken e férfiú őt vezeté. És ha én 
jelenleg megkísérlem, az ő porlandó földi maradványainak 
jelenlétében, eme gyakran meg nem értett tény megma-
gyarázását, szolgáljon e kísérlet igazolására az általános 
részvétnek, melyet halála keltett, és arra, hogy e férfiú 
elvesztésének fájdalmába az a vigasz vegyüljön, hogy 
fájdalmunk mennyire igazolt és méltó. 

Közel negyedszázad óta tisztelték a német katholi-
kusok az elhunytban vezéröket és helyezték az ő állam-
férfiúi bölcs belátásába valamint egyházi hűségébe az ő 
bizalmukat. Sőt az ő hitsorsosai, a katholikusok, az egész 
világon a legnagyobb tisztelettel emlegetik nevét és em-
lékezetét most és mindenkoron. Ugyan mi volt hát az, a 
mi iránta ily bizalmat és ily tiszteletet keltett ? A katho-
likusok az ő becsének mértékéül az Ő egész lényét, az ő 
működését vették, nem pedig változó nézeteket és óhajo-
kat. íme, ez a rövid válasz, melyet az imént feltett kér-
désre adni kell. Hogy jelentékeny volt a férfiú, ki mult 
szombaton fáradt szemeit lecsuká, ebben mindnyájan 
megegyeznek, kik valaha hozzá közel álltak, bármely 
véleményhez vagy irányhoz tartozának is különben. 
Mi benne mindig a biztos tapintatot és amaz éles 
belátást .csodáltuk, a melylyel ő minden nagy és 
nehéz ügyben mindig eltalálta a helyes pontot és a 
helyes utat, a nehézségek megoldására, valamint az el-
érendő czél biztosítására. 0 barátja volt és előharczosa 
az igazságnak, és soha nála az igazság összeütközésbe 
nem jött az egyéni haszonnal és az ő saját érdekével. 
0 fölöttébb éber vala, és azért mindent látott és soha 
semmi sem kerülte ki az ő figyelmét. 0 tántoríthatatlan 
híve volt elveinek, és sem tisztelet, sem tiszteletlenség 
nem birta őt meggyőződésében és cselekvésében megtán-
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toritani. Ö fáradhatatlan vala ; sem a munka, sem a nehéz-
ség nem riasztotta őt vissza, és azért volt ő képes annyit 
végezni, annyit teljesíteni, az ő gyenge testalkotásával. 

Ily tulajdonságokkal lépett a nyilvános élet pályá-
jára és munkaerejét egy negyedszázadon tul szorosabb 
hazájának szentelé, királyától a legmagasabb hivatalokra 
meghíva és a legnagyobb bizalommal megtisztelve. Azért 
elképzelhetni, mily nehéz vala neki közvetlen hazája 
megváltozott viszonyai körében eligazodni. Es ebből ő 
nem is csinált titkot. Változatlan hűséggel ragaszkodott 
a mult minden emlékéhez. Lehet-e neki e miatt szemre-
hányást tenni ? 0 azokkal a viszonyokkal és emberekkel, 
kik az ő hazája fölött elviharzott eseményeknek áldozatul 
esének, a legbensőbben érezte életét összenőttnek : ragasz-
kodott tehát hozzájok mély érzelemmel és hűséges szív-
vel ; és hogyha lehetetlenség vala reá nézve, hogy ez 
összeköttetéseket valaha elfeledje, vájjon lehet-e őt ezért 
megróni ? Hiszen minden földi kecsegtetést, a mire 
tehetségei és tapasztaltsága jogositák, áldozatul hoza, 
hogy hű legyen és maradjon becsületes szivéhez ! — De 
hogy e nemes férfiút helyesen méltányoljuk és teljesen 
megértsük, egyet nem szabad felednünk. Az előbbi idők 
viszonyaihoz való vonzódása sok gyanúsításnak és üldö-
zésnek tárgyává tették őt. Gyanús szemek kisérték min-
den tettét, minden szavát, minden nyilatkozását ; kérlel-
hetetlen őrszemek vették körül minden oldalról egész 
életét. Hanem azért soha senki sem látta őt oly lépést 
tenni, a mely u j alattvalóságának kötelességeivel ellen-
tétben lett volna. Érzelmeit mindig nyíltan hirdette; de 
soha ajkán szó ki nem lebbent, a mely joggal szolgáltatha-
tott volna alapot arra, hogy loyalitását kétségbe lehetett 
volna vonni. 0 mindig szeme előtt tartotta az apostol 
amaz intelmét, hogy a fennálló fensőbbség Istentől van, 
és hogy neki lelkiismeretes alattvalói engedelmességgel 
tartozunk. 

Bármily nagy is volt azonban egész haláláig meg-
őrzött hü ragaszkodása ahhoz a fejedelmi házhoz, mely-
nek oly sokáig szolgált; bármily kedvesek is valának 
előtte szűkebb hazájának előbbi viszonyai és az azokra 
való visszaemlékezések : őt mindezek nem akadályozták 
soha abban, hogy az egyesitett német hazának, valamint 
annak az országnak, a melynek most már polgára vala, 
gazdag szellemének tehetségeit és fáradhatatlan munka-
erejét ne szentelje. Nem vonult vissza duzzogva kényelmes 
nyugalomba, hanem élénk részt vett a közélet viszonyai-
nak újjáalakításában szakadatlanul, a birodalomban épp 
ugy mint Poroszországban. Tovább mint 20 évig tagja 
volt a birodalmi gyűlésnek és a porosz országgyűlésnek, 
és ez alatt a hosszú idő alatt minden kartársának példája 
volt a hűségben, szorgalomban és pontosságban. Az első 
üléstől az utolsóig mindig jelen volt és a tárgyalásokba 
mindig belemarkolt és gyakran ő döntött okos tanácsával 
a legjelentősebb ügyek megoldásában. Soha háttérbe nem 
engedte magát szoríttatni, mikor arról volt a szó, hogy 
a külföld meggyőződjék arról, hogy a német egységhez 
fűzött kételyei csalódások. Es a mit a birodalom becsü-
lete és ereje megkövetelt, azt ő soha meg nem tagadta. 
A jogsértésnek ő mindig ellensége vala; minden jogta-
lanságot gyűlölt és üldözött. Szavai ezenfelül gyakran 

intettek és óvtak a változó napi vélemények és az izgal-
mas idők és a szentimentális érzelgések áramlatainak 
követésétől. Gyakran aztán némelyek nevettek a nekik 
terhökre eső feddő férfiú fölött és a nekik alkalmatlan 
tiltakozásokat semmibe is vették. Hanem hát nem egyszer 
megtörtént aztán, hogy a tapasztalás bebizonyította, 
mennyire nem ártott volna a birodalom és Poroszország 
jólétének, ha az ő intő szózataira hallgattak és azt kö 
vették volna. 

De vájjon mi volt az, a mi őt arra birta, hogy a 
csendes visszavonultságot a napi küzdelmek zajával, az 
édes családi otthonlét nyugalmát a parlamenti élet nélkü-
lözéseivel és izgalmaival felcserélje? Hiu hajhászása a 
rangnak és dicsőségnek birta őt vájjon erre? Hogyha 
csakugyan ily okok indították volna őt a cselekvésre, 
bizonyosan nem sokára csalódással eltelve vonult volna 
vissza a családi tűzhelyhez; mert hiszen e tekintetben 
nem ért el semmit. Ha tehát mégis egész a halálig itt 
maradt munka és fáradság, áldozások és nélkülözések 
között : mi szolgálhatott indító okául egész eljárásának 
más mint ama kötelességnek élénk érzete, hogy a kapott 
szellemi tehetségeket gyümölcsöztetni kell mindaddig, mig 
eljő az örök családapa és meghív a nyugalomra? Igy 
volt ez valóban a mi drága halottunknál ; a halál sejtel-
mei nála már a mult őszön mutatkozának, mikor az u j 
ülésszak kezdődött, és ezt ő barátai előtt gyakran nyil-
vánitá. De őt a kötelesség teljesítésétől sem ez, sem ha-
nyatló egészsége, sem szenvedő állapota vissza nem tart-
hatták. Buzgóságának élénkségével ösztökélte testének 
meg-megfogyatkozó erőit előre. És ugyan várhattunk 
volna-e ilyen férfiutói mást, mint hogy a becsület és 
munka terén lehelje ki nagy lelkét ? 

De nem csupán polgári érdekek és állami jólét 
vették igénybe az ő élénk tevékenységének igyekezetét. 
Az események őt más térre is kiszóliták. 0 vészterhes 
hozzányulás által veszélyeztetve látta azt a szentélyt is, 
a melyben katholikus keresztény ember számára az 
üdvösségnek eszközei őriztetnek; ő az ő és hitsorsosai 
részére a vallási élet érlüktetésének szabad folyását aka-
dályozva látta. E veszélyek és akadályok ellen lelkének 
egész erejével sikra szállt. 20 évig küzdött egyházának 
veszélyeztetett ügye mellett, mindaddig, mig az egyház 
szabadságát és működését veszélyben látta. Azonban talán 
oly események ezek, a melyek még mindenki előtt friss 
emlékezetben vannak s a melyek talán kellemetlen emlé-
keket kelthetnének, hogyha én velők hosszasabban foglal-
koznám. Egyet nem lehet tagadni, és ez az, hogy ő neki 
ebben az ügyben fő szerep jutott, fő része volt. 0 e te-
kintetben nem kiméit sem fáradságot sem munkát, nem 
rettent vissza sem utazásoktól és terhektől, sem rágal-
maktól és üldöztetésektől. Es ezért oly hálás iránta a 
katholikus nép, és ezért fog élni az ő tisztelete e népben, 
mig csak ez eseményeknek emléke élni fog. Az ő neve 
feledhetetlenül van összenőve korunk történetével. Bár-
miképp fog egyébiránt szólni az itélet tevékenységének 
emez iránya felett, egyet tagadni nem lehet, t. i. hogy 
fölöttébb, mód nélkül sajnálatos, és marad mindenkor 
az, hogy annyi szellemi erőt kellett abban szerencsétlen 
harczban elhasználni. 



RELIGIO. 213 

A boldogult azonban nem csak akkor volt hü fia 
az ő egyházának, mikor ennek védelméről volt szó. 0 
mindig az volt. Az ő élete teljesen megfelelt szavainak. 
A mit a szószékről hirdetett, az meggyőződése volt az ő 
szivének, az gyakorlata volt az ő életének. Avagy beszél-
het-e valaki oly melegséggel és lelkesedéssel a vallásról, 
ha azt szivében nem érzi, lelkében nem hordja ? Ugy 
van, ő éppen az által is hü fia vala egyházának, hogy 
hitét tanai és törvényei szerint lelkiismeretesen gyakorolta 
és egyetlen egy egyházi kötelességét sem hanyagolta el ; 
hitközségének minden vallásos szokásában alázatos szivvel 
vett részt és az Ur asztalához rendesen járult. Ájtatos 
hivő szellemének tanúbizonysága a hannoveri fényes 
Mária-templom is, a melynek kövei az ő gondoskodását és 
fáradalmait, buzditó szavait és Írásait a legmesszebb eső 
nemzedékek előtt is hirdetni fogják. Hála legyen az Isten-
nek, hogy e templom építésének befejezését e nemes 
férfiúnak még megérni engedte. Igaz, nem érte meg óhaja 
teljesedését az iránt, hogy adósság nélkül hagyhassa e 
templomot Mária hannoveri községének. Szivének ezt az 
óhaját örökségül Németország katholikusaira hagyta. 

Emlitsem-e még azt is, mily hivő és 'hitből élő 
családapa volt a boldogult az ő szerény otthonában ? Oh, 
mily fájdalmas sebet érintenék én, ha drága gyászolóit 
figyelmeztetném arra, hogy mit vesztettek el ők — benne ! 
Isten, kikutathatatlan határozatával, ezt a sorosan egyesült 
családi egységet megbontotta; a jó leánynak csak annyit 
adott a vigaszból, hogy halálra vált atyjának utolsó 
óráit megkönnyitse és szemeit lefogja. Hitvest és leányt 
együtt most azzal a reménynyel vigasztalja, hogy az 
örökkévalóságban ismét látni fogják egymást! 

Igy végzé előttünk a kath. egyház egyik legneme-
sebb fia és a haza egyik legnagyobb férfia dicsőséggel 
teljes életének pályafutását. Magának és neve tiszteletének 
ő eleget él t ;-ámde nem nekünk, nem különösen önöknek, 
kik szűkebb körben barátai valának. Az önök gyásza az 
elköltözött vezér koporsója felett szól nem csak a bekö-
vetkezett veszteségnek, hanem egyszersmind a jövőre való 
aggodalmas tekintetnek. 0 benne és ő vele önök szorosan 
összetartó falanxot alkotának, önök rendithetetlen torony 
valának. Igy fog-e ez maradni nélküle is? Ezt kérdi már 
most mindenki. En elképzelem most, hogy nem én, hanem 
ő maga, az önök barátja és vezére, áll most önök előtt 
e pillanatban helyettem ; mit felelne ő most erre a kér-
désre? Ez t : 

„Drága kedves jó barátaim! Értsetek egyet és tart-
satok össze erősen ! A ti szövetségtek viharos idők fenye-
getései alatt keletkezett; vájjon most oldódjék-e fel, a 
midőn a fellegek fölöttetek megritkulának ? Őrizzétek az 
egyetértést, melyért annyit küzdöttünk, annyit szenvedtünk, 
annyit áldoztunk. Ez az egyetértés vigaszt hozott a kath. 
népnek, csodálattal töltötte be a világot, megbékité az 
ellenfeleket. További egyetértéstek további megnyugtatás 
a kath. nép számára, a ti saját erősségtek palladiuma, az 
összes közügyek egészséges fejlődésének biztositéka. Azért 
kérlek és az Istenre kényszeritlek titeket: Tartsatok össze !" 

Oh kedves barátai a mi drága halottunknak ! En-
gedjék meg önök nekem, hogy neki az önök és az összes 
német katholikusok nevében én felelhessek most , . . „Nyu- ! 

godjál békében, kedves, mindig éber vezér ! Mi összetar-
tok leszünk ezentúl is ! Mi az egyetértést őrizni fogjuk 
mint drága örökséget, melyet te hagytál most miránk!" 

Te pedig, oh Urunk, a ki tőlünk az ő vezérlő ke-
zét elvetted, ne fossz meg minket legalább az ő szelle-
métől, hogy ez által vezéreltetve egyek maradjunk az 
igazságra és jogra való törekvésben. A mi pedig őt illeti, 
oh teljesítsd az ő reményeit, a melyekben élt és meg-
ha l t : „Jó harczot harczoltam, a futást elvégeztem, a 
hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság 
koronája, melyet megad nekem ama napon az Ur, az 
igaz biró." *) Oh igen, igazságos biró, add meg neki e 
koronát ! Mi, az ő barátai, és az egész világ katholikusai, 
mi tanúbizonyságot teszünk az ő ravatalánál, hogy ő csak-
ugyan jó harczot harczolt. Most add meg neki, Urunk és 
Istenünk, a miért harczolt, amiben remélt. Amen.2) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, ápril hó elején. Húsvéti körültekintés. — 
A nagy egyházi ünnepek, kiváltképpen a szent hét 

és húsvét bő alkalmat nyújtanak a figyelmes szemlélőnek, 
hogy mint a fürkésző orvos megtapogassa a társadalom 
ütő erét és auskultálja szivverését s lélekzetvételét, meg-
teendő a diagnózist, mely annál érdekesebb, minél nehe-
zebben lehet az anyagi gondok mindennapi vivódásában 
és a politika zakatolása közben hozzáférni ahhoz, amit 
rend szerint a társadalom szellemének nevezünk.-

A húsvéti ünnep, mint a sz. karácsony soha sem 
téveszti el hatását az emberiségre, és a kereszténység 
természetfölötti ereje akkor nyilatkozik legélénkebben a 
szivek s lelkek fölött, midőn legnagyobb csodáinak, az 
Isten-Ember megtestesülésének, kínszenvedésének és föl-
támadásának szent emlékét üli. 

Látjuk ezt az ájtatos hivő sokaság özönlésén a 
templomokban, melyek rendesen képtelenek befogadni a 
tengernyi tömeget; látjuk a szentbeszédek hallgatóságá-
nak épületes magatartásán, a gyónószékek ostromoltatá-
sán, és mind ama szokásokban, melyek szivből jővén és 
szivhez szólván, a vallásos érzületet a közönséges életben 
érzékiteni és az ember mélyen érzett vallásos szükségletét 
a mindennapi foglalkozásokban pótolni hivatvák. 

A társadalom alapjában, gondolkozásában s érzel-
mében ma is, a tizenkilenczedik százév dűlőjén mélyen 
keresztény, katholikus. Igen, katholikus ; mert más vallá-
sok ünnepein, ha a katholikusokéival összeesnek is, sem 
a templomokban, sem azok tájékán nem lehet oly árada-
tát a népnek osztály s rang-különbség nélkül, oly lelkes 
áhitatát a hivőknek szemlélni, mint a katholikusoknál, 
kiknek óriás többségét ez országban e lendületes s ön-
kéntelen tüntetés annál meghatóbban bizonyitja, minél 
kevésbé látszik azt észrevenni ama vallástalan „felekezet-
nélküli" politika, mely a többséget a felekezeti kisebbség 

2. Tim. 4, 7. 
2) Fölöslegesnek tart juk fejtegetni, ki dicsőült meg e beszéd 

által az utókor előtt jobban: a nagy Windthorst-e, az ő dicsére-
tének szónoka-e, vagy a német katholikus nép, mely ily államfér-
fiakat terem az országnak, ily szónokokat ad az egyháznak ! 

A szerlc. 
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szolgájává akarja alázni, semmibe sem vévén sem a szá-
mok erejét, sem a lelkiismereti meggyőződés külsőleg is 
imponáló nyilvánulását, sem a társadalom élénken érzett 
szükségét, melyet az államférfiú számon vesz és tény 
gyanánt megdönthetetlen alapul használ föl a haza bol-
dogságának fölvirágzására, és nem fog eszeveszelt bolond-
ként agyrémeket kergetni. A vallásosságnak e külső 
nyilvánulása ugyanis, bármily imponáló legyen is, csak 
csekély részét sejteti ama mérhetetlen erkölcsi erőnek, 
mely ily ünnepi alkalommal kifejezésre jut, mely, mint az 
emberi szem csak halványan láttatja ama mélységes ér-
zelmet, mely az ember egész valóját, szivét-lelkét egészen 
betölti, és amelyre sem a kényurat játszó, tiszavirág-életű 
miniszternek, sem az elkapatott s korrumpált parlamenti 
abszolutizmusnak semmi, de semmi hatalma nincsen. 
Mégi*, miért nem rázza le ez az óriás egy legyintéssel 
azokat az apró legyeket, szúnyogokat s egyéb élősdi 
állatkákat, melyek elég vakmerőek csipdesni s alkalmat-
lankodni ? Az óriás szunyadoz. Alomba ringatták s rin-
gatják most is mindazok, akik a vallás-erkölcsi erőt a 
mindennapi életben fölöslegesnek mondják vagy akik nem 
világosítják föl kellőleg az iránt, hogy a vallás nemcsak 
ünnepi köntös, hanem mindennapi kenyér, melylyel élnie 
kell, ha nem akar lelkileg meghalni s csak buta állati 
életet folytatni. Öntudatra kell ébreszteni ez óriást, és 
megtanítani arra, hogy erőit minden téren s minden 
alkalommal használhassa, egy szóval, hogy föltámadjon s 
önmagához méltó életet éljen. Vájjon az a tömérdek 
lelki kincs, mely ünnepek alkalmával megkapja s meglepi 
a szemlélőt, nem volna-e a mindennapi élet aprópénzére 
vál tható? En hiszem s látom, mert máskülönben mind 
ez a nyilvánulás s az azt előidéző érzelem merő hazug-
ság volna, az emberek fehérre meszelt sirok gyanánt 
járnának templomból templomba. A módját sem nehéz 
megtalálni. Az eleven élet s különböző szükségleteinek 
alapjára kell állani, és a lelket a testtől nem mesterséges 
módon elválasztani, hanem egyiket a másikkal kiegészí-
teni s összeforrasztani ama természetfölötti hit világossá-
gánál s melegével, melyet a katholikus egyház isteni 
Alapitójától a világ végezeteig örökségül kapott , aki 
egyházát a gyakorlati élet s az ember földi s földöntúli 
rendeltetése számára rendezte. 

Az ünneplő vallásoság és erkölcsi nagyhatalom fényes 
nyilvánulásával szemben oly szánalmas látváuyt nyújtottak 
a napilapok húsvéti számai, mintha nem is e keresztény 
világból, hanem rég letűnt korszakok barlanglakóinak 
idejéből valók volnának. Még hagyján, hogy az emberi 
nem megváltásának magasztos ünneplését összekeverték a 
pártemberek s pártszenvedélyek apró-cseprő irigykedé-
seivel, melyeknek hiu semmiségeit mi sem helyezheti na-
gyobb világításba, mint ama fény s dicsőség, mely ugyan-
akkor elözönlött a templomokat zsúfolásig megtöltött 
emberek megszámlálhatatlan sokaságán, amely áhítattal 
rebegte: Föltámadt Krisztus e napon, Alleluja, hála 
légyen az Istennek ! Alleluja ! 

Mit szóljunk azonban a napisajtónak tulajdonképen 
az ünnep alkalmából irt különböző közleményeiről, me-
lyektől csak ugy duzzadtak a lapok húsvéti számai? 
Tudni való ugyanis, hogy ezek nem készültek a sokszor 

még megerősitést vagy kiegészítést igénylő napi hirek 
pillanatnyi behatása alatt, melyet minden értelmes olvasó 
számba vesz és mely nem ment ki ugyan semmit, de 
legalább megymagyarázza az érett Ítélkezés hiányát ; ama 
czikkeket mind előre s föltett szándékkal írták azok, akik 
a közvélemény értelmezői gyanánt szerepelnek a napi 
sajtóban. E közlések azonban homlokegyenest ellenkeznek 
amaz önkéntelen tüntetéssel, melyet fönebb kidomborítani 
igyekeztünk, pedig ez a töméntelen népvándorlás a katho-
likus templomokba az egész szent hét folyamán eléggé 
szembetűnő vala arra és eléggé dokumentálja a való 
közvéleményt ahhoz, hogy a papiros közvélemény-gyártás, 
a napi sajtó észrevehesse ; észrevevén pedig ne csak az 
apróhirek közt röviden felsorolja, hanem annak erkölcsi 
kihatását méltatva igazán s valóban a közvélemény tol-
mácsa legyen. 

E helyett feltúrták az ismeretek tárát (Conversations-
Lexikonokat) Ahrimán, Budha, Zoroaszter, Konfucius, a 
görögök s rómaiak babonái s meséi felől és ezeket tálal-
ták föl — annak a közönségnek, mely az emberi nem 
Üdvözítőjének igaz feltámadását ünnepié. 

E sorok írója átolvasta a napilapok húsvéti ünneplő 
számáinak garmadáját, csupán ama czélból, hogy lássa, 
mily szellemi érintkezés, lelki rokonság van a templomo-
kat járó népáradat és a napisajtó közt. Az eredmény az, 
hogy — mint az eddigiekből kitűnik — e sajtó nem 
képviseli a közvéleményt, és hogy a vallásos gondolkozás, 
mely az ünnepek alkalmából lépten-nyomon nyilvánult, 
oly kevéssé áll ezen sajtó befolyása alatt, mint az éltet 
adó, derült napfény a bűzös petroleumos lámpa-világé 
alatt. Es e megczáfolhatatlan tény ujabb bizonyítéka 
annak, hogy ama hiterős közvéleményt csak ereje s fel-
adata tudatára kellene ébreszteni, hogy a helyzet gyöke-
resen megváltozzék. 

Voltaképpen az önmagával meghasonlott anyagelvi-
ség, a nihil, az ős-bolond Nirvana vicsorít e czikkek mö-
gött, amelyek elég eszelős gondolkodással hazaszeretetet, 
honfiúi áldozatkészséget, humanitást, becsületet, kulturát 
hirdetnek azoknak s maguknak, kik e rövid élet után 
mind a semmiségbe merülnek szerintük. A nihil s 
polgári erény ? Józan elme ezt nem képes összeegyez-
tetni. 

íme ezt nevezik a XIX. század fölvilágosodásának, 
modern kulturának, előhaladt czivilizácziónak. A vad s 
félvad néptörzsek Afrikában e tekintetben ugyanazon ér-
telmi fokon állanak, mint a műveltségével kérkedő euró-
pai modern irodalom ; tisztelet adassék a kivételeknek. 

Ez állapot nyilvánvaló hanyatlást, dekadencziát 
jelent, melyre okvetetlenül következnie kell a keresztény 
újjászületésnek. 

A XX. százév előestéjén immár megindult a moz-
galom Európaszerte, mely e modern világbölcseletet ösz-
szes pogány és eretnek előzményeivel együtt elsöpri a 
föld színéről, hogy a szeretet egy igaz vallásának áldásos 
uralkodását biztosítsa és a szolgaságnak véget vessen. 

Az emberi közszellem nagyokat tévedhet, de épp 
oly nagy hatalmú ébredése is. -f-



RELIGIO. 215 

Berlin. XIII. Leo és Windthorst. — Azonkivül, 
hogy Rómában is ünnepélyes requiemet mondatott XIII. Leo 
pápa Windthorst lelke üdveért, a nagy férfiú halála alkal-
mából még a következő apostoli levelet intézte a Centrum-
párt elnökségéhez : 

DILECTIS FILIIS, NOBILIBUS YIBIS 
COMITI DE BA.LLESTREM, 

LIBERO BÄRONI HEEREMANN 
COMITI DE PREYSING. 

Dilecti Filii 
Salutem et apostolicam benedictionem. 

Summa animorum coniunctio quae vobis fuit cum 
egregio Yiro Ludovico Windthorst, etsi Nos minime latebat, 
exploratior tamen Nobis extitit ex iis quae telegraphica 
seriptione perferri ad Nos curavistis, communi vestro et 
collegarum catholicorum nomine, per dilectum filium 
Nostrum Cardinalem a publicis negotiis administrum. 
Iusto enimvero et acerbo dolore affectos vos esse intel-
ligimus ex insperato eius Yiri obitu, cuius religio, inte-
gritás, prudentia, aliaque animi ornamenta perspecta prae 
ceteris vobis. fuere, qui ipsum ducem sequuti in officii 
gravissimi perfunctione non minus laborum et consiliorum 
socii quam laudis eius participes extitistis. Vestra enim 
consensione et suffragiis fretus, maximis rei christianae 
et publicae temporibus, Ecclesiae rationes et iura strenue 
defendit, causamque iustitiae semel susceptam magno 
animo tueri perrexit donee ea se assequutum videret 
quae animo constanter intenderat. Merito autem partium 
vestrarum principem eum vos habuisse gloriamini qui 
numquam se adversantium viribus aut popularibus flucti-
bus gradu moveri passus est, qui ita patriam dilexit et 
debitam Principi observantiam ostendit, ut nunquam haec 
officia a religionis cultu seiunxerit, atque ita rationum 
pondere solidaeque eloquentiae robore eos qui contra 
sentiebant oppugnavit, ut facile agnitu esset eum veri-
tatis studio ad certandum, non ulla commodi aut honoris 
cupiditate moveri. — Equidem haec eius mérita, uti par 
erat, probatissima habuimus ; idque cum alias oblata 
occasione, testati sumus, tum nuper hoc anno, quum, 
redeunte anniversaria die coronationis Nostrae, nova ho-
noris accessione ipsum augere voluimus, adlectum nempe 
inter Equités primi Ordinis Sancti Gregorii Magni insi-
gnibus eius ornare. Quod si morte praereptus hoc amoris 
et existimationis Nostrae testimonio frui non potuit, certa 
spes Nos solatur et recreat quae ilium Nobis ostendit 
amplioribus praemiis a Deo ornatum, eamque adeptum 
incommutabilem gloriam qua nulla illustrior ac beatior 
est^ hominibus expetenda. Vos interim, dilecti filii, virtutis 
memores et exemplorum tanti ducis, firmiter vestigia eius 
insistite, arctam inter vos retinete concordiam, quam ipse 
in eo cui praefuit agmine naviter studioseque servavit, 
ac certum habete quod ille semper animo defixum habuit, 
prosperitati et gloriae communis patriae eo consultius a 
vobis prospectum iri, quo impensius vos praebueritis fideles 
Deo et Ecclesiae matri obsequentes. Sic vos sociosque 
vestros propitius Deus tueatur ac sospitet, eiusque favoris 
auspex sit Apostolica benedictio, quam vobis singulis 
universis peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XIX Martii anno 
MDCCCXCI. Pontificatus Nostri decimo quarto. 

LEO PP. XIII. 

Hannover, márcz. 18. Püspöki beszéd Windthorst 
sirja felett. — 

Miután a nagy katholikus államférfiú és parlamenti 
vezér koporsóját az itteni Mária-templomban sirba tették, 
a megyés püspök, a kinek székhelye Hildesheimben van, 
a következő beszédet mondotta a gyászoló közönséghez: 

„Kedveseim az Urban ! Bezárult tehát a sír földi 
maradványai felett ama férfiúnak, a ki mint a haza 
javáért harezoló hős, mint a mi kath. egyházunknak hü 
fia, mint Isten malasztjával nehéz időkben felruházott 
vezére a német katholikusoknak — minden jövendő nem-
zedékben tiszteletet és csodálatot fog kelteni maga iránt. 

Szent talaja e templomnak, a melynek diszeért pél-
dás önzetlenséggel és áldozatkészséggel éveken át fára-
dozott, földi nyugalmának végső helyévé lőn. 

Ujitsuk meg e szent helyen ma azt az erős fogadást, 
hogy ragaszkodni fogunk azokhoz az elvekhez, melyeknek 
ez a tevékenységben gazdag élet szentelve volt : a haza, 
császár és birodalom iránt való hűséghez, a hűséghez az 
egyház iránt, a Péter sziklájához való hűséges ragaszko-
dáshoz, és a közös, Istennek tetsző munkásságban való 
egyetértéshez és összetartáshoz. 

Neki pedig, a feledhetetlennek, kit Isten magához 
szólított közölünk, szenteljünk szerető, hálás szívből fakadó 
imákat. Mielőtt Isten e templomából szétoszlunk, a mely-
ben az uj szövetség vérnélküli áldozatát az ő lelkéért 
imént bemutattuk, térdre borulva imádkozzunk még egy-
szer forró imában a mi barátunkért és vezérünkért!"2) 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
„A kassai kath. legény-egyesület évkönyve 1887. ápril 

17-től — 1-890. deczember 31-ig(Kassa 1891 ) Ez a 
czime egy 90 lapnyi érdekes jelentésnek, melynek czim-
lapjáról csak az hiányzik, hogy „szerkesztette Konrády 
Lajos" stb. Ez ugyanis a nevezett egyesület lelkének a 
neve, ki fáradságot nem ismer, hogy ha a kath. legé-
nyek, illetőleg iparosok érdekei kivánják. Ismerek sok 
kath. legényegyesületet hazánknak élénkebb kulturális 
élettől dicsekvő vidéki városaiban és különösen olyanok-
ban, hol ez üdvös intézmények már az ötvenes években 
keletkeztek s igy hazánkban az elsők közé számithatók ; 
de egyikükben sem találtam oly életrevalóságot, oly 
vállalkozó szellemet és oly szép fegyelmezettséget, mint 
ez ujabb keltű kassaiban! E mondással korántsem 
akarok más legény-egyesületek érdemeiből egy parányit 
sem elvonni; mert indokolni fogom, miért virágzott fel 
oly hatalmasan ez a rövid életű vidéki társulat. Oly 
buzgó főpásztort juttatott ugyanis az egyesület megszü-
letésekor Kassának az isteni gondviselés, mint a milyet 
Bubics Zsigmond magasröptű szellemében egyházmegyéje 
azóta nagyrabecsülni tanult. Az emberi társadalom min-
den igénye iránt művelt lelkülete egész hevével érdeklődő 
főpap két kézzel ragadta meg az alkalmat, midőn az 
egyesület alakuló közgyűlésén áldásaival felavathatta az 

') Mert Ígéretet tettünk, ezt is közöljük. A szerk. 
2) Boldog világi férfiú, kit a tanitó egyház képviselője — 

vezérének nevez ! A szerk. 



216 RELIGIO. 

újszülöttet. A keresztvíz alá meg Dessewffy Sándor elnök 
tapintatos és jótékony kezei tartották azt. Ezen egyház-
nagy czéltudatos karja vezette az izmosodó kisdedet 
mindaddig, mig ez saját lábán járni nem birt. Ily csecse-
mőhöz való hasonlattal él Gálffy Ferencz gondosan meg-
irt, kimerítő titkári jelentésében, miután Konrády Lajos 
a bevezetésben meghatározta a kath. legény-egyesület 
czélját. 

Egy harmadik közleményben ugyanő, az egyesület 
legelső rektora, beszámol az „egyesület beléletéről és 
működéséről." Ebben szól a közös istentiszteletről; kü-
lönféle oktatásról, melyben az iparos-legények a vallástan, 
magyar és német nyelv, történet és földrajz, számtan, 
rajz és szépírásból részesülnek arra vállalkozó theologiai 
és tanitóképző-intézeti tanároktól. Beszámol az egyesület 
számos nyilvános fellépéseiről ének- és zene-, valamint 
színi-előadásaikon. Kimutatja a könyvtár, színházi szertár 
(melynek diszleteit nagyrészt Konrády maga készíti), ruha-
tár és pénztár állományát. Szól a munka- és rajzkiállitá-
sokról, az egyesület lobogójának megszerzéséről, a búto-
rokról. A pénztár mérlege Bulíczka Ede pénztáros 
jelentése szerint ez: bevétel 4691 frt 46 kr., kiadás 3124 
frt . A bevételben több izben olvassuk Bubics Zsigmond 
fővédnök nevét 100—100, 225, egyizben 400 forinttal; 
Desseívffy Sándor elnökét kisebb-nagyobb összegek mel-
lett egy izben 200 írttal. A házi rendben olvassuk az 
ünnepélyes felvételt, a dékánok teendőit, a beteglátogatók, 
tanítási órák-, színház-, terem-rendezők teendőit, a könyv-
tár- és tekejáték-szabályzatot. A pártoló tagok száma 
125, a rendes tagoké (iparosok, legények) 395, kik közöl 
legtöbb az asztalos (56), czipész (42), kőfaragó (23), kő-
műves (22), lakatos (26), nyomdász (29), szabó (38). Az 
„egyesület történetének kiegészítésé "-bői kiemeljük, hogy 
Dessewffy Sándor elnök a csanádi püspöki méltóságra 
emeltetvén, az egyesület sajgó szívvel vett bucsut tőle 
és ugy kitüntetése, mint távozása alkalmával alkalmi ün-
nepélyeket rendezett. U j elnököt Répászky József apát-
kanonokban nyert a derék egyesület. E buzgó férfiú 
bokros teendői mellett, melyek az egyházi alapítványi 
pénztárnál elfoglalják, talált időt arra is, hogy a legé-
nyek oktatásában is részt vesz. Isten éltesse öt és a fárad-
hatatlan alelnököt Konrády Lajost, kik a jó ügy érdekében 
oly önzetlen áldozatokat hoznak a vallásos közművelődés 
oltárára sokáig ! Echo de Tycho. 

V E G Y E S E K . 
*** Az országos katholikus tanitógyülés ügyére nézve 

minden esetre nagy nehézség a kalocsai főpásztori intéz-
kedés. Egyházunk és Istenünk szent és mindenek felett 
való ügye megköveteli jobbról is balról is mind a két 
felfogástól, hogy kölcsönös engedékenységgel egyetértésre 
jutni igyekezzenek. Csak igy lehet minden jó igyekezeten 
az Isten termékenyítő áldása. 

— A congrua-ügygyel leggyakrabban és leglelke-
sebben foglalkozik az ungvári derék „Kelet". Legújabb 
vezérczikke buzdítás a mellett, hogy az egyházmegyei 
tiszti ügyész szerkesszen feliratot a congrua-rendezés ügyé-
ben ő felségéhez, és az mennél előbb köröztessék az 
egyházmegyében aláírás végett. 

— Kezd minden fenekestől felkavarodni Magyar-
országban. A magyar protestáns időszaki sajtó körében 
is kezd a szemét és a salak felülkerekedni akarni a szá-

zadok hatása alatt meglehetősen leszürődött mindennapi 
ivóvíz tisztasága fölé. Még csak példabeszédben beszélünk, 
de ha kell, majd szólunk a nélkül is. 

— Jól informcdt kath. lapnak mondja az „Augsb. 
Postz." a Rómában megjelenő „Vera Róma" czimü uj 
napilapot. 

— A nagyérdemű magyar cisterczi rend tegnapelőtt 
tartotta apát-választó káptalánát Zirczen, mélt. és ft. dr 
báró Hómig K. veszprémi püspök, mint kir. biztos elnök-
lete alatt. A szavazás eredménye : 97 szavazatt közöl 67 
szavazattal első helyre kijelöltetett Vajda Ödön apátsági 
jószágkormányzó Előszálláson ; második helyre 60 szava-
zattal Pallér Kelemen főgymn. igazgató Székesfehérvárott ; 
harmadik helyre 58 szavazattal Hamzus Gellért főgymn. 
tanár Székesfehérvárott. Az első helyre választott apát-
jelölt ur 1834. jan. 29-én született Kaposváron. Atyja 
iparos volt s mind a három fiát papnak nevelte. A circzi 
apátjelöltön kivül az egyik ferenczrendi szerzetes, a 
másik a kegyestanitó-rend tagja s Kolozsvárott főgymn. 
igazgató. 

— Spanyolországban van 62 egyházmegye, 964 espe-
resi kerület, 10,869 plébánia, 68 papnevelő intézet 18,327 
növendékkel, 164 férfi szerzetes ház 17,677 szerzettel, 
1027 nőzárda 14,592 apáczával. („Semana Catolica.") 

— A Béke-Társaság ezidei nagygyűlése f. hó 19-én 
lesz Londonban. Nem valószínűtlen, hogy Manning bibor-
nok lesz az elnöke. Megjegyzendő, hogy ezt a társaságot 
egy prot. diplomata, Urqouhart alapította abból a czél-
ból, hogy a világ nemzetei között a béke a pápa nem-
zetközi bíróságának kötelező elismerése által biztosíttassák. 

— China mostani nagykövete Párisban, Tsing-Tsang 
ur, vallására nézve katholikus. Neje is katholikus. (Cour, 
de Brüx.) 

— A franczia püspöki kar ezidén együttes ülést 
tart Rheimsben. Nem kevesebbről lesz szó mint arról, 
hogyan ünnepelje meg egész Francziaország 1896-ban 
14-dik százados évfordulóját Francziaország megkereszte-
lésének Klodvig király személyében. 

— Már igazán csúnya természete van — annak a 
Bismarcknak. A mi neki nem tetszik, azt mind gyűlöli, 
üldözi, lerágalmazza. Legújabban gyűlöletes czikkeket 
közöltetett az ismeretes hamburgi lapban — Windthorst 
emléke ellen. Az mondja Bismarck, hogy a Windthorst-
nak adott tisztelet, mely az I. Vilmos halotti tiszteletét 
is elhomályositá szerinte, sérti a nemzeti érzetet. Nem 
gondolja meg a vén gyűlölködő, hogy ezzel saját felséges 
urát és császárját sérti legjobban, a ki csak tudja ugy 
mint ő, mi sérti mi nem sérti a nemzeti érzületet, s a 
ki mégis koszorút küldött Windthorst koporsójára s te-
metésénél hivatalosan képviseltette magát. Az irigység és 
a harag a hét főbűnök közé tartozik a diplomatáknál is. 

— „Concentration catholique11 — ez a jelszó, mely 
alatt a franczia katholikusok tömörülése a Lavigerie, 
illetve a pápa által megjelölt irányban, egyre szerencsé-
sebben halad előre. 

— Ámde a katholikus központosítással párhuzamosan 
a bonapartisták és royalisták is foglalkoznak ujjászerve-
zési tervekkel. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 



Budapesten, ápri l is 8. 28. I. F é l é v . 1891. 

TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : f Pásztélyi Kovács János. — Az országos kath. tanitógyülés ügyében az előkészítő-bizottság 
két levele. — Egyházi Tudósítások : E g e r : A folyó évre tervezett országos kath. tanitógyülés ügyében főpásztori intézkedés. — P á r i s : 

Francziaország püspökei. — Irodalom: A Megváltó. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

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

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

t 
P Á S Z T É L Y I KOVÁCS J Á N O S 

1 8 2 4 - 1 8 9 1 . 

Sűrűn szedi u j év óta áldozatait a kegyetlen halál főpásztoraink tiszteletre méltó 
sorából. 

Pásztélyi Kovács János, ki kegyessége és szeretete által köztiszteletet vívott ki 
magának, harmadiknak halt meg ez évben püspökeink közöl, f. hó 5-én. Legyen vele a 
sor — sok évre bezárva! 

Lelkes, hazafias pap volt a boldogult teljes életében, ki mint püspök a lelkek 
üdvösségén munkálkodot t mindenek fölött , mint hazafi és államférfiú pedig a haza földjén 
lakó különféle eredetű népcsaládok testvéri egyetértésének és összetartásának volt elő-
harezosa a bomlasztó nemzetiségi ábrándokkal szemben. 

Erdemeiért a pápa és az apostoli király részéről többszörös kitüntetésben volt 
szerencsés részesülni. A pápa kiemelte őt házi főpapjai sorába, pápai trónállóvá tevé, s 
feldiszíté őt római grófi méltósággal, a király pedig lS70-ben tapolczai apá t tá te t te s 
nemsokára rá, 1874-ben munkácsi megyés püspökké nevezte ki. 

Halála a magyarországi görög katholikus egyházra nézve érzékeny veszteség. 

Ny. b.! 

Az országos kath. tanitógyülés ügyében az 
elókészitő-bizottság két levele. 

Méltóságos és főtisztelendő Majorosy János püspök, érseki 
Jielynök stb. Urnák, Kalocsa. 

Méltóságos és főtisztelendő püspök ur ! 
Mélyen tisztelt uram ! 

Az idén megtartani tervezett országos kath. tanitói 
gyűlés ügyében, ő eminencziájának Kalocsa biboros érse-
kének megbizásából, méltóságod által kiadott körlevélről 

hirlapilag tudomást nyervén, noha az, bár igénytelen sze-
mélyemre is van czimezve, sem hozzám, sem az előkészítő 
bizottság irodájához mindeddig meg nem érkezett, — 
siettem azt az országos kath. tanitói gyűlés ügyével fog-
lalkozó központi bizottság elé terjeszteni. Szoros köteles 
ségemnek tartottam ezt, nem csak azon fiai tisztelet és 
hódolatnál fogva, melylyel egy főpásztor szavai iránt 
minden katholikus hivő viseltetni tartozik, de ama kiváló 
és odaadó tiszteletnél és lelkesedésnél fogva is, melylyel 
ő eminencziája iránt, ki a kath. tanügy érdekében oly 

28 
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hervadhatatlan érdemeket szerze magának, ki dicső fő-
pásztorkodása alatt a kath. tanitók ügyét, azoknak szel-
lemi és anyagi előrehaladását szerető gondozással ápolni 
és fejleszteni soha meg nem szűnt, Magyarország minden 
katholikus tanitója és tanférfia egyiránt viseltetik. De 
kötelességemnek tartottam még azért is, mert ebben az 
ügyben tovább határozni, a további teendőket megálla-
pítani nem az én csekély személyiségem, hanem magas 
védnökének utmutatása szerint, csak ezen előkészítő bi-
zottság jogos és illetékes. 

A katholikus tanitók első nagygyűlésének előkészítő 
bizottsága, fiúi tisztelettel, mély hódolattal hallgatta meg 
méltóságodnak a „Kalocsai Néplap"-ban közzé tett kör-
levelét, s mély sajnálatának és fájdalmának adott kifeje-
zést, hogy nagyfontosságú és bizonyára csak fontos okok-
ból, kizárólagosan az ügy szeretetéből származó atyai 
tanácsait csupán hirlapi közlésekből kénytelen megis-
merni, mely sokszor téves és hiányos is lehet, nem pedig 
annak eredeti szövegéből, mely egyedül lehet reánk nézve 
irányadó. Másrészről azonban a legnagyobb örömmel, s 
a legmélyebb köszönettel hallotta ebben amaz elismerő 
szavakat, melyeket méltóságod ő eminencziája megbízásá-
ból hozzám intézni kegyes volt s különösen ő eminen-
cziájának ama kijelentését, hogy szintén hasznosnak és 
nagyjelentőségű dolognak tar t ja egy orsz. katholihus tani-
tógyülés megtartását. 

De beható tanácskozás és komoly megfontolás alá 
vette az előkészítő bizottság amaz atyai tanácsokat, me-
lyeket ő eminencziája az ügy fontosságára való tekintet-
ből hozzánk intézni szíveskedett, s amaz ellenvetéseket is, 
melyeket méltóságod ő eminencziája nevében a mi álta-
lunk tervezett tanitógyülés módja ellen felhozni jónak 
látott. S beható tanácskozás után, megnyerve ehhez ma-
gas védnökünk ő méltóságának is szíves hozzájárulását, 
megbízott engem azzal, hogy ő eminencziáját méltóságod 
ut ján egy ujabb felirattal felkeresni bátorkodjam, el-
mondva ebben az okokat, melyek minket a katholikus 
tanitógyülés ügyében vezérelnek, tiszta világításba he-
lyezve czéljainkat, melyek csupán a kath. tanügy felvirá-
goztatására irányozvák. Nem talán azért, mintha mi ő 
eminencziájával vitába bocsátkozni merészkednénk, hiszen 
ehhez nagyon is kicsinyek vagyunk, de ezt téve vétkez-
nénk a köteles tisztelet ellen is, hanem egyedül azért, 
hogy őszintén és leplezetlenül, miként a gyermek atyjá-
hoz beszélni szokott, elmondjuk a mi czéljainkat, biza-
lommal kérve és remélve, hogy ő eminencziája magas 
elhatározását okaink és alázatoa felterjesztésünk szíves 
figyelembe vétele után részünkre módosítani és megvál-
toztatni kegyes leend. 

Midőn tehát ő eminencziájához intézett eme alázatos 
felterjesztésünket méltóságodhoz megküldeni bátorkodom, 
mély tisztelettel kérem méltóságodat is, kegyeskedjék azt 
ő eminencziájának magas tudomására hozni, az abban 
kifejtett okainkat főpásztori figyelmébe ajánlani s fiúi 
alázatos kérelmünket magas személye előtt tolmácsolni. 

Budapest, 1891. márcz. 31. 
Méltóságodnak alázatos szolgája 

Dr Komlóssy Ferencz, 
orsz. képviselő s az előkészitő 

bizottság elnöke. 

Főniagasságu és főtisztelendő Bibornok Érsek Ur ! 
Kegyelmes Urunk és Atyánk ! 

Magyarország néptanítói, az ujabb időkben többször 
összejöttek ügyeik megbeszélése, érdekeik előmozdítása, 
a tanügy fejlesztése czéljából, közös tanácskozásokra. 
Négysz-er tartottak immár egyetemes tanitógyüléseket, 
kétszer pedig képviseleti gyűlésre hivta őket össze az 
ország közoktatási ügyének időszerinti vezetője. Eminen-
cziád, ki főpásztori gondjai között mindig szivén hordotta 
a kath. népnevelés s a kath. néptanítók érdekeit, ki minden 
ezt érintő dologról alapos tudomást szerzett magának, 
legjobban fogja tudni, hogy milyen szerepe jutott ezeken 
a gyűléseken Magyarország kath. néptanítóinak, hányszor 
lettek megsértve, különösen a képviseleti gyűléseken, 
kath. szellemök, kath. meggyőződésük miatt, mily mes-
terséges eszközökkel csikarta kezéhez az uralmat egy 
kisebbség, mely éppen nem lehet képviselője az ország 
tanitói többségének s nem lehetett kifejezője a tanitói 
közvéleménynek sem. De a kath. tanitók is meggyőződtek 
arról, hogy ily közös tanitói gyűléseken kath. tanítóknak 
megjelenni legalább is czéltalan dolog, hogy ezeken a 
gyűléseken a kath. tanügyet sem fejleszteni, sem előmoz-
ditani nem lehetséges. 

Más részről azonban éppen ezen gyülekezések, s az 
azokban rejlő nagy szellemi és morális erő, a közös érte-
kezés, a kölcsönös érintkezés egyesitő, tisztító és felvilá-
gosító hatása ébresztette fel az óhajtást, hogy a kath. 
tanügy felvirágozása, előrehaladása érdekében a kath. 
tanitók egyesítése, tömörítése czéljából külön katholikus 
tanitó-gyülésekre lenne szükségünk. Evek óta hangzik fel 
eme kívánság a kath. tanügy barátainak ajkain, számos 
meghiusult és sajnos eredménytelen, mert téves utakon 
indult, ferde irányba tévedt kísérlet van feljegyezve e 
magasztos czél megvalósítása érdekében ujabbkori neve-
léstörténelmünk lapjain. 

Kath. tanügyünk eme régóta érzett szükséglete, 
kath. tanügyünk legjobbjainak számtalanszor kifejezett 
óhajtása indított minket is, Főmagasságu bibornok érsek 
ur, hogy a kath. tanitó-gyülés eszméjét újra felvegyük, 
annak érdekében mozgalmat indítsunk s azt Isten szent 
áldásával meg is valósítsuk. 

Ertekezleteket tartottunk tehát ez ügynek érdeké-
ben, tanácskoztunk a megvalósítás módjai felett s még 
november havában egy emlékiratot szövegeztünk, melyben 
a nagyméltóságú püspöki kar szives pártfogásáért, kegyes 
támogatásáért esedezni szándékoztunk. 

Mielőtt azon,ban ez ügyben bármily határozott lépé-
seket is tet tünk volna, megemlékezve és sohasem felejtve, 
hogy kath. néptanítók vagyunk, kiket ugy isteni, mint 
világi hazai törvényeink a püspöki kar fönhatósága alá 
helyeznek, a kath. egyház magyarországi fejéhez, Istenben 
boldogult Simor János bíboros lierczeg-primás ő eminen-
cziájához fordultunk, fui hódolattal kérve jóindulatú szán-
dékainkhoz, a tervbevett kath. tanitógyűléshez az ő főpász-
tori engedélyét, legmagasabb beleegyezését és szives hozzá-
járulását. 

Felejthetetlen emlékű biboros érsek atyánk kérel-
münket meghallgatva kegyes volt a mozgalom megkezdését 
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főpásztori jóváhagyásával megengedni, ahhoz legmagasabb 
beleegyezésével hozzá járulni, s minket áldásában részesíteni. 

A magyarországi kath. egyház fejének magas engedé-
lyét megnyerve járultunk azután, — miután a legnemesebb 
egyházfő sirja felett fájó könyeinket elhullattuk s a ke-
serű gyász napjait munkálkodásunkat megszakítva, — 
egyedül az ő áldott emlékezetének szenteltük — a köze-
lebbi időben hódolatteljes feliratunkkal a nagyméltóságú 
püspöki kar elé. 

Eminencziád kegyes volt eme felterjesztéseinkre ő 
méltóságának, érseki helynökének utján minket kegyelmes 
válaszában részesíteni, kifejezést adva ebben ama meg-
győződésének, hogy nagyfontosságunak tar t ja egy orsz. 
kath. tanitógyülés megtartását ugy kath. tanügyünk fej-
lesztésének érdekében, mint különösen ama minden oldal-
ról észlelhető és napjainkban mindinkább fokozódó táma-
dásokkal szemben, melyben a kath. szellemű nevelés 
ügyét annak ellenségei részesíteni soha meg nem szűnnek. 
Másrészről pedig kifejezést át eminencziád ama aggályai-
nak, amaz ellenvetéseinek is, melyeket a mi általunk indí-
tott mozgalom eminencziádban felébresztett s melyek 
eminencziádat arra inditották, hogy egyházmegyéje kath. 
néptanítóinak a gyűlésen való hivatalos megjelenést ne 
engedélyezze. 

A milyen örömmel és fiúi hódolattal fogadtuk emi-
nencziád ama kijelentését, hogy a kath. tanitógyülés esz-
méjét helyeselni kegyeskedik, épp oly fájdalmat éreztünk 
azon, hogy eminencziádnak ezen mozgalommal szemben 
aggályai vannak, hogy azt minden részben magas helyes-
lésével nem kisérheti. Meg fog bocsátani tehát nekünk, 
Főmagasságu bibornok érsek ur ! ha ezen fájdalmas érzés-
től vezérelve azt a bátorságot vesszük magunknak, hogy 
érseki helynöke által hozzánk intézett magas leiratára 
eminencziád szine elé egy ujabb felirattal járulni bátor-
kodunk, eminencziád ellenvetéseit, aggályait eloszlatni 
megkisérlendők. 

A legfőbb ellenvetés, mely eminencziád kegyelmes 
leiratában foglaltatik, a tervezett kath. tanitó-gyülés mód-
ját illeti. Mig ugyanis mi a tervezett nagygyűlést minden 
hivatalos szinezet nélkül a kath. tanitók egyetemes hoz-
zájárulásával és részvétével óhajtanok megtartani, emi-
nencziád a képviseleti alapot jelöli meg, mint egy kath. 
tanitó-gyülés conditio sine qua nónját, mint egy katholikus 
tanitó-gyülés lényeges feltételét, de részben utal amaz 
elaboratumra, mely 1883-ban, a II. orsz. képviseleti gyű-
lés megtartása után dolgoztatott ki. 

Mielőtt mi a kath. tanitógyülés ügyében megkezdett 
mozgalmat megindítottuk, beható és alapos tanulmányozás 
alá ^e t tük ugy a hazai, mint a külföldi tanitógyülések 
szervezetét, azok lefolyását és eredményét, de különösen 
ama meghiusult és sikertelen, mert eredményre nem veze-
tett, kísérleteket, s köztük különösen az említett 83-iki 
tervezetet is, melyek nálunk egy kath. tanitó-gyülés létre-
hozása czéljából felmerültek. Ezekből a tanulmányokból 
azonban azt a meggyőződést meríthettük, Főmagasságu 
bibornok ur ! hogy 

1. a képviseleti alapon szervezett tanitó-gyülések a 
tapasztalás és történelem tanúsága szerint sehol sem bizo-
nyultak eredményeseknek ; 

2. hogy képviseleti alapon egy kath. tanitó-gyűlést 
nálunk összehívni ma még a teljes lehetetlenségek sorába 
tartozik ; 

3. hogy a képviseleti alak csak akkor lenne lényeges 
föltétele egy kath. tanitógijülésnek, ha a tanitók nem csak 
határozati, vagy mondjuk kérelmezői, hanem végrehajtói 
joggal is bírnának; 

4. és végül, hogy a tapasztalat tanúsága szerint csak 
általános gyülekezés lehet alapja és kezdete egy később ki-
fejlődő s a püspöki kar helyeslésével találkozó és általa 
elfogadható képviseleti rendszer kifejlődésének. 

Eminencziád meg fogja nekünk bocsátani s mi nem 
fogunk véteni sem a köteles tisztelet, sem az illendőség 
ellen, ha mindezen pontokat bővebben is kifejteni bátor-
kodunk. 

Hogy a képviseleti alapon szervezett tanitógyülé-
sek sehol sem mutatkoznak eredményeseknek, azt a ta-
pasztalás és a lefolyt tanitógyülések története hiven be-
igazolja és pedig ugy hazánkat, mint a külföldet illetőleg 
is. Magyarországban a vallás és közoktatásügyi miniszter 
két izben, 1881-ben és 1883-ban hívott össze képviseleti 
tanitógvüléseket, melyeknek azonban sem lefolyása, sem 
hozott határozatai, sem az általa felmutatható eredmé-
nyek nem voltak olyanok, hogy akár a közoktatásügyi 
kormánynak, akár a tanügy férfiainak tetszését megnyer-
hették volna, minek eredménye volt aztán az, hogy ilyen 
képviseleti alapon nyugvó tanitógyülést a kormány azóta 
nem hívott össze, noha boldogult Trefort miniszter 1880. 
év ápril hó 12-én kelt egyik leiratában határozottan ki-
jelentette, hogy ilyen képviseleti tanitógyülést minden 
három évben tartani szándékozik. 

De bizonyítja ezt a „Magyarországi tanitó-egyletek 
szövetsége" ügyében megindult ama mozgalom sorsa is, 
mely mint a képviseleti alapon nyugvó tanitógyülések 
állandósításának alapja, az 1878-ban megtartott III. egye-
temes tanitógyülés által megindittatva, s megerősítés vé-
gett az államkormányhoz beterjesztve lett. A magyar 
minisztérium azonban ezen tervezetet, daczára a többszöri 
sürgetésnek, daczára, hogy Magyarország néptanítói ez 
ügyben a törvényhozás háza elé is járultak, daczára an-
nak, hogy ez a kérdés a képviselőházban interpelláczió 
tárgyává is tétetett, soha el nem fogadta, soha jóvá nem 
hagyta, hanem igenis, egyenesen ellenezte, sőt be is 
tiltotta. 

De ugyanezt bizonyítja előttünk a külföld példája 
is. Poroszországban a kulturharczból ismeretes, és a német 
katholikusok előtt szomorú emlékű Falk miniszter hozta 
létre az orsz. tanítói szervezetet képviseleti alapon álló 
gyűlésekkel. ^Azouban ezen intézmény itt sem bizonyult 
életrevalónak s már közvetlen utóda, Putkammer minisz-
ter egyik köriratában kénytelen volt pontról-pontra ennek 
hasznavehetetlenségét mutatni ki, s ugy ő, mint a későbbi 
miniszter, Goszler is a legnagyobb erőfeszítéssel iparkod-
tak ezt megsemmisíteni. 

Sőt ugyanazt látszik bizonyítani az eminencziád 
által hivatkozott 1883-iki tervezet is, mely felejthetetlen 
emlékű bíboros érsek atyánknak bemutatva lett, s ki azon-
ban, noha azóta évek multak is el, ahhoz magas beleegye-

28* 
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zésével hozzá soha nem járult, azt jóváhagyásával nem 
jutalmazta, mig a mi mozgalmunkat mindjárt annak kez-
detén, főpásztori áldásával nemcsak jóváhagyta, hanem 
annak folytatását egyenesen szent kötelességünkké is tette. 

A multakból meritett okulás volt tehát, a mennyi-
ben gyönge szemeink azt beláthatják, egyik ok, főmagas-
ságu biboros érsek ur, mely minket a képviseleti alapon 
való szervezkedés elvetésére inditott, nem akarván arra 
az ösvényre lépni, mely a multakban annyira sikertelen-
nek mutatkozott. Annál is inkább, mert ugyanezen alapon 
egy országos kath. tanitógyülést nálunk összehivni most 
még legalább a teljes lehetetlenségek sorába tartozik. 

Bizonyára ismeretesek eminencziád előtt ama moz-
galmak, egyes kiváló férfiak ama eléggé nem méltányol-
ható törekvései, hogy kath. tanitóink között az egyleti 
életet, a tanitó-egyleteket meghonosítsák. 

Ismeretesek annál is inkább, hiszen éppen főegyház-
megyéjének egyik nagy emlékű főpapja, a kath. nevelés-
ügy történetében halhatatlan érdemeket szerzett Kubinszky 
püspök volt az, ki ezen a téren annyit fáradozott, ki 
nem csak az eminencziád főpásztori gondjai alatt álló 
egyházmegye kath. tanitó-egyleteinek megalakulását moz-
dította elő, hanem még a szufragán megyéket is beutazta, 
buzdítva, lelkesítve ennek az ügynek érdekében. 

Es még daczára eme nagy férfiak működésének, 
midőn a kormány 1881-ben az első képviseleti alapon 
álló tanitógyülést összehívta, alig voltak kath. tanító-
egyleteink, melyek az országos tanitógyülésre képviselő-
ket küldhettek volna. (L. Magyar Korona 1881. jul. 18. 
19. 191. 192. Fonyó Pál). Es noha ez a gyűlés elég oku-
lás lehetett kath. tanítóinknak, az 1883-ban megtartott 
II. képviseleti tanitógyülés idejében is megmaradtak eme 
szomorú állapotok, s éppen eminencziád egyik kiváló 
kath. tanférfia volt az, ki a jellemző statisztikai kimuta-
tást elkészítette, hogy ennek a képviseleti gyűlésnek elő-
estéjén nemcsak a legnagyobb városok és azok vidékei, 
de három római katholikus és három görög katholikus 
egyházmegye egyáltalában nem bírt kath. tanitóegyle-
tekkel. 

Messze vezetne most, főmagasságu bibornok érsek 
ur ! keresni eme szomorú jelenség vagy indolenczia okait. 
Nekünk azonban a múltból le kellett vonnunk a tanúságot 
a jövőre is s egy oly nagy fontosságú ügyet, mint a 
kath. tanitógyülésnek ügye, jó lelkiismerettel legalább, 
nem volt szabad éppen azon a zátonyon kezdenünk, a 
hol már annyiszor mások buzgólkodása hajótörést szen-
vedett. Meg lévén győződve arról, hogy ha a mozgalmat 
mi is a kath. tanitó-egyletek megalakításával kezdenők, a 
tanitógyülés ügyét magát ismét nem egy, de számos évvel 
odáznók el. Ezek voltak a legfőbb indító okok tehát, 
főmagasságu bibornok érsek ur ! melyek minket arra 
indítottak, hogy a tervezett tanitógyülés iránti mozgal-
mat ne képviseleti alapon indítsuk meg. De nem is 
tarthatjuk mi a képviseleti alapot egy katholikus tanitó-
gyülés conditio sine qua nonjaként, mintha az lényeges és 
elkerülhetetlenül szükséges kelléke lenne egy ilyen gyüleke-
zetnek. 

Mert ez csakis egyetlen esetben állna meg, ha t. i. 
ezen a gyűlésen a tanitók nem csak tanácskoznának, hanem 

hozott határozataik végrehajtására joggal is bírnának. A 
képviseleti rendszer ugyanis mindig magában foglalja a 
végrehajtói jogot is, vagy annak bizonyos részét, vagy 
legalább a végrehajtónak irányábani felelősségét. Es ha 
Magyarország katholikus tanítói megállapodásaik végre-
hajtására is joggal bírnának, ekkor és csakis ekkor lenne 
szükséges, hogy az orsz. tanitógyülés mint az ország 
összes kath. tanítóinak kétségbevonhatatlan, törvényes, 
választott képviselője szerepeljen s mint ilyen nyilatkozzék 
is. Az 1868-iki népiskolai törvény azonban és szent val-
lásunk isteni törvényei is a kath. tanügy intézését, veze-
tését a nagyméltóságú püspöki kar kezébe tették le, 
minket kath. tanítókat azok gondozó szárnyai alá helyez-
tek s igy a kath. tanitók határozataik végrehajtására 
semmi joggal sem birnak, csak kérelmezhetik egyes 
kérdések megoldását szeretve tisztelt főpásztoraiktól, figyel-
müket felkérhetik egyes kérdésekre. 

Ehhez azonban éppen nem szükséges az, lényegileg 
és elkerülhetetlenül, hogy az összes katholikus tanítóknak 
választás utján megbízott képviselői legyenek, kérelmük 
fontosságát legfölebb a kérelmezők száma emelheti, a 
hozott határozatokat azonban végrehajtani sem így, sem 
ugy nem állana hatalmukban s megállapodásaik ered-
ménye akár képviseleti alapon jönnek össze, akár nem, a 
nagyméltóságú püspöki karra sem kötelező, sem irányító 
nem lehet. — Sőt nem mulaszthatjuk el ez alkalmat fő-
magasságu bibornok érsek ur ! azt is megjegyezni, hogy 
a képviseleti alapon álló tanitógyülés, bizonyos esetekben 
inkább lenne mondható veszélyesnek, mint az általunk kez-
deményezett, melyet eminencziád érseki helynöke veszé-
lyesnek nevezett el. Mert egyes esetekben könnyen meg-
történhetnék az főmagasságu bibornok érsek ur ! hogy ez 
a képviseleti ülés, tehát az összes kath. tanítóknak kép-
viselői nevében egy oly határozatot fogadnának el és 
mondanának ki, melyet a nagyméltóságú püspöki kar 
semmiesetre sem tehetne magáévá. A mely esetben tehát, 
eltekintve egyéb veszedelmektől, legalább is ellentétbe 
állítanák az összes kath. tanítókat a kath. tanügy isteni 
és emberi törvények által egyedül hivatott vezetőivel. 
Ez pedig egy általános tanitógyüléssel szemben, mely nem 
viseli magán, de nem is vindikálja magának azt, hogy az 
összes kath. tanitók képviselője legyen, soha, de soha 
nem következnék be. 

Mindezek együttvéve ugy hiszszük, annyira figye-
lemre és megfontolásra méltó dolgok, melyeknek beható 
megvizsgálása indokolttá fogja tenni eminencziád előtt is, 
hogy miért indultunk meg ezen az uton s nem válasz-
tottuk a múltban már többször sikertelenül megkezdett 
utat. De ezeken kivül is volt még egy olyan érv, mely 
jelentőségénél és fontosságánál fogva szinte sújtó erővel 
látszott követelni, hogy az általunk megkezdett uton in-
duljunk meg : s a képviseleti rendszertől tekintsünk el. S 
ez az érv, főmagasságu bibornok érsek ur ! éppen a he-
lyes képviseleti rendszer megállapítása s az ennek alapját 
képező egyleti élet fölelevenitése volt. 

Tudjuk és érezzük mi is, főmagasságu bibornok ér-
sek ur ! a kath. tanitó-egyletek létesítésének, ezen egyleti 
élet élénkségének és felvirágzásának szükségességét. Óhajt-
juk és kívánjuk a kath. tanitók egyesülését, tömörülését, 
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szövetkezését és tudjuk azt is, hogy ennek az egyesülés-
nek bizonyos képviseleti alapon kell létesülni. De ennék 
megteremtésére, ennek helyes, minden tekintetben kipróbált 
s a magas püspöki kar által is minden aggodalom nélkül 
elfogadható szervezésére erős meggyőződésünk szerint csak-
is egyetlenegy ut lehetséges ; és e pedig az ilyen egyetemes, 
vagy mondjuk általános gyűlések előzetes megtartási.. Es 
pedig egyedüli lehetséges útnak mondjuk a következő 
okoknál fogva. 

A múltból merített tapasztalás bizonyitja azt, hogy 
élénk, virágzó egyleti életet, mely pedig a képviseleti 
rendszer lényeges feltétele, sem rendeleti uton, sem bár-
mily befolyásos férfiú agitácziói ut ján teremteni nem lehet. 
Hanem igenis lehet oly módon, hogy időnkint egyetemes 
gyűléseket tartva összehivjuk a tanitók leglelkesebbjeit, 
hogy szivükben a lelkes tanácskozás és érintkezés mele-
génél felgyulladjon a lelkesedés szent tüze, a munkára 
való készség és buzgalom világa. Ezek a férfiak aztán 
visszatérve működésűk körébe, lesznek legbuzgóbb hirde-
tői, fejlesztői az egyleti életnek s azok virágzásának. Igy 
hozták létre, főmagasságu bibornok érsek ur ! az egyete-
mes tanitógyülések az „országos központi bizottságot" 
mely az ő egységük, összetartásuk központjává fogja ma-
gát kinőni. 

De egyedüli útnak mondjuk ilyen egyetemes gyűlé-
sek tartását a helyes képviseleti rendszer megállapítására, 
s az állandó szervezet megalkotására még azért is, mert 
csak ez fogja megmutathatni a nagyméltóságú püspöki 
karnak, hogy mily szervezethez adhatja hozzá beleegye-
zését, milyen s meddig terjedő jogokat, avagy előnyöket 
nyúj that ennek a képviseleti rendszernek, a nélkül, hogy 
annak felhasználása miatt aggódnia kellene. Legyen az bár 
ki is, ki egy ilyen szervezetet fog kidolgozni, birja bár a 
tudomány és tapasztalás minden kincseit, a nagyméltóságú 
püspöki kar annak elfogadásakor mindig egy ismeretlen 
tényezővel fog találkozni, melyet még nem ismer, s melyben 
éppen azért, mert hivatalos, képviseleti alakban szerepel, 
teljesen meg nem nyughatik, sőt ki van téve annak, hogy 
az egyszer megerősített szervezetet visszavenni vagy meg-
változtatni kényszerül. Az ilyen egyetemes gyűlés azonban 
próbája lesz kath. tanítóink szellemi és erkölcsi erejének, 
tanácskozásaik próbái lesznek a higgadtságnak és érett-
ségnek minden tekintetben fontos tanúságokat foglalva 
magukban, erre a jövő és állandó szervezkedésre vonat-
kozólag. 

De bizonyitja ezt még a példa is, mely működésünk 
kezdetén lebegett szemeink előtt. A nagy Germánia pél-
dája, melynek hithű, lelkes kath. tanítói — pedig nem 
\ehet felednünk, hogy éppen Németország az egyleti élet 
igazi hazája — 1889-ben mintegy 400-an jelentek meg 
Bochumban, nem előlegesen szervezkedve, hanem éppen 
azért, hogy eme gyülekezet legyen első kiindulási pontja, 
első kezdete a rendszeres szervezkedésnek. Eme közel 
fekvő példa is, melyet a legszebb siker koronázott, ösz-
tönzött minket arra, főmagasságu bibornok érsek u r ! 
hogy a sikeresnek mutatkozó módszert kövessük, s amat-
tól, melyet a múltból is csak szégyenletes kurdarczok 
kísértek, őrizkedjünk. 

Ezen ellenvetésen kivül, melyet eminencziád érseki 

helynöke eminencziád nevében az általunk tervezett tanitó-
gyülés ügyében emelt, s melyre az előbbiekben körülmé-
nyesen válaszolni bátrak valánk, még kettős kifogás emel-
tetik a méltóságos helynök ur leiratában. 

Engedje meg eminencziád, hogy ezekre is néhány 
sorban kiterjeszkedni merészkedjünk. 

Az egyik kifogás az, hogy egy ilyen általános gyü-
lekezet lehetségessé teheti esetleg oly elemeknek szereplését, 
kik a tanácskozás szégyenletes, sőt botrányos elfojtásának, 
czéltalan kifakadásoknak stb. okozói lehetnének. Mint 
szerető atyához szólva, azzal a bizalommal és teljes tisz-
telettel, mely szivünket eminencziád iránt heviti, engedje 
meg eminenczid őszintén kimondani, hogy amaz ellenvetés 
mély fájdalommal töltötte el a mi kebleinket, mély fáj-
dalommal fogja eltölteni a magyar haza összes katholikus 
tanítóinak szivét is, mert oly bizalmatlanságot tartalmaz 
ez a kath. tanitói kar ellen, melyre az sem a múltban 
sem a jelenben soha nem adott, nem adhatott okot. 
Magyarország kath. tanitói, főmagasságu bibornok érsek 
ur ! mindig és mindenkor tisztelői voltak a törvénynek, a 
tekintélynek, de különösen és kiváltképpen a felettük 
atyai fegyelmet gyakorló nagyméltóságú püspöki karnak, 
eddigi gyülekezéseikben, avagy a sajtóban is ilyen szen-
vedélyes, ilyen botrányos kifakadásokra soha sem vete-
medtek és amennyire mi szerencsések vagyunk ismerni 
kath. tanitóink higgadt gondolkodását, vetemedni a jövő-
ben sem fognak soha. Sőt ha netalán, amit mi nem 
hiszünk, ilyen turbulens elemek csakugyan léteznének, 
azok szereplését még akkor is lehetetlenné tenné a terve-
zett tanitógyülés ügyrendje, mely a leghatározottabban és 
semmi félreértést nem ismerőleg irja körül a résztvevők 
szólási jogának gyakorlatát már előre is gondoskodva 
ilyen zajos jelenetek lehetetlenné tételéről. Olyan ellen-
vetés ez tehát, főmagasságu bibornok érsek ur ! mely az 
imént elmondottak után többé semmi erővel, semmi ér-
vénynyel nem birhat. 

A másik ellenvetés eminencziád érseki helynökének 
leiratában a tervezett nagygyűlés tárgyaira vonatkozik, 
melyeket ugy mennyiségileg, mint minőségileg nemcsak 
nagyfontosságuaknak, de olyan terjedelmüeknek is jelent 
ki, melyeknek megoldása egyenesen képtelenségnek tet-
szik. Hogy eme tárgyak nagy fontossággal birnak, azt 
bizonyára mi érezzük legjobban, kik azoknak a megol-
dáshoz való közelebb vitelét gyenge és erőtlen vállainkra 
vettük, hogy megoldásuk égető szükség, azt is érezzük 
mindnyájan, s éppen ez mutat ja a tervezett tanitógyülés 
szükségességét ; hogy azonban ezek megoldása lehetetlen-
lenség volna, azt engedje meg eminencziád, hogy két-
ségbe vonni merészkedünk. Nem csak azért, mert a 
nálunk előzőleg lefolyt tanitógyülések tárgysorozata nem 
volt sokkal szegényebb, s mégis az ellen kath. részről 
soha sem tétetett kifogás, hanem azért is, mert egy tani-
tógyülésnek nem lehet feladata ezeket a kérdéseket a 
legapróbb részletekig kidolgozva oldani meg. Egy orsz. 
tanitógyülés azt mondja csak ki, hogy bizonyos kérdések 
megoldását szükségesnek tartja, s megjelöli főbb pontjaiban 
elveket, melyek szerint eme megoldást óhajtandónak véli, 
ez pedig, meg vagyunk győződve, éppen nem tartozik egy 
több napig tartó gyűlésen a lehetetlenségek közé. 
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Ezekben voltunk bátrak eminencziádnak hozzánk 
intézett soraira s kifejezett aggályaira a legmélyebb tisz-
telettel és fiúi hódolattal válaszolni. Mély tisztelettel kér-
jük tehát eminencziádat, kegyeskedjék ugy irántunk való 
atyai jóindulatánál, mint az ügy fontosságánál fogva is, 
ezt szives figyelmébe és bölcs gondoskodásába venni, s a 
tervezett kath. tanitógyülés ügyében egyházmegyéje taní-
tóihoz intézett körlevelét ennek értelmében módosítani. 

Nagyon természetes, hogy lia a nagyméltóságú püs-
pöki kar egyetemlegesen olyan határozatot hozna, hogy 
ezen általunk inicziativált tanitógyülés ne tartassék meg, 
kötelességünknek fogjuk tartani bölcs határozata előtt 
föltétlenül meghajolni s azt elfogadni. Birván azonban 
több főpásztor kegyelmes beleegyezését s remélvén még 
a jövőben megnyerhetni : a magyarországi kath. tanitók 
első nagygyűlésén a kalocsai főegyházmegyei kath. tanitók 
hivatalas meg nem jelenését legmélyebb sajnálattal leszünk 
kénytelenek nélkülözni. 

Budapest, 1891. márczius 31. 

Eminencziádnak szolgái 

Gyürky Ödön, Dr. Komlóssy Ferencz, 
az előkészito bizottság orsz. képviselő mint az előkészítő 

jegyzője. bizottság elnöke. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Eger. A folyó évre tervezett országos kath. tanitó-
gyülés ügyében főpásztori intézkedés. — 

Egyházmegyém t. papsága kétségkívül tudomással 
bír azon mozgalomról, mely egy országos kath. tanitó-
gyülésnek a folyó évben megtartása iránt dr Komlóssy 
Ferencz országgyűlési képviselő, mint előkészítő bizottsági 
elnök ügyködése mellett megindult. 

Ez ügyben hozzám is előterjesztést tett, melyre a 
következő választ adtam : 

„1624/1891. Nagyságos Országgyűlési Képviselő Ur ! 
A folyó évi augusztus hóban megtartani szándékolt 

országos kath. tanitógyülésre vonatkozólag mult évi de-
czember hóban kelt, de előttem ismeretlen okból hozzám 
csak e hó folyamán érkezett előterjesztésére, Nagyságod 
jóakaratú szándéka iránti elismerésem mellett, azon hatá-
rozott kijelentéssel kell válaszolnom, hogy az ez ügyben 
megindított mozgalom kezdeményezése- s eddigi intézé-
sének körülményeit, ugy magának a gyűlésnek mind 
szervezetében, mind munkálataiban hiányos és visszás 
előkészítését tekintve : egy országos kath. tanitógyülés 
megtarthatásának és sikeres lefolyásának a dolog termé-
szeténél fogva elengedhetlenül megkivánt lényeges előfel-
tételeit s biztosítékait meglevőknek nem látom ; s azért 
a tervezett gyűlés megtartásához helyeslésemmel nem 
járulhatok. 

Azon joghatósági viszonynál fogva ugyanis, mely 
szerint a kath. tanügy általános érdekű mozzanatainál az 
intézkedés és vezetés joga kizárólag a püspöki kart illeti ; 
és a kath. tanítóknak, mint a kik missiójukat különösen 
is a főpásztoroktól nyerik, a kath. tanügyet egyetemleg 
érdeklő nyilvános eljárásukra nézve a püspöki kar elha-
tározásában kell utmutatást találniok: első és elenged-

hetlen feltétel az ily gyülésezésnél is, hogy ha az valóban 
katholikus és országos jellegűnek akar tekintetni, már a 
kezdeményezés a püspöki kar egyetemének összhangzó 
elhatározása, illetőleg előzetesen kinyert engedélye alap-
ján induljon meg. 

Állásánál fogva a püspöki kart illeti meg tehát 
nemcsak a gyűlés időszerűsége kérdésének megitélése, de 
azon módozat és szervezet megállapítása is, mely mellett 
a joghatóságuk alatt álló kath. tanitók egy országos 
gyűlésben részt vehetnek, s mely szerint magának e gyű-
lésnek alakulnia és szorosan meghatározott keretben mű-
ködnie kell. 

E lényeges előfeltételből folyó követelmények figyel-
men kivül hagyása mellett, bármi jószándéku egyéni buz-
gólkodással létrehozott gyülekezés nem lenne a kath. 
tanitók egyetemes gyűlésének tekinthető, és üdvös siker 
helyett könnyen a fegyelmezetlenség veszélyeit mutatná fel. 

Igen helyesen fogta fel azért a helyzetet és saját 
feladatát azon hetes bizottság, mely — mint Nagyságod 
előtt bizonyára tudva vau, — 1883-ban, az akkori orsz. 
tanitógyülésen a püspöki kar engedélyével megjelent róm. 
kath. tanitók megállapodásából kifolyólag, egy országos 
kath. tanitógyülés eszméjének megvalósítása iránti javas-
latát, részletesen kidolgozott szervezeti szabályzattal s 
külön emlékirat mellett mindenekelőtt a bold, bibornok 
herczegprimásnak mutatta be s a püspöki kar előzetes 
elhatározását kérte, s a maga részéről minden más, ille-
téktelen lépéstől tartózkodott. 

Minden idevágó ujabb kezdeményezésnek is ez ala-
pon kell nyugodnia s e példán indulnia. 

S azért részemről is teljesen osztom a kalocsai bi-
bornok-érsek ur ő eminencziájának ez ügyet érdeklőleg 
Nagyságodhoz intézett válasziratában foglalt kijelentését 
ugy a kiindulási alapra, mint azon aggodalmakra nézve, 
melyeknek egy más alapon keletkezett s kellőkép elő nem 
készített gyülekezés lefolyásával szemben kifejezést adott. 
Mert az illetékes tényezők egyhangú jóváhagyása, irányí-
tása nélkül egybejövő, és sem szervezetében nem szabá-
lyozott, sem munkássága keretére nézve nem rendezett 
gyűlés, mely alaposan elő nem készített, s az idő rövid-
sége miatt már elő sem készíthető, terjedelmes és nagy-
fontosságú kérdéseket venne elő : valóban nélkülözné a 
jogos tekintély súlyát ; s előreláthatólag kitűzött felada-
tával meg nem birva, nemcsak közvetlen czélját sem 
érhetné el, de a meghiusulás szégyene és zavara által 
hátrányos kihatással lehetne magára az országos kath. 
tanitógyülés eszméjére is, s annak pártolóiban lehangolt-
ságot, elidegenülést keltene ; — mit pedig az ily gyűlés-
hez fűződő fontos érdekek megóvása végett az ügyszeretet 
minden gondosságával kerülni kell. 

Alig szükséges ezek után megjegyeznem, hogy egy-
házmegyém különben már 1882. óta kormányhatóságilag 
is jóváhagyott alapszabályok szerint szervezett egyletekben 
működő tanítói, a Nagyságod által tervezett ez évi orsz. 
gyűlésben, körlevélileg közzétett meghagyásomhoz képest 
hivatalosan nem fognak részt venni. 

Többire őszinte jóindulattal vagyok Eger, 1891. évi 
márczius hó 28-án stb." 
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E válaszomból láthatólag, fontos okoknál fogva nem 
engedem meg, hogy egyházmegyém tanitói a tervezett 
gyűlésben hivatalosan részt vegyenek. Mit azon utasítással 
teszek közzé, hogy a kerületi alesperes és lelkész urak a 
tanitókat, illetve tanitó-egyesületeket ez elhatározásomról 
miheztartás végett azonnal értesítsék. 

Kelt Egerben, 1891. évi márczius hó 28-án. 
József s. k., 

érsek. 

Páris. „Francziaország püspökei— E czim alatt 
a „Moniteur de Rome"-ban a következő vezérczikk jelent 
meg, a mely eléggé megmagyarázza magát : 

„Richard bibornok levele*) a katholikusok socialis 
kötelességéről kiindulási pontul szolgált impozáns és nagy-
jelentőségű manifesztáczióra a katholikus erők egyesíté-
sének és konczentrácziójának politikája érdekében konsti-
tuczionális téren. A püspökök túlnyomó többsége helyes-
léssel fogadta ezt az okmányt és csatlakozott ehhez a 
politikához. Elég e csatlakozások sorát végig olvasni, 
hogy kiki meggyőződjék eme mozgalom jelentőségéről és 
annak szükségességéről, hogy a Francziaország katholikus 
millióinak egvesülniök kellett a pártok fölött. Egyébiránt 
az egész franczia nemzet nagy figyelemmel kiséri ezt a 
kath. megnyilatkozást. Ha a szekták (titkos társulatok) 
és a radikálisok duzzognak sőt mérgelődnek, lármájok és 
támadásaik annál fényesebb világításba helyezik ennek a 
bölcs és hazafias tájékozásnak kitűnő voltát. A szenvedé-
lyek talán ezentúl is még egy ideig lármázni fognak e 
körül az uj helyzet körül ; de az ügy már meg van 
nyerve. Bármily megkülönböztetést tegyen valaki s bár-
mely fentartásokat erőszakoljon magára, az egyesülés 
megtörtént és a közös akczió a közélet terén bevég-
zett ténynyé vált. Nemsokára Francziaország élvezni 
fogja a katholikusok uj eljárásának jótéteményeit, melyet 
XIII. Leo pápa oly gyakran s oly állhatatosan hirdetett 
előre, pápaságának legelső napjai óta. 

Ez a visszatérés a valódi egyházi és római tradi-
cziókhoz már mostantól kezdve egy másik örvendetes 
eredményt von maga után. Richard bibornok levele alkal-
mul szolgált az együttes püspöki akczió valóságos kitö-
résének, a mely, bármily kezdetleges legyen is magában 
véve, kétségkívül egy szebb jövő hajnalát jelenti. Mi 
gyakran részesültünk abban a szerencsében, hogy konsta-
tálhattuk, mily haladást jelent és mennyi üdvös ered-
ménynyel járt más országokban is a püspökök egyöntetű 
eljárása. 

Ha Poroszország most látja a békét a magasból 
leszállni, ha Ausztria érzi a keresztény áramlat növekvését, 
ha Irhon konflagráczió nélkül állja ki a parnellista krízist, 
ha Spanyolország oly nagy jelenetek színhelye jelenleg 
és Brazília nagy forradalmat rázkodtatások nélkül élt á t : 
mindezt nem a püspöki karok egyértelműségének és 
egyöntetű törekvésének kell-e köszönnünk ? És a mi 
másutt bevált: nem kötelesség-e azt Francziaországban 
is.megpróbálni? Ama nagy javak, vagy sikerek nem 
méltók-e Francziaországhoz ? 

Ez ideig itt akadály gyanánt emlegették a vélemé-
uyek és politikai pártállások különféleségét. A legújabb 
események óta ezek az eltérések vagv eltűntek vagy köte-
lességszerűen el fognak tűnni, különösen a papság köré-
ből, a közjó érdekében. 

Egy eszménynek kell ezentúl az egyházi vezérek társa-
dalmi és vallási működését áthatni, és ez— a lelkek érdeke. 
El a pártokkal, el a politikai viszálykodásokkal ! Es váj-
jon mi ok szolgálhasson még valakinek arra, hogy ezeknek 
az együttes aktusoknak ellenálljon, mikor magasabb érde-
kek vannak szóban ? 

A közös akczió, ez lett közvetlen eredménye a 
Francziaországban beköszöntött u j tájékozódásnak. 

Az ország készen áll e kezdeményezés végrehajtá-
sára. A nemzeti áramlatok kedvezők e kísérletekre nézve. 
Három év óta nemcsak az egész nemzet kívánja a bé-
kességet, hanem ezenfelül a vallásosság újra ébredésének 
egy bizonyos neme mutatkozik mindenfelé. 

A közvélemény, a legmagasabb és a legalsóbb réte-
gekben , ellensége a vallás üldözésének. Hogyha egy 
nyájas, mérsékelt, békességes szózat nyilatkozik meg idő-
szakonkint valahol, és hogyha e szó valamennyi püspöki 
ajakon egyszerre megjelenik, vájjon Francziaország nem 
fog-e igazat adni a béke és nemzeti egyetértés e hírnö-
keinek ? A szektárius pártok vájjon fogják-e folytathatni 
a rombolás müvét tovább ? Foulon bibornok l e v e l e a 
köztársaság elnökéhez, a mely levelet számos és nyomós 
püspöki csatlakozás támogatott, nem példa-e előttünk? 
Az ebben kifejtett bölcs és hazafias figyelmeztetések nem 
segitették-e legalább némely szerzetes ház anyagi romlá-
sának elkerülését? 

A vallásosság fentartásának szüksége, az egyesülés 
uj politikája az alkotmány alapján, aztán a nagyközön-
ségnek hajlandósága minderre, mindez az együttes akczió 
időszerűségét hirdeti, és azt nemcsak kívánatossá, hanem 
egyúttal máris biztos menetűvé és termékenynyé teszi. 
Magában az egyház keblében is, eltekintve a külső kor-
mányzás követelményeitől, ez a hierarchikussá vált egye-
sülése az erőknek bevezetése lesz egy sokkal szélesebb körű 
és gyümölcsözőbb benső egyházi kormányzásnak. Minden 
időben, az emberek és intézmények értékének és erejé-
nek próbaköve az ő tevékenységök vala : mainapság pedig 
mindenki és minden annyit ér, — a mennyit bir magától. 
Semmi és senki sem boldogul, csak maga által, saját 
erejéből. Ha valaki most erős, ha valamely intézmény be-
bizonyítja, hogy van benne összetartó erő, életrevalóság 
és fegyelmezettség, az ily ember, az ily intézmény minden 
igyekezetét és akaratát megszázszorosodni érzi és látja. 
A nézetek és-a cselekvés ily egységessége előtt a versen-
gések és kritikák porba hulnak. Hogyha Francziaország 
katholikusai egyesülnek : ők nemcsak a legnemesebb 
érzelműek és leglelkesebbek lesznek otthon és az egész 
világon, hanem ők lesznek egyúttal a legerősebbek és ők 
fognak bírni a legnagyobb befolyással." 

') Lapunk 25. számában jelent meg. A szerk. 

l) Lapunk 26. számában közöltük. A szerk. 
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IRODALOM. 
-f- „A Megváltó." Irta dr Buza Sándor. E 20 nyo-

mott ivre terjedő és 27 szép képpel diszitett munka, 
mely immár a harmadik kiadással 9500 példányban jele-
nik meg, s mely a szentirás és több jeles kútfő nyomán 
az üdvözitő Jézus Krisztusnak egész földi életét törté-
nelmi sorrendben, igen érdekesen és felette vigasztaló 
tanulsággal adja elő, kedves és hasznos olvasmányul szol-
gál ugy a ker. kath. családoknak, mint minden egyes 
igazhivő kereszténynek. — Kedvező körülménynél fogva 
megszerezhető a fűzött példány 50, a félvászonkötésü 70, 
a diszkötésü 90 krért. A jövedelemből az afrikai zámbézi 
misszió segélyeztetik. Megrendelhető a szerzőnél, vagy a 
Jézustár sasági atyák Convictusában Szatmáron. 

V E G Y E S E K . 
*** A második nemzetközi kathotikus tudományos 

kongresszusról előttünk fekszik mgr d'Hulst kongresszusi 
főtitkár jelentése. Belőle most csak annyit emelünk ki, 
hogy Francziaország után ismét Ausztriából és Magyar-
országból jelentkezett legtöbb tag, t. i. Francziaországból 
1500-on felül, Ausztria-Magyarországból közel 200, az-
után jön Spanyolország 150, Belgium, Portugallia 100— 
100 taggal stb. 

— Nemcsak illik de nagyon illik hozzánk, hogy ama 
nehézség eloszlatásaért, mely egy országos kath. tanitó-
gyülés elé gördült, buzgó imákkal forduljunk a jó Isten-
hez, hogy adja meg az egyetértés kegyelmét s tegye 
áldásossá a benne fáradozók igyekezetét. Oratio debitis 
peracta conditonibus efficaciam impetrandi habet infalli-
büem ex Dei promissione. 

— Micsoda emléket állit Windthorstnak a katholikus 
Németország ? Erre kíváncsi az egész kath. világ. Nos, a 
német katholikusok ugyancsak siettek megfelelni a kíván-
csiság eme kérdésére. Május hó első vasárnapján Német-
ország valamennyi kath. templomában gyűjtés lesz. A 
begyült összegből kifizetik a Windthorst által Hannover-
ben épített Mária-templomon levő adósságot és mellé 
plébániát alapítanak. Ez lesz az emlék, melyet Német-
ország katholikusai Windthorstnak állítanak. 

— Prágában a Mária-congregatio, vagyis a bold, 
szűz tiszteletére szövetkezett férfiak egyesülete tiltakozást 
intézett a város tanácsához az ellen, hogy Huss Jánosnak 
tiszteletére a város szobrot állítson. Hit és bátorság — 
sokat mivelhetnek ! 

— T. olvasóink figyelmébe ajánljuk Masson Frigyes 
könyvét, a melynek czime ez : „Rome pendant la Se-
maine Sainte," azaz: „Róma a nagyhét alatt." A nagy-
hét, ugy a mint azt a pápaság és Róma ünnepli, az egész 
világ előtt hires. Szerző a római nagyhetet állítja fel 
tanuságául annak, hogy az olasz forradalmárok, kik Ró-
mát a pápától erőszakkal elvették, soha sem lesznek 
Rómában — otthon. Szembeszökő és diadalmas igazság ! 

— A pápaság helyzetére nézve, a mint előre meg-
mondtuk, Crispi bukása és uj kormány keletkezése nem 
hozott semmi ujat, semmi jobbat. Di Rudini miniszter-
elnök, midőn a megbukott Crispi és társai a financz-
budget minapi tárgyalása alkalmával az uj kormány orra 
alá borsot akartak törni, s ezt avval vélték elérhetni, 
hogy Rudininek és társainak „elmosódott, békés" maga-
tartást vetettek szemére a Vatikánnal szemben, a 
miniszterelnök, hogy a konczot a szájából ki ne ejtse, 
vagyis hogy a kért bizalmi szavazatot az olasz képvise-
lőháztól megnyerje, sietett védeni magát az ellen, mintha 
ő benne „hajlani volna engedményekre a Vatikán iránt" ... 
A kik az olasz forradalom alapján állanak, azok egy húron 
pendülnek mind ! 

— Ez is tanulságul szolgálhat! — Az a kérdés, 
hogyan fogták meg a fejsze nyelét a franczia katholiku-
sok, mikor a franczia császárság csúfos bukása után 
lélekzetet vehettek és hét tudomány-egyetem alapjait 
rakták le. Igy ! Egy-egy tekintélyes érseki város főpász-
tora körül sorakoztak ugyanazon tartomány és esetleg 
más egyházi tartomány főpásztorai. Maguk köré gyűjtöt-
tek néhány lelkes világi katholikus férfiút — és megala-
pították — a katholikus tudomány-egyetemet, melyről az 
egymáss'al szövetkezett püspökök és világi notabilitások 
gondoskodnak. Például legújabban a lyoni kath. egyetem 
ügyéről Foulon lyoni bíboros érsek maga ad beszámolót 
egy hatalmas körlevélben. 

— A bukott nagyságok Rómában keresnek a pápá-
nál vigasztalást és lelki erőt a bukásból való felemelke-
désre. Rieger, a cseh politikai vezér is, bukása után 
Rómába ment vigasztalódni és erőt szerezni, hogy buká-
sának keserveiből lelkét kiemelje. 

— Még Oroszország is el-ellátogat Rómába a pápá-
hoz, hogy ott a mi „Pester Lloyd "-unk szerint „einfacher 
Priester"-ré degradált pápával tárgyalja, a miket maga 
elvégezni nem képes. Mindhiába ! Még a mindenható 
orosz czár is rászorul a pápára. A „Moniteur de Rome" 
tudósítása szerint Iswolsky ur, a czár képviseletében, e hó 
1-én tisztelgett külön audiencziábati a pápánál. Mondja 
már most valaki, hogy nem volt igaza annak a német 
sógornak, a ki azt mondá, hogy „alle wege führen nach 
Rom!" Persze, hogy ezt a mi magyar protestánsaink nem 
fogják a német sógornak elhinni. De bezzeg elhitték 
Luthernek a — reformáczióját ! Egyszer vakon hisznek 
a német sógornak, másszor nem. Szeretném tudni, hol van 
itt a logika ? 

— Bámulatosak az Isten utai ! Mialatt a nemzet-
közi politika egyre pogányabbá, gyülölködőbbé válik a 
népek között : Isten szaporítja az eszközöket, melyek a 
népeket közelebb hozzák egymáshoz. Igy legújabban 
nagy ünnepélylyel nyitották meg Páris és London közt 
a telefont. Angol részről ez volt az első telefon Páris és 
Francziaország számára: „Es az Ur mondá: az én sza-
vam át fog járni a szárazföldeken, a szigeteken és tenge-
reken. Igy ígértem én ezt meg népemnek mindörökre.* 
Mit felelt erre az atheus köztársaság vallási semlegesség-
gel megvert elnöke, — a krónika eddig nem mondja. 
Hanem az Ur hatalmasabb minden urnái és uracskáknál 
mindörökre ! 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 
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•A katholikus önvédelem 
országos megindítását halasztani többé nem l e h e t ! 

VI. 

Következik a nyakunkra égő katholikus ön-
védelem. országos raeginditása akadályainak és 
nehézségeinek megvitatása. Valamennyire nem 
lehetvén most kiterjeszkedni, csak a legszembe-
ötlőbbek kiemelésére szoritkozunk. 

Minden akczió megindulásának föltétele — az 
érdeklődés. Ha nem érdeklődik valamely közön-
ség, legyen az kisebb vagy nagyobb, községi 
vagy országos, valamely ügy iránt , kárba veszni 
látszik minden igyekezet, mely az általános apathiá-
ból, az érdeklődés hiányából akarna kifejleszteni 
valamely üdvös akcziót. Tevékenységre buzditani, 
mikor a közönség érdeklődése alszik, vagy más-
felé van irányozva és lefoglalva, annyinak lát-
szik mint falra borsót hányni. 

Már pedig Magyarországban a katholikus 
közönség országszerte ilyen furcsa állapotban 
leledzik. Hitelveinket ádáz dühhel ostromolja az 
országos közhatalom bir tokáért harczoló s esz-
közökben egyátalában nem válogatós hitetlenség, 
vagyis az uj pogányság; törvényhozásunk és a 
kormány pedig paragrafusokat és az állami kor-
mányzás egész apparátusát szolgálatába állitják, 
most még ugyan csupán a keresztséghez és a 
gyermekek neveléséhez Istentől fűzött kath. hit-
elvek ellen támasztot t eme vallásüldözésnek, — 
a legközelebbi jövő számára kilátásba helyezve 
a vallási elemnek, a kath. hit szakramentomi 
jellegének kizárását a házas életből s e kizárásnak 
törvényekbe való igtatását , sz. István birodalma, 
Mária oi'szága törvénykönyvébe való belefoglalá-

sát. S ezzel az elhitetlenedéssel, elpogányosodás-
sal s a keresztény hitelvektől való emez országos 
elrugaszkodással szemben vájjon mit muta t a 
katholikus közönség — képe ? Van-e nekünk 
egyáltalában, a szó igazi és teljes értelmében — 
országos kathol ikus közönségünk, a mely 9 mil-
lió katholikus embernek a közügyekhez értő és 
szavazattal biró minden tagját , vagy legalább is 
t ag ja inak óriás többségét élő, lelkesedő, alkotó és 
harczra kész közönség gyanánt lá tha t ja magában 
foglalva szerepelni ? Szivünkre téve kezeinket felel-
jünk meg magunknak kiki — erre a kérdésre . . . . 
Ugy-e hogy nincs; ugy-e hogy a kath. hitelvek 
sérelmeért feljajduló és e sérelmek orvoslásaért 
minden áldozatra kész katholikus közönségünket 
jobbára csak mi papok alkotjuk, néhány lelkes 
mágnással, néhány hi thű taggal az értelmesség 
köréből, és a dologhoz, a közügyekhez vagy ke-
veset vagy semmit sem értő tömeggel a köznép 
rétegéből, a mely fölött azonban kénye-kedve 
szerint uralkodik az „aura popularis", a mely 
tehát majd az ősi katholikus hit, majd a hi tet-
lenség áramlatától ragadtatva, ide s tova hul-
lámzik a végletek között, s egyszer katholikus 
peticzióink aláirására vállalkozik, másszor a hite-
hagyó liberalizmus szolgálatába szegődik el sza-
vazni Országos kathol ikus közönség ez ? No már 
hiszen, országosnak csak országos volna, vagy mi; 
de hogy imponál-e országosan valakinek, az 
ugyancsak nagy kérdés. Szeretném tudni, hol 
imponál országosan ? A képviselőházban ? I t t meg 
sem nyilatkozik. Egy-két pap tiltakozása, egy 
izoláltan magára maradt katholikus inditvány — 
mondható-e országos katholikus közönség impo-
záns megnyilatkozásának, sikerekről - sikerekre 
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haladó akcziójának? Vagy a főrendek házában nyi-
la tkozik ta lán diadalmasan ? Hiszen i t t is leszavaz-
zák, ha ngy aka r j a a kormány, valamelyes több-
séggel — a kath. közönség bármely k ivána lmá t ! 

Tehát impozáns, aka ra t á t bármely pár t t a l , 
fe lekezet tel vagy ha ta lmi tényezővel szemben 
érvényesí teni tudó kathol ikus közönség hiányában 
szenved a kath . egyház Magyarországban. És ez 
az aránylag kis ka tho l ikus közönség is, a mely 
van, éppenséggel nem érdeklődik ugy, min t kel-
lene, a kathol ikus önvédelem országos szervezése 
és a képviselőházba való beál l i tása i r á n t ; vagy 
ha érdeklődik is i ránta , nincs meg benne a kellő 
egyetér tés a teendők i ránt , az összetartásból meg 
éppen semmi sincsen. 

Nem csekély akadályul és nehézségül szolgál 
továbbá a kath. önvédelem országos szervezésében 
magának a szorosan ve t t országos és á l lami 
ügyeknek is éretlensége, befejezetlensége és foly-
tonos vajúdása. Magyarország nemzet i és ál lami 
— „létkérdése", a mely minden becsületes 
és a közjó i r án t érzékeny szivet megmozdit , 
sokféle a lakban és sűrűen veszi egymásu tán 
i g é n y b e M a g y a r o r s z á g katholikus vallású honpol-
gárainak figyelmét, a kik soha sem feledik a 
ker. val lásnak aquinói sz. Tamás ál tal formulá-
zott következő sarkala tos elvét : „Post Deum homo 
maxime debitor est parentïbus et patriaeV) 
Ha megszűnik hazánkban a pénzügyi legaz-
dálkodás országos szégyene i jeszteni a hazafias 
kebleket, ime, felüti hydraf 'ejét a nemzetiségi 
ábrándok által végzet t aknamunkának a szörnye-
tege ; ma jd ismét a mi l i tar izmus s a sok tekin-
te tben idegen szoldateska, ma jd az állami, pár t -
ás k l ikkura lmi omnipotenczia molochja fenyegeti 
az egyéni és nemzeti , a magán és közszabadságot 
elnyeléssel. Hogy csak egyet ér intsek tüzeteseb-
b e n : ime, i t t van a közigazgatás ál lamositása. 
Mondhatni , hogy sz. I s tván király államszerve-
zése óta ehhez fogható á ta lakulás Magyarország 
kormányzásában nem te rvez te te t t , nem h a j t a t o t t 
végre, mint ez. Érzi is az egész ország a feladat 
nagyságát , s az, akár a maradás , akár a hala-
dás által koczkára ve te t t nagy ügyből fakadó 
felelősség sulyját . P á r t k e r e t e k bomladoznak; po-
li t ikai egyéniségek emelkednek a mindenhatóság, 
vagy sülyednek a tehe te t lenség örvénye felé ; 
események készülődnek, t a rkábbná l - t a rkább jelen 
és jövő konstellácziók képződnek, a melyek a 
Magyarország közügyeivel foglalkozó ér te lmes 

') 2. II. q. 101. a. 1. 

osztályok figyelmét és érdeklődését annyira 
igénybe veszik, sőt leköt ik magukhoz, hogy alig 
ju t elég idejök és kellő erejök, kellő lelkesedésök 
a ka thol ikus ügynek a jelen és az u tókor előt t 
imponáló gondozására is. Pluribus in ten tus minor 
est ad singula sensus, mondja a régi tapaszta-
lás. Hiába, ez alól nem tehe t kivétel t senki és 
semmi. Az annyi oldalról annyiféle ügyre nézve 
folytonos ' a la rmirozásban t a r t o t t kathol ikus kö-
zönség bár nem vesztet te el érzékét a kathol ikus 
h i t e t Magyarországban fenyegető nagy veszély 
i r á n t ; t agadha ta t l anu l mégis kevesebb, megdöb-
bentően csekélyebb felfogást vagy gyengébb 
visszalökő, repulsiv erőt fe j t ki, min t ha egész 
világosan l á tná és egész valójával átérezné, hogy 
mily óriás veszély fenyeget i Magyarország kath. 
örökségét s ennél fogva mily szégyen készülődik 
e mai nemzedék emlékére. 

Hi tünknek ugyanis egyik lényeges tu la j -
donsága az, hogy nem lehet igaz katholikus, 
igaz hivő, t e h á t nem él igaz kathol ikus hi te t az, 
a ki csak egyetlen egy lútelvet is megtagad, 
megtámad, vagy felad. Fides debet esse univer-
salis, azaz h inni és m e g t a r t a n i kell minden 
k iny i la tkoz ta to t t igazságot. Miér t? Mert vala-
mennyi mel le t t az Is ten ve te t te la tba az ő 
tekinté lyét , és igy csak egyet is közőlük kétségbe 
vonni, támadni , feladni, üldözni, annyi t tesz, 
min t beleütközni valamennyibe, vagyis a vala-
mennyi kinyi la tkoztatás mel le t t t i sz te le te t pa-
rancsolólag álló egy és ugyanazon kinyilat-
kozta tás isteni tekintélybe. Ha igaz, ha hitelv 
az, hogy nincs üdvösség csak az egy Krisztusban, 
vagyis ha nem lehet üdvözülni csak a Krisztus 
által készi te t t egy igaz uton, egy igaz vallásban 
és egyházban : akkor épp ugy igaznak kell fo-
gadni és épp ugy meg kell t a r t an i a belőle folyó 
eme másik hi te lvet is, hogy t ehá t 9 millió 
ka thol ikus Magyarországban köteles minden gyer-
meké t kathol ikus vallásban nevelni, és a ki 
evvel szemben ellenkező elvet vall és ellenkező 
eljárást köve t : az, min t az apostol mondja, „fidem 
negavit et est infideli deter ior ." Igy van ez 
különben nemcsak a theologiában; igy van ez a 
pol i t ikában is, egyetlen egy igazság megtaga-
dása tönkre t ehe t egy egész nemzetet , a min t 
viszont egyetlen egy igazság birása és vallása — 
képes maga megmenteni akár egyeseket, akár 
egész nemzeteket . Lengyelország még most is 
állna, ha a „liberum veto" helyét az igazság 
kul tuszának kötelessége foglalta volna el. „La 
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force vitale, monda Donoso Cortès, de la véri té 
est si grande que, si vous étiez en possession 
d'une véri té, d 'une vér i té seule, cette vér i té 
pour ra i t vous sauver." 

Most már a világ különféle országaiban 
lakó katholikus tes tvére ink körülbelül befejezték 
i té letök e lmondását a febr. 20-iki rendelet kö-
vetkeztében nálunk k i fe j lődöt t „ lá tvány" felett . 
És az eredmény reánk nézve megdöbbentő. És 
a külföldön élő kathol ikus tes tvére inknek ez a 
megdöbbentő Ítélete — a legjobb „correctio 
f r a t e rna" , a melylyel nekünk szolgálhatnak. Ál-
talános megil letődést k e l t e t t a külföldön k e t t ő : 
a hitelvek felfogásában oly sűrűen m u t a t k o z o t t 
gyenge látóképesség, és a hi t megsértése által 
fe lver t önvédelmi akcziónak a hi t ellen elköve-
t e t t óriás sérelemhez mérve a rány ta lan gyen-
gesége, s u tóbb á l ta lános lankadásba á tcsapot t 
erélytelensége. Til takozó pet i t iczióinkat nem — 
tá rgya l ták , hanem kidobták, csufságosan ki rúg-
ták a törvény és a lko tmány ér telmében köteles-
ségszerűen t isztelni és tá rgyalni szokott peticziók 
sorából. Ti l takozásunk nem imponá l t ; csakis 
számitásra hangol ta a ha ta lmasoka t , hogy vagy 
tovább ámi thassanak , vagy végképp ki játszhas-
sanak kathol ikus lé t jogunk részükről való elis-
merésének jóhiszemében. 

Szánalommal s nem minden gúnyos fá jda-
lom nélkül b i rá l ta el a kathol ikus külföld levi-
harzot t kathol ikus ébredésünk és önvédelmünk 
egyes fázisait és egész lefolyását, egész sorsá t 
Valamennyi Í téletnek a vége pompásan rimelő 
refra in a mi sa já t keserű tapaszta lásainkból me-
r í t e t t abbeli meggyőződéssel, hogy a kathol ikus 
önvédelemnek 9 milló élő katholikushoz, Magyar-
ország fényes és dicső kathol ikus múl t j ához 
méltó, mindenkinek imponáló megindi tását halasz-
t a n i többé nem lehet, bármi ly nagyok legyenek 
is az akadályok s bármi ly legyőzhetet leneknek 
muta tkozzanak is a nehézségek. 

Egy szerzetes, a kinek ideje és lelki békéje 
\ van inkább min t másnak jól meggondolni a mi t 

ir, a Würzburgban és Bécsben megje lenő tekin-
télyes „Die Katholische Bewegung" czimü szemle 
két füzetében t á rgya l t a a „magyar ku l tu rhar -
czot." Szigorú, s csakis a nemzetiségi pon to t 
kivéve, tárgyi lagos Í té le té t igy végzi. Szabad 
legyen németü l idéznünk: „Sollte es in Ungarn 
zu keinem offenen Kul turkampf kommen, so sollte 
man sich die Geschichte der le tzten zwanzig 
Jahre eine weise Lehre sein lassen und alle Ver-

säumnisse so schnell, als möglich, gut zu machen 
suchen. Nament l i ch muss die grosse Masse des 
Volkes, die dem kirchen-polit ischen Konfl ikte 
völlig Verständnis-, ja fast teilnahmlos gegenüber-
s teht , auf Katholikenversammlungen, durch Orga-
nisa t ion von kathol. Vereinen und hauptsächlich 
durch die Presse zei tgemäss aufgeklär t werden. 
Eine leis tungsfähige Presse ist es, was den unga-
rischen Kathol iken zuerst Not thut , und auf was 
der reiche Adel vor Allem sein Augenmerk rich-
ten sollte. Es müssen aber nicht nur wei t mehr 
ka th . Zeitungen gegründet, sondern auch kernige 
Flugschriften in Massenverbrei tung un te r das 
Volk geschleuder t werden. Flugschrif ten sind 
heutzutage ein H a u p t f a k t o r jeder Agitat ion, die 
reussiren will. Hoffentl ich wird sich besonders 
der niedere Klerus Ungarns , der sich bis je tz t 
so wacker gehal ten hat, durch die Fr iedensfahne 
der Regierung nicht einschläfern lassen, sondern 
rüst ig an dem begonnenen Werke der Katholiken-
organisation wei te r bauen, um bei e twaigen 
Strei tgelüsten der Regierung schlagfertig auf dem 
Kampfpla tze dazustehen." 

Száz szónak is egy a vége mára, és ez az, 
hogy a ka thol ikus önvédelem országos szervezé-
sét komolyabban kell venni, s e szervezés min-
den eszközét és emeltyűjét erélyesebben kell fej-
leszteni — min t eddig te t tük . 

DE VATICAN à SPECULA 

ASTRONOMICA 

R E S T I T V E N D A ET AMPLIFICANDA 

LEO PP. XIII. 
A D P E R P E T V A M R E I M E M Ó R I Á M 

MOTV-PROPRIO. 

Ut mysticam Sponsam Christi, qui lux vera est, in 
contemptum et invidiam vocarent tenebrarum filii consue-
vere in vulgus eam vecordi calumnia impetere, et, con-
versa rerum nominumque ratione et vi, compellare ob-
scuritatis amicam, altricem ignorantiae, scientiarum lumini 
et progressui infensam. — At quae primis ab exordiis 
Ecclesia géssit et docuit homines, ea satis refellunt et 
coarguunt turpis mendacii impudentiam. Nam praeter 
notitiam rerum divinarum, in qua veritatis sola magistra 
fuit, praestantiores etiam philosophiae partes, quae summa 
statuunt principia et fundamenta scientiarum omnium, 
quaeve rationem veritatis detegendae, recteque ac subti-
liter disserendi tradunt, vel animi vim ac facultates ex-
plicant, aut in vitam hominum moresque inquirunt, ita 

') 1891. IVí füz. 179. 1. 
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per Doctores suos excoluit et illustravit, ut difficile sit 
novum aliqaid memoria dignum iis adiicere, periculosum 
sit ab iis discedere. — Summa praeterea laus est Eccle-
siae, quod iuris prudentiam perfecerit atque expolierit-, 
nec ulla delebit oblivio quantum ipsa contulit doctrinis, 
exemplis et institutis suis ad implexas quaestiones expe-
diendas, in quibus scriptores haerent scientiarum, quae 
oeconomicae et sociales audi unt. — Interim vero ne illas 
quidem neglexit disciplinas quae in naturae eiusque virium 
exploratione versantur. Scholas namque condidit et mu-
saea instruxit, quo penitius illas iuventus addisceret, suos-
que inter filios et administros egregios habuit earum 
cultores, quos ope sua adiutos et ornatos honore ad ea 
studia impensius colenda excitavit. Eminet in hoc scien-
tiarum numero astronomia, quippe cui ea proposita sunt 
vestiganda, quae prae ceteris inanimis rebus enarrant 
gloriam Dei, ac virorum omnium sapientiam mirifice 
delectabant, qui lumine divinitus indito nosse se iaetaban-
tur imprimis „anni cursus et stellarum dispositions.a 

(Sap. VII. 19). — Porro ad curanda huius scientiae in-
crementa et fovendos cultores eius illud quoque incita-
mento fuit Ecclesiae Pastoribus, quod huius unius ope 
certo possint constitui dies, quibus celebrari oporteat ea 
quae maxima et religiosissima sunt mysteriorum Christi 
solemnia. Quo factum est, ut Tridentini Patres qui probe 
noverant perturbatam esse rationem temporum, quae non 
satis commode, Iulio Caesare auctore, fuerat emendata, 
rogarunt enixe Romanum Pontificem ut, viris doctissimis 
in consilium adhibitis, novam ac perfectiorem conficeret 
annorum dierumque ordinationem. — Quanta fuerit in ea 
re gerenda Gregorii XIII Praedecessoris Nostri diligen-
tia, constantia et liberalitas, satis compertum est ex indu-
biis históriáé monumentis. Scilicet in ea quae aptissima 
videbatur parte Vaticanarum aedium speculatoriam turrim 
excitari iussit, quam ins t ruments ornavit, quae ferebat 
aetas ilia, maxima et accuratissima, ibique conventus ha-
buit doctorum hominum quos Kalendario restituendo 
praefecerat. Manet adhuc ea turris munifici auctoris sui 
illustria praeseferens indicia, extatque in ea linea meri-
diana constructa ab Egnatio Danti Perusino, eique mar-
morea tabula rotunda interiecta, cuius signa scienter 
exarata demissis ex alto radiis icta solis, necessitatem 
emandandae veteris rationis temporum et consentientem 
rerum naturae restitutionem peractam demonstrant. — 
Haec turris, monumentum nobile Pontificis de scientiis ac 
litteris optime meriti, ad pristinum caelestium observatio-
nem usum post diutinam intermissionem revocata est im-
perio et auspicio Pii VI, flectente ad exitum saeculo 
superiore. Turn cura et studio Philippi Gilii urbani An-
tistitis aliae etiam adiectae sunt explorationes, quae vim 
magneticam, tempestates aëris vitamque plantarum spe-
ctarent. Ast eo demortuo docto et industrio viro, anno 
huius saeculi vicesimo primo, templum hoc scientiae 
astronomicae neglectum desertumque fu i t : nam brevi 
postea Pii VII mors est insecuta, Leonis autem XII curas 
ad se convertit grandius inceptum scientiarum omnium 
complectens incrementum et decus, nova nimirum instau-
rationis studiorum in Pontificia ditione universa. Hanc ab 
immortali Decessore suo cogitatam perfecit ille feliciter, 

datis Litteris Apostolicis quarum initium : vQuod divina 
sapiential Ibi nonnulla graviter constituit de speculis 
astronomicis, de observationibus assidue peragendis, de 
scriptione ephemeridum quae explorata referrent, deque 
studio adhibendo, ut quae ab exteris detecta forent, no-
stratibus innotescerent. Si Yaticana turris posthabita est 
quum aliae in Urbe instructae suppeterent, id ex eo pro-
fectum videtur, quod qui tunc rerum huiusmodi peritia 
praestabant, huic turri obesse censerent vicinas aedes, 
maximeque obiectum tholi praecelsi qui Vaticanum tem-
plum coronat. Hinc illae potiores speculae videbantur 
quae caelum ex aliis editis locis circumspectant. — Post-
quam vero ea loca cum reliqua Urbe in alienam potesta-
tem devenere, agentibus Nobis quinquagesimum primum 
sacerdotii Nostri natalem diem, plura cum aliis muneribus 
oblata sunt instrumenta affabre facta, quae cultoribus 
physices caelestis, aëriae et terrestris usui sunt ; atqui 
nullam illis aptiorem sedem tribui posse viri physicae 
scientiae peritissimi putaverunt prae ea quam Gregorius 
XIII iis quodammodo paravisse in Yaticana turri videba-
tur. Quum ea sententia Nobis probata esset ; ipsa aedificii 
natura, veteris gloriae eius memoria, et collecta supellex, 
non secus ac vota virorum prudentia et doctrina prae-
stantium,. Nobis suasere, ut iuberemus earn speculam 
restitui, rebusque omnibus ornari et instrui, per quae 
non modo astronomiae studiis esset profutura, sed etiam 
pervestigationibus physicae terrestris, et pernoscendis 
phaenomenis quae in aëria regione contingunt. Quod porro 
amplitudini prospectus deesse videbatur, ut quoquoversus 
pateret latissime ad sidera eorumque motus explorandos, 
id commode praestitit vicinitas Leoniani propugnaculi 
veteri soliditate nobilis, cuius turris editissima in vertice 
Collis vaticani assurgens maximas praebet opportunitates. 
ut inde astrorum observatio plenissima sit et numeris 
omnibus absoluta. Hanc itaque adiutricem addidimus 
Gregorianae speculae, eoque deferri iussimus ingens opti-
ces instrumentum quod aequatoriale dicunt, ad photo-
g r a p h i a s siderum imagines excipiendas comparatum. — 
Ad haec gnaros sollertesque viros selegimus, quorum 
ministerio ea omnia praestarentur quae suscepti operis 
natura flagitat, iisque praefecimus virum rei astronomicae 
et physicae scientissimum, P. Franciscum Densa ex 
Clericis Regularibus S. Pauli, Barnabitis nuncupatis. 
Horum industria freti libenter annuimus Vaticanam spe-
culam in societatem partemque operis vocari cum aliis 
praeclarissimis Institutis rei astronomicae provehendae 
addictis, quibus propositum est tabulas photographicas 
conficere quae totius caeli, prout nitet frequentibus stellis 
conspersum, accurate imaginem référant. — Quum autem 
susceptum a Nobis opus in hac specula restituenda non 
brevi interire, sed perpetuum fieri optemus, legem ei de-
dimus quae régulas praescribit, quas in rebus ibi gerendis 
ac ministeriis obeundis servari volumus. Consilium prae-
terea constituimus virorum lectissimorum, penes quos 
summa sit totius rei moderatio, et maxima post Nostram 
potestas in iis quae spectant internum eius ordinem decer-
nendis. — Iamvero hanc legem et hoc consilium, non 
secus ac delationem variorum munerum et reliqua quae 
hucusque iussu vel consensu Nostro circa Yaticanam 
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speculaui acta sunt, per hasce Litteras soleraniter confir-
mamus, eamque in eodem ordine haberi volumus cum 
aliis Pontificiis Institutis quae scientiarum colendarum 
causa condita sunt. Imo quo firmius operis stabilitati con-
sulamus, pecuniae vim eidem attribuimus, cuius reditus 
sumptus eidem servando tuendoque decenter necessarios 
suppeditet. Tametsi magis quam humanis praesidiis, illud 
tectum iri florensque fore confidimus favore et ope Orn-
nipotentis Dei; namque in eo aggrediendo non modo 
incrementis studuimus scientiae praenobilis, quae morta-
lium animos prae ceteris humanis disciplinis ad rerum 
caelestium contemplationem erigit, sed illud praecipue 
animo intendimus, quod ab ipsis Nostri Pontificatus exor-
diis constanter, ubi data est occasio, verbis, scriptis 
rebusque gestis praestare adnisi sumus, curare scilicet, ut 
omnibus persuasum sit Ecclesiam eiusque Pastores, prout 
initio diximus, non odisse veram solidamque scientiam 
cum divinarum tum humanarum rerum, sed eam complecti 
et fovere, et qua valent ope stúdiósé provehere. 

Omnia igitur quae Litteris hisce Nostris statuinius 
et declaravimus, rata et firma, uti sunt, ita in posterum 
esse volumus ac iubemus, irritumque et inane futurum 
decernimus, siquid super his a quoquam contigerit atten-
tari, contrariis quibuscumque non obstantibus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XIV Mártii 
anno MDCCCXCI, Pontificatus Nostri decimo quarto. 

LEO PP. XIII. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 10. A mi él, az mozog. — 
A katholikus nagygyűlés érdekében akarunk szót 

emelni, és pedig ugy, hogy a mi katholikus nagygyűlé-
sünkről nem szólunk egy szót sem, hanem e helyett idéz-
zük azt, a mit a „Moniteur de Romeu ápril 8-iki vezér-
czikkében a malinesi kongresszusok uj életre támasztása 
alkalmából elmondani jónak látott. A belga katholikusok, 
élükön Belgium primásával, folytatni akarják a malinesi, 
nemzetközi jelleggel biró katholikus kongresszusokat. A 
tanulság ebből más nem lehet, mint, hogy mi magyar-
országi katholikusok a magyarországi katholikus nagy-
gyűlések tartását legalább is megpróbáljuk. Ha, minde-
nütt sikerült; hátha nálunk is sikerülni ta lá l? ! És ha 
sikerül, ki vallja a kárát, ki huzza a h a s z n á t ? ! . . . 

„Mindnyájan emlékezünk jelentőségére és rendkívüli 
fényére, úgymond a „Mon. de Rome", ama katholikus 
kongresszusoknak, melyek 25 év előtt Belgiumban, Mali-
nesben, ez érseki székhelyen tartattak. 0 eminencziája 
Goossens bibornoké a szerencse és a nagy eszme, hogy 
ezeket a dicső hagyományokat uj életre kelti. Belgium 
főtisztelendő püspökei sietve siettek megfelelni a hőn 
tisztelt primás felhívásának, és néhány hónap múlva nagy 
katholikus, nemzetközi gyűlésben fogunk részt vehetni, a 
melyek nem kevésbbé lesznek fényesek és eredményesek, 
mint az előbbi ilynemű összegyülekezések." 

„Ez a kongresszus névszerint a következő szakokat 
fogja felölelni: 

Vallási ügyek ; 
Nevelés ^s oktatás ügyei ; 

Társadalmi ügyek ; 
Művészet, tudomány, irodalom." 
„A nagygyűlések, a kongresszusok az Egyház nyil-

vános életének ujabb, modern alakját képezik. Az ily 
általános gyűlésekből gyakran nagy és nemes eszmék 
származnak, melyek azután kiszabják a gyakorlati élet 
útját. Az összesség tapasztalása itt segítségére jön az 
egyesek jóakaratának." 

„Mi boldogaknak érezzük magunkat, hogy a mali-
nesi kongresszusok dicső visszatérését üdvözölhetjük." 

„Ez a kongresszus valóban nevezetes esemény leszen. 
Elérkezett az idő, hogy a jelenlegi pápa eszméinek egyike 
megvalósuljon. Minden buzdításul szolgál erre: a nemzeti 
kongresszusok gyakori tartása és fénye, a társadalmi 
átalakulások, a katholikusok és az Egyház által minde-
nütt elfoglalt vagy elfoglalandó vezérszerep, a megol-
dandó feladatok sokfélesége és terjedelmessége. A párisi 
tudományos kongresszus első kísérletet volt erre nézve 
szűkebb körben. Szükségünk van mindent felölelő (syn-
thétique) és összhangzatos akczióra. Minden társadalmi 
kört (cadre) mozgósítani kell, hogy a katholikusok fenn-
sőbbségök tudatára ébredjenek. Szükséges volt, hogy egy 
általános kongresszus legyen a katholiczizmus közös tűz-
helye és laboratóriuma. Legújabb időben, a társadalmi 
és vallási akcziók kiszélesedése, és ez akczióknak orszá-
gok szerint való visszhang-keltése (répercussion), megér-
lelték a vállalkozást, melynek Malines bíboros érseke értel-
mes és buzgó előmozdítójává elszegődött. Elérkezett az 
idő, hogy a katholikusok kijelentsék és megmutassák, 
hogy ők veszik a dolgokat legkomolyabban; hogy most, 
midőn a liberalizmus uralma véget ért, rájok hárul a 
kötelesség a társadalomnak uj reorganizácziójára ; hogy 
most ők nagy feladatra vannak hivatva, csak erélyesen 
tudjanak cselekedni és tudjanak egyetértők és összetartok 
lenni. A malinesi kongresszus az erő és hatalom e tuda-
tát inspirálni fogja tudni bent Belgiumban és ragyogtatni 
fogja kifelé." 

„Belgium természeténél fogva színhelye e kezdemé-
nyezésnek (oeuvre.) 0 az, mely erélye és fegyelmezettsége 
által példát tud adni más országok számára. It t a katho-
likusok kezökbe tudták keríteni a hatalmat, mert ők 
kezdet óta ennek munkásai voltak. Minden téren, ők 
diadalmasan kitűzték zászlójokat." . . . 

„A belgák született organizátorok : ők tárgyilago-
sak, tevékenyek, állhatatosak. Ok rendelkeznek az irányadás 
kellékeivel. A raffinirtak és elkényeztetettek azt fogják 
mondani, hogy ez a feladata az érett közvetítőknek 
(mitoyen), milyenek például a német katholikusok. Hanem 
hát tagadhatatlan, hogy épp ez a tulajdonság minősít, 
inspirál és vezérel erős szervezkedésre és termékeny poli-
tikai akczióra. Ily elenekkel lehet csak szolid alkotásokat 
és jó alapokra fektetett kormányokat létesíteni. Ilyen 
elemekből sugárzik ki a siker: ilyen elemekkel lehet csak 
a sikert állandósitani." 

„A belga katholikusok szervezik tehát a nemzetközi 
(katholikus) kongresszust. Ők alkotásaik rendes működését 
megszokván, biztosítani fogják nemes és termékeny kez-
deményezésük diadalát. Alkotásaik nagy hierarkhiája min-
tául fog szolgálni a jövő (nemzetközi) nagygyűlés számára. 
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Eddig azt mondták: legyen szabadság mint Belgiumban! 
A jelen évtől kezdve azt fogják mondani : legyen egy-
öntetű tevékenység, mint Belgiumban !" 

„Goossens bibornok az Egyháznak és hazájának 
megbecsülhetetlen szolgálatot tett, a mely a legüdvösebb 
eredményekkel kecsegtet." 

Igy végződik a „Moniteur de Rome" szózata. 
A belga katholikusok nemzetközi katholikus kon-

gresszusok kezdeményezésére vállalkoznak : itt az ideje 
tehát, hogy mi, Magyarország katholikusai a nagygyűlések 
meghonosítását legalább megpróbáljuk ! ? ? 

Németország, ápnl hó elején. „Protestáns szellem". — 
A „Preussische Jahrbücher" cz. protestáns folyóirat 

czikket közöl Delbrück-tői, melyben a következő mondás 
is foglaltatik : 

„Az iskola s az egyetemek szelleme a szabad tudo-
mányok szelleme, azaz protestáns szellem. A törvény-
hozás szelleme, mely az egyén önállóságát s az állam 
teljhatalmát leheli, és nem ismeri a hierarkhiát s a papi 
uralmat, szintén protestáns szellem. Protestáns szellemből 
született a nagy mű, melyen a jelenkor munkálkodik, 
vagyis a szocziális reform. Maguk a német katholikusok 
is protestáns gondolatokkal dolgoznak, Luther nyelvén 
beszélnek, sőt fegyvereiket is, melyekkel ellenünk (pro-
testánsok ellen) küzdenek, protestáns fegyvertárakból 
kölcsönözték." 

Ahány mondat, annyi valótlanság, annyi tulkapás ! 
Mit akar jelenteni a „protestáns szellem ?" Mit ért 

czikkiró egyáltalán protestantizmus alatt ? Bizonyára nem 
a lutheránus vagy „evangelikus", sem a református hit-
felekezetet vagy bármelyikét a sokféle protestáns és aka-
tholikus hitközségeknek, hanem az úgynevezett felvilá-
gosodást, mely szakított nemcsak a kereszténységgel, 
hanem általában minden tekintélyi tannal ; amely a saját 
„én"-jét mindenek fölé helyezi és amit nem tud vagy nem 
akar megérteni, azt egyszerűen tagadja, azt a protestán-
tizmust (a szabad kutatás eredményét), amely minden 
ellen protestál és amely magát minden egyház s minden 
vallástól függetlenné tette, más szóval az atheizmust 
és a modern pogányságot, ahová a protestáns elv fejlő-
dése a modern kulturával egyetemben máris eljutott. 

A „szabad tudományok - ' szelleme az, melyet a po-
rosz püspökök emlékirata oly mélyen fájlal, ezt mondván : 

„Tagadhatatlan tény, hogy a szellem, mely az egye-
temeken uralkodik, a kereszténységgel sokban ellenkezik. 
Fölöttébb sajnálatos, hogy a fiatal embereknek, kik hi-
vatvák egykor a legfontosabb közhivatalokban működni, 
az előadásokon, különösen a bölcseleti, természettudomá-
nyi s orvostudományi szakokban oly tanokat hirdetnek, 
melyek nemcsak a kinyilatkoztatott hittel ellenkeznek, 
hanem megingatják az alapokat is, melyeken az állam, a 
jog s rend nyugszik.11 

„A modern „szabad tudomány" — folytatja az em-
lékirat — leplezetlenül hirdeti s tanitja a legvastagabb 
anyagelviséget, mely megfosztja az embert a túlvilágra 
való reménytől; amely a főiskolákból a legszélesebb kö-
rökbe s rétegekbe hat, és a tudomány s műveltség liamis 
nevezete alatt elszórja a magot mindama szocziálista, for-

radalmi s anarkhista törekvések számára, melyek egy-
házat s államot egyaránt fenyegetnek." 

Ez igaz szavakhoz nem kell bővebb magyarázat, 
mert legmeggyőzőbben megtanítanak arra, hogy mit tart-
sunk „a szabad tudomány protestáns szelleméről," mely-
nek például a mind nyíltabban föllépő felforgató törek-
véseket köszönhetjük, és amely iskolában és népben sem-
miféle dicséretes eredményt sem mutathat föl. 

„A törvényhozás szelleme — mondja tovább Del-
brück — protestáns, szellem, mely az egyén önállóságát 
s az állam teljhatalmát hirdeti ; hierarkhiát és papi ural-
mat nem ismer." Más szóval, itt az állami mindenhatóság 
állíttatik az egyház fölé, a katholikusok lelkiismereti sza-
badsága a kormány kényétől-kedvétől függővé leszen, és 
behozatik az államegyház ama régi protestáns elv sze-
r in t : cuius regio,, illius et religio. A „protestáns szellem" 
Németországban szerinte az egyedül jogosult, és a „Pro-
testanten-Verein", az „Evangelischer Bund" és hasonló 
protestáns felekezeti szövetkezetek törekvése, melynek 
egyedüli feladata a harcz Róma ellen, ismét a „kultur-
harcz" minden eszközével volna megvalósítandó. 

Azt ugyan be fogja látni minden józan ember, hogy 
a törvényhozásban csakugyan ez a „szellem" vezérli a 
törekvéseket és hogy általa az állam teljhatalma növe-
kednék, de hogy az egyén önállósága elismertetnék, azt 
nem hiszi el senki. 

Miután tekintélyes protestáns férfiak oda nyilatkoz-
tak, hogy a protestáns elv nem képes a szocziális kérdést 
megoldani és ezért nem is tartották czéliránvosnak, hogy 
„protestáns szocziális reform" érdekében valamit tegye-
nek; — miután ellenkezőleg a „modern tudomány," az 
„egyéni önállóság" hamisan értelmezett tana, GS cl j^SZâ* 
bad kutatás" okozta a mai szomorú társadalmi viszonyo-
ka t ; és miután nyilvánvaló, hogy egyedül a katholikus 
egyház képes megszüntetni a szocziális bajokat : semmi 
kétség sem lehet az iránt, hogy a „protestáns szellem" 
hóbortos túlkapásainak egyik legfellengzőbbje foglaltatik 
amaz állításban, mely szerint: „a protestáns szellemből 
született a nagy mű, melyen a jelenkor munkálkodik, 
vagyis a szocziális reform." E hivalgó mondás megezá-
folása annál fölöslegesebbnek látszik, minél bizonyosabb 
az, hogy a szocziális reform megindítása katholikus német 
püspököktől (Ketteler) s más egyházi méltóságoktól eredt, 
és hogy a „protestáns szellem" csak akkor kezdett tudo-
mást venni róla, midőn a nagy mű, melyen a jelenkor 
munkálkodik, már régen megindult volt. 

A fönebbi állításokhoz még olyanok is csatolvák, 
melyekről tulajdonképpen nem lehet tudni, vájjon döly-
fösségből vagy tulkapásból, avagy az őrültek házából 
származnak-e azok? Igy azt állítja Delbrück: „A német 
katholikusok protestáns gondolatokkal dolgoznak." Nem 
tudjuk, hol szerezte volna ebbeli meggyőződését, bizo-
nyára nem a német katholikusok évi nagygyűlésein vagy 
más kath. gyülekezetekben, melyek az utóbbi években 
ugyancsak számosak valának. Avagy azt akarja mondani, 
hogy a jó gondolat csak protestáns lehet ? Akkor a 
tizenhatodik századig se az evangéliumban, se az apos-
tolok s egyházatyák tanaiban nem lett volna jó gondo-
lat. Vagy ezek is „protestáns" gondolatokkal dolgoztak ? Ï 
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Azt mondja továbbá, hogy a német katholikusok 
Luther nyelvén beszélnek. Ez méltó a fönebbi állításhoz. 
A „protestáns szellem" ennél kézzel czáfolhatóbb nagyí-
tást nem hozott létre. Szerinte a német nyelv Luther 
nyelve. Luther előtt nem létezett sem világosság, sem 
nyelv; pedig maga Luther irja az általa fordított biblia 
nyelvéről: „Nekem nincs külön, saját nyelvezetem a né-
metben, hanem használom a közönséges német nyelvet, 
hogy megértsenek mindketteu, ugy az alsó, mint felső-
németországiak." Az al- s fel-német szójárás vegyüléké-
ből, különösen közép-Németország szójárásából keletkezett 
a tizenötödik százév folyamán az úgynevezett közönséges 
(gemeine) német nyelv, mely Miksa császár rendeletéből 
általános birodalmi s irodai hivatalos nyelv lett. Ha ez 
később Luther utján nagyobb elterjedést nyert, ebből 
még nem következik, hogy a német nyelv Luther nyelve 
volna. De mikor a „protestáns szellem" arra az állításra 
is vetemedik, hogy Luthertől kapta a világ a Szentírást 
is, miért ne lehessen azt is mondania, hogy ő adta Né-
metországnak a német nyelvet. 

A német katholikusok épp oly határozottan, mint 
félreérthetetlenül tilíakoznak ama további állítás ellen, 
mintha a „fegyvereket, melyekkel a protestáns szellem 
ellen küzdenek, a protestáns fegyvertárakból kölcsönöz-
ték" volna. 

Ugyan milyenek hát azok a „protestáns fegyvertárak" 
harczi eszközei ? Gyűlölködés, gyanúsítás, üldözés és annak 
a mondásnak alkalmazása s kizsákmányolása, hogy „a 
czél szentesíti az eszközt." Ezekkel a fegyverekkel küz-
denek a „protestáns szellem" bajnokai a katholiczizmus 
ellen, akik háromszáz év óta hiába fáradnak azon, hogy 
a katholikusokra rábizonyítsák az ily fegyverek alkal-
mazását, de még protestáns írók is (Gregorovius, Macaulay 
stb.) megczáfolták őket. 

Azt a mondást is, hogy a czél szentesíti az eszközt, 
szintén a katholikusokra s különösen a jezsuitákra fogták, 
pedig azt lehetne mondani, hogy az oly régi, mint maga 
a világ. Nem mondja-e már sz. Pál a rómaiakhoz irt 
levelében (3, 8.) : „Nem szabad, mint gyalázásunkra rólunk 
mondják, mintha a mi tanításunk volna, rosszat tenni, 
hogy abból jó eredjen." 

Nem gyanusitják-e államveszélyesnek a kath. vallást, 
nem nevezik-e az „ultramontánokat" a birodalom ellen-
ségeinek, és nem jelentették-e ki, hogy a „protestáns 
szellemnek" ellentmondó ez elemnek nincs helye Német-
országban s kiirtandó ? A katholikusoktól távol áll a 
gyűlölködés s rágalmazás ily fegyvere. Nekik semmi 
szükségük a rájok kényszeritett küzdelemben a „protestáns 

Yfegyvertárakra" ; az ő fegyvereiket nem mocskolja be a 
hazugság, gyűlölet s rágalom ; küzdelmük s fegyvereik 
sokkal nemesebbek. 

A kereszténységnek nem volt szüksége az erőszakra, 
mely nélkül az úgynevezett reformáczió soha sem jött 
volna létre ; a kereszténységnek egyéb segédeszközei 
vannak. 

Am dicsekedjenek a „protestáns szellemmel," hivalog-
janak a „protestáns" tudománynyal, dühöngjenek, amint 
tetszik, fenyegetőzzenek a protestáns császárral ; ez mind 
nem fogja a katholikus vallást kiirtani. 

Ami nem sikerült a hatalmasabb római világbiroda-
lomnak, az a protestánsoknak annál kevésbé fog sikerülni, 
minél biztosabb volt kudarczuk a legutóbbi kulturharcz 
folyamán, melyből nem tanultak semmit, de mérhetetlen 
gyűlöletüket sem feledték el. T. V. 

Páris, ápril hó 3. A vallási kérdés. — 
De Marcère, köztársasági párti szenátor a Nouvelle 

Revue legutóbbi számában teljes őszinteséggel és a rész-
rehajlatlan tárgyalás iránt tanúsított s megvalósított 
óhajjal foglalkozik a kényes és sokakat szenvedélyesen 
érintő kérdéssel, a vallási kérdéssel. 

A franczia szenátus e jeles tagja a neki sajátos 
tekintélylyel jelenti ki, amit sokan az ő pártján is szűr 
alatt hisznek, hogy ugyanis a vallási kérdés napjaink 
ban a pártok állásfoglalásának s elhatározásainak alapját 
képezi. 

Ez különösnek látszhatik e korszakban, amidőn álta-
lában azt mondják s negélyezik, hogy csakugyan hiszik 
is, hogy teljesen távol állanak mindentől, ami a vallásra 
emlékeztet. 

Es mégis . ez képezi eljárásuk kiinduló s végső 
pontját. A vallásos eszme — irja Marcère — mindenütt 
belevegyül e világ ügyeibe. Keleten a görög orthodox 
egyház harczban áll az izlammal ; Németországban még 
tegnap vívódott a kulturkampf ; Ausztriában a hitvallásos 
iskola miatt foly a küzdelem,; Olaszországban a „Roma 
intangibile ;" a brit birodalomban Írország; az éjszak-
amerikai Egyesült-Államokban az egyházak versengése 
választja el a szellemeket, ahol már előre lehet érezni a 
közel harczot az oktatás terén. 

És Francziaországban '? 
Francziaországban mindenki tudja, hogyan indult 

meg a vallási kérdés az 1870-diki forradalom után. Tá-
madó módon, ama mondással, hogy „a klerikálizmus az 
ellenség," melyet mint csatakiáltást hangoztattak a poli-
tika terén ; mindenki megállapíthatta azonban, hogy azon 
a czimen, mintha politikai ellenfelet kellene legyőzni s a 
lelkiismereti szabadságot biztosítani, a valóságban arról 
volt szó, hogy a vallási orthodoxia bizonyos neme állit -
tassék : Dogma harczolt dogma ellen, vallás a vallás 
ellen. 

Mit tart fönn a jövő számunkra és mi lesz a küz-
delem kimenetele ? A kérdés súlyos. Marcère igyekszik 
erre megfelelni. 

Aki nem vesztette el teljesen az érintkezést a köz-
szellemmel — nem azzal, mely hivatalosan nyilvánul a 
zsurnalizmus csatározásaiban vagy a képviselők beszédei-
ben, hanem azzal, mely bizonyos jelentős szavazásokban, 
különösen a franczia családok három negyedrészének ma-
gán életében s szokásaiban nyilvánul — annak el kell 
ismernie, hogy a nemzet nemcsak óhajtja a vallás iránti 
tiszteletet, hanem máris érezhető a vallásos szellem való-
ságos ébredése. Marcère is konstatálja e tényt. Másfelől 
megjegyzi, hogy, ha a demokráczia a vallás felé látszik 
tartani, a vallás a maga részéről határozottan a demo-
krácziához közeledik. A két nagyhatalom találkozása s 
megegyezése-tehát lehetséges. 

A történelem nagy fordulóján állunk — irja Mar-
cère — és az egyház nem akar hátra maradni ama hegy-
foknál, melyet a czivilizáczió hajója elhagyott. Valóban, 
a modern korszak folyamata ez, és ugyanazok az elvek, 
melyek kezdettől fogva fennállottak, fejlenek ki mind-
inkább az eseményekből tényékké. Es itt alkalmazván az 
emberek egyenlőségének elvét a polgári társadalmakra, 
valóságos gyökeres átalakulás előtt állunk. Azt lehet 
tehát mondani, hogy a demokráczia az Evangelium ered-
ménye, amely természeti s isteni ténynek nyilatkoztatta 
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ki az egyenlőséget. Ez az, ami napjainkban megvalósul 
Európában, ha nem is mindenütt a tényekben, de leg-
alább a népek szellemében, amelynek elkerülhetetlen be-
fejezése lesz az emberileg csinált hierarkhiák ledöntése, 
mert okvetetlenül uj emberi hierarkhiákat fog teremteni. 

Vájjon ezek védelem nélkül fogják-e hagyni, és 
kiteszik az uj ellenfelek csapásainak — akik támasz-
pontjukat a demokráczia ma legyőzhetetlen erejében 
keresik — az ős régi vallás épületét, amidőn a vén poli-
tikai épület össze fog roskadni ? Eddig egy födél alatt 
volt a két hatalom a polgári s vallási társadalom kor-
mányzásában. Vájjon az egyház ott marad-e a szétmálló 
múltnak omladékai alatt ? Nem A pápaság, amint egy-
koron fellépett a népvándorlások erőszakoskodásai és a 
fékvesztett anyagi hatalom közepette, az adott perczben 
itt is közbe fog lépni. Az egyház megértette, hogy saját 
ügyét veszélyeztetné, ha azonosítaná magát azon hatal-
makkal, melyeket a dolgok ereje és az események végzet-
szerüsége elitélt. A demokráczia pártjára áll tehát, amely-
nek jogait s jogszerűségét jobban ismeri, mint bárki 
más. Igyekezni fog vezetőül szolgálni neki, amint egykoron 
kezüknél vezette a modern társadalmakat keletkezésükben. 

Egyébiránt az egyház maga választja közbelépése 
óráját s terét. Abban az országban, hol a demokráczia 
akadály nélkül uralkodik, már kijelentette, minden csűrés-
csavarás nélkül, ezzel való szövetségét. Amidőn ugyanis 
az egyházi hierarkhia százéves fennállásának ünnepét 
ülte az Egyesült-Államokban, ft. Ireland, saint-paul-i 
érsek mondá : „Az egyház ereje ma minden országban, 
főképpen Amerikában, a népben van. E kor a demok-
ráczia kora. A fejedelmek s a feudális nagyurak ideje 
elmúlt. Az uralkodók bírják trónjaikat, hogy végrehajtsák 
a népek akaratát. J a j a vallásnak, ha ezt nem érti meg ! 
Az kormányoz, aki vezeti a tömeget. A tömegeket pedig 
az ész és sziv által lehet vezetni." 

E szavak magukban foglalják a programmot, melyet 
az ifjú katholiczizmus maga elé tűzött. Ennek az erőfe-
szítése különösen arra irányul, hogy leküzdje a modern 
hitetlenséget, mely elárasztotta a müveit osztályokat, és 
hogy megjavítsa az élet anyagi feltételeit. Mi lesz a lelke 
a demokrácziának, mely nem sokára ura lesz a világnak ? 
Nem lehetséges-e, hogy az a hit légyen? 

Nem kell bővebb magyarázat a franczia államférfiú 
tanulmányához, melyet itt hű kivonatban ismertettünk. 

Volna ugyan elég anyag a megvitatásra, különösen 
fejtegetéseinek^ bizonyos árnyalatai itt-ott helyesbítésre 
szorulnának. Ámde ez nem czélunk. 

Amit mi ki akarunk emelni, az amaz éber, sőt szen-
vedélyes érdeklődés, melyet minden kiváló elme a vallásos 
kérdéseknek szentel, amelyek az emberiség általános moz-
galmának sugalmazói korunkban is. Marcère szenátor is 
ekképpen tudtán kivül talán hozzájárul XIII. Leo pápa 
eszméinek terjesztéséhez, aki első lobogtatta a vallási kér-
dés túlsúlyát, jelezte Francziaország vallásos ébredését, a 
demokrácziának szükségét a vallásra nézve, és a katholi-
kusok azon irányát, hogy az egyházat az összes régi pártok 
fölé kell helyezni. 

Marcère szenátor nem vonja le ugyan a végső követ-
kezéseket ; de kívánságait kiemeli fejtegetésének igazmondó 
és őszinte komolysága. 

A tények minden országban mind sűrűbben s 
fényesebben bizonyítják, hogy az egyház s a pápaság 
szerepe nőttön nő. 

A pápa, a püspökök, a pártok, a nép hierarkhiája 
a jelen százév dűlőjének uralkodó iránya. Az eltévedt 

olaszok, midőn 1870-ben megszállták Kómát, vájjon sej-
tették-e az egyház ez ujabb fellendülésének lehetőségét ? 
Most, hogy politikai s gazdasági válságok megrázkódtat-
ják az egész félszigetet, vissza fognak-e térni a jog, a 
jövő nagyság s a hivatás útjára, melyet a pápasághoz 
való közelségük számukra nyit? („Mon. de Rome.'1) 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére : Graeffel János esztergomi főszékesegyházi 
kanonoknak a szent Ipolyról nevezett zoborhegyi czimze-
tes apátságot, — dr Roszival István esztergomi főszékes-
egyházi kanonoknak a B. Sz. Máriáról nevezett pécsváradi 
czimzetes apátságot és Vezinger Károlynak, a szent Zsig-
mondról nevezett budapesti várlaki plébánosnak és a szent 
Jobb őrének a B. Sz. Máriáról nevezett madochai czim-
zetes apátságot adományozom. Kelt Bécsben, 1891. évi 
márczius hó 25-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gr. Csáky 
Albin s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** A szent rítusok Congregácziója Rómában f. hó 

7-én ő szentsége a pápa elnöklésével ülést tartott. Végső 
határozatot mondottak a fölött, hogy az Ur tiszteletre 
méltó szolgája, Fasani Ferencz Antal, minorita r. áldozó-
pap erényei a hősi fokra emelkedtek. 

— A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Zimándy Ignácz törökbálinti plébánosnak, ki a török-
bálinti római kath. iskolánál saját költségén szervezett 
harmadik tanteremnek teljes berendezésén, a tanitó fize-
tésén és lakásán kivül a tanitó fizetését évi 6 méter fával 
javította, a népnevelés érdekében tett ezen jótékony ado-
mányokért elismerő köszönetét nyilvánította. 

— Ez sem rossz viccz ám! — Az olasz .'. Nagy-Oriens 
nagymesterét, Lemmi Adrián urat, 1844. márczius 22-én 
a marseillei törvényszék szélhámosságok (escroqueries, 
wegen Gaunereien und Prellereien) elitélte. Lemmi uram 
akkor avval védekezett honfitársai előtt, hogy ő alihit 
tud felmutatni, mert ő 1843—44-ben Konstantinápoly-
ban tartózkodott. Azt is mondá akkor ő, hogy egy 
más Lemmi Adorján ur, a ki Flórenczben születék, volt 
az, a kit 1844-ben Marseilleben szélhámosság czimén 
elitéltek, mert hiszen ő — Livornóban látott napvilágot. 
Most egyszerre megjelent egy röpirat, evvel az érdekes 
czimmel: „Quistione importante — Documenti — Livorno 
— Marsiglia — Firenze — 1844- 1891. — Italia." Ebben 
a röpiratban Querci lovag, flórenczi jegyző kijelenti, hogy 
a flórenczi Sta-Maria-del Fiore templom anyakönyvében 
1820-tól 1824-ig több Lemmi születése van ugyan beje-
gyezve, de egy sincsen ott Adorján keresztnévvel beiktatva. 
Es igy most már a tiszteletre méltó olasz .'. Nagy-Oriens 
nagymesterén van a sor bebizonyítani, hogy egy időben 
Livornóban és Flórenczben is hogyan keresztelhettek meg 
Lemmi Adorján névre valakit, amikor Flórenczben egyá-
talában nem kereszteltek meg akkor erre a névre egy 
árva lelket sem. f„Gazetta di Montova11.) 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 
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TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : A katholikus önvédelem országos meginditását halasztani többé nem lehet. — Az országos 
kath. tanitógyülés ügyében. — Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : Az elkeresztelésék ügye. — Irodalom : A socialdemokratiának a 

paradicsoma. — Sz. Alajos élete. — Irodalmi jelentés. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

ÍTYENEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

A k a t h o l i k u s ö n v é d e l e m 

országos meginditását halasztani többé nem lehet ! 

VII. 
Gondolom, felderítésével az akadályoknak és 

nehézségeknek, melyek a katholikus önvédelem 
országos megindításának út jába részint egyhá-
zunkon belülről, részint egyházunkon kivülröl 
gördülnek, eleget foglalkoztunk mult czikkünkben. 

Most menjünk egy lépéssel tovább. A pro-
gramm kifejtése előtt még meg kell mutatni , vagy 
legalább is néhány szót kell szólni arról, hogy 
hát azok az akadályok és nehézségek vájjon 
felmentenek-e csak egy árva lelket is, a kinek 
szája és keze, meg hozzá szive is van, ama nagy 
kötelesség teljesitése alól, hogy a gyökerében 
megtámadot t katholikus vallás védelmére, meg-
mentésére kiki valamit tegyen, merjen, kocz-
káztasson, áldozzon — legalább is egy kicsit az 
eddigi kényelemből? 

A világ összes derék emberének Ítélete sze-
rint nem ember az, a ki az akadályoktól és a 
nehézségektől visszariad. Hatni, tenni, alkotni, s 
az alkotásokat fentar tani vágyó erős akarat , és 
ennek állhatossága nélkül — semmi kiválóbb, 

\semmi nagyobb, semmi maradandóbb az embe-
riség életében nem tör tén t és nem tör ténik 
soha. A római költő, az ő erős lelkű római fa já t 
valóságos lázító szózattal sarkalta a bajokkal 
való megküzdésre : 

„Tu ne cede malis, sed contra audacior ito !" 

Meg is muta t t a az a római faj, a római 
nép, mire képes az oly ember és az oly nemzet, 
a mely mindig erősen akar valamit, és mindig 

jól tudja , hogy mit akar, és a mit akar, azt 
ál lhatatosan, minden akadályon, ha kell, keresz-
tül gázoló akara t ta l akarja . Ez a római nép 
akkor szűnt meg akadályokat legyőzni, népeket 
és országokat meghódítani, mikor már alig akadt 
mit meghóditani, alig akadt mivel megküzdenie. 

Az, hogy nincs impozáns országos katholikus 
közönségünk, hogy nincs hiveink millióinak lel-
kében mindeneket magával ragadó érdeklődés 
és lelkesedés a kath. ügyek szentsége s a ve-
szélyben forgó kath. hi t é ^ é g e i r án t : vájjon 
há t arra utasit-e bennünket, hogy ölbe t e t t ke-
zekkel s k i t á to t t szájjal várjuk, mig szánkba 
röpül a sült galamb, mig megalakul — talán 
magától — a mindenkinek imponáló országos 
katholikus működő közönség és benne lázas tevé- . 
kenységre kész elhatározássá érlelődik — talán 
szintén magától -— a katholikus ügyek iránt 
való érdeklődés?! 

Nem, és százszor is — nem erre a lelketlen-
ségre utasi tnak bennünket katholikus ügyeink-
nek elhagyatot tsága s a gyarlón és gyengén 
mutatkozó katholikus törekvéseknek akadályai 
és nehézségei; hanem arra, hogy — akarjuk, 
merjük, tegyük meg a mi kötelességünket min-
denki a maga körében ; hogy teremtsünk 9 millió 
katholikus ërejének megfelelő, mindenütt jelen-
levő, mindenbe beleszóló, minden országos ügybe 
belemarkoló katholikus közönséget s adjunk neki 
saj tót bőven, egyleteket és köröket fölösen, 
nagygyűléseket és népgyüléseket sűrűen s kelt-
sünk, ápoljunk, izmosítsunk mindebben akadá-
lyokat ú t jában nem tűrő érdeklődést, vagyis, 
t ' ^rős katholikus lelkesedést. 

30 
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Dimidium facti qui bene coepit, habet. A 
ki jól kezd valamit , az már félig kivivta a si-
kert . Jó l kezdeni pedig mindenek előt t annyi t 
jelent , m in t tudni, hogy mit akarunk, miről van 
a szó, mié r t áldozunk, miér t küzdünk? Érde-
mes-e érte lelkesedni, érdemes-e eg}7 egész ország 
figyelmét és érdeklődését mozgásba hozni? 

Nos, a ki tudja , hogy jelenleg mi van kocz-
kára téve Magyarországban; a ki kellő érzékkel 
bir annak felfogására, hogy mi az a — nagy 
Isten és az ő vallása egyesek és nemzetek éle-
tére , életének boldogságára nézve; a k i bir a 
különféle vallásfelekezetek viszályainak ködén 
keresztül lá tn i s képes meglá tn i az igazság nap-
j á t ; a ki mély belátásával vi lágosan lá t ja , hogy 
mi az a katholiczizmus, mely minden kinyi lat-
koz ta to t t igazság tö rhe te t len , egész és csonki-
t a t l an , - egyetemes, vagyis — mivel ez ellenke-
zőnek ér te lme nem volna — minden ember t 
egya rán t kötelező t iszteletének és megtar tásának , 
szóval a t i sz ta igazság tel jes ku l tuszának a val-
lása, — a különféle nagy és kicsi szakadárságok 
és ere tnekségek körében : az, de csakis az ilyen, 
áll jon elő és mond ja meg, nem érdemes-e a 
fáradságra, hogy egy oly, a lap jában véve egész-
séges eszű és nemes keblű nemzetnek, milyen a 
tö r téne lem tanúsága szerint a magyar nemzet, 
legjobbjai, szine-java kiál l jon a csa ta té r re az egyéni, 
t á r sada lmi és ál lami élet legbecsesebb kincsének, 
a vallásnak az ő sér thetet len t isz taságában való 
fentar tása , megvédése véget t ? ! 

Papság, főnemesség, értelmesség, polgárság, 
köznép — mindnyá jan érdekelve vagyunk val-
lásunk sér the te t len jogaiban, mindnyá jan meg-
sértve vagyunk kathol ikus val lásunk hitelveinek 
eddig e lkövete t t s ezután elkövetendő megsér-
tései által. 

A papsághoz a katholikus ügyek i rán t való 
érdeklődésre nézve kevés mondani valóm van 
most . Nem annyi ra a dolog kikezdésének aka-
r a t a hiányzik, hanem a hogyan kérdésre nézve 
nincs mindenki magával t isztában, — azután 
pedig megvallva az igazat, hiányzik, ha kezdünk 
valamit , a döntő tényező összes akcziónkból, t. i. 
az állhatatosság. Minden akadály meglep és za-
varba hoz, Ellenségeink már szinte rászoktak a 
mi tapaszta la t lanságunkra . Egy nagyot kiál ta-
nak, és számításukban r i tkán csa la tkoznak: a 
magyar katholikus- papság azonnal — gondol-
kozóba esik és az ügyes ellenfél, mig mi azon 
töprenkedünk, hogy mi is tö r ténnék csak, ha 

bekövetkeznék, a mi t az ellenség gúnyos iróniá-
val i jesztésképp mondot t , — szép csendesen és 
nagy ügyesen végreha j t j a t e r v é t : ezredéves jo-
gainkból egyet lecsap, gyógyitat lan sérelmeink 
sorá t egygyel szaporí t ja . Rendesen az egyházi 
j avak elkobzása szolgál az egyház ellenségeinek 
ily, s ikerekkel dicsekedő mumus gyanánt . Sok-
szor pedig az egész mumus — valóságos üres 
frázis ; és mi mégis megi jedünk ! Például, mikor 
t i l t akozása inka t és pet iczióinkat nem is tárgyal-
ták, hanem elütöt ték , és a ko rmány nagy hang-
gal és ünnepélyességgel k i m o n d o t t a , hogy ő 
„nem revideál :" óriás l e t t a hatás , a liberaliz-
mus u jongo t t , a gyenge kath. közvélemény pedig 
azt gondolta, hogy ez másképp nem is lehet, mer t 
a ko rmány m o n d j a ; holot t a lkotmányos ország 
levén, minden jogos peticziónak joga van azt vágni 
vissza, hogy — „muszáj!" Szóval, mi jogaink 
erejének érzetétől még igen messze vagyunk. 
Pedig há t senki és semmi sem men the t fel 
bennünket , papságot, az alól a kötelességünk 
alól, hogy Magyarország 9 millió kathol ikusának 
vallásuk ügyében vezérei legyünk, bá t r an és el-
szántan. Vagy elesünk a csatasor élén, vagy 
agyon nyom bennünke t a reánk támaszkodó 
magyar katholiczizmus összeroskadása, — vagy... 
győzünk ! Ki mer i mondani, hogy ez a harmadik 
eset nem következhet ik be ná lunk?! Ha bekö-
vetkeze t t másut t , Németországban, Belgiumban : 
miér t ne n á l u n k ? ! Csak elszántság legyen és 
k i t a r tó állhatatosság, a többi Isten kezében, 
t ehá t jó helyen van. Az ál lhatatosságról a ta-
paszta l t belgák egyike 1882-ben ezt i r ta egy 
vezérczikkben : „La persévérance fai t dans tous 
les t emps les grandes hommes et les sa in ts ; elle 
assure au courage les t r iomphes d'ici-bas, et à 
la vertu les palmes immortelles*"*) 

Az országos kath. tanitógyülés ügyében. 
Ismét két nyilatkozat fekszik előttünk a fenti ügy-

ben. Az egyik : nm. és ft . dr Roskoványi Ágoston nyitrai 
püspök ur levele dr Komlóssy Ferencz országgyűlési kép-
viselőhöz és az országos kath. tanitógyülést előkészítő 
bizottság elnökéhez. A másik : Petrovácz József tk. igaz-
gató nyílt levele Kalocsáról ugyancsak dr Komlóssy 
Ferencz úrhoz, mint az országos kath. tanítói gyűlés elő-
készítő bizottsági elnökéhez. Az előbbi megjelent a „M. 
Á." ápr. 12-iki, az utóbbi a „Nemzet" nov. 10-iki. Mi 
mint a sajnosan ketté szakadt eme kath. tan- és nevelés-
ügyi akczió testvéri összeterélésének hivei, a részrehajlat-
lanság, az akták közlésének teljessége, tehát a történeti 

Courr. de Bruxelles, 1882. szept. 27. 
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igazság érdekében közöljük mind a két nyilatkozatot 
egyszerre, avval az imaszerű forró óhajtással, hogy a 
kétféle irányzatú szakférfiak, miután végczéljuk t. i. a 
kath. tan- és nevelésügy s a kath. tanitók érdekeinek 
országos gyűlés utján való ápolása — egy és közős, — a 
módra és az eszközökre nézve is, ha lehet mi hamarább 
igyekezzenek megegyezni, mert a felmerült vitában pro 
et contra főpásztori tekintélyek vannak előtérben egy-
mással szemben ; ennek lehetőségét pedig a szak férfiaknak 
ki kellett volna kerülniök, ki kellett volna zárniok előze-
tesen, már a múltban. Ezt modus in rebus; mindennek 
meg van a módja. Tiszteletünk az előtérbe került tekin-
télyed iránt tiltja, hogy a megoldás bármely módját innen 
proponáljuk. 

I. 
A nyitrai püspöktől. 

Főtisztelendő Ur ! 
Mult évi nov. hóban kelt és folyó évi márczius 

hónapban vett becses előterjesztésére vonatkozólag az 
ország katholikus tanitói által ez évben megtartani szán-
dékolt gyűlésre nézve főtisztelendő urnák van szerencsém 
válaszolni : hogy ezen országos kath. tanitói gyűlés megtar-
tása iránt részemről semmi kifogásolni valót nem taléilok, 
annál kevésbbé, miután a vett előterjesztésben felemiitett 
tanctcskozcisi tárgyak olyanok, melyeknek sikeres megoldása 
ugy a gyermekek katholikus neveltetésének hatásosabb elő-
mozditéisát és jó hazafiakká kiképeztetését, valamint a kath. 
tanítóknak üdvösebb működését és anyagi jólétét is eszkö-
zölné. Ez oknál fogva egyházi megyém kath. tanitói kör-
rendeletileg legközelebb fel is fognak hivatni, hogy az 
előterjeszteni jelzett tárgyakra nézve — miután egyházi 
megyémben még nagyobb tanitói egyesületek nincsenek 
— esperesi keriiletenkint az illető kerületi népiskolai tan-
felügyelők vezetése mellett tanácskozzanak, és azokra 
nézve nézeteiket főtisztelendő úrral, mint az előkészítő 
bizottság elnökével közöljék. Meg kell azonban jegyez-
nem : hogy miután ezen mozgalom országos katholikus 
ügy, az esetleg megtartandó gyűlés határozatainak csak 
is akkor volna érvényessége, ha azok a püspöki kar által 
is elfogadtatnának és jóváhagyatnának s mint ilyenek 
minden egyes egyházi megyében foganatosíttatnának ; 
mert csupán egyetértés és összetartás által lehetséges az 

•üdvös czélt sikeresen elérni. 

Egyébiránt az ügyre nézve kért püspöki áldásomat 
teljes szivemből adva, magamat főtisztelendő ur ájtatos 
imáiba ajánlva. 

Nyitrán, 1891. évi ápril hó 3-ik napján. 
Ágoston, nyitrai püspök. 

Főtisztelendő dr Komlóssy Ferencz urnák, ország-
gyűlési képviselőnek és az orsz. kath» tanitógyülést elő-
készítő bizottság elnökének. 

II. 
Nyílt levél dr Komlósy Ferencz orsz. képviselő úrhoz, mint 
az orsz. kath. tanitói gyűlés előkészítő bizottséiga elnökéhez. 

Nagyságos Orsz. Képviselő Ur ! 
Nagyságod a Magyar Állam ápril 5-iki számában 

egy nyílt levélben a katholikus tanitók országos gyűlé-
sével foglalkozván, egy ily országos gyűlésnek képviseleti 

I alapon való egybehivását határozottan elitéli s az 1883. 
évben a kath. tanitók kebeléből delegált hetes bizottság 
emlékirata alapján egybehívandó képviseleti országos 
kath. tanitógyülést „ismeretlen tényezőnek" nevezi. 

Minthogy a kérdéses hetes bizottságnak csekélységem 
az elnöke, a képviseleti alapot megtámadó ez észrevéte-
lekre felelni kötelességemnek ismerem. De kötelességemnek 
ismerem ezt azért is, mert 1874-ben a katholikus tanitói 
egyesületek szövetségének s az ebből folyó képviseleti 
gyülekezésnek eszméjét én vetettem föl először. A kér-
désben tehát több oldalulag vagyok érdekelve s igy nem 
veheti tőlem senki rossz néven, egyedül az ügyet szol-
gálni akaró soraimat. 

Nagyságod nyílt levele négy föltételen sarkallik. 
Ugyanis azt mondja. 

1. hogy „a képviseleti alapon tervezett tanitógyülé-
sek a történelem és a tapasztalat tanúsága szerint sehol 
sem bizonyulnak eredményeseknek" — vagyis más szó-
val : ez gyűlések rosszak föltétlenül ; mert a mi czéljának 
és rendeltetésének meg nem felel, az csak rossz lehet. 
Ebből tehát szükségképp azt a következtetést kellene 
levonnunk, hogy a képviseleti rendszer mint föltétlen 
rossz, elvetendő, s helyette a czélnak és körülményeknek 
megfelelőbb alap keresendő. Ezt azonban nagyságod nem 
teszi, hanem. 

2. második föltételében azt állítja, hogy csak ez idő 
szerint tartozik a lehetetlenségek közé képviseleti alapon 
tartani gyűlést. — Ezt egyszerűen tagadnom kell, s le-
jebb majd kimutatom a képviseleti alap lehetőségét. 

3. A harmadik föltételben a képviseleti alapot csak 
azért kifogásolja nagyságod, mert ennek t. i. a képvise-
leti rendszernek csak akkor tulajdonit jelentőséget, ha ez 
végrehajtói hatalommal is bir. Ha ezt más mondja s nem 
nagyságod, a ki évek óta mint országos képviselő műkö-
dik, még értem ; de oly férfiú, aki a képviseleti rendszert 
a gyakorlatból ismeri, oly állítást csak akkor koczkáz-
tathat, ha a vita szőnyegén levő kérdéssel szemben min-
den áron ellenargumentumot akar fölhozni. Bár a képvi-
selőház a törvényhozásnak egyik faktora, még sem bir 
végrehajtói hatalommal, s mindig csak törvényjavaslato-
kat tárgyal, s e javaslatok csak a másik faktor hozzájá-
rulásával emelkednek a törvény erejére s ha e hozzájárulás 
marad. S e tagadhatatlan körülmény egyáltalán nem de-
valválja a képviselőház jelentőségét és tekintélyét. Igaz, 
hogy az országgyűlésnek van számonkérő joga, de bár-
mely képviseleti alapon létesült gyűlésnek is jogában áll 
a már javasolt s kérelmezett ügyet újból azok elé vinni, 
a kik annak végrehajtására jogositvák. De meg hol is 
van oly szaktanácskozmány, — az országos tanitói gyűlés 
pedig az ő valóságában csak szaktanácskozmány, — a 
mely a végrehajtói hatalmat is magába zárná ? Avagy 
helyén lenne-e az, ha a szaktanácskozmányok határoza-
taiknak végrehajtására joggal bírnának ? Semmi szín 
alatt, mert az lépten-nyomon száz és száz érdeket sér-
tene. — (Hisz ily esetben a czipészek is a topánka árát 
akár 1000 frtban állapithatnák meg.) Tehát a képviseleti 
rendszernek a végrehajtói jog nemcsak nem lényeges 
kelléke, mint ezt nagyságod mondja, de e jogot a fönn-
forgó eset természete egészen kizárja. 
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4. S végül midőn nagyságod a fentebbi három pont-
ban a képviseleti rendszert teljesen elitéli és lehetetlen-
nek mondja, a negyedik feltételében azt állítja, hogy csak 
az általános gyülekezés lehet a képviseleti rendszer kifej-
lődésének alapja. Vagyis az első pontban teljesen rossz-
nak állított képviseleti alakot végül mégis, mint jót elfo-
gadja. Mert ha az általános gyülekezésből a képviseleti 
alaknak kell magát kinőnie, f>z a képviseleti alaknak 
tökéletesebb mivolta mellett szól. 

Megvallom, okoskodásának ilyetén menete engem 
nemcsak meglepett, de meg is nyugtatott. Meglepett, mert 
abban az okoskodás főtörvényét láttam megtámadva oly 
oldalról, a honnan azt nem vártam volna; — megnyug-
tatott, mert abban a kifejezésében, hogy az általános 
gyűlésből a képviseleti alak fogja magát kinőni, eddigi 
eljárásunkat arról az oldalról láttam igazolva, ahonnét az 
ez idő szerint a legerősebben támadtatik nemcsak, hanem 
egyenesen képtelenségnek mondatik. Hisz a hetes bizott-
ság egyebet sem tett, mint az ország különböző területén 
számtalanszor tartott gyűlések határozatainak érvényesí-
tésére formát teremtett, illetőleg formát javasolt s e for-
mát elfogadás és megtestesités végett az ország főmagas-
ságu primása elé azzal a legalázatosabb kérelemmel vitte, 
hogy azt a nm. püspöki karnak bemutatni méltóztassék. 
A mit tehát nagyságod és az úgynevezett előkészitő bi-
zottság terveznek általános gyűlés alapján, t. i. egy kép-
viseleti rendszert honositani meg, azon mi már 1883-ban 
túlestünk, mert a mondott évben Budapesten, az ország 
minden vidékéről megjelent tanférfiak gyülekezete kimon-
dotta és a hetes bizottságot megbízta a képviseleti alapon 
szervezendő kath. országos tanitói gyűlés valósítását a 
nm. püspöki karnál Magyarország első főpásztorának 
utján kérelmezni. Hogy miért akarják nagyságod és társai 
a dolgot ismét elölről kezdeni, miért akarják a kérdést 
kiszámithatlan esélyekkel járó általános gyűlés elé vinni : 
azt nem értjük ; azt pedig föltételezni nem akarjuk, hogy 
a dolgok eddigi fejleményét azok, akik vezérkedésre vál-
lalkoznak, ne ismerték volna. 

A fentebbiekben nagyságod által fölállított föltéte-
lekben nyilatkozó határozott ellenmondást, amely a föl-
tétlen rosszból jót következtet, voltam bátor érinteni főkép 
azért, hogy kimutassam, hogy nagyságod minden tagadása 
daczára a hetes bizottság nézeteit tar t ja jónak, mert 
munkájának végeredményeül szintén a képviseleti alak 
létrehozását tűzi ki. Engedje meg, hogy az alábbiakban 
a főtételei igazolására fölhozott érvek egynémelyikének 
(valamennyire kiterjeszkedni nem tartom szükségesnek) 
tarthatatlanságára szintén rámutassak. 

Azt tetszik mondani, hogy hazánkban sem mutat-
kozott a képviseleti alak eredményesnek, és ennek bizo-
nyítására fölhozza az 1881-ben és 1883-ban megtartott 
országos képviseleti tanitógyüléseket. A ki ismeri s 
hiszem, hogy nagyságod ismeri az emiitett képviseleti 
gyűlések lefolyását, az a képviseleti alak ellen ebből 
általános érvet nem készíthet; mert azok a képviseleti 
gyűlések helytelen alapon jöttek létre. 

Az országos czim kedveért összehoztak azokban 
felekezeti, állami és községi tanférfiakat: oly ellentétes 
érdekek voltak tehát ott képviselve, hogy azokat a jelen 

viszonyaink közt kiegyenlíteni nem lehetett és ma sem 
lehetne. A kérdéses képviseleti gyűlésekben éppen a kath. 
tanítóság volt az a feszítő ék, amelv a képviseleti rend-
szernek ezt a fa j tá já t megdöntötte, hangoztatván azt az 
elvet, hogy a kath. tanügy az egyháztól elválaszthatatlan 
s annak vezetésére az isteni alapító által beállított papi 
rend van egyedül hivatva. 

Más képet nyer egy képviseleti gyűlés, ha azt egy 
és ugyanazon az érdekalapon álló férfiak alkotják s az 
ilyen képviseleti gyűlés munkálkodásainak azután lenne 
is számbavehető eredménye. S mi ilyen képviseleti gyű-
lést óhajtunk. 

Hogy a közokt. miniszter ur ő exja 1878-ban a 
hazai tanítóság által létesíteni szándékolt tanitóegyesületi 
szövetség szervezetét nem hagyta jóvá, a mit szintén 
ellenérvül tetszik fölemlíteni, ez csak azt jelenti, hogy 
ama szándékolt szövetség az államkormány érdekeivel 
ellentétes álláspontra akart egyben-másban helyezkedni. 
De mi azt sohasem kívántuk, ma sem kívánjuk, hogy 
gyülekezéseink által törvényes fölebbvalóink áldásos és 
egyedül irányadó működése elé akadályokat gördítsünk, 
sőt összes törekvésünk az ellenkezőt czélozza. E második 
érv sem bír tehát általános természettel s nem is alkal-
mazható a képviseleti alak helyes megczáfolására. 

Ellenérvül hozza föl nagyságod azt is, hogy a bol-
dog emlékű herczegprimás a hetes bizottság 1883. évi 
emlékiratát, a mely a magyarhoni kath. tanitók országos 
gyülekezésének okaival és módjaival foglalkozik, válasz 
nélkül hagyta. Hogy választ nem kaptunk, annyi bizo-
nyos ; csakhogy mi a boldogult nagy egyházfő hallgatását 
az ő, minden bámulatra méltó jelleméből magyaráztuk 
ki. Simor ő eminencziája konzervatív jellemű férfiú volt, 
a meglevőnek fokozatos okszerű fejlesztését látjuk min-
den müveiben, e mellett az egyház szervezetének félté-
keny őre. 0 a papi rendet, a főpásztorokat tartotta 
egyedül és kizárólag illetékeseknek a kath. tanügy veze-
tésére. Nem lehet tehát csodálni, hogy egy országos kath. 
gyűlést még képviseleti alapon sem tartott oly tényező-
nek, a mely a tanügy javára jelentékenyen befolyhatott 
volna. Fölfogásunk szerint ezért hallgatott a nagy férfiú, 
s mert sejtettük hallgatásának okát, abban megnyugod-
tunk. Hogy a nagyságod által indított mozgalmat helye-
selte, ezt csak mélyen fájlalt halála után tudtuk meg, a 
nagyságod szerkesztése mellett megjelenő „Népnevelő" 
tanügyi lap másfél sorából, s most halljuk másodszor a 
„Magyar Állam"-ban közölt nyilt levélből; — de ott is 
csak annyi van említve, hogy a mozgalmat helyeselte, de 
hogy mily alakban kívánta azt testesíteni arról, a nyilt 
levél sem ad fölvilágosítást. Már pedig én részemről azt 
tartom, hogy egy országos kath. tanitógyülés eszméjét 
helyeselni nem annyit jelent, hogy e gyűlés okvetetlenül 
általános gyülekezéssé nőjje ki magát. Igazán sokak meg-
nyugtatására szolgálna az, ha ő eminencziájának, a bol-
dogult herczegprimásnak e helyeslő nyilatkozata egész 
szövegében szó szerint a nyilvánosságra hozatnék, a dol-
gon pedig nagyot lendit vala, sőt a mai vita sem kerül 
fölszinre, ha a nagyméltóságú püspöki karhoz intézett 
emlékiratban Magyarország első főpapjának helyeslő nyi-
latkozata, hozzájárulása, tette légyen azt Írásban vagy 
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csak élőszóval is, szintén fölemlittetik. Dehát az emlékirat 
is, engedjen meg nagyságod ennek fölemlitéseért, nagyon 
különös módon tette meg Magyarország nm. püspöki 
karánál körútját . A primás ő eminencziájának mélyen 
fájlalt halála után csakhamar olvastuk a lapokban (előtte 
én legalább nem olvastam,) az egyes főpásztoroknak a 
mozgalmat hesyeslő nyilatkozatait s miként most Kalocsa 
és Eger főpapjainak a sajtó utján is közölt nyilatkozatai-
ból meglepetve látjuk, a két metropolita csak akkor 
kapta meg az emlékiratot, midőn már egyes megyés 
püspökök helyeslő nyilatkozatát a sajtó, az előkészítő 
bizottság gondoskodásából megpublikálta. Ez eljárásnak 
magyarázatát adni részemről nem tudom, mert azt nem 
akarom hinni, hogy az előkészítő bizottság, működésében 
a divide et vinces-féle elvét követte volna azokkal szem-
ben, a kiket különben a magyar kath. tanügy egyedül 
illetékes vezetőinek ismer, vagy legalább kell, hogy is-
merjen. 

Fölemlíti nagyságod a porosz kath. lelkes tanférfiak 
általános gyülekezését is mint ellenérvet a képviseleti 
alakkal szemben. Kérem, a porosz viszonyok között kath. 
tanítói képviseleti gyűlést tartani a lehetetlenségek közé 
tartozott és tartozik. A porosz kormány sohasem hagyott 
volna jóvá oly alapszabályt, amely ezt lehetővé tette 
volna. A porosz kath. tanférfiak mint német polgárok 
éltek az általános gyülekezési joggal, s e jogalapon, a 
melyet a kormány tőlük sem tagadhatott meg, tartották 
meg gyülésöket, a miről aztán a porosz kormány ugy 
gondolkozott, hogy az nem egyéb egyesek nyilatkozatá-
nál, de semmikép sem fejezi ki a porosz kath. tanférfiak 
összességének véleményét. S tartok tőle, hogy hazánkban 
is egy általános természetű gyűlés csak ily fölfogásra 
adna alkalmat, főleg akkor, ha a tizennégy ezeret tevő 
számból aránylag csak kevesen vennének részt a tervezett 
gyűlésen. 

A mi pedig nagyságodnak azt a kijelentését illeti, 
hogy a képviseleti alapon álló tanítói gyűlés bizonyos 
esetekben inkább lenne mondható veszélyesnek, mint az 
általános gyűlés, ezt, bár soká elmélkedtem fölötte, nem 
voltam képes megérteni. Az egyházmegyékben a tanitó-
egyleti üléseket, vagy ahol ilyenek nincsenek, az esperes 
kerületi tanítói tanácskozmányokat az egyházi hatóság 
vezeti, ellenőrzi ; tehát tanítóinak érzületét, kívánságait 
ismeri, az egyesek képességével tisztában van, az országos 
gyűlésre küldendő képviselők választását ő hagyja jóvá, 
s igy befolyását minden irányban érvényesiti. Miként 
lehetséges tehát az, hogy ily szemen-szedett férfiak gyü-
lekezete, a mely tervezetünk szerint egyharmad részben 

\ egyházi férfiakból kell, hogy álljon, veszélyesebb legyen 
bármely esetben oly gyülekezetnél, melyben tetszése sze-
rint mindenki részt vehet, ott szabadon cselekedhetik, s 
beszélhet, a mit akar. Hisz hazánkban is voltak már 
általános tanítói gyűlések ; tessék azok naplóit végig 
olvasni s látni fogja nagyságod, hogy a vezetők minden 
jóakarata és erőlködése daczára oly nyilatkozatok és oly 
formában tétettek, a milyenek képviseleti ülésen alig 
fordulhatnak elő vagy ha igen, akkor is gyors és méltó 
megtorlásban részesülhetnek. 

Nagyságod az ügyrendre hivatkozik, a mely a ne-
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táni turbulens elemet féken fogná tartani. Nem ismerjük 
még a tervezett országos kath. tanítói gyűlésnek ügy-
rendjé t ; tudtunkkal az előkészítő bizottság még nem 
hozta nyilvánosságra ; de ennek valami csodadolognak 
kell lennie ; mert a köztapasztalás szerint még a parla-
mentekben is, a hol pedig kiforrott szabályok szerint 
folyik a tanácskozás, ahol a legtöbb esetben szigorú párt-
fegyelem kötve tar t ja az emberek nyelvét, mégis történ-
nek oly kiszólások, a melyek miatt a párt egyes tagjait 
kénytelen a kebeléből kirekeszteni, vagy pedig előfordul-
nak oly felszólalások, melyek miatt kénytelenek pirulni 
mindazok, a kik az illető szereplővel bizonyos tekintetben 
érdekazonosságot vallanak. Nem mondom, hogy képvise-
leti ülésen nem lehet baj, de ez hasonlíthatatlanul kisebb 
és könnyebben orvosolható az általános gyülekezések úgy-
szólván elmaradhatlan kinövéseinél. De különben nagysá-
god ezt jobban tudhatja, mint én, bár nekem is vannak 
a múltból igen-igen szomorú tapasztalataim, midőn egyes 
kiszemelt emberek is nem annyira rossz akaratból, mint 
inkább tudatlanságból és tájékozatlanságból, ha nincs a 
képviseleti rendszernek óvó kerete, oly kijelentéseket tet-
tek volna, melyeket később maguk is megbánnak. Mi 
tehát az ügyrendben nem látunk kellő garancziát, nem 
főleg akkor, midőn még nagyságod is az ügyrendre való 
hivatkozást oly bevezetéssel lát ja el, mely az alantas kö-
zegeket minden igaz ők nélkül, az isteni és emberi törvé-
nyek szerint beállított fölebbvalóik ellen tüzeli, midőn azt 
mondja, hogy a főpásztor a hazai tanítóság, tehát saját 
tanítói iránt is bizalmatlansággal viseltetik. 

Uram, meggondolta ezt, midőn leirta ? ! En azt hi-
szem, hogy nem. Mert ha meggondolja, hogy e kijelen-
tése mire vihet, azt bizonyosan elhallgatja, annál is 
inkább, mert az nem felel meg a valóságnak. Avagy 
bizalmatlanság-e az a honi tanítósággal szemben ha a 
tapasztalás által már annyiszor igazolt veszélyes körül-
ményre hivja föl a vezetésre vállalkozónak figyelmét az, 
a ki erre illetékes? Nagyságos u r a m ! a 12 apostol kö-
zött is volt egy áruló. A hol az emberek ezrei egyenlő 
tanácskozási és szavazási joggal, alig számbavehető ellen-
őrzés mellett jöhetnek össze, ott nem tartani a konkoly-
hintéstől : könnyelműség, — épp oly könnyelműség, mint 
azt állítani — kimondom, mert lelkem föl van hábo-
rodva — hogy a főpásztor óvakodásával és atyai aggó-
dásával a tanítóságot sértette meg. 

De legyen elég a képviseleti alak ellen fölhozott 
érvek czáfolásából. 

Az alábbiakban azzal fogok foglalkozni — miként 
soraim elején már jeleztem, — hogy ez idő szerint lehet-
séges-e nálunk egy országos katholikus tanítói gyűlést 
képviseleti alapon szervezni, mert nagyságod ennek lehe-
tőségét tagadja. 

A hetes bizottság emlékirata alapján készült terve-
zet, a melyet az Egerben megjelenő „Népiskolai Tanügy" 
folyó évi számaiban egész terjedelmében közölt, oly mó-
don kiván intézkedni, hogy az országos képviseleti gyűlés 
ne egyedül a katholikus tanítói egyesületekre fektettessék, 
mert ezeknek végleges szervezését bevárni csakugyan sok 
időt venne igénybe, a mi az országos szervezkedést kel-
leténél tovább késleltethetné s ezt senki sem akarja, ha-
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nem a tanitói egyesületek mellett az esperesi kerületeket 
is kombináczióba veszi. Hogy miként, erre nézve az 
általunk tervezett alapszabályok idevonatkozó részét legyen 
szabad röviden fölemlítenem. 

1. Bár alapszabálytervezetünk a katholikus tanító-
egyesületeket tartja szem előtt, mégis előrelátásból oly 
intézkedéseket foglal magában, melyek a képviseltetést 
lehetővé teszik tanitói-egyesületek hiányában is. Ugyanis 
az V. fejezet 9. §-ban kimondja, hogy az országos kath. 
tanitói képviseleti gyűlésre egyházmegyénként annyi kép-
viselő választandó, ahányszor száz egyházi és világi tan-
férfiu működik az egymázmegye területén, figyelemmel 
mindig arra, hogy a választott képviselők egyharmada 
egyházi — kétharmada pedig világi legyen. E választás 
mikénti megejtése iránt a főpásztorok egyházmegyéikben 
intézkedhetnének. Semmi nehézség sincs tehát abban, hogy 
a tanítóegyesületek nem létezése esetében az espereskerü-
leti tanácskozások utján ejtessék meg a szavazás a fenti 
számarány szemmeltartásával. Mert, hogy minden esperesi 
kerület küldjön képviselőt, azt egyáltalán nem tartanám 
czélszerünek. 

2. Kimondja tervezetünk, hogy az igy választott 
tagokon kivül az országos képviseleti gyűlésnek tagjai : 
az ország területén működő kath. tanitó- és tanitónőképző-
intézetek, ugy a polgári és felső népiskolák tanári testü-
letének egy-egy küldötte s végül az egyházmegyei tan-
felügyelők (nem az espereskerületiek értendők), vagy ezek 
helyettesei is, az előkészitő bizottságnak tagjai. Azt hi-
szem, hogy az ily, egyébként könnyen megejthető intéz-
kedés az orsz, tanitói gyűlésnek értelmi súlyát és" tekin-
télyét nagyban emelné. 

3. Tervezetünk szerint az országos gyűlés tárgyai-
nak megválasztására és előleges tárgyalására az egyház-
megyei főtanfelügyelők testülete van hivatva. Ugyanők 
választanák kebelükből az előkészitő bizottság elnökét is, 
mely előkészitő bizottság első izben az egyházmegyei 
tanfelügyelők értekezlete részéről kijelölt tiz egyházme-
gyének egy-egy főpásztori küldöttéből állana. Azt tartom, 
hogy ugy a 2. mint a 3. pontban mondottak megvalósí-
tásának útjába semmiféle akadály sem gördülhet, ha egy-
szer a nm. püspöki kar akarja a képviseleti orsz. gyűlést. 

Tehát igenis lehetne a jelen viszonyok közt is már 
ez évben tartani képviseleti országos gyűlést, ha a tár-
gyak arra kellőképen elő volnának» készítve. Csakhogy az 
a bökkenő, hogy az eddig történt előkészülés szerintünk 
nagyon is hiányos ; már pedig egy ily nagyjelentőségű 
gyűlést nem szabad előre nem látható esélyeknek kitenni ; 
pedig a készületlenséggel rendszerint rossz természetű 
esélyek járnak. Ha a hazai kath. tanítóság egyszer orszá-
gosan föllép, e föllépésének sulylyal és tekintélylyel kell 
birni. E tekintélyt hirtelenkedések által koczkáztatnunk 
nem szabad. 

Nem tudom, sikerült-e Nagyságodat az eddigiekkel 
meggyőznöm arról, hogy a képviseleti alak az egyedül 
helyes módja a kath. tanítók országos gyülekezésének és 
arról, hogy ez a képviseleti rendszer igen rövid idő alatt 
megvalósítható, ha egyéb kívánalmak, pl. a kellő előké-
szülés azt megengedik. Ha sikerült: ugy, mint ez ügynek 
régi, csekély munkása kérem, hogy az országos gyűlés 

előkészülődéseit az érintettem mederbe terelni segédkezzék. 
Ha azonban fejtegetéseimnek jelentőséget nem tulajdonit, 
ez esetben legyen szabad figyelmét arra fölhívnom, hogy 
a mozgalomnak, amelynek élén áll, már nem lehet többé 
országos a czime azok után, a mik a közel mult napokban 
történtek. Bizonyos számú egyházmegyék tanférfiai tart-
hatnak együttes gyűlést, de az országos czimet használni 
ma már nem illetékesek, hacsak nagyságodnak azt a való-
ban meglepő felfogását nem osztják, amelynek nyilt levele 
végszavaiban kifejezést ad, hogy a kath. tanítók országos 
gyűlése kérdésének igenlő eldöntéséhez elegendő tizenegy 
főpásztornak helyeslése, azonban ahhoz, hogy a gyűlés 
meg ne tartassék, az egész nm. püspöki karnak tagadó 
válasza szükséges. Ez, engedje meg nagyságos uram, 
olyféle benyomást tesz, mintha az igenlő szavazatoknál a 
hiányzó főpásztorokat nagyságoddal élén az előkészitő 
bizottság képviselné. 

Különben béke velünk és Isten áldása a katholikus 
tanügyön ! 

Kelt Kalocsán, 1891. ápr. 7. 
Nagyságodnak alázatos szolgája : 

Petrovácz József,, 
a kalocsai e'rseki tanitóke'pzői-intézet igazgatója, 
mint a kath. tanitók orsz. hetes bizottságának 

elnöke. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, ápril hó 10. Az elkeresztelések ügye. — 
Az ugy nevezett elkeresztelések kérdésében hébe-

korba a félhivatalos színezetben játszó kőnyomatos lapok 
egy-egy közleményt eresztenek meg, melyeknek az egész 
magyar napisajtó nem szokott ugyan helyet adni, mert 
valószínűleg nem tulajdonit nekik teljes hitelt — és csak-
ugyan Tisza K. bukása óta a kőnyomatosok szerepe s 
fontossága nagyon alászállott — mégis szót kell ejtenünk 
róluk, minthogy sem a kormánypárti, sem az ellenzéki 
lapok nem czáfolták meg ezeket a híreszteléseket. Egyéb-
iránt ez annak is tulajdonitható, hogy ami lényeges ben-
nök, az nem uj, ami pedig az újság színével bírna, az 
nem bír lényeges fontossággal. Minket sem azok belső 
tartalma indított, hogy ez ügyben újra felszólaljunk, ha-
nem ama külső körülmények, melyek azzal kapcsolatban 
állanak. 

E híresztelések szerint ugyanis, a tárgyalások a 
Vatikán s a magyar kormány közt még folyton tartanak, 
amint általánosan tudva van. Gr. Szapáry Gy. miniszter-
elnök többször meglátogatta az utóbbi hónapok alatt a 
bécsi apostoli nuntiust, és bizonyára értekezett vele ez 
ügyben ; az ő felsége személye körüli miniszter, Szögyény 
László ur pedig oly sűrűn érintkezik a pápa nagyköve-
tével, hogy a szemfüles hírlapok tudósítói már tudomásul 
sem veszik. A tény tehát az, hogy az alkudozások az 
elkeresztelések gyűlöletes ügyének békés elintézése iránt 
nem akadtak meg, hanem egyre folynak a tanácskozások 
a magyar kormány amaz előterjesztése fölött, melyet gr. 
Kálnoky, a monarkhía közös külügyminisztere utján mu-
tatott be a kérdés megoldása czéljából. Ennek részleteiről 
a magyar kormányhoz közel álló körökből egy és más 
kiszivárgott ugyan, de mi nem hozzuk nyilvánosságra, a 
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kormányra hagyván, hogy egyeztesse azt össze gr. Csáky 
A. vallás- s közoktatásügyi miniszter ama hangzatos nyi-
latkozatával, melyet a képviselőházban az elkeresztelések 
ügyében folyt vita alkalmával mondott. 

A bécsi diplomácziai világban azonban megütődtek 
azon — és erről nincs okunk, miért hallgassunk — hogy 
a magyar miniszterelnök mint belügyminiszter, a mon-
arkhia külügyi képviseie utján is tárgyalásokat folytatván 
ebben a kérdésben és pedig szerinte is, megfelelő modus 
vivendi kölcsönös megállapítására, amely az ismeretes 
pápai dekretumok határozott s félreértést nem engedő 
szövegénél fogva csak előzékenységgel érhető el, mégis 
minden diplomácziai szokás ellenére meghozta a legfőbb 
fokú ítéletet s pedig elmarasztalót, azon katholikus papok 
ellen, akiket elkeresztelések czimén az alantas hatóságok 
elitéltek ama protestáns prédikátorok denuncziálására, 
akik maguk is elkeresztelnek, még pedig többeket, mint 
az előbbiek, és hozzá minden következmény nélkül, mivel 
katholikus papok nem hajlandók őket a denuncziálás 
terére követni. 

E pontra nézve a közös külügyminiszter és a magyar 
miniszterelnök között a nézetek kicserélése — mint biztos 
forrásból halljuk — bizonyos eredményre vezetett, melyet 
eleddig titokban tartanak ; csak az szivárgott ki szélesebb 
körökbe, hogy gr. Kálnőky ez ügyben jelentést tett 0 
felségének; és hogy gr. Szápáry Gyula akként nyilatko-
zott Szőgyény László előtt, hogy mit tehet ő róla, ha a 
kath. papok kimélik a protestáns lelkészeket, kiket épp 
ugy elitélne elkeresztelés miatt, mint amazokat, és akkor 
kvittek volnának. Ez érvelés nem állja meg a sorát, 
mint a protestánsok ismeretes magaviseletéből eléggé 
kitűnik ; legkevésbbé sem mentheti ki az a miniszter-
elnöknek eljárását, hogy egyik kezét oda nyúj t ja Rómá-
nak a vitás kérdés megoldására, a másikkal pedig sújtja 
azon kath. papokat, akik hiven kötelességükhöz Róma 
dekrétumaihoz tartják magukat. 

Még pedig annál elfogadhatatlanabb a mentség 
akkor, midőn gr. Szápáry Gyula kormányelnök nyiltan 
beismerte, hogy a Csáky féle ismeretes rendelet végre-
hajtása a katholikus papság lelkiismeretébe ütközik. Ezt 
ma már a fönebb emiitett kőnyomatosok is bevallják. Igy 
a Budapest Corr. következőleg ir : „ . . . meg kell találni 
azt az eljárási módozatot, amely a katholikus lelkészeknek 
lehetővé teszi, lelkiismereti kényszer nélkül, a törvény 
(1868 : LIII . t.-cz.) végrehajtását." Eddig tehát „lelkiis-
mereti kényszert" gyakorolt a kormány papságunkra, 
mint beismerik, mióta e papság hitszilárd magatartása 
arról meggyőzte. 

Ámde itt nemcsak a papságra, de a vegyes vallású 
házas felekre is gyakorolnak ily lelkiismereti kényszert ; 
vagy ez már szabad volna ? 

Csodálatos eszmezavar ez : azt fejtegetni sem ked-
vünk, sem czélunk ; csak arra akarunk utalni, hogy a 
kormány ez ügyben nem járt el ama férfias nyíltsággal 
és köteles egyenességgel, melyet a politikai önérzet és 
miniszteri alkotmányos felelősség eléje szab. 

Ezt bizonyítja fölös módon a félhivatalosok ama 
fenyegetése, mely egyébiránt Szápáry Gyula gróf régebbi 
nyilatkozatának ismételt fölmelegitése, hogy ugyanis a 

római Curiával való tárgyalások meghiúsítása esetén „ál-
lamosítani kell az anyakönyveket." E kétélű expediens 
különben sem oldja meg a kérdést, amely nem az anyaköny-
veken fordul meg, mint gr. Csáky miniszterrel könnyelműen 
elhitették, sőt inkább az még jobban összebonyolítja az 
ügyet mindaddig, amig az állam, illetőleg a kormány 
továbbra is bele ár t ja magát a vegyes házasságok kér-
désébe, amely kérdés a vallási s lelkiismereti szabadság 
egyik legelső követelményeként nem tűr béklyót az állam 
részéről, nem nyer megoldást, sem állami anyakönyvek, 
sem polgári „házasság" által, mivel azt anyagi törvény, 
erőszak nem, hanem csupán lelkiismereti kötelék szabá-
lyozhatja. Amig ezt intéző köreink be nem látják, a kérdés 
mindig zavarni fogja a vallási békét édes hazánkban. 

Az állami anyakönyvelésről különben ezzel együtt 
egy füst alatt azt irják a félhivatalosok, hogy „az, kivált 
a közigazgatás államosítása után, távolról sem kerül oly 
nagy összegbe, mint azt általában hiszik." Ez az állítás mit 
sem bizonyít, mert akár önkormányzati, akár állami köz-
igazgatási közeg végzi az anyakönyvelést, a munka 
ugyanaz marad, tehát az ezért járó díjazás sem maradhat 
el ; épp ez okból, érthetetlen a félhivatalosnak ama to-
vábbi okoskodása, hogy „tekintetbe véve azokat a nem 
csekély bevételeket, amelyek az anyakönyvi kivonatok 
kiszolgáltatása után az állami pénztárba be fognak folyni, 
tulajdonképp ujabb teher ebből az államra nem is há-
rulna." Hát ugyan a kivonatok kiadásához nem kellenek-e 
u j tisztviselők ? Es ezek ingyen fognak dolgozni ? De 
föltéve, hogy az államnak „nem csekély bevételei" lenné-
nek ebből, ki fizeti meg azokat ? A közönség ! Vagyis az 
adózó polgár fogná ezentúl az anyakönyveléssel megbí-
zandó állami közegek egész seregét fizetni és azonkívül 
mindenki anyakönyvi kivonatokért még külön adózni. Ez 
kettős adó. Sőt tekintve, hogy a hitvallásos testületek 
ezentúl sem adhatják föl az anyakönyvelést és hiveik sem 
lehetnek el a lelkészi anyakönyvi kivonatok nélkül, a 
teher még nagyobb mértékben fog nehezedni vállaikra. 
Majd meglátjuk, mit szólnak hozzá protestáns atyánkfiai, 
mes: izraelita honfitársaink ? De különösen amazoknak 
lelkészei, családos emberek, ha esetleg elesnek az anya-
könyvi kivonatok után járó jövedelmüktől, minthogy csak 
is náluk fog beállani az eset, hogy hiveik akár teljesen 
mellőzhetik felekezeti anyakönyveik kivonatát. Szinte lát-
juk, mily arczot vágnak elkeresztelési hajszájuk ezen 
következményéhez. Ha csak föl nem teszszük, hogy a 
kormány őket bizza meg az állami anyakönyvelés vezeté-
sével, állami fizetett hivatalnokokká tevén a protestáns 
lelkészeket . . . 

Mindezekből, valamint az úgynevezett elkeresztelések 
fölötti vita összes mozzanataiból világosan kitűnik, hogy 
politikai köreink ez ügyet csak a katholikus papok dol-
gának tar t ják ; amiben megerősité őket azoknak a maga-
tartása — amelyet a római decretumok megczáfoltak — 
akik a Csáky-rendelet ellenében a vegyesházasságok meg-
áldásának teljes mellőzését és az azokból eredő gyerme-
kek keresztelésének megtagadását javasolták. Ez a csiga-
politika, mely a legcsekélyebb érintésre saját házába 
vonul vissza, már sok bajt okozott; m e r t ellenfeleinket 
és az intéző köröket is ama balhiedelembe ringatta, hogy 
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mi világi katholikusok *) „túrba sumus, fruges consumere 
nati*— vectigal solvere, melylyel egyébként nem kell szá-
mot vetni. 

Meg kell őket tehát győzni az ellenkezőről. 
Ez pedig csak ugy lehetséges, ha minden katholi-

kusnak vérébe átmegy az a tudat, hogy aki az ő vallási 
lelkiismereti szabadságát s jogait nem tiszteli, az polgári 
jogaival s igazaival sem törődik, az anyagi érdekeit is 
semmibe sem veszi. 

Ennek kézzel fogható bizonysága az elkeresztelések 
kérdése. A Trefort-, majd a Csákv-féle rendeletek hivat-
kozva az 1868. LIII. t.-cz.-re, elkobozzák a szülők lelki-
ismereti szabadságát s rendelkező jogát gyermekeik val-
lásos nevelésére nézve, majd a kath. papot büntetik a 
szülők kívánságának és saját kötelességének teliesitéseért, 
most végül az állami anyakönyveléssel ujabb adóterheket 
rónak az országra. 

Kérdezzétek meg polgártársainkat, vájjon kivánják-e 
ezt és vájjon ezzel bizták-e meg képviselőiket a törvény-
hozásban? 

Bizonyára nem- mel fognak válaszolni. 
De hát édes magyarom rajtad áll, hogy azok, akik 

képedet viselik az országgyűlésen, ne intézkedjenek rólad 
nélküled, lelkiismereti szabadságod megfosztásával, polgári 
jogaid kijátszásával, anyagi érdekeid megrövidítésével ! 

Mert különben a magyar választó polgárt is csak 
„Stimmvieh"-nek tekinthetik majd! -f-

IRODALOM. 
*** A socialdemokratiának a paradicsoma, vagyis : 

Minő lesz az valóban. Józan gondolkodású munkások 
számára a socialdemokrata iratokból németül összeállí-
totta : Klein Ede. Kiadja : A munkásoknak egy igazi ba-
rátja. Szegeden, 1891. 8-r.. 23 1. Á r a ? 

Egyszeri átlapozás alapján ugy látszik, hogy pom-
pás népirattal van dolgunk. Alapos, kimerítő, takaros, 
meggyőző, s a mi fó népies, néphez szóló. 

= Sz. ÂlajOS élete, diszes kiállításban és számos 
képpel fog nem sokára megjelenni Kalocsán. Éppen most 
készül a főváros első rangú nyomdájában. Annyit előre 
is jelezhetünk, hogy a könyv tárgya megkapó, irálya 
ragyogó, eredeti illustrácziói meglepők : ez kedves könyve 
lesz az iíjuságnak és kétségtelenül az irodalomban is fel-
tűnést fog okozni. 

-f- Irodalmi jelentés. A keresztény vallás isteni té-
nyeken alapul, melyeknek legnagyobb és legfontosabb 
része a Szentírásban van feljegyezve. Ez az oka, hogy 
a hitetlenség, s kivált a bibliai rationalismus korunkban 
a történelem és a tapasztalati tudományok nevében elke-
seredett harczot folytat a Szentírás ellen. Századunk tu-
dományos kutatásai pedig a Szentírásra is meglepő világot 
vetettek, számtalan nehézséget eloszlattak, s e könyvet 
az elfogulatlan tudomány előtt mindegyre tiszteletre mél-
tóbbá tették. Azért a Szentírás nemcsak vallási, hanem 
tudományos szempontból is páratlan fontosságú könyv, 
mely nemcsak a hivő kereszténynek, hanem az igazság 
minden őszinte barátjának érdeklődésére tarthat számot. 

Mivel magyar irodalmunkban a Szentirással foglal-
') Világi munkatársunk irja ! A szerte. 

kozó munkák száma aránylag még igen csekély, s azon 
jeles munkák is, melyekkel ujabb időben e téren irodal-
munk gazdagodott, részben iskolai könyvek, részben pedig 
a biblia-védelemmel csak egyik vagy másik szempontból 
foglalkoznak : azt hiszem, hogy egyháziaknak ugy, mint 
müveit világiaknak, a lelkipásztorkodással, felsőbb hit-
lanitással foglalkozó paptársaimnak, a theologia tanulóinak 
s talán tanár-társaimuak is némi szolgálatot teszek olv 
könyv kiadásával, mely aprólékos kérdéseket mellőzve a 
Szentírás tekintélyét, használatát és tartalmát a tudomány 
vívmányainak felhasználásával, de azért a szakmunkák 
részletessége nélkül, s-általánosan érthető alakban igazolja 
és védelmezi. A mű czíme lesz : A Szentírás apologiaja, 
melyre ezennel előfizetést hirdetek. Tájékozásul itt köz-
löm a munka tartalom-jegyzékét. 

Aj Kritikai rész. I. A szent könyvek sugalmazása. 
II. A szent irodalom története. III. Történelmi és kánoni 
tekintély. IV. Az ó-szövetségi könyvek történelmi tekin-
télye. V. Mózes könyveinek hitelessége. VI. Az ó-szövet-
ségi kánon története. VII. Az uj-szövetségi könyvek tör-
ténelmi tekintélye. VIII. Az evangéliumok eredete. IX. Az 
uj-szövetségi kánon. 

B) Hermeneutikai rész. X. A Szentírás nem egyet-
len hitszabály. XI. A Szentírás értelmezése. XII. A ra-
tionalista értelmezés. XIII. A csoda és a tudomány. XIV. A 
rationalista értelmezés czáfolata. XV. A Szentírás olvasása. 

C) Exegetikai rész. XVI. A szentírási teremtéstör-
ténet. XVII. Az emberi nem faji egysége. XVIII. Az 
emberi nem őstörténete. XIX. A vízözön. XX. Az emberi 
nem kora. XXI. A bábeli nyelvzavar és a nyelvek ere-
dete. XXII. A Genesis nemzetségtáblája. XXIII. A pátriár-
kák története. XXIV. Az izraeliták kivonulása Egyptom-
ból. XXV. Izrael népenek története. XXVI. A mózesi 
vallás és törvény védelme. XXVII. Jézus élete. XXVIII. A 
kereszténység eredete. 

A körülbelül 35 — 36 nyomtatott ívre terjedő munka 
előfizetési ára bérmentes szétküldéssel 3 frt, papnövendé-
keknek 2 frt . (Amennyiben intentiókkal fogok rendel-
kezgí, etiam erga 10 sacra.) Bolti ára 3 frt 50 kr lesz. 

Szándékom a munkát ápril hó vége felé sajtó alá 
bocsátani ; miért is kérem azokat, kik munkámat bírni 
óhajtják, legyenek szívesek megrendelésüket f. é. ápril hó 
végéig hozzám (Nagyvárad, papnövelde) eljuttatni. A 
munka f. é. junius hóban hagyja el a sajtót. Ára akár a 
jelentkezéskor, akár a munka szétküldése alkalmával fizet-
hető. Nagyvárad, 1891. ápril 3-án. Dr Székely István, 

theologiai tanár. 

V E G Y E S E K . 
— Szép tevékenység. Van Bécsben egy ájtatos te-

mető-egyesület, arimatheai sz. Józsefről nevezve. Ez az 
egylet fennállása, vagyis 1857. aug. 16-ika óta 84,195 
elhunyt szegény embert részesített tisztességes temetésben. 

— Angolországban a protestánsok utánozni akarják 
a katholiczizmust a szerzetesi élet utánzása által is. Mire 
mennek vele '? Mutatja egy nevezetes esemény. A llantho-
nyi „protestáns konvent" főnöknője és több szerzetes 
tagja — visszatért a katholikus egyház kebelére. (Daily 
Telegraph.) 

— Az Egyesült-Államokban M. George Pearson 
Lathrop, disztingvált író, nejével együtt, m. hó 19-én 
szintén visszatért a kath. egyházba. Két nap múlva hit-
vallástételük után a bérmálás szentségében részesité őket 
mgr Corrigan new-yorki érsek. 

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

Budapest, 1891. Eudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Budapesten, ápri l is 18. 31. I. F é l é v . 1891 . 

TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok: A katholikus önvédelem országos meginditását halasztani többé nem lehet. — Egyházi 
Tudósítások : B u d a p e s t : Protestáns dicsekvések és nagyralátó aspirácziók. - - R ó m a : A pápaság és a keleti n. e. egyház. — 
A „Religiou Tárcsája : A socialdemokratiának a paradicsoma cz. röpirat zárszava. — Kath. Egyleti Elet : A Szent-István-Társulat. — 

Irodalom: A Szent-István-Társulat legújabb népiratkái . — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton, j 
Előfizetési dij : \ 

félévre helyben s posta- s 
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. j 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 5 
Budapesten a szerkesz- s 
tőnél, és Rndnyánszky \ 
A. könyvnyomdájában, | 
IV., Papnövelde-utcza s 
8. sz. alatt, hova a ne- § 
taláni reclamatiók is, § 
bérmentes nyitott levél- | 

ben, intézendők. 

A katholikus önvédelem 
országos meginditását halasztani többé nem lehet! 

VII. 

Magyarország katholikus fő- és köznemessé-
géhez, arüztokracziájához sok, igen sok mondani 
valóm volna. Nem egy czikk, de egy egész könyv 
keretét töl tené be talán, a mit hazám kath. 
vallású arisztokracziájának, sajá t legszentebb és 
legéletbevágóbb érdekében, elmondani lehetne, 
sőt kellene is már egyszer valahára. 

Nincs az egész világon talán arisztokraczia, 
a melyre annyi teher és felelősség hárulna, és 
pedig a legszentebb érdekek ápolásában, mint a 
magyar katholikus arisztokracziára háramlik. Ok 
még mindig azok a mik voltak, a mikké őket 
Magyarország tör ténete meg te t t e : a katholikus 
vallás és az apostoli t rón született testőrei, kik 
testökkel mintegy s egész kiváltságos létökkel 
védik, fedik, kötelesek oltalmazni a magyar 
királyság, mint katholikus, apostoli institucziónak 
jogait, erejét és befolyását s az i rán ta való ősi 
szent jellegű loyalitást a nemzet kebelében. Ok 
még mindig ugyanazok, a mikké őket a nagy 
Pázmány Péter tevé meg, midőn családjaikat 
őseikben a kath. egyház kebelébe visszatérítette ; 
ők az apostoli királyi patronátus min t specziális 
magyar egyházi instituczió fénye által körül-
sugárzott és ha ta lma által t ámogato t t oszlopai, 
patrónusai Isten számtalan egyházainak, t ehá t 
oszlopos emberei, született, és katholikus egyházi 
s magyar polgári jog által egyaránt védnöki 
tisztségre avatot t kiváltságos tagjai a katholikus 
egyháznak, és igy sok tekintetben vezérszerepre 
magától a népek tör téneté t intéző Istentől meg-

hivott ki tüntetéses hi vei, bajnokai a katholikus 
vallásnak. Igenis, az is teni Gondviselés maga 
látszik ujjal mu ta tn i az élet ú t j á t a magyar 
katholikus arisztokraczia előtt az által, hogy 
mig a vele egykelet ti és sokban hajdan egyen-
jogú magyar köznemesség, a népből kinőtt értel-
messég. tehá t mondhat juk a felfelé törekvő 
demokraczia körében már csaknem egészen 
felolvadt és feloszlott : addig ő kiváltságos köz-
jogi állását és személyes közvetlen befolyását a 
törvényhozásra, t ehá t az ország sorsának inté-
zésére a főrendiházban mind ekkoráig megtar t -
hat ta . Nagy Isten-adománya, nagy privilégium 
a törvényhozás e személyes hatalma, melytől 
csak forradalom vagy önnön lelketlen lemondása 
foszthatja meg a magyar arisztokracziát e hazá-
ban. De ugyanazon a napon még, a midőn ez 
bekövetkeznék, okvetlenül bekövetkeznék előestéje 
a magyar apostoli királyság s az egész tör ténelmi 
alapú Magyarország bukásának, mitől Isten óvjon! 
Igaz, hogy az a „reform", a melyben főrendi-
házunkat Tisza Kálmán, büntetésül, hogy a zsidó-
keresztény házasság tvjavasla tá t elvetette, része-
sité, nagy rést ü töt t a főrendi instituczió arisz-
tokrat ikus jellegén s mélyen aláásta a főrendiház 
katholikus tulsulyjának alapjait. Nem tesz sem-
mi t ; a -fellegvár még áll ; benne katholikus 
arisztokracziánk még túlsúlyban van a számot 
tekintve, csak ész, erő és lelkesedés legyen benne 
elég hivatása felfogására és teljesitésére. Még 
nem rágta el az idő vasfoga, még teljes erejében 
igaz és érvényes, a mit magyar katholikus 
arisztokracziánk egyik hirneves és érdemekben 
éppen oly gazdag, a mily hires tagja, gróf 
Dessewffy József a 30-as évek elején gróf Széchenyi 
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Is tván „Hitel" czimű művének Taglalásában mon-
d o t t : „Kimondhata t lan nagy befolyása van a 
nemzet nagyja inak valamely nemzet sorsára, 
boldogulására, boldogságára." . . .*) Ha kimond-
ha ta t l anu l nagy még mindig a befolyása a ma-
gyar arisztokracziának, akkor k imondha ta t l anu l 
nagy a felelősség is, mely a magyar kathol ikus 
arisztokracziára az ő országos katholikus kötelessé-
geinek tel jesitésére nézve hárul. Magyar kathol ikus 
főnemes, a ki az ő kathol ikus létében rejlő ki-
t ün t e tő állás é r tékét nem veszi észre, a ki nem 
érzi azt, hogy mily nagy és szent kötelességeket 
ró reá az ő állásának az apostoli k i rá lyi pa t ro-
natushoz való közvetlen közelsége ; igen, a ki 
nem érzi azt egész valójával, hogy mit tesz az, 
az ősi kathol ikus hi t és vallás előjogokkal fel-
ruházo t t született védője l enn i : az — el fa ju l t 
t ag ja családjának, kinek hűtlensége a családi 
szent tradicziókhoz t a l án legfőbb oka lesz majd , 
ha i smét kevesebb lesz a t rón közelében, az 
ország élén a nagy mul tu kathol ikus dynasz ták 
fajából. Hitbizomány sokat megmenthe t az utó-
kornak. Egyet azonban nem menthe t meg : magá t 
a h i te t , a vallásos erkölcsöket, s az ezen alapuló 
családi öröklétet! A hi tb izományokba emberek 
kel lenek; az emberekbe lelket Isten ad ; Is ten 
pedig szivesen és áldásával csak o t t teszi meg 
nemzedékről nemzedékre az ő lá togatásai t , a hol 
ő t szivesen l á t j ák a családi tűzhelynél és meg-
vallani, lelkesen megvallani meg nem szűnnek a 
közélet bármely küzdelmében. 

Magyar kathol ikus arisztokraczia : esdve szó-
lok hozzád ! Bármi t mondjon I re land püspök 
Amerikában és Lavigerie bibornok vagy Touri-
naz püspök Francziaországban a demokraczia 
hatalmáról , a nép befolyásának tulsulyjáról : az 
minke t i t t Magyarországban érdekel ugyan, de 
nem alterál . Ok köztársaságokban élnek, hol 
ar isztokraczia vagy nem volt, vagy puszta czim-
mé és emlékké hanya t lo t t le. 

Mi ősi monarchiában, a r i sz tokra t ikus hege-
mónia, ősi, jobbára még mindig kathol ikus val-
lású főnemes családok tú lnyomó befolyása a l a t t 
élünk á l lamunkban és egész tá rsada lmunkban . 
Magyar kathol ikus ar isztokraczia! Te vagy az 
ősi, apostoli királyi t rónnak és az ősi apostoli val-
lásnak hagyományos első nemzeti öre. A kor kétes 
becsű szelleme, a demokraczia és egyenlőség 
hangzatos czimét hirdetve ajkain, uj ar isztokra-
cziát igyekszik feltolni a protes tant izmus ; a 

A Hitel czimű munka Taglalatja. Kassa, 1831. 78. 1. 

zsidóság és a jövő életben hinni nem, csakis a 
jelenben élni akaró ér te lmesség köréből. Mind-
ezek az elemek visznek ugyan fel va lami t mind-
annyian magokkal ; de nem viszik fel az apos-
toli k i rá ly t r ón j a mellé azt, a mit te, magyar 
ka tho l ikus arisztokraczia, o t t egymagad együt-
tesen képviselsz : az uj értelmesség nem visszi fel 
a hagyományt , a zsidóság nem viszi fel a ke-
resztény tes tvér iség és is teni szeretet béki tő 
va l lásá t ; a pro tes tan t izmus nem viszi fel az ősi 
hi thez való ragaszkodást . Mi lesz a szent ko rona 
szent jellegéből, mi lesz Magyarországból, mi lesz te 
belőled, magyar ka th . arisztokraczia, hogy ha az uj 
elemek szellemének á r j a i egész a k i rá ly — n é m a 
mos tan i — ajkáig fognak felcsapkodni s betöl t ik 
m a j d magá t a k i rá ly száját is, sőt esetleg tovább is 
e l ju tnak a szájánál, be egész a lelke lelkének a 
mélyéig ? Semmi sem u j a nap alat t , és a mi 
megeset t ot t , megeshet ik i t t ; a mi megtör-
t én t tegnap, bár nem t ö r t é n t meg ma, meg 
fog t ö r t é n h e t n i holnap. Minden áramlat , min-
den törekvés — a maga ura lmára , tel jes és 
kizáró u ra lmára törekszik. A pro tes tant izmus 
pro tes táns u ra lma t a k a r ; a zsidóság a zsidó 
szellem, a zsidó vagyon és befolyás túlsúly -
jának biztosi tását akar j a , a demokraczia — 
t i sz ta demokracziát akar mindenben. Az élet az 
asszimiláczió, az á thasonulás és áthasonli tás , a 
beolvasztás és beolvadás processusa. Az élelme-
sebb elem á thason i t j a magához, sőt be is ol-
vaszt ja magába a kevésbbé élelmeset, ha az 
magá t végképp elhagyja. Eletet f en ta r t an i és 
izmosi tani nem egyéb min t gondoskodni, hogy 
ez el lentétes elemek lé tünket ne asszimilálják, 
ne olvaszszák be magukba, hanem mi igyekez-
zünk őket asszimiláczióra. beolvadásra rábirni, 
szellemi fölénynyel, erkölcsi fensőbbséggel, és a 
hol ez is kell, vagyoni, gazdálkodási elsőbbséggel* 

Magyarország kathol ikus arisztokracziája ! 
Te vezér vagy még mindig a királylyal karöl tve 
a nemzet sorsának intézésében; vezér vagy, ve-
zér lehetsz mindenkor a kath. egyházzal és pap-
sággal karöltve, az ősi hi t és a vallásos erények 
fen ta r tásában , csak te is akarj az maradni. Deák 
Ferencz mondá, hogy ha valamely jogot az 
ellenség erőszakkal elvesz tőlünk, az feléled, azt 
vissza lehet szerezni; de ha magunk adunk fel 
valamely jogos befolyást, akár mivel nem élünk 
vele, akár mivel érzéketlenül lemondunk róla, — 
azt többé visszaszerezni nem lehet, annak sirja 
a mi sirunk lehet ! 
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Magyarország ka thol ikus ar isz tokracziá ja ! 
Ne engedd, hogy az országos kathol ikus önvéde-
lem működése a főrendiházban e l tö rpü l jön ; s 
tégy róla, tőled függ a papsággal együ t t első 
sorban, hogy az országos kathol ikus önvédelem 
méltóképpen, életrevalóan és diadalmasan legyen 
képviselve a képviselőházban! 

Állj a papsággal karö l tve a ka th . é r te lmes-
ség, a ka th . polgárság, a ka thol ikus köznép élére 
— pro Deo et p a t r i a ! 

Gyáva, lelketlen, elfajul t nemzedék az, a ki 
k imarad a csatasorból ; áruló az ősök szelleme 
ellen, a ki k ivonja magá t a munkábó l — pro 
Deo et p a t r i a ! 

Is ten téged ugy segéljen — mos t és a késő 
nemzedékek hosszú során! 

Ugy fogsz pihenni sirodban, ma i nemzedék, 
a m i n t megveted magadnak a fekvő he lye t ! 

Fel! Pro Deo et pa t r i a ! 
Fe l ! Az I s t en o l t á ra ié r t és az apostol i 

t rónér t ! 
Oltáraink csak nekünk vannak ka thol iku-

soknak, m e r t csak n e k ü n k van rá is teni áldo-
z a t u n k ; a p ro tes tan t i zmusnak és a zsidóságnak 
nincs. A t rón pedig még apostoli j ogban egé-
szen, bár gyakorla tban már félig nem az, m e r t 
hi telvünk ellen is szentes i te t t már törvényt . 

„Si Deus pro nobis, quis cont ra nos," mondja 
a Széchenyiek ősi vezérszava. 

Fel, fel t e t t r e és uj é le t re! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 16. Protestáns dicsekvések és nagyra-

Icitó aspirácziók. I. — 
E hó elején volt elsőben a protestáns irodalmi tár-

saság közgyűlése, azután nyomban rá következett a refor-
mátus konvent ülésezése. 

Mind a két gyűlésben igen tanulságos szók estek, 
ugy, hogy azokat figyelem nélkül hagyni mulasztás volna 
a katholikus publiczisztika részéről. A magyar protestan-
tizmus, különösen az u. n. református protestánsság, maga 
is kénytelen elbámulni a sikerek fölött, melyeket elért és 
oly vágyakat, aspirácziókat hirdet, minden szerénységről 
megfeledkezve, a jövőre nézve, hogy önkéntelenül feltolja 
magát az emberben a gondolat, lázas álma-e a protestáns 
szellemnek, a mit protestáns vezérférfiaink beszélnek, 
avagy valóság? Bennünket katholikusokat azért kell, hogy 
nagyon érdekeljenek ezek a protestáns dicsekvések a je-
lenre és hányavetiségek a jövőre nézve ; mert protestáns 
atyánkfiai eddig mindig ugy csinálták a dolgukat, hogy 
az ő előrenyomulásuk a katholikusok hátraszoritása, az ő 
térfoglalásuk a katholikusok térvesztése, az ő sikereik a 
katholiczizmus kudarczai legyenek e hazában. — Aspirá-

czióik pedig nem kevesebben, mint a katholiczizmus 
halálának gondolatában fürdenek kéjelegve. Most szolga-
ságunkban gyönyörködhetnek csupán. De ez nekik kevés ; 
nekik az egész Magyarország kell — mi nélkülünk. Most 
uralkodnak a mi gyenge kontradikcziónkkal. Ez sérti az 
ő büszkeségüket ; nekik egyeduralom kell e haza felett a 
katholiczizmus megsemmisitésével. 

A mi katholikus vallású államférfiaink és törvény-
hozóink nagy csalódásban éltek és élnek jóval több mint 
száz év óta. Meggyökeresedett bennök a hit, hogy va-
lami rendkívüli nagy bölcseséget gyakorolnak, hogyha a 
különféle hitvallásoknak, a haza békéje érdekében, egy-
más „status-quo"-jának tiszteletét szívökre kötik, pláne, 
ha ezt a táblabíró vallasügyi politikát még hozzá a ma-
gyar Corpus jurisba is beleírják. Még 1847-ben is valaki 
a „Világ" czimü lapban következőleg monologizált a val-
lásfelekezetek előtt az egymás status-quójának tisztelése 
mellett : „Hacsak örökös küzködés mezejévé nem akarjuk 
tenni e hazát : annak mintegy pactum taciturn gyanánt 
kell tekintetni, hogy egyik vallásos felekezet a másiknak 
status-quóját meg ne támadja." x) 

A protestantizmus, hogy megmutassa mennyire tisz-
teli ő a haza békéje nevében hozzá intézett pactum taci-
turn és status-quo urambátyámos politikáját, megmutatta 
e pacifikatórius szózat elhangzása után azonnal. Azaz a 
status-quo tiszteletének a szózata talán még el sem hang-
zott, midőn, ha jól emlékszem, a debreczeni egyházkerü-
let votuma a katholikus vallásnak államvallási status-
quojábál való kiforgatása iránt megszületett. A többit 
már tudjuk. A magyar törvényhozás, az apostoli király-
lyal együtt, meghódolt a kálvinista votum előt t ; az 
1848-iki XX. t.-cz. a „tökéletes egyenlőség és viszonos-
ság" hangzatos zenéje mellett bevezette a protestantizmust 
haladásának harmadik stadiumjába, az uralkodásba. A 
protestantizmus első óhaja igen szerény igényű volt: 
megtüretni! A második már érdekesebb vala: egyenlőknek 
lenni. A harmadik : uralkodni. Most ezt élvezik ellenünk 
katholikusok ellen ; de ez még mind kevés nekik ; nélkü-
lünk, a mi sírjaink felett az egyedül való lét kéjében 
akarnak részesülni. 

Akár a jelzettem prot. irod. társaság ülésének lefo-
lyását, akár a nevezett konvent elnökének megnyitó be-
szédét veszszük, — többet felölelni fölösleges volna, — ez 
tűnik ki belőlük : a protestáns uralom dicsekvése az elért 
sikerek fölött és káprázatos elmerengése a fölött a jövő 
felett, midőn ő majd azzal lesz szerencsés a kath. egyház 
„sola salvifica"-jával szemben a tromfot kiadni, hogy a 
nagy világ előtt elkiáltja magát : ,itt meghaltak a pápis-
ták, meghalt a pápa; a protestantizmus egyedül él és 
uralkodik !' 

Fő téjayeinek egyike vala a prot. irod. társaságnak 
az emiitettük közgyűlésben az „angol tractatus-társaság-
gal való szövetkezés'-'- a népies irodalom nagy arányokban 
való protestáns czélu müvelése érdekében. A szövetség 
jóformán biztosítva van. Az angolok adják a pénzt, a 
magyar prot. irod. társaság közgyűlése a szövetkezés föl-
tételéül kikötötte azt, hogy a kiadandó müvek szerkesz-
tése és bírálata a magyar prot. irod. társaságot illesse 

i) Religio, 1847. II. 358. 1. 
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meg s a kiadványokon a társaság firmája valamely for-
mában biztosíttassák. 

Hatalmasan belefujt az ébresztés trombitájába a 
társaság titkárja. „Jam proximus ardet Ucalegon !", úgy-
mond. Mintha csak a protestántizmus halálának megaka-
dályozásáról volna a szó, oly desperátusan szól az ébresztő. 
„Ha mi, úgymond Kenessey Béla titkár, nem akarjuk ezt 
észrevenni, bizony észrevétetik velünk mások. A római 

"katholiczizmus ugyancsak ébren és talpon van (már az 
igaz !), a secták ugyancsak mozognak". (Ok beszélnek — 
lenézőleg a sectákra, holott azok a nazarénusok és anabap-
tisták stb. nem tesznek egyebet, mint követik az ö pél-
dájokat, követik az ő legfőbb hitelvöket : az egyéni tetszést, 
melyet a protestántizmus a katholiczizmüssal szemben 
felállított !) A titkári jelentés már a jövő titkáról is fel-
lebbentem vala képes a közönséges halandóra nézve 
érinthetetlen leplet és látnoki szellemmel imigyen buzditá 
az amúgy is a pukkadásig menni kész nagyzás lelki beteg-
ségében sínylődő protestáns szellemet: „Már a küzdés elején 
győzelmi dalt zenghetünk, mert mienk lesz a diadal s a 
mi "hódításunkat (ne neked magyar katholikus világi 
államférfiak status-quo politikája !) és koronánkat senki el 
nem veheti tőlünk." 

Hegedűs Sándor, a „videant consuli /" hires szerzője, 
keveselte Kenessey csillagrugó titkári buzditását a jövő 
diadal előzetes megdallására nézve. 0 ráduplázott a felle-
gekben járó titkár frázisaira és azonnal elénekelte a 
protestántizmus diadalmi dalát, — megtevén a protestán-
tizmust már most „nem felekezetnek", hanem — „a leg-
első rendű kulturális és nemzeti hatalomnak^-. Eddig ugy 
tudtuk, hogy a „legelső nemzeti hatalom" e hazában, — 
maga a magyar állami hatalom, sőt a nóta is eddig csak 
azt mondta, hogy 

„A legelső magyar ember — a király/" Mától fogva 
tudni fogjuk, hogy ennek az ábrándos korszaknak a 
magyar állam életében vége, mert ha Hegedűs Sándor 
uramnak hinni lehet, most és ezentúl „legelső nemzeti 
hatalom" — a protestántizmus ! . . . Istenem, mit nem 
mondat el az emberekkel a nagyzás, ha erőt vesz az 
észen ! 

De nehogy valaki azt mondja, hogy Hegedűs Sán-
dorra ráfogták a hóbortot, szórói-szóra idézzük szavait 
— tanulság és emlékezet végett. „A társaságnak, úgy-
mond, nem az a feladata, hogy szük körben mozogva 
elméleti fejtegetésekbe bocsátkozzék, hanem az, hogy 
legyen a magyar társadalomnak erjesztő kovásza (nono ; 
az egésznek?), a nemzetnek (az egésznek?) világitó esz-
köze és erősitöje." Eddig ugy tudtuk, maguk a protes-
tánsok is azt mondták, hogy a protestantizmus nem az 
egész nemzet, hanem csak felekezet. Hegedüst — Co-
lombus és Edison mellett illeti meg a piedesztál : ő fel-
fedezte, a mit még senki sem tudott, hogy a protestan-
tizmus nem felekezet. Az érdemes felfedező ur ugyanis 
proklamáczióját igy folytatja: „A protestantizmus nem 
felekezeti érdek, hanem mint a szabad vizsgálat és demo-
kratikus szellem ébrentartója, a legelső rendű kulturális 
és nemzeti hatalom, a magyar államiság és magyar czivi-
lizáczió egyik főtényezője." 

Szerencséje Hegedűsnek, hogy a józan ész hatalma 

mégis erősebb hatalom, még nála is, mint a protestáns 
nagyzás hatalma, s hogy az ő józan magyar esze bele-
diktálta az ő aikain szónokló protestáns nagyzás dikczió-
jába — az „egyik" szócskát ; mert bizony a protestantiz-
mus még mindig csak felekezet, nem egész Magyarország, 
nem az egész magyar nemzet, nemzeti létünknek s ma-
gyar államiságunknak csak „egyik" tényezője ; — hogv 
/otényezője-é s legelső rangú hatalom-e a magyar czivili-
záczió, a magyar államiság érdekében, annak eldöntését 
hagyjuk csak meg mindig a történelemre ; szászjaink pan-
germán és tótjaink pánszláv és mégis igazi, tőrül met-
szett protestantizmusa nem igen mutatja, hogy itt a ma-
gyar államiság „első rangú hatalma", a magyar állami-
ság és a magyar czivilizáczió főtényezőjéhez volna — 
szerencsénk. ? ? 

Róma. A pápaság és a keleti n. e. egyház. — 
Az engesztelő s békés szózat, melyet XIII. Leo 

pápa a szerencsétlen Photius szakadásának millenariuma 
alkalmából a keleti keresztényekhez intézett, a Keleten 
nem tévesztette el hatását. Sokat foglalkoztak vele és 
visszhangja ma is hallatszik mindenütt, hol a keresztény-
ségnek a Keletre való föladata iránti érzék felülemelke-
dik a szakadárság csökönyösségén s a rubel csábjain. 

A kath. lapoknak is alkalmuk nyilt kifejteni a vészes 
következményeket, melyeket a szakadás a keleti egyházra 
maga után vont. Különösen ezt a két tételt bizonyították, 
hogy 1. a pápai joghatóság a keleti egyház fölött ugyancsak 
ez egyház hierarkhiájának természetében rejlik, amelynek 
szüksége van egy fő tekintélyre, mely a fő vezetéssel együtt 
megadhatja neki az összetartás erejét, az életképesség e 
biztositékát, amint ezt, különben maga Photius is elis-
merte, amidőn folyton szorgalmazta Rómában, hogy a 
pápa ismerje el s erősítse meg őt a konstantinápolyi szék 
bitorlásában ; bebizonyították — másodszor, hogy a pápa 
joghatóságának tekintélye a szabadság s függetlenség 
forrása a keleti egyházra a föld hatalmasaival szemben 
és hogy, ellenkezőleg, Photius schismája lehetővé tette a 
keleti egyház szolgaságba hajtását a világi hatalom ré-
széről, amiből következett erkölcsi életének hervadása, a 
keleti népekhez való küldetésének meddősége, befolyásá-
nak hanyatlása és mindama bajok, melyek azóta a ke-
resztény Keletet elözönlötték. 

E fejtegetésekre többé-kevésbé figyelemreméltó hoz-
zászólások történtek, de oly ellenséges s avatatlan módon 
senki sem nyilatkozott az egész Keleten, mint Cypriacos 
Diaméd, egyetemi tanár Athénben. 

Ennek a rögző eszméje az, hogy a görög-keleti 
egyház a középúton áll a „szabad kutatás" és a tekintély 
elve közt. 0 a pápa fönebb emiitett szózatában fenyege-
tést lát a keleti egyház szabadságára, tőrt függetlensége 
megejtésére s „a pápa rabigájába" (!) való hajtására. 

A nevezett athéni tanár a helyett, hogy meg-
felelne a békés szózat és a fönebbi fejtegetések köve-
telményeinek , a protestánsok fegyvertárából előszedi 
mindamaz ócska s rozsdás érveket, melyek Krisztus 
egyházának egysége s katholiczitása ellen századokon át 
hiába hozattak föl és melyeket már a Photius korát 
megelőzött egyháztudorok s atyák a Keleten nagy rész-
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ben megczáfoltak. Ehhez még tömérdek történelmi ada-
tot csatol, mind annak bizonyítására, hogy Photius sza-
kadása az élet forrása volna és hogy üdvös eredményeket 
hozott volna létre. 

Nem is veszi észre, hogy adatai, melyekkel a pápa 
tekintélye ellen századok folyamán történt lázadásokat 
részletezi, épp ő ellene bizonyítanak a leghangosabban. 
Elkezdi a II. száz évből szmirnai Polykratesnél s az 
ariánoknál és felsorolja mind azt az ellentállást, melyet a 
pápai tekintély ellen a világon kifejtettek. Ez azonban 
csak azt bizonyitja, hogy e tekintély mindig létezett az 
egyházban és hogy ugyanez itélte s kárhoztatta azokat, 
akik jogtalanul ellene szegültek. Az kétségtelen, hogy a 
pápai tekintély gyakran találkozott ellentállással, Keleten 
ugy, mint Nyugaton, de ez csak azt mutatja, hogy a 
kereszténység kezdetétől fogva állandóan s általánosan el 
volt ismerve a pápa joga a keleti s nyugati egyház ve-
zetésére a dogma és egyházi fegyelem nagy kérdéseiben. 
Ezekben pedig az apostolok idejétől óta a világi tekin-
tély vagy egyesek érdeke illetéktelen befolyást akart 
gyakorolni, mint a farizeusok s Heródes Krisztus elle-
nében. 

A történelem a keresztény századok folyamán tanús-
kodik amaz állandó tényről, hogy valahányszor felmerült 
egy kérdés akár Keleten, akár Nyugaton, a pro és contra 
hivei egyaránt szorgalmazták a pápa kedvező Ítéletét, és 
hogy eldöntését mindkét részről szorongva kérték s várták. 

Mihelyt ez megtörtént, az őszinte igazhitűek (ortho-
doxok) elfogadták azt, magukat annak alája vetették, 
holott a hóborgó elemek, az eretnekek s szakadárok elve-
tették és ezer ürügyet találtak, hogy annak következményei 
alól kivonják magukat. Azért, az ellentállások, melyekkel a 
pápa határozatai találkoztak, éppen semmit sem bizonyítanak 
a pápa joghatósági tekintélye ellen, sőt ékesszóló és ünne-
pélyes tanúságot tesznek arról, hogy e tekintély az egyház 
kezdetétől fogva létezett és el volt ismerve a Keleten ugy, 
mint Nyugaton. 

Máskülönben nem lehetne megmagyarázni az egy-
háztörténelem amaz érzékfölötti tényét, hogy annyi ellent-
állás, az eretnekek s szakadárok számtalan ellentmondása 
mellett a pápa joghatósága minden századokon keresztül 
megerősbödött annyira, hogy túlélt minden ellentállást, 
minden lázadást. Ezért maradhatott érintetlenül a keresz-
tény dogma az eretnekség annyi tévelyei s szakadásai 
közepette. Ezért maradhatott megingatatlan az egyház 
hierarkhikus teste a társadalmi üldözések ellenére, nem 
tekintve a vallási átalakulásokat, melyeken a világ átment. 

Ha e magyarázat nem elégiti ki Cyriacos Diomédet, 
akkor meg kell engednie, hogy valami rendkívüli csoda 
történik folyton a pápai tekintély folytonos megújulásának 
s terjedésének magyarázatára. Mert ugyanő, kölcsön vévén 
a protestáns tudósok fegyvereit, előszámlálja a püspökö-
ket, zsinatokat, ó- s uj-kori népeket, akik megtámadták 
s elvetették a pápák joghatóságának tekintélyét, melyet 
pedig a vitás kérdés felmerülteig vallottak. Hogyan tör-
ténik azonban, hogy ez a tekintély, melyet megtámadtak 
az eretnekek s szakadárok, tüzzel-vassal iparkodtak kiirtani 
a muzulmánok, meg a protestáns reform vérengzései, a 
hitetlen kormányok ellenséges fondorlatai s erőszakos-

ságai, mégis létezik s fennáll tántoríthatatlan erőben és 
folyton-folyvást terjeszti a világosságot az egész világon ? 

Hogyan történik az, hogy annyi pápának vértanúi 
halála után, a két pápának száműzetése után a mult év-
száz végén s a jelennek elején, és miután napjainkban az 
ellenséges hatalom Rómában IX. Piust és XIII. Leót arra 
kényszeritette, hogy maradjanak elzárkózva a Vatikánban, 
hogyan történik tehát ezek után, hogy a pápaság folyton 
általános tiszteletnek örvend és hogy szava tulsulylyal 
bir nemcsak az egyházi ügyekben, hanem társadalmi kér-
désekben is, és hogy a föld hatalmasai, nemcsak a katho-
likusok, hanem a protestánsok s más vallásúak között is, 
szorgalmazzák becses közbenjárását s közreműködését a 
világ megbékéltetésére ? 

Ha a pápa joghatósága önmagától maga utáu vonná 
a szolgaságot, mint az athéni egyetemi tanár is állit ja, 
ha azzal visszaélések történnének, emberileg lehetetlen, 
hogy annyi megtámadás után, melyeket régi s u j idők-
ben szenvedett, megszilárdult volna e földön, és inkább 
érthető volna, ha a pápaság merőben eltűnt volna any-
nyi ellentmondás s oly sok háború összemorzsoló csapá-
sai alatt. 

A történelem ugyanis tanúskodik róla, hogy az 
összes emberi intézmények, még a legdicsőségesebbek is, az 
idő folyamán elavulnak s elenyésznek, annál gyorsabban, 
minél számosabb ellentmondással és ellenséges hatalmak-
nak minél erősebb támadásaival találkoznak. Ellenben a 
pápaság annál erősebbnek és szilárdabbnak mutatkozik, 
minél inkább támadják ; és amikor már legyőzöttnek 
látszik, akkor kel uj dicsőségének napja, melynek fényé-
nél láthatni a népeket s fejedelmeket hozzá sietni, hogy 
tőle kapják az élet igéit. Ilyen vala a pápaság minden 
évszázon keresztül, ilyen manapság ; és ez az a nagy 
történeti tény, mely tanúskodik legfőbb, állandó s egye-
temes tekintélyéről. 

Ennélfogva mindaz az ellentmondás és ellentállás, 
az üldözés és támadás, melyet a pápaság az idők folya-
mában szenvedett, kitüntetőleg isteni intézményt mutat 
benne. A keleti egyház sem lehet el nélküle, és nem is 
remélhet uj fölvirágzást, első századaihoz méltót, hacsak 
nem csatlakozik az élet forrásához, Péter utódjához, az 
összetartozás fejéhez, mely a katholiczizmusnak ereje. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

A sociáldemokratiának a paradicsoma cz. röpirat 
zárszava. 

(Mu tatván y u l.) 

Ennelr a röpiratnak nem czélja a már megerősödött 
socialdemokratát visszatéríteni, mert hiszen, aki a holdat 
mindenáron le akarja" hozni az ég boltozatjáról, szerencsés 
uta t ! próbálkozzék meg vele, senki sem fog ellene sok 
szót vesztegetni, ha pedig azt dynamittal akarja felrob-
bantani, akkor akár akarja akár nem, mint közveszélyes 
egyént láb alól el kell tenni. Mi csak a helyzetet akarjuk 
tisztázni. Éppen azért kérdezzük, hogy mit is akarnak 
tulajdonképen a socialdemokrata urak? — „A világot 
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megjavítani" ! — — Jól van ! de miként akarják ezt vég-
hez vinni? Ki kell tűzni a zászlót uraim, szint kell 
vallani ! ! ! 

Bebel és társainak tanaira eddig már négy kérdés-
ben feleltünk. Ezek a jó urak, ha együgyűeket akarnak 
lépre keriteni, arany hegyeket ígérnek, de a melyeket 
igen bölcsen sűrű felhővel borítnak el. S azért volt jó 
őket akkor meghallgatni, mikor egymás között voltak s 
tartózkodás nélkül beszélhettek. Mi Bebelt, mint pár t j á -
nak szóvivőjét és vezérét ismerjük, ha tehát a pár tnak 
más volna a czélja, mint a mit ő mint vezető nyilvánít, 
már előbb tiltakoztak volna ellene. Ezt azonban a pá r t 
soha sem tette. De nem is tehetik. Mert Bebelnek a nyi-
latkozatai a secialdemokrata elveket foglalják magukban, 
még pedig oly módon, a mint azt a közöttük legokosabb, 
éppen legkivihetőbbnek tart ja . 

Mi a fenebbi nyilatkozatokat szórói-szóra idéztük, 
liogy azokat a legegyszerűbb munkás is megérthesse, s meg-
ítélhesse. Mert ezek oly világosan beszélnek, hogy lehe-
tetlen meg nem érteni. 

Ha be akarsz lépni a socialdemokratia paradicso-
mába, kün az ajtó előtt kell hagynod a vagyont és a va-
gyonra vonatkozó minden jogodat. 

Eddig a szegény ember is felbirfca magát küzdeni 
okosság, szorgalom és takarékosság által, s legalább 
javíthatott s könnyithetett gyermekei helyzetén, mind 
ennek a social államban vége, mert ott senki sem egyéb, 
mint a társulatnak a napszámosa. 

-És ha ebbe a paradicsomba lépsz, még a szabadsá-
godról is le kell mondanod. 

Koronás fejedelmed és azoknak hivatalnokai épp oly 
kevéssé rendelkeznek veled ezentúl, mint eddigi munka-
adóid. E helyett az isteni social állam szerető atyai karjai 
közé vesz tégedet ; s oly annyira erős lesz karjainak öle-
lése, hogy ha szükségesnek és jónak látja, éhen hagy 
kebelén elveszni, s miért ne tenné ezt, ha alkalomadtán 
azt látja, hogy te reá nézve alkalmatlan, fölösleges vagy? 

Ezenkívül, mielőtt ebbe a paradicsomba lépnél, el 
kell dobnod magadtól Istenedet, lelkedet, sőt még a jövő 
életbe vetett reményeidet is. 

A socialdemokrata evangéliuma igy szól : „Nincs 
Isten ! az ember csupán jobban kifejlődött állat ! A ke-
reszténytanban egyedül az ördög a tekintélyre érdemes 
lény !" ítéld meg tehát, hogy nem bolond-e az az ember, 
ki azt hiszi, hogy ő lehet jó keresztény s egyszersmind 
socialdemokrata is. 

Ebben a paradicsomba még a keresztény erkölcstör-
vénynek sem lesz helye. 

Te csakis magasabb fokban kifejlődött állat vagy, 
azért kell, hogy életed is az állatéhoz legyen hasonló. 

Sőt ebbe a paradicsomba még nődet és gyermekeidet 
sem viheted be magaddal. 

Hiszen a legfőbb törvény a „szabad szerelem" leend, 
s azért a gyermek, mivel atyja nem egyéb, mint az ál-
lamnak a rabszolgája, magától értetődik, hogy az állam 
tulajdona. 

A szülői és gyermeki szeretet egyszerűen megsem-
misülnek a social államban. 

És ha minden javadat szivednek legdrágább kincsé-

vel együtt feláldoztad s elhatároztad, hogy ily nyomorult 
és hitvány létért emberi öntudatodat megtagadva belépsz a 
csábitó paradicsomba: vigyázz, nehogy vérmes reményed 
ugy teljesüljön, hogy valami czimbora éppen a paradicsom 
ajtajában durrantson le. 

Ugyan az emberi társadalomnak melyik osztálya az, 
mely minden meggondolás nélkül ebbe az előre látható 
fosztogatásba önként beleegyezzék, s csupán azért törje 
ki a nyakát, hogy a socialdemokrata uraknak könnyeb-
bülést szerezzen. Bizony bicskára mennek még. Patakok-
ban fog a vér folyni, s a legnagyobb valószínűség szerint 
aligha fognak a socialdemokraták győzni. Ugyan kérdem, 
megérdemli ez az ismeretlen paradicsom, hogy érette a 
munkás fejét és örökké való boldogságát koczkára tegye ? 
De hát mi hiányzik ennél a paradicsomnál, hogy pokollá 
váljék — talán az emiitett egyetlen lény az ördög, aki 
egyedül méltó a keresztény templomban a tekintélyre ? 
Nem kell busulni, ott áll az már az ajtó előtt. 

Es különös, a socialdemokraták még sem hiszik az 
ördög létezését ! Helyes ; de az ördög meg arról nevezetes, 
hogy rendszerint azokat szokta elvinni, kik létezésében 
kételkednek. Tehát az sem árt, ha a socialdemokrata urak 
ilyenféle gondolatokkal vannak eltelve. 

Láthatod keresztény munkás, hogy a socialdemokra-
tiával nem sokra mehetsz; ilyen badarságot még álmodni 
is csak részeg ember képes. A socialdemokrata állam 
nem jöhet létre soha, de tegyük fel az ellenkezőt s az 
minden várakozás ellenére még is megszületnék : az élete 
rövid ideig tartana, mivel nincs benne életerő, életképes-
ség ; de azért ez alatt a rövid élete alatt is roppant sok 
nyomor- és ínségnek lenne a kútforrása. 

Ha tehát a socialdemokrata apostolok hajlékodban 
felkeresnek, jelentsed ki nekik higgadtan, hogy tudományuk 
nem kell s add nekik tanácsul, hogy tanaikat árulják 
inkább Kamerunban, vagy a keletafrikai testvéreink kö-
zött ; mert az ő műveltségükhöz legközelebb áll belső 
Afrikának műveltségi viszonya, ahol óriási földterületek 
vannak, melyek a népességnek közös birtokát képezik. 

LTgyanott meg van az óhajtott istentelenség és 
socialdemokrata házasság s erkölcstörvény is, ha bár nem 
is egészen olyan alakban, de az életben majdnem egész 
olyan alakban jelentkezik. Egész divatos ott a socialis-
táknak nevelési rendszere, mely azt tanítja, hogy a fiata-
loknál a ruhát kímélni kell s azok meztelenül jár janak s 
a két nembeli ifjúság gyönyörködjék egymásnak testi 
szépségében. (Bebel, Die Frau, S. 60.) I t t a socialista 
állam már félig készen van, miért nem megy tehát Bebel 
Afrikába s miért nem alkotja ott meg a minta államot? 
Ott nem kellene annyi fennálló épületet lerombolni, fel-
állítását még az is megkönnyítené, hogy ott még talál-
hatna a keresztény vallás által meg nem rontott „termé-
szet gyermekeket". Tehát föl a sötét Afrikába ! S ha látjuk, 
hogy a social állam képes valóban földi paradicsomot 
teremteni ; s ha meggyőződünk, hogy ennek minden tagja 
boldog és erélyes leend, s a szerencsétlenekkel a vétkes 
is eltűnik; akkor mi is felcsapunk socialdemokratáknak, 
— de addig maradunk a régiek. 

S azzal mi nem kívánunk sokat, ha azt hangoz-
tatjuk, hogy az okos munkás tartsa magát távol eme 



RELIGIO. 247 

nagyszerű social-mozgalomtól. Mert a mozgalom meg van, 
nem akadályozza senki. S a mozgalom két okból támadt : 
igazságos és igazságtalan okból. 

Az elégedetlenségnek igaztalan oka a hitetlenségben 
gyökeredzik, mert a szegény embertől elvették a túlvilági 
paradicsomot s éppen azért itt a földön keres magának 
paradicsomot. 

A valódi igaz ok pedig a társadalmi állapotoknak 
viszszásságában keresendő. Mert tökéletesen igaza van a 
munkás osztálynak, mikor az államban és a társadalom-
ban valódi, és nem látszólagos igazságszolgáltatást követel. 

Igaza van akkor is, ha azt kéri, hogy munkásságá-
nak gyümölcse, élete, egészsége és családja mindenki 
ellenében oltalmat találjon. 

Akkor is igaza van, mikor azt kivánja, hogy ke-
serves munkájának gyümölcsét ne a lelkiismeretlen nye-
részkedő élvezze. 

S végre teljesen jogában áll követelni, hogy a 
pénznek istentelen és szívtelen egyeduralma megszűnjék. 

Adja az ég, miszerint eme mindenesetre nehéz kér-
dések szerencsés megoldást nyerjenek, s a megoldás a 
munkások között keresztény irányú, tevékeny és józan 
állapotokat teremtsen : — akkor a social forradalom fe-
nyegető réme, mint köd, önmagától el fog oszlani. Ha 
azonban eme megoldás egy hit nélkül való, dologtalan, s 
kéjvágyó munkás állapotot talál, akkor ez a társadalmi 
kérdés sohasem fog elmúlni. Jó törvények vissza szerez-
hetik ugyan a munkásnak az ember méltóságához illő 
helyzetet, de az elvesztett paradicsomot soha. 

S éppen azért kívánatos volna, ha a keresztény 
érzelmű s józan gondolkozású munkások tömörülnének, 
egyleteket állítanának és a társadalmi mozgalomban részt-
vennének, valamint kívánatos volna, hogy a vezérszerepet 
a rendszerető elem venné kezébe s ne engedné át a 
rombolóknak. Erre nézve a munkás egyletekben erős 
mozgalom indult meg. 

Mi akadályozhatna abban, hogy a socialista tábor-
ral szemben, egy keresztény munkásokból alakult még 
nagyobb tábort állítsunk fel. 

Keresztény munkás, csak bolond és zsarnok veheti 
tőled rossz néven, ha tiszteletreméltó állásod érdekében 
sorompóba lépsz. Tedd ezt, de tartsd mindig szemeid 
előtt ezt a megdönthetetlen igazságot: 

Minden idegen jog szent előttem-, de nekem is van 
jogom, s mindaddig nem nyugszom meg, mig jogomat mások 
is szentnek nem tartják. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

választmányának ülése 1891. április hó 16-án. 
Gr. Zichy Nándor társ. elnök üdvözli a választmány-

nak a nagygyűlés által választott u j tagjait s az uj 
választmányt megalakultnak mondja ki. 

A választmány ezután megválasztá a társulat gazda-
sági és számvizsgáló bizottságait. 

A választmány a számvizsgáló bizottságnak műkö-
déséért a társulat hálás köszönetét fejezé ki. 

Kisfaludy Á. Béla társ. alelnök jelenti, hogy a 
társ. elnökség felterjesztésére a szentírás újból való kiadása 
ügyében az egri érsek ő excziájától az engedély meg-
érkezett. 

A választmány hálás köszönettel fogadta az egri 
érsek leiratát s elhatározta, hogy a leirat értelmében 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

Felolvastatott Budapest főváros tanácsának átirata, 
melyben a tanács a társulatot felkéri, hogy a társulat 
1859. év április havában tett ajánlata, hogy a lipótvárosi 
templomban, szt. István király tiszteletére felállítandó 
oltár költségeiről gondoskodni fog, aktuálissá vált, az 
ajánlat beváltását kéri. 

A választmány a társulat ajánlatát fenntartja, a 
felajánlott oltár czéljaira begyült adományokat külön 
kezelteti 1859 óta, s mihelyt a tanács az épülő templom-
ban az oltár részére a helyet kijelöli, a társulat ajánla-
tának kiviteléhez fog s ezúttal gondoskodik arról, hogy 
e czélra ujabb gyűjtés rendeztessék. A tanács átiratát 
tudomásul veszi. 

Bemutattatott a nagyszombati tanítóképző tanári 
karának átirata a kath. tarárképezdékben használandó 
tankönyvek tárgyában. 

A választmány a társ. elnökségét kérte fel ez ügy-
ben intézkedésre. 

Dr Kiss János társ. igazgató bemutatja Bach István 
társ. ügynöknek beadványát az ország különböző részei-
ben felállítandó bizományok létesítése tárgyában. 

A választmány egyhangúlag elfogadta az ügynök 
javaslatát s az intézkedésekről ülésről-ülésre jelentést vár. 

Ezúttal a választmány ismételt választással uj tago-
kat választott a tudományos és irod. osztályba, mivel a 
mult ülésen megejtett választás tisztán irodai akadályok 
miatt nem terjesztetett fel megerősítés végett. 

Hummer Nándor társ. titkár 22 uj tagot jelentett 
be, bemutatá a folyamodványokat és köszönő leveleket; 
jelenté, hogy Csámáry József ny. plébános 1 db cs. és 
kir. aranyat, Gyarsánszky Márton plébános 12 frtot, Kiss 
Antal plébános 10 frtot, Gáli István plébános 10 frtot, 
Mészáros Ignácz 50 frtot, Kucsay Ferencz plébános 50 
frtot, Szabó József plébános 10 frtot hagyományoztak a 
társulatnak. 

Venezell Antal társ. pénztárnok jelenti, hogy a tár-
sulatnak márcz. hóban bevétele volt: 13,944 frt 37 kr, 
k iadot t : 7596 frt 59 kr, hátramaradék: 6347 frt 78 kr. 
— A vatikáni okmánytárra befolyt az egri főkáptalan-
tól : 500 frt, — a zirczi apátságtól 150 frt. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : Br. Schell 
Rezső és Nóvák Lajos r. tagok. 

1891. márczius hó óta mint rendes tagok a társu-
latba beléptek : Kőszeghy Mihály papnövendék Kalocsa, 
Engelics György papnövendék Győr, Aschenbrenner Jó-
zsef káplán Szomor, Baar János magánzó Cata, Megyessy 
Flóra tanítónő Budapest, Schleiminger Jenő papnövendék 
Kassa, id. Samassa János jószágkormányzó Eger, ifj. 
Samassa János cs. és kir. h a d n a g y Budapest, Imre Miklós 
ügyvéd Eger, Bitó Zoltán tiszttartó Perkáta, Márczy 
Róbert m. kir. államvasuti hivatalnok Kelenföld, Német 
Ignácz s.-lelkész Győr, Magarányi József káplán Rom-
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hány, Végh Kálmán káplán Miskolcz, Makay István és 
Didovácz Ignácz, Bebesics Imre gymn, tanulók Pécs, 
Marsovszky Endre földbirtokos Felcsuth, Dulánszky József 
gazdasági gyakornok Alcsuth, Schaunter Emil s.-jegyző 
Alcsuth, Sandek Mátyás városi levéltárnok Szabadka. 

IRODALOM. 
A Szent-István-Társulat legújabb népiratkái. 
Orömmei veszszük kezünkbe a tollat, hogy bemu-

tassuk t. olvasóinknak a Szent-István-Társulat által ki-
adott népiratkák legújabb sorozatát. Egytől-egyig mind 
takaros, magyaros, zamatos, egészséges és igen kedvesen 
tanulságos. Lássuk czimök szerint : 

1. 1890. IX. A) Mátyás király a nép bará\ja. Há-
rom történet versekben elbeszélve. 12-r. 16 1. Ara 3 kr. 

2. 1890. X. Mit ízen a római pápa minden katholi-
kus embernek? A szentséges Atya leveléből a magyar nép 
számára kiirta Végházi. 23 1. Ara 4 kr. 

3. 1890. XI. A mire Isten áldást nem adott! Ver-
ses elbeszélés a magyar nép számára. 23 1. Ara 4 kr. 

4. 1890. XII . Szent Alajos élete. Szentté avatásának 
300 éves jubi leumára irta egy csanádi pap. A magyar 
nép számára. 20 1. Ara 4 kr. 

Az 1891-ik év elejétől kezdve: 
1. 42. A templom tiszteletben tartásáról. Okos be-

szélgetés a jó magyar népnek. I r ta Németh Sándor 15 1. 
Ara 3 kr. 

2. 53. A pokol útja : vagy ne dobd el, a mit nem 
te szereztél. Tanulságos beszélgetés az öngyilkosságról. 
I r ta Németh Sándor. 15 1. Ára 3 kr. 

Valamennyin Ízléses kép köti le az olvasó nép 
figyelmét. Fölösleges minden ajánlás ; annál kívánatosabb 
a lelkes felkarolás, ott a hol az netán még úem tör tén t 
volna meg. 

VEGYESEK. 
— Protestáns tusakodás a természeti erkölcsi törvény 

ellen. Török József czeglédi ev. lelkész feljelentette Huszár 
Antal abonyi apát-plebánost azért, mert ennek segédlel-
késze Varga József Jág i Pál t , mint az ev. valláshoz 
tartozó hivőt, az 1868 : 53. t.-cz. átal előirt formaságok 
megtartása nélkül, a róm. kath. egyházba felvette és 
Huszár Antal őt a róm. kath. szertartás szerint eltemette. 
A szolnoki- jbiróság a beadott panaszt, mint bűnvádi 
eljárásra nem- alkalmast, elutasította, indokul azt hozván 
lel, hogy Jági Pál saját lelkésze előtt áttérési szándékát 
nem nyilatkoztathatta ki, mert igazolva van, hogy az át-
térés után másnapra meghalt. „Jági Pál — igy szól 
a törvényszék indokolása — halálos ágyán fordult azon 
hitfelekezet (a mienk hitvallás. A szerk.) lelkészéhez, a 
kitől lelki megnyugvását a katholikus egyházba való fel-
vétel által remélhette. Jági Pálnak ezen joga a termé-
szettől öröklött joga az embernek, vele született szabad-

sága, melytől törvényeink szerint megfosztva nincs s ilyen 
áttérés miatt a magyar büntetőtörvények és rendeletek 
büntető rendelkezését nem tartalmaznak." Ezen ítélet ellen 
Török József felebbezéssel élt, azonban a kir. tábla azt 
visszautasította, kimondván, hogy a feljelentő sem sze-
mélyi viszonyában, sem magánérdekében sértett félnek 
nem tekinthető. A m. kir. kúria megsemmisítette a tábla 
határozatá t , kimondván, hogy állásánál fogva Török 
József felebbezési joggal bir, egyúttal utasí totta a táblát, 
hogy hozzon érdemleges határozatot . 

= A vallástanítás ügyében, a belvárosi iskolaszék 
elvi határozatot kért a tanácstól arra nézve, mi tör-
ténjék akkor, ha a baptista vagy nazarenus szülők gyer-
mekei az iskolákban taní tot t hitvallások egyikének okta-
tásában sem vesznek részt. A tanács az ügyet intézkedés 
végett a vallás- és közoktatásügyi miniszter elé terjesz-
tette, kinek rendelete néhány nap előtt érkezett le a fővá-
roshoz. Rendeletében kijelenti a miniszter, hogy azon szülők 
és gyámok ellen, kik gyermekeik vagy gyámoltjaik vallási 
oktatását elhanyagolják, a fennálló törvényben kimondott 
kényszer alkalmazandó. Minthogy pedig a baptisták és 
nazarénusak nem képeznek törvényesen bevett valásfele-
kezetet, és igy nyilvános hitoktatással sem birnak, ennél 
fogva a magukat az említett vallásfelekezetekhez tarto-
zóknak való tanköteles gyermekek vallása szülőiknek tör-
vényes vallása szerint állapítandó meg, s az ily gyermekek 
hi toktatására nézve a törvényes kényszert ily irányban 
kell alkalmazni. 

— A meppeni választókerület, a melynek képviselője 
volt Wind thors t több mint huszonöt éven át, felhívást 
intézett Németország katholikus közönségéhez adakozás 
iránt egy szoborra. 

— A franczia katholikus ifjúság szövetkezete há-
romnapig tar tó gyűlést tar to t t e hét első felében Lyon-
ban. Harmadik napon de Mun gróf mondott beszédet arról, 
hogy mennyire szükséges az i f júságnak a keresztény hit. 
Az if júságtól Francziaországban megköveteli, hogy ifjú, 
franczia és katholikus legyen. 

— Strossmayer diakovári püspök köszönő levelet irt 
abbé Tilloynak, hogy megküldte neki a következő czimű 
müvét : „Les Eglises orientales dissidentes et l 'Eglise 
Romaine." 

— Bajorországban a redemtoristákról jobb véle-
ményben kezd lënni a kormány. A müncheni theol. kar 
véleményes jelentése meggyőzte a kormányt, hogy a 
redemtoristák nem affiliáltjai Jézus társasága szerzetének. 

— A római Accademia di Religione Cattolica igaz-
gató tanácsa legújabban következőleg alakult meg : elnök 
Parocchi bibornok ; promótorok : Tizzani, Puecher-Passa-
valli, Delicati főpapok, de Rossi lovag ; censorok : mgre 
Jalobini, mgre Baccelli P. Pierott i , mgre Talamo, mgre 
Tripepi, mgre Caprara, P. abbé Cozza-Luzzi, R. P . Cirius, 
mgre Ciccolini, P. Liberatore, Alibrandi ügyvéd, mgre 
Carini, mgre Farabulini ; könyvtáros : mgr Bartolini f 
t i t ká r : Stornaiolo t a n á r ; a l t i t ká r : Marucchi tanár. 

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

Budapes t , 1891. R u d n y á n s z k y A. k ö n y v n y o m d á j á b ó l . (Papnövelde-u tcza 8. sz.N 
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TARTALOM. Veszéreszmék és Tanulmányok : A katholikus önvédelem országos meginditását halasztani többé nem lehet. — Nemzetközi 
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A k a t h o l i k u s ö n v é d e l e m 

országos meginditását halasztani többé nem l e h e t ! 

VIII. 

A m a g y a r katholikus értelmességre k e r ü l t 
a sor a katholikus önvédelem országos megin-
dításáról és a képviselőházba való köteles be-
állításáról szóló eme hosszura nyúlt, de, a mint 
a jelek • mutatkoznak, nem fölösleges és nem 
sikertelen vezérczikk eszmemenetének fonalán. 

Mi az értelmesség egy nemzet életében, és 
mik az ő kötelességei ? 

Megmondja a — neve. 
Képviseli az értelmet, a műveltséget, — és 

ezzel ki vannak róva kötelességei is. 
Se időnk, se terűnk nincs i t t hosszas fejte-

getésekbe bocsátkozni a műveltség fogalmának 
meghatározása és az e tárgyban felmerült szám-
talan tévedések megczáfolása végett. A tudo-
mányos vitatkozásoktól appellálunk a mindennapi 
élet tapasztalásaiból tanuló egyszerű józan észre. 

Mit nevez mindenki műveltségnek, müve-
lésnek, művelődésnek? 

Művelődés — a bennünk rejlő erőknek 
minden oldalú, minden irányban való kifejtése 
czélirányos gyakorlás, a tárgyaknak és körül-
ményeknek megfelelő működés által. Műveltség 
pedig nem egyéb, mint a művelődés folyásában 
oly foknak elérése és élvezése, a mely fokon 
azt lehet az illetőről mondani, hogy bizonyos 
czélra, i g é n y e k r e és s z ü k s é g l e t e k r e n é z v e elég 
van benne a tehetségek, kivált a szellemiek 
fejlettségéből. 

Az a kérdés következik most, hogy mi az 

a „bizonyos czél, igény és szükséglet," a mire 
nézve az ember műveltnek, az értelmesség, az 
intelligenczia körébe tartozónak mondatik és 
mondandó. 

Minden emberben több-kevesebb van az ér-
telemből, és igy egyáltalában van minden em-
berben értelem : tehát minden ember értelmes 
lény.. 

Hogyan van az tehát mégis, hogy — nem 
minden ember tartozik az értelmesség osztályához, 
nem értelmes ember — holott minden ember ér-
telmes lény? 

A németek tudvalevőleg félig gunyul, félig 
elismerésül, „lateineru-eknek nevezik az értel-
mességnek körülbelül egész osztályát, minden 
esetre java részét. 

Mit tanusit e jelenség? 
Azt, hogy nem annyira a tanulás, a műve-

lődés, az erők és tehetségek kifejlesztésének 
mennyisége, mint inkább minősége teszi az em-
bert műveltté és értelmessé a szó szoros értel-
mében. Minden ember — rendes életmódnál, 
holtig tanul s művelődik s mégis a polgárság és 
köznép osztályából ezen az uton csak kevesen 
emelkednek fel az értelmesség, az igazi és teljes 
értelmű műveltség neveaujára. Mig ez ugyanemez 
osztályok fiainak esetleg koránsem kerül egész 
életébe, csak bizonyos minőségű és fokú műve-
lődés pályájának " néhány év alatt megfutásába. 

Az a kérdés tehát, hogy milyennek kell 
lenni ennek a művelődésnek, hogy az embert az 
értelmesség természetes és magát a többiek fölé 
koránsem önkényüleg felerőszakoló társadalmi 
osztályába emelje ? 

82 
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A régiek sajátos tapintatossággal megfelel-
tek erre a kérdésre, midőn az e faj ta művelődés 
folyamát elnevezték — humanióráknak és ma-
gasabb tanulmányoknak, mintegy azt mondva ez 
által, hogy csak azok a tanulások, erő- és tehet-
ség-fejlesztések, szóval művelődések emelnek fel 
az értelmesség és a müveitek osztályába, a me-
lyek az embert magában véve is másokra nézve 
is több, lelkileg nagyobb emberré teszik, más, 
az ő müvelédésében nem részesült emberek fölé 
kiemelik, és arra minősitik, hogy a nem értel-
mesek és a kevésbbé művelt osztályok előtt 
vezérkedjék, s fölöttük mintegy uralkodjék, de 
nem ám az önérdek, hanem a közjó gyarapitása 
szempontjából. 

Az értelmesség és műveltség tehát az em-
bert az uri osztály zömébe emeli fel, a társa-
dalom élére állítja, a közügyek gondozására 
avatja fel és egyúttal — kötelezi. 

Igen találóan jellemezte a „sötét"-nek neve-
zett középkor az emberi művelődésnek azt fo-
lyamát és azt az egész összegét, melybe beavatván 
magát az ember, a társadalmak és országok, az 
egyház és állam vezetésére, vagy az ezek veze-
tésében való részvevésre hivatottá és kötelezetté 
válik. Studium generale, egyetemes tanulás, — a 
miből fejlődött azután ki a mi „tudomány-egye-
temünk" neve, igy nevezte a „sötét" középkor, 
mely Európát a műveltség középpontjává tette, 
azoknak a tanulmányoknak összegét, melyek az 
értelmesség fokára emelnek. Abba a középkori 
studium generaléba bele volt foglalva az is, a 
mit később humanióráknak kezdtek Európában 
nevezni, azóta, hogy buzgó tanulmányzás és 
utánzás tárgyává levének az ó-kori klasszikus 
irodalom és műveltség termékei. 

Egyébiránt, akármely oldaláról tekintjük a 
dolgot, mindenki által észlelhető tény az, hogy 
értelmes ember csak az, a kit müveit szelleme 
sok mások fölé kiemel és azok vezetésére, gon-
dolkozására, szellemi támogatására minősit és 
kötelez a közjó érdekében. Ez a czélja a közép-
és felsőbb iskolai nevelésnek és tanításnak: hogy 
az ember általa müveit ember legyen és értelmes. 

Már most, ha visszatérünk a műveltség esz-
méjéhez: nem szembeszökő igazság-e, melyet 
csak csecsemő ész nem lát be és csak eszeve-
szettség vehet tagadásba, hogy a művelődésnek, 
ha igazi és nem korcs, nem törpe, nem félszeg 
műveltséget akar létre hozni, — minden szellemi 

tehetséget minden irányban kell fejleszteni, gya-
korolni, működtetni, a működés tökélyes fokára 
felemelni? És ha ez igaz; és ha való igaz az is, 
hogy van az emberi szellemnek egy iránya, mely 
mindenek fölött magasan szárnyal, egy gravi-
tácziója, a mely minden máson túlemelkedő 
előkelőségénél fogva az emberi élet minden 
mozzanata fölött még a siron tul is uralkodó 
irányadást követel magának: akkor milyen ember 
és mit érdemel — az az ember, a ki az emberi 
szellem művelődésének kötelességeit ebben a 
minden más irány és viszony fölött magasan ki-
emelkedő irányban elmulasztja, elhanyagolja? 

Müveit, igazán értelmes ember az ilyen? .. . 
Már pedig van ilyen irányzata, ilyen törek-

vése, ilyen mindenek felett túlsúlyt követelő és 
ha másképp nem lehet, magának kikényszerítő 
gravitácziója az embernek : s ez — az emberi 
szellemnek vonzódása, gravitácziója, törekvése, 
egész életének irányzása a legfőbb Lény, Isten 
felé. S ez a vallás. 

Vallási műveltség nélkül az ember nem mü-
veit, a vallási kötelességek minden körülmények 
közt való teljesítése nélkül az ember nem egészen 
értelmes. Korcsmüveltség, félszeg értelmesség, sőt 
több ennél az egész, — annyira, hogy például Louis 
Blanc, a socialista vezér, kénytelen volt igen 
erős szavakkal megostorozni a vallási, az Isten-
ségre való tekinteteknek az állami életben való 
feledését és elhanyagolását mondván: „Tout ce 
qu'on retranche, dans l'État, à la souverainité de 
Dieu, on l'ajoute à la souverainité du bourreau."x) 

Államférfiú, értelmes ember, a ki az állami 
élet vezetésében vagy bárminemű befolyásában, 
szóval irányzásában az Isten souverainitásának, 
egyedül felséges és mindenek felett való jogainak 
tiszteletben tartására nem törekszik, sőt annak 
ellenére dolgozik: mondja meg hazám katholikus 
világi értelmességes, vájjon igazán müveit, iga-
zán értelmes, a társadalom és állam jótevő, ha-
ladó, boldogitó vezetésére alkalmas ember-e az 
ilyen ember? 

Száz szónak is egy a vége — it t is. A ma-
gyar katholikus értelmességet semmi sem menti 
fel az alól, hogy vallási kötelességeit az állam 
vezetésében, a társadalom irányitásában is tel-
jesítse. Már nem egyszer mondtam e lapban egy 
angol nemzeti nevelő szavaival : „This is a work, 
which no man can do for his brother," vagyis a 

») Historie de dix ans, t. 2. p. 232. 
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vallás oly dolog, hogy annak eleget nem tehet senki 
másért; azt ki-ki személyesen köteles végtől-végig 
teljesiteni az élet minden terén, minden viszo-
nyain és körülményein által. 

Ebből láthatja a magyar katholikus világi 
értelmesség, micsoda kötelességek háramlanak 
reá a katholikus önvédelem országos megindítá-
sának és a képviselőházba, a társadalom minden 
nyilvánulásába való beállításának nagy felada-
tából. 

Ne várja a sült galambot senki, hanem fog-
jon kezet a klérussal és a kath. arisztokracziá-
val, jól tudva a katholikus vallás magyar nem-
zeti érdeméről azt, a mit az angoloknak a par-
lamentben az angol nemzeti érdek szempontjá-
ból ugyancsak a kath. vallásról Canning mon-
dot t : „Uraim! a mi valódi szabadságaink mind 
azon korból valók, midőn még minden angol 
misére járt." *) 

Nemzetközi tudományos katholikus kongresz-
szus Párisban. 

Páris, ápril hó elején. 

I. 
Folyó hó 1—7-ig tárgyal t itt a katholikusok nem-

zetközi tudományos kongresszusa (Congres scientifique 
international des Catholiques), mely első izben 1888-ban 
szintén a franczia fővárosban gyűlt össze. 

E gyűlés ama szükségből fakadt, hogy az egész ka-
tholikus világ tudósai közös tudományos munkálkodásra 
egyesüljenek, hogy ekképp azok, kik hasonló hivatást 
éreznek magukban, az összetartozás érzete által buzdulja-
nak, a pozitiv kereszténység ügyében tevékeny erőket 
ismerni tanulják és összegyűjtsék, az ez űgy ellen i rá-
nyuló u j hipotéziseket a lapjukban nyomozzák és felfedjék, 
a keresztény vallás védelmezőinek megfelelő fegyvereket 
szolgáltassanak és az ellenfél tudományos állításaival meg-
mérkőzzenek. 

Mint már az első kongresszus alkalmával e b. lapok 
hasábjain jeleztem, a kath. tudósok kongresszusának esz-
méje a malines-i és liège-i (Belgium) kath. nagygyűlé-
seken pendittetett meg ugyan, de valójában a kezdemé-
nyezés a franczia Normandiából indult ki ama széles ala-
pon, melyen a kongresszus megalakul t czéljául tűzvén ki 
a vallás védelmezését minden országban és a tudományok 
minden ágában. Ezér t világiak s papok, szaktudósok s 
tudományt kedvelők a földkerekség minden vidékéről 
tagjai s dolgozótársai az egyesületnek, mely hét szak-
osztályra oszlik, és pedig : hit tudomány, bölcselet, jog tu-
domány s nemzetgazdaság, történelem, filologia, számtan 
a természettannal s antropologiával. 

Az első kongresszus 1888-ban már hatszáz tagot 

l) Boost, Die Gesch. der Reformation und Revolution in 
Frankreich. 

számlált, fényes gyűléseket ta r to t t és két vaskos kötetben 
közölte munkatársainak dolgozatait. Most a kongresszus 
2000-nél több tagot számlál és ennek megfelelőleg na-
gyobb számú tudományos dolgozatot muta tha t föl. A 
tagok közt van 30 bibornok s 100-nál több püspök. A 
vállalat már 1887. május havában megnyerte a legfőbb 
egyházi ha tóság jóváhagyását és a második gyűlés is a 
pápa áldásában részesült. 

Az idei kongresszus előkészítő ülésén msgr d'Hidst, 
az állandó szervező bizottság elnöke jelentést te t t a bi-
zottság munkálatairól , melyet i t t egész terjedelmében 
közlünk. 

Méltóságos Urak ! x ) 

Uraim ! 
A katholikusok nemzetközi tudományos kongresszusa 

1888. évi ápril hó 11-én ta r to t t nagygyűlésében elhatá-
rozta, hogy az 1891. év husvét-hetében összegyűl a má-
sodik kongresszus, és ennek előkészitésére bizottságot 
választott . 

Rám szállván a bizottság elnöki tisztje, annak ne-
vében számot kivánok adni munkálkodásáról és rendelke-
zésükre visszaadnia a megbízatást, melylyel kegyeskedtek 
megtisztelni. 

Az első feladat, mely a bizottságot illette, abban 
állott, hogy gondoskodjék az első kongresszus munkála-
tainak közzétételéről. A dolgozatok terjedelme, melyeknek 
szövegét vagy kivonatát kellett adni, a nehézség, melyet 
a jegyzőkönyvek szerkesztése okoz, midőn szóbeli viták 
kivonatos közléséről van szó, továbbá az a szükség, hogy 
leveleket váltsunk a különböző országokban elszórt szer-
zőkkel a kéziratok s első lenyomatok kicserélésére, akik 
nem szoktak mind ugyanazon szorgalommal válaszolni : 
ezek voltak az okok, melyek egy esztendőnél tovább 
késleltették ama munkálatok közrebocsátásának befeje-
zését. 

Az első kötet 1889. évi januáriusban látott napvilá-
got, a második juliusban jelent meg. Igaz ugyan, hogy e 
két vaskos kötet hat, közönséges 8-rétü kötet anyagát 
tartalmazza. Ezút ta l azonban, uraim, reméljük, hogy sok-
kal rövidebb idő alatt fogjuk befejezni a kongresszusi 
jelentés kinyomatását , habár a közzéteendő dolgozatok 
száma jóval nagyobb. 

E czélból az a szándékunk, hogy egy időben nyo-
mat juk az összes szakosztályok iratait ; és a helyett, hogy 
folyó s egységes lapszámozást alkalmaznánk, több rend-
beli lapszámozást foganatosí tunk ; e csekély há t rányt 
bőven fogja kárpótolni a nagy előny, melyet ez eljárás 
nyúj tani fog. Legutóbb megesett , hogy épp az a szak-
osztály let t elsőnek kész az irataival, a melynek a második 
kötet végére kellett jönnie ; igy megvárat ták egy egész évig. 

A hiányok mellett, melyeket a tapasztalat lanság az 
1888-iki két kötetbe engedett becsúszni, a közvélemény 
általában kedvezőn fogadta e közlést. Nem érdekelt, 
illetékes bírák, kiknek többje nem tar t a keresztény 
vallással, megtisztelő ítéletet hoztak ez első kísérletről. 
Azok pedig, kik az igazhitüség látópontjáról ítéltek, 
elismerték, hogy az nem igazolta többeknek aggályosko-

») A jelenvolt egyházfejedelmek. 
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dását. Komoly s eszélyes munka: ilyennek minősítették 
azt magas, tudományos s katholikus tekintélyek. Es a 
szervezők, valamint az 1888. évi kongresszus tagjai ebben 
találták legnagyobb jutalmukat. 

Miután a bizottság egy esztendőt szentelt igy a 
múltnak, utána a jövő felé fordult. 1889. őszén, mielőtt 
még a párisi világkiállítás megszűnt volna fogva tartani 
az általános figyelmet, elkezdtük előkészíteni az 1891-diki 
kongresszust. 

Az első kérdés, mely elénk tolult, a programúira 
vonatkozott. Szükséges volna-e, mint 1888-ban, kérdő 
pontokat fölállítani minden szakosztály számára ? A bi-
zottság másként vélekedett. E kérdőpontok, melyeket 
az első kongresszus korántsem merített ki, a kon-
gresszusi jelentés első kötetében ki voltak nyomtatva és 
mindenki ott föltalálhatta. Egyébiránt a kongresszus tu-
lajdonképpeni programmját a kongresszus tagjai állapítják 
meg. Ez lakoma, melyhez mindenki elhozza a maga tál 
ételét és az étek-lap nem állapitható meg, mielőtt nincs 
fölterítve az asztal. 

Mégis érdekesnek látszott, hasznosnak is jövendő 
munkatársaink kezdeményezésének buzdítására, fölszólí-
tani őket, tegyenek ajánlatot ők maguk a tárgyalandó 
kérdésekre nézve. 

Szükség volt azonban egy közlönyre, hogy szervez-
zük ez érintkezések kicserélését a bizottsági és a tobor-
zandó csatlakozók közt. Megalapítottuk a negyedévi szem-
lét. (Bulletin du Congres stb.), melyet előbb a korábbi 
kongresszus minden pártoló tagjának megküldöttünk, 
később csak az uj kongresszushoz csatlakozóknak. E szemle 
értesitette az olvasókat a bizottság munkálatainak folya-
matáról, az előkészületek előhaladottságáról ; megjelentek 
ott érdekes levelezések, és alkalom adatott közlésekre 
azoknak, a kik kivül állván, érdeklődtek a vállalat sikere 
iránt. A pénzügyek jó kezelése megengedte, hogy min-
denki ingyen kaphatta a szemlét. 

A másik intézkedés, mely Francziaországban legjobb 
eredményt nyújtott, abban állott, hogy minden egyház-
megyében állandó levelezők szereztettek. Országunk min-
den püspökéhez irtunk, megkeresvén őket, jelöljenek ki 
egyet, világit vagy papot, egyházmegyebelijeik közöl, aki 
vezesse a propagandát az egyházmegyében s levelezzen a 
központi bizottsággal. E tudósitók közremunkálásának 
köszönhetjük, hogy a franczia pártoló tagok száma, mely 
1888-ban körülbelül 1000-re rúgott, ezúttal meghaladja 
az 1500-at és hogy köztük minden egyházmegye van 
képviselve. 

A szervező bizottság e három évfolyamában nem 
szűnt meg, kivéve a szünidőt, minden hónapban össze-
gyűlni. Azonkívül az elnökségi iroda, mely áll az elnök-
ből s a jegyzőkből rendesen minden héten összejött, 
hogy elintézze a levelezést és kioszsza a teendőket tag-
jai közt. 

Szives és mindig ingyenes támogatásra találtunk a 
franczia sajtóban, amely hatalmasan szolgálta a kongresz-
szus ügyét: most, amidőn a megnyitandó kongresszus 
még nagyobb szolgálatokat vár e jelentős segéderőtől, 
igaz kötelességet teljesítek, midőn hirdetem, mennyivel 
tartozunk neki a múltban. 

A külföldön nagyon óhajtottuk volna, hogy nemzeti 
bizottságok alakuljanak ; igen örvendtünk értesülvén arról, 
hogy Ausztria-Magyarország megragadta ebben a kezde-
ményezést. Kiss dr ur és Chorinszky gróf Magyarországra 
nézve, Pawlicki tanár ur Gácsországra nézve ; Fischer-
Colbrie ur Bécsben megegyeztek tevékenységük tekinte-
tében ; lefordították közleményeinket németre, magyarra, 
cseh, lengyel, szlovén és szerb-horvát nyelvre és bőven 
terjesztették azokat. E propagandának eredménye az volt, 
hogy közel háromszázan csatlakoztak a kongresszus 
ügyéhez. Egyébiránt tudósítóink tevékenysége megőrizte 
egyéni jellegét, de nem csökkent azok buzgalma, akik az 
ügyet 1888-ban előmozdították : Brouwers ur Hollandiá-
ban, De Cepeda Rafael ur Spanyolországban ; Belgiumban 
louvain-i, gand-i, liège-i s brüszeli barátaink megkettőz-
tették buzgóságukat és oly eredmény koronázta erőfeszí-
téseiket, melyet alább fogok kimutatni. 

Hogy a legcsekélyebbnél kezdjem, szót kell ejtenem 
a kongresszus pénzügyeiről. 

Az 1888-diki kongresszus kiadásainak fedezése után 
csekély 200 franknyi fölösleg maradt. A kongresszus elő-
készítése s a kiszolgálat körülbelül 4000 frankba került : 
magának a gyűlésnek megtartása mintegy 1300 frankba, 
a kongresszusi jelentés (compte rendu) kiadása és szét-
küldése mintegy 11,200 frankba, összesen : 16,500 frkba. 
E kiadások fedezésére szolgált 1503 tag dija (15,030 frk) 
és mintegy 1500 frank különböző bevételekből s ado-
mányokból. 

Mától fogva kaptunk 2000 tagdijat (20,000 frank) 
és még néhány százat várunk. Biztosak vagyunk tehát 
arról, hogy fedezhetjük a tetemesebb kiadásokat, melyeket 
a kongresszusi jelentés növekvő fontossága kétségen kivül 
maga után fog vonni. 

Ma még nem adhatom teljes összegű számát a 
csatlakozásoknak, mert az óráról-órára változik. A nemze-
tek, melyek legtöbb tagot számlálnak, Francziaország után, 
mely 1500-nál többet adott, a következők: Ausztria-
Magyarország, mely közel 200 tagot, Spanyolország, mely 
150-nél többet, Belgium s Portugál, melyek közel 100-at 
adnak. 

A beküldött munkálatok száma szintén növekvőben 
van, 80 egynehánynyal több mint 1888-ban ; ezúttal 
mintegy 150 re emelkedett. Még tetemesebb lett volna a 
bizottság kemény szigorúsága nélkül. 

Távolról csatlakozniÀa kongresszushoz, jó ; dolgoza-
tot beküldeni, jobb ; személyesen eljőni, ez a tökély. Mi-
lyen lesz a kongresszus sikere e tekintetben ? Ma még 
nem mondhatom meg, mert résztvevők még mindig ér-
keznek; holnap azonban már nem szükséges önöknek azt 
megmondanom. A vas háló, melynek középpontja Páris, 
a világ négy tájékáról ide hozza a kongresszistákat és ha 
kiveszszük az orleans-i vasuttársulatot, az összes többi 
franczia társaságok a rendes árak felényijét nyújtják ked-
vezményül a tudomány zarándokainak. 

Mielőtt őket üdvözölnők, rójjuk le hódolatuok adó-
ját a kongresszus magas pártfogói iránt. 

Pápa ő szentsége, kinek tanácsa s vezetése megadta 
a biztosságot első vállalatunknak, nem maradt közömbös 
fáradozásaink iránt ennek megújítására s kiterjesztésére. 



RELIGIO. 253 

A szent atya kegyes vala brevét intézni Richard bíboros-
hoz, párisi érsekhez, melyet önökhöz, mindnyájunkhoz 
küldött, s a melynek fölolvasását holnap fogjuk a tiszte-
let s hála érzetével meghallgatni. 

Harmincz bibornok, mintegy 80 franczia érsek s 
püspök, 53 külföldi főpásztor képezi a pápa körül párt-
fogóink s főnökeink kollégiumát. 

Olaszország elküldte hozzánk a kiváló csillagászt, 
akinek a szent atya bizalma átadta a csillagvizsgáló ob-
szervatórium vezetését a Vatikánban. Uraim, önök mind 
olvasták a lapokban a Motu proprio-t, mely, tanúskodván 
a pápa buzgóságáról a tudományok iránt, az általunk itt 
ápolt ügynek megadja a legmagasabb bátorítást, a legfé-
nyesebb igazolást. Denza t. a., ki Párisba küldetett, hogy 
az egész világ csillagászaival részt vegyen az égbolt tér-
képének munkálataiban, szives volt gyűlésünket is meg-
tisztelni jelenlétével s résztvételével. 

A jeles Rossi kommendátor munkálatával lesz itt 
jelen, mert Nagy szent Gergely centenáriumának előké-
születei visszatartják Rómában ; tanulmányt küldött ne-
künk a Priscilla-coemeteriumban tett legutóbbi fölfedezé-
sekről. Piacenza, Turin, Velencze képviselve lesz oly 
tudósok által, kiknek neve és munkálkodása igen isme-
retes. 

A katholikus Németország, mély gyászban ama nagy 
férfiú után, ki oly sokáig személyesité a hűséget minden 
szent ügyhöz, a hazafiság és hit termékeny egyesülését, a 
legyőzhetetlen ellentállást a lelkiismeret elnyomásával 
szemben, — nem hitte, hogy fájdalmának meg kellene 
akasztania rokonszenvét amaz ügy iránt, melynek maga 
Windthorst a német katholikusok legutóbbi nagygyűlésén 
Mainzban szavának hatalmas buzdítását nyujtá : München, 
Würzburg, Boroszló, Greifswald ide küldték képviselőiket; 
a Görres tisztelt nevéről nevezett tudós társaság is el-
küldte megbízottait. Msgr Janssen, a protestantizmus jeles 
történetirója, eleddig még ki nem adott jelentős tanul-
mányt küldött a Jézus-társaságiak szerepéről a boszor-
kányperekben Németországban a hitújítás (reformáczió) 
korában. Semmiféle fölidézése az emlékeknek, melyek a 
népeket szétválasztják és a nemzetek szivének vérzését 
okozzák, nem fog minket akadályozni abban, hogy test-
véri jobbot nyujtsunk a sziv, tudomány s hit e férfiainak, 
akik, mint mi, az igazság diadalát akarják a jogosságban 
és felebaráti szeretetben. 

Már megneveztem azokat, akiknek az osztrák-ma-
gyar birodalom katholikusainak résztvételét köszönhetjük. 

Egy spanyol főpap, az astorgai ft. püspök ur jelen-
léte még érezhetőbbé fogja tenni a rokonszenvet, melyet 
spanyol testvéreink újból tanúsítottak ügyünk iránt jeles 
főpapok, államférfiak csatlakozása által, milyen Silvela 
Ferencz, Montemolin marquis urak, és oly tudósoké, mint 
Hermandez y Faiarnès, Clariana y Ricart, Oliva és de 
Cepeda Ráfael. 

Portugal, mely 1888-ban csak egy tagot adott, most 
az evorai ft. érsek kezdeményezésére 68 tagot küld, köz-
tük India bíboros pátriárkáját és Portó bíboros püspökét. 
Üdv s elismerés e derék nemzetnek, melynek trónján egy 
franczia királyné ül és amely ma a keresztény Franczia-
országnak testvéri rokonszenv ez önkéntes zálogát adja. 

Csak a félelem, hogy ismétlésekbe esem, akadályoz 
abban, hogy megnevezzem mindazokat, akiknek Belgium 
tevékeny közremunkálását köszönhetjük. Ok oly közelről 
részt vettek fáradozásainkban, hogy attól félek, hogy di-
csérvén őket, majdnem idegeneknek tekinthetném. 

Az uj egyetem Freiburgban küldöttei által képviseli 
a katholikus Svájcz hozzájárulását ügyünkhöz. 

Hollandia maga fog önökhöz szólani ama fáradha-
tatlan pap lángoló ajkaival, aki a tudós buzgalmát egye-
siti az apostoléval. 

Nagy-Britannia katholikusai, ámbár a válság elvonja 
őket, melybe a nagy írországi kérdés jövője belejátszik, 
mégis tudják összetartozásukat tanúsítani oly férfiak 
csatlakozása által, mint herczeg Norfolk, lord Ashburnam, 
Ward, Clément, Casartelli és mások. 

Egy katholikus keletindiai, hindu, Valladères ur 
kitűnő angol nyelven irt nekünk Londonból, hogy csat-
lakozik vállalatunkhoz. 

Amerikából veszszük azonban ezúttal a legnagyobb 
meglepetést. Nem szólok egyedül a^ buzdításról, melyet 
Gibbons bíboros baltimorei érsek és Taschereau québec-i 
érsek (Kanada) hozzánk intézett, valamint ft. Keane, az 
uj, washingtoni kath. egyetem kormányzója, és az ő ba-
rátja s vetélytársa ft. Ireland minnesota-st.-pauli derék 
püspök, továbbá barátaink a lavali egyetemről és a 
montréali papnevelő intézetből Kanadában. Mielőtt azon-
ban ez éjszaki partokat elhagynám, üdvözölnöm kell kö-
rünkben egy jeles államférfiut, ki egy nyiltan katholikus 
ország becsületes s fölvilágosodott politikáját képviseli, 
Mercier urat Québec tartomány miniszterelnökét. 

Dél-Amerika szintúgy megérdemli teljes figyelmün-
ket. Egy főpap, most montevideoi püspök, ft. Soler kez-
deményezésére Uruguay köztársaság csak maga hatvannal 
több tagot küldött be 1500 franknyi pompás ajándék 
kíséretében. Ecuador köztársaság, elnökének Herrera Pál 
urnák közvetítése utján a testvériség zálogát küldi ne-
künk, mely katbolikusokra nézve kettős értékkel bír, 
midőn az a halhatatlan Garcia Moreno hazájából jön. Két 
tudós jezsuita, Manilla és Havana csillagvizsgáló intéze-
teinek vezetői megtisztelték nevükkel tagjaink névsorát. 

Bizonyára nem kerülöm ki a szerencsétlenséget, 
hogy e sebtiben tett előszámlálásnál elfeledek nem egy 
jelentős fölemlitést. De amit mondtam, elégséges annak 
kimutatására, hogy a kongresszus eszméje utat tör ma-
gának a katholikusok közt. 

Önöket illeti meg gyűlésünk folyamán vizsgálni, mily 
eszközöket kell alkalmaznunk fennállásának s haladásának 
biztosítására. 

Ha nemzetközi alakja továbbra is túlsúlyban marad, 
akkor méltányos és kívánatos, a gyűlés helyét változtatni. 
A kongresszusnak tehát ez alkalommal el kell döntenie, 
mely országban, mely városban, mily időben tartassék a 
harmadik kongresszus és kit illessen előkészítésének 
gondja. Bármilyen legyen a hozandó határozat, a franczia 
bizottság, melyet a kezdeményezés érdeme és terhe illet, 
megmarad amaz ügy hű szolgájának, amely a polgároso-
dás és a hit ügye. 

Be fogjuk bizonyítani azoknak, akik a tudás előha-
ladását csak a szerzett bizonyosság mellőzésében látják, 
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akik az igazságból ideiglenes hódítást csinálnak, és a 
nyilvánvalóságból az önmagát mindig czáfoló képzelődést, 
hogy a szilárd meggyőződés és erősen megállapodott 
elvek a tudományos mozgalomnak ama támaszkodó pon-
tot nyúj t ják , a mely nélkül nem emelkedhetik igen ma-
gasra. 

Megbízván Annak szavában, aki mondá : Én vagyok 
a világ világossága, mi továbbra is tanulmányozni fogjuk 
a világ t i tkát, nem félvén, hogy abban Alkotójának tagadá-
sát lelnők. Hitünk szilárdsága fogja képezni merészségünk 
mértékét a tudás kutatásában és eléggé megjutalmazot-
taknak véljük magunkat fáradozásainkért, ha koronkénti 
gyűléseinkből a hitetlenek leczkét kapnak a tiszteletből 
hitünk s vallásunk iránt, a hivők buzdítást és erősbödést, 
anyaszentegyházunk pedig a tisztelet s erkölcsi hitel nö-
vekedését a beteg társadalommal szemben, amelynek 
szüksége van, hogy a katholikus nagy affirmáczióval való 
érintkezésében ismét föltalál ja az erőt, hogy csatlakozzék 
az igazhoz, melytől a szkepticzizmus megfosztotta. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , ápril 20. Protestáns dicsekvések és nagyra-

látó aspirácziók. II . — 
A református konventet f. évi ápril 7-én b. Vay 

Miklós elnöklő főgondnok, a magyar reformátusság leg-
első hivatalos személyisége, feje, s mintegy világi pápája , 
hosszabb beszéddel nyi tot ta meg. Ez a beszéd híven tük-
rözi vissza a magyar protestántizmust, kivált a magyar 
kálvinistaságot, ugy a mint volt a múltban, van jelenleg, 
és akar lenni a jövőben. 

Bámulatos hosszú életet él a magyar kálvinistaság 
első világi feje, „ki immár" , mint maga mondá, „89-ik 
életévének utolsó napjait számitja." Legújabb főgondnoki 
beszédének exordiuma hat tyúdal hangján szól, a nagy 
kálvinista főgondnok felekezeti érdemeit érezteti az olva-
sóval és „jó emlékezetet" kér hitfelei szivében, arra az 
esetre, ha a jövő konventkor talán már nem találna it t 
lenni a földön ; mert, úgymond, „őszinte szeretettel és szent 
kegyelettel csüggtem szeretett egyházam ügyein." Tanul-
hatnak tőle a katholikus egyház hivei. hiveinek előkelői — 
szeretettel csüggni szeretett katholikus egyházunk ügyein. 

De más dolgok is előfordulnak b. Vay Miklós fő-
gondnok beszédében, melyek országos figyelmet érdemel-
nek, különösen katholikus részről; mert rendesen a mi 
rovásunkra történt és készülő dolgokat konstatálnak — 
konstatálva a protestáns vívmányokat, jelezve a prot . 
aspirácziókat. 

Az aggkoru főgondnok mindenek előtt összehason-
lí t ja a protestántizmus múlt já t , a mióta ő emlékezik rá, 
és mai állapotját. Es az eredmény ? . . . A nagy tapaszta-
lásokban megedzett főgondnok nagy ámulása a történt nagy 
változások fölött . Mintha az öreg Vilmos császárt hallaná 
az ember : „Welche Wendung durch Gottes F ü g u n g ! " . . . 
„Mily más időket élünk most, kiált fel a magyar kálvi-
nistaság első főgondnoka, összehasonlítva ezt azon kor-
szakkal, melyben én az egyházi téren működésemet 
megkezdettem!" . . . „ M i l y más szellem, a vallási türe-

lemnek, igaz keresztyéni gondolkozásnak s eljárásnak 
milyen más alakjai tükröződnek vissza a fel-felmerülő 
eseményekben és tényekben !" 

Tehát más szellem lett uralkodó Magyarországban 
azóta, hogy b. Vay Miklós a protestáns egyház terén 
működését megkezdette ; s minthogy a prot. főgondnok 
bámulat ta l eltelve örvend e más szellemnek, ez a szellem 
nem lehet más mint a protestáns szellem, a melynek 
szolgálatában a főgondnok ur oly hosszú időt eltöltött, 
annyi fáradságot leküzdött, annyi munkát elvégzett pro-
testáns hite, vallása és felekezete érdekében. Nem is csi-
nál t i tkot a prot. főgondnok abból, hogy ő a protestáns 
szellem térfoglalásának örvend s nem más szellem térfog-
lalásának. A „vallási türelem," az „igaz keresztyéni gon-
dolkozás," tudjuk, hogy b. Vay Miklós ajkain micsoda 
türelmet, miféle gondolkozást jelentenek. Jelentik azt a 
vallási „türelmet," a mely a katholikus papot, hogyha ez 
a keresztségre vonatkozó hitét követi, büntetés végett 
feljelenti és meghurczolja ; jelentik azt a „gondolkozást," 
a mely igy gondolkodik körülbelül : a protestantizmus a 
„föivilágosodás," a „szabad gondolkodás" és a „lelkiis-
mereti szabadság" levén, minden a mi ellene mer mon-
dani a protestantizmusnak, nem felvilágosodás ; és a ki 
másképp mer gondolkozni, mint a hogy a protestantizmus 
szabadnak ta r t ja , az nem szabad ember ; és ha valaki a 
protestáns „lelkiismereti szabadság" által követelt eljárástól 
eltérő járást követ, annak lelkiismereti szabadsága annyi-
ból álljon, hogy tegye meg, a mit a protestáns „lelkiis-
mereti szabadság" tőle megkövetel, vagy álljon félre az 
útból, mert különben büntetés lesz a vége az ily prot . 
„szabadság" végrehaj tására elszegődött magyar állami ha-
talom részéről. 

„Más alakokat" lát továbbá a protestáns főgondnok a 
vallási közügyek terén felmerülni és szerepelni, mint a mi-
lyenek szerepeltek, mikor ő felekezete érdekeinek szolgá-
latát m e g k e z d t e . . . . Pedig hát, édes jó Istenem, Magyaror-
szág Magyarország marad t ! Maradt a királyság, maradt 
az alkotmányosság, maradt a katholika egyház, maradt a 
protestantizmus Igenis, ezek mind megmaradtak ; de mint 
b. Vay Miklós igen jól mondja konventi beszédjében, 
„más alakot1* öltének magukra. Magyarország katholikus 
ország volt ez e lő t t ; most, az uralkodó jogfelfogás sze-
rint, megszűnvén a katholikus vallás uralkodó lenni, meg-
szűnt Magyarország katholikus ország maradni. Magyaror-
szág királya ez előtt apostola azaz terjesztője, támogatója 
és védője volt a katholikus hitnek és fékezője, mérséklője 
korlátozója a csak 300 év előtt keletkezett protestáns 
hitnek. Ma a törvénybe iktatot t „tökéletes egyenlőség" 
elvénél fogva egyenlően védvén minden „bevett" hitet, 
egyenlően teljesítvén minden, de kivált a protestáns hit 
követeléseit, megszűnt a katholikus hit egyedüli, kizáróla-
gos és igazi védője lenni. A „gondolkozásnak s eljárás-
nak", ime, ilyenek azok a „más alakjai," melyekre b. 
Vay Miklós „a fel-felmerülő eseményeket és tényeket" 
szemlélve — czéloz. 

A nemes báró még világosabban is megmondja, hogy 
hova czéloz. Összehasonlítja az 1843/4-iki vegyesházassági 
viták idejét, midőn t. i. a protestántizmusnak erősen kellett 
éreznie, mily erős vára a katholiczizmusnak az államvallási 
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jelleg, az apostoli királyság, a magyar államnak a kath. 
egyházzal való összeforrottsága, összehasonlitja, mondom, a 
nemes báró a protestántizmusra nézve ama nehéz időkkel 
az 1890-iki országgvülés eljárását, a mely utóbbival kor-
mány és képviselőház sietve sietett eltemetni, nem eltemetni, 
hanem elintézetlenül kidobni a képviselőházból a kath. 
lelkiismeret — peticzióit. Es valamennyi párt vetélykedve 
sietett tenni ezt: nehogy a protestáutizmus sértve érezze 
magát, ha a honatyák tiszteletben tartják a katholikus 
hitelveket s tekintettel vannak a katholikus lelkiismeretre. 
„Mily sok hasonlóság, ezek a nemes báró szavai teljes 
szövegűkben, és egyezőség van a tárgyakat illetőleg az 
1843/4 és 1890-dik évi országgyűlések között; és mily 
nagy különbség a modor, felfogás és szellemet illetőleg, 
melyek a két országgyűlés tárgyalásait jellemezhetik. 
(Bámulatos szerencsére tett szert, igazán, a hazai protes-
tántizmus : a magyar állam lesi, keresi az ő tetszését még a 
kath. hitelvek sérelmével is. A német azt mondaná erre : 
Sauglück !) Ismeretes, hogy legközelebb az elkeresztelések 
tárgyában (ecce !) kiadott miniszteri rendelet alkalmából 
merültek fel a vallásügyi vitás kérdések ; és a tárgyalá-
soknak egész folyamata legalább reám, mint öreg emberre, 
azon hatást gyakorolta, hogy nagy a fölvilágosodás hatal-
ma („Magna Diana Ephesiorum !") és ereje; a szabad 
gondolkozás és lelkiismereti szabadság mindinkább erősebb 
(sic.) tért foglal el és követel hazai culturánkban és tár-
sadalmi életünkben." 

Oh igen ! az a szabad gondolkodás és lelkiismereti 
szabadság, a melynek szelleme követeli (szabadság — és 
követeli mástól !), igenis követeli, sőt kényszereszközökkel is 
erőszakolja a katholikusoktól, hogy például a vegyesházas-
ságból született gyermekek vallásos nevelésében ne saját 
kath. hitelvök, hanem a prot. „modor, felfogás és szellem" 
kedve szerint járjanak el, sőt hogy igy gondolkozzanak 
is, ez a „szabad" gondolkodás és lelkiismereti „szabadság" 
Magyarországban, sajnos, eddig legalább csakugyan, mind-
inkább több tért foglalt el Magyarország közéletében. 
Hogy ez azután kulturális haladás-e, teszem azt az igazság, 
az Isten által kinyilatkoztatott vallási igazságok igaz 
ismerete felé, azt szabad legyen egyszerűen tagadni. Hiába 
buzdit a nemes báró élte alkonyán, hogy a protestántiz-
musnak mennyire „erős kötelessége s elengedhetetlen 
feladata íenlobogtatni zászlóját." Ez az exhortatio, higyje 
el nekünk a koránál és hazafiúi érdemeinél fogva egy-
aránt nagy tiszteletre méltó báró ur, — frázis, a 
protestántizmus önámitása. A protestántizmus feladata, 
Istentől reá kirótt kötelessége nem fennen lobogtatni 
az Istentől kinyilatkoztatott igazság ellen való „szabad" 
tusakodás és protestálás zászlaját, hanem azt szép szeré-
nyen és alázatosan bevonni és az egy isteni Igazság lábai 
elé hódolat jeléül letenni. Hiába biztatgatja a nemes báró 
ur az ő és a felekezetbeliek lelkét és protestáns öntet-
szelgését azzal, hogy „a protestantizmusnak . . . éppen 
nem hivatása a puszta negáczió terén szereplés . . ." Éppen 
ez az egész protestantizmus, és nem más : puszta negá-
czió, tagadás nemcsak az apostoli tanitó hatósággal és a 
hithagyománynyal, hanem magával a szentirással szem-
ben is, a melyet hitforrásul állitólag elfogadott, de a 
melyből a legfőbb prot. hitelv, az egyéni tetszés, kénye-

kedve szerint olvasván — vagy nem olvasván ki a mi 
benne rejlik, végre kiolvasta azt is, hogy ha semmit sem 
hisz is az ember ami a szentirásban foglaltatik, mégis 
igaz, telivér protestáns lehet valaki, csak protestáljon a 
maga egyéni tetszése mellett és az ennek döntő jogosult-
ságát tagadó katholikus hitelv ellen. Ugyan kérem, micsoda 
positiv erő és hatalom van a szentirásból mindent kima-
gyarázni akaró — és utoljára mégis semmit ki nem ma-
gyarázó protestáns hitelvben, a mely mint Sisyphus egyre 
tolja a követ a „fölvilágosodás, igaz keresztyénség és 
lelkiismereti szabadság" ürességtől kongó jelszavaknak 
altató hangoztatása mellett, és mit ér el vele ? A mit 
Sisyphus. A protestantizmus marad puszta protestálás az 
igazság joga ellen az egyéni tetszés szolgálatában. 

Tegyen erről a nemes báró ur, tegye meg teszem 
azt, hogy igaz protestáns nem lehet az, a ki például 
Krisztus istenségében nem hisz : akkor elhiszszük neki, 
hogy a protestantizmus legalább ennek az egy üdvösséges 
igazságnak tiszteletben tartására nézve „élethatalmat és 
erőt képvisel." Mig legalább annyit be nem bizonyít a 
protestantizmus: addig előttünk puszta negáczió lesz az ő 
neve. (Vége köv.) ?? 

Róma. Jérôme Napoleon életének utolsó perczeiről. — 
Möns. P. E. Puyol, az itteni franczia „Grand-Ele-

mosenerie" káplánja, egy barátjához hosszú levelet inté-
zett e tárgyban. Levele a flórenczi „Giorno" cz. lapban 
egész terjedelmében megjelent. Belőle átveszem és köz-
löm a következő részleteket: 

„Ön, kedves uram, nem téved. Éppen a végett, hogy 
Napoleon herczegnek a vallás vigaszait megvigyem, jár-
tam én nála . . . Én pap vagyok, és a papságnak egyik 
fő feladata az, hogy a halálba menőknek segítségére 
legyen. En állásomnak ezt a kötelességét a lehető leg-
jobban igyekeztem teljesíteni. De ne gondolja ám, hogy 
felerőszakoltam magamat. A herczeg engem jóakaratával 
régóta tisztelt. Ez azonban nekem nem látszott elégségesnek 
arra, hogy közbelépésemet igazolja. Miután a bibornok-
vikáriustól ez iránt megbízást kaptam, azt akartam, hogy 
mielőtt a beteget meglátogatom, erre nézve formális meg-
hívást kapjak valamint a család részéről, ugy hivatalos 
részről is. Mert a lierczeghez nem lehetett ám járulni soha 
akkor a mikor, és azért, mert valaki akarta. Szükséges-e 
tehát még megjegyeznem, hogy minden felhatalmazás 
sikertelen lett volna, hogyha a herczeg maga is nem 
helyeselte volna azt? A legutolsó pillanatig minden ren-
delet magától a herczegtől jött ki és soha, semmi körül-
mény közt erőszakot az ő akaratával szemben alkalmazni 
nem lehetett. 0 oldala mellett látta az egyház szolgáit 
és az irgalmas nővéreket, és soha a legcsekélyebb jelét 
sem mutatta nemtetszésének a fölött, hogy bennünket 
lát. Csak egyszer tett egy, de jelentéktelen megjegyzést. 
A márczius 14-iki rettenetes éjen két betegápoló apáczára 
(del buon soccorso) volt szükség. Midőn ezeket megpil-
lantotta, igy szólt: „Ah, önök ketten vannak?" És mi-
dőn a következő este az éjjeli szolgálat iránt rendelke-
zett, ezt mondá: «Egy nővér egyszerre, az elég." Más 
tekintetben, soha nyilatkozat nem történt, sem Bonaparte 
és Mermillod biborosok, sem az én látogatásaimra nézve. 
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Azt a frázist, hogy ő minket mint bará t ja i t fogad és nem 
papi minőségünkben, senki közölünk nem hallotta. A 
herczeg haDgulata, ebben az utolsó időben, azokkal a 
nézetekkel, melyeket mi képviseltünk nála, nem volt 
ellenséges. Ön előtt nem ismeretlen dolog, hogy né-
hány hónap óta benne lelkiismereti küzdelem volt. A kik 
azt mondják, hogy ő atheizmus és materializmus által 
volt végleg megmételyezve, nem ismerik őt. Ö soha sem 
volt hűtlen a spiritualizmus, a lélekben való hit iránt, 
különösen a mennyiben ez az Isten létével van összeköt-
tetésben. Egy idő óta ő, bizonyos befolyások következté-
ben, haj lot t a keresztény gondolkozásra és cselekvésre 
is, mire nézve sok jel mutatkozék. Csak néhányra óhaj-
tok utalni. Neki szándéka volt visszatérésekor egy az 
egyház i ránt ellenséges kifejezést kiküszöbölni. 1890. évi 
februárban neki kedves kézből egy feszületet fogadott el, 
melytől többé meg nem vált, és egyszer megbizott enge-
met, hogy egy feszületet és egy érmet a szentatya által 
egy neki kedves személy számára megszenteltessek. 

Néhány hónap óta ő minden vasárnap szent misét 
hal lgatot t , és gyakran lehetett őt sz. Pé te r templomában, 
VII . Pius sírkövére támaszkodva látni. 

Mermillod bibornok előtt gyakran fel tár ta lelkének 
viharait . En hozzá tehetem, hogy mi ketten gyakran be-
szélgettünk egyházi dolgokról, és ő fáradhatat lan volt 
theologiai kérdések felvetésében, azzal a szenvedélyes 
kíváncsisággal, avval az élénk érdeklődéssel és logikai 
éleslátással, a mely neki sa já t ja vala. Én nem túlzok 
semmit. Ön megkímél engem a szemrehányástól, hogy 
tolakodó voltam és a betegre nyomást gyakorol tam volna, 
és biztosit engem az iránt, hogy sokkal nagyobb tiszte-
lettel viseltettem iránta , hogysem ily kárhoztatandó eljá-
rásra vetemedjem. Szivemből köszönöm . . . Tolakodás az 
adott körülmények között lehetetlenség lett volna. 

Megbocsát ön nekem, ha arra a kérdésre, hogy miképp 
fogadta ő az egyház szentségeit, nem felelek ; a vallás 
vigaszai felajánltat tak neki, és ő azokat vissza nem uta-
sította. Mermillod bibornok márczius 13-án fogadta az ő 
gyónását . Ez a fődolog. A világhírű bíboros ájtatossága, 
tudománya és tekintélye minden vitán felül áll. Biztosak 
lehetünk tehát az iránt, hogy minden megtörtént , a mi 
megtörténhetet t és a minek megtörténnie kellett. Az én 
részem csekélység volt. Miután márcz. 16-án biztosítottak, 
hogy a beteg vallásos hangula tában megmaradt , 17-én 
korán reggel feladtam reá az utolsó kenetet. — Akar 
ön még többet ? Akkor az ön kívánságának nem lehet 
eleget tenni. — ATajjon a legszentebb dolgokról való 
hallgatás és a lelkiismeret tisztelete el vannak törölve? 

Engedjen meg, önnek nincs igaza, ha a vallás szol-
gáitól megtagadja a jogot, hogy az egyház által reájok 
ruházott felhatalmazásokat lelkiismeretök és elüljáróik 
i ránt való köteles felelősségök szerint alkalmazzák . . . 
Engedje ön ennél fogva a papot a körülményekhez képest 
majd a szigort, majd az enyhébb eljárást használni, a 
szerint a mint jónak lát ja, és inkább az irgalmasságot 
követni, mint a szigort, a mint a mi jóságos Istenünk itt 

tenni szokta. Egyébiránt hiszi-e ön, hogy Mermillod 
bibornok te t t volna valamit, a nélkül, hogy a legfőbb 
egyházi, hatóság részéről utasításokat ne vett volna? Ön 
azt látszik hinni, hogy túlságos engedékenység történt . 
Ne éljen ön ily csalódásban! Csak is egy volt szem e lő t t : 
a lélek üdve . . . A szentatya, kellőleg értesitve, maga is 
helyeselte a vallásos temetést. Senki sem jobb katholikus, 
mint XIII . Leo pápa. Imádkozzék ön Napoleon herczegért 
a szentatyával, és akkor ön, mint a szentatya, az egyház 
igaz szellemében fog eljárni. 

Önnek igaza van, midőn az újságok sok tudósítását 
koholmánynak tekinti. Nem elégedtek meg a tények elbe-
szélésével. Önkényesen hirdettek állításokat, hogy belőlük 
következtetéseket vonhassanak le az iránt, hogy mily 
politikai és vallási viszály keletkezett. Innen van az a sok 
egymásnak ellenmondó elbeszélés. És mennyi helytelenség, 
mennyi képzelődés vegyült közbe ! Hát nem vetemedtek-e 
annyira, hogy még szavakat is idéztek a gyónásból, melyet 
csak Mermillod bibornok ha l lo t t? Ez maga mutat ja , hogy 
mily vastag tudatlanságban vannak az ily írók a bünbá-
nás szentségéről. Az én ajkaimra a leghitetlenebb szavakat 
fogták rá. és te tőpont já t érte el a dolog abban a híresz-
telésben, hogy a szentatya nem kevesebb és nem több 
mint éppen 1 óra és 10 perczig avval foglalkozott, hogy 
engem korholjon. Hogy abban a szerencsében részesül-
hessek, hogy a szentatyát ennél csak rövidebb ideig lát-
hassam s vele beszélhessek, — a mely kitüntetésben én 
a herczeg halála óta egyátalában nem részesültem — én 
sokat adnék, sokat kész volnék áldozni. De én még akkor 
is képtelen volnék ugy beszélni, a mint rólam sok újság 
újságolta . 

Fogadja ssb. 
Róma, márczius 24-én 1891. P . E. Puyol.u 

VEGYESEK. 
— Rómában ápril 10-től 12-ig nagy ünnepélyek 

voltak I. vagyis nagy sz. Gergely pápa (590 — 604.) trón-
ralépésének tizenháromszázados évfordulója alkalmából 
Isteni tisztelet volt sz. Pál , sz. Péter és lat. sz. János 
templomában, bűnbánati áj tatosság a S. Maria Maggiore-
ban, a záró ünnepély pedig a San Gregorio templomban 
tar ta to t t a Monte Celión. E jubileum alkalmából a szent 
Benedek-rend különféle congregatiói gyűlést tar tot tak. 
Nagy sz. Gergely tudvalevőleg szent Benedek-rendi szer-
zetes volt. 

— A portugáliai katholikusok f. hó 8-tól 13-ig 
Bragában, az ottani érsek, Por tugál ia prímásának elnök-
lete alatt és 5 püspök jelenlétében kongresszust tar tot tak. 
A katholikusok ereje és életrevalósága mindenütt a vilá-
gon nagygyűlések tar tásában nyilatkozik. 

— Missió. Várpalotán f. hó. 18-án missió kezdődött 
s t a r t egész 26-ig. A mis9Íót Flódung és társa Jézus-
társaságbeli atyák ta r t ják . 

— Az uj zalavári apát. Rozmanith Richárd, pannon-
halmi főmonostori per je l 127 szavazattal 21 ellenében, 
zalavári apát tá választatott. Mély tisztelettel gratulálunk ! 

— Sajtóhiba helyreigazítása Lapunk f. hó 15-diki 30-dik 
számának vezérczikke végén foglalt idézetbe hiba csúszott be : les 
grandes hommes — helyett olvasandó — les grands hommes. 

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

Budapes t , 1891. R u d n y á n s z k y A. k ö n y v n y o m d á j á b ó l . (Papnövelde-u tcza 8. sz.N 
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bizottságának ülése. — Vegyesek. 

A k a t h o l i k u s ö n v é d e l e m 

országos meginditását halasztani többé nem lehet ! 

IX. 

A sor a polgári oszt dig és a köznép szere-
pére került a katholikus önvédelem fejtegetése 
fonalán. 

Ha tndná a mai polgárság és a mi köz-
népünk, igen, ha tndná azt egész nagyságában, 
hogy mit köszönhet a kereszténységnek, vagyis 
a kereszténységet alapitása óta csonkitatlanul 
képviselő katholiczizmusnak, most nem kellene 
a katholikus önvédelem érdekében siettető buz-
ditást hozzá intézni. Magától megtenné a köte-
lességét és nem aludnék. 

A kereszténység felszabaditotta az emberi 
munkát, Isten áldásának és emberi becsülésnek 
forrásává tette. A pogányság uralma alatt átok 
sulyja nehezedett az emberi munkára. A kik azt 
végezték, ki voltak zárva a közügyekből, meg-
bélyegzett, tisztességtelen elem s többnyire rab-
szolgái valának az uralkodó osztályoknak. 

A keresztény vallás megváltoztatta a föld 
sziliét, nagyot forditott az emberiség gondolko-
zásán ebben a tekintetben. Krisztus megtanitván 

I az emberi természetnek egyenlőségére mindenki-
ben, minden embert az isteni fogadott fiúság 
méltóságára hívott meg. Az emberek mindnyá-
jan, kivétel nélkül, egyenlők levének Krisztus-
ban, a rangok és osztályok minden fokozatain. 
A munka felszabadult az átok sulyja alól ; áldás, 
jólét, társadalmi emelkedés, becsület forrásává lőn. 

De ez az átalakulás hosszú századok mun-
káját vette igénybe. Lassan alakult át az embe-

rek pogány, elfogult, megvető gondolkozása az 
emberi munkáról, lassan emelkedett a keresz-
tény világnézlet, a krisztusi emberismeret és 
emberszeretet magaslatára. Három korszak, közel 
kétezer évet magába foglaló, kellett hozzá, hogy az 
emberi lét és munka megbecsülésében ott legyen 
az egész társadalom gondolkozása és minden 
állami instituczió, a hol most vannak. Ez a há-
rom korszak mind keresztény korszak. Az ó-ke-
resztény korszak megtörte a pogányság uralmát, 
uralomra emelte az emberbecsülés érzelmét és 
kötelességét, meginditotta a rabszolgaság eltör-
lését és az emberi munka megbecsültetése által 
az emberi haladás folyama tengerré duzzadva 
elkezdett előre mozogni, előre törni minden aka-
dályon által. A középkor megalakította a sza-
bad polgárságot. Polgár a német bürger, a fran-
czia bourgeois-tól származik és jelent szabad 
embert, a ki ipar és kereskedelemmel foglalko-
zik. Róluk nevezik a civilizácziót polgárisodás-
nak. Testületileg szervezve városokat virágoztat-
tak fel, melyek politikai, államvezérlési jogok 
gyakorlásában részegültek már a középkorban. 
Tehát a polgári osztály felemelését az értelmes-
ség, a vezérkedő osztály körébe már a középkor 
eszközölte. Az újkor végre szabaddá tette a föld-
höz tapadva volt köznépet is s megnyitotta a 
legutolsó koldus fia előtt is a köztevékenység és 
dicsőség pályáját fel egész a trónok zsámolyáig. 
Es ebben a keresztény vallás, a kath. egyház 
elüljárt, vezérkedett, nemcsak fenséges tanitásá-
val az emberi méltóság egyenlőségéről, hanem 
alkotásaival s emberséges szellemének egész tö-
rekvésével. Még röghöz kötött volt államilag a 
nép, midőn a kath. egyház már nemessé tétette 

33 



258 RELIGIO. 

papi tagjaiban a pórok fiait s oda ültette a feje-
delmek mellé, sőt föléjök is a pápák szemé-
lyében. 

Tehát a mai polgárság és köznép, hogy az 
értelmesség osztályával egyenlő rangra emelke-
dett s a közügyek vezetésébe befolyást nyert, 
azt a keresztény vallás embertisztelő szellemé-
nek, a kath. egyház ember- és munkabecsülő 
évezredes fáradozásainak köszönheti. Mi volt 
Magyarország például, midőn a kath. egyház 
nemzetünket dajkálni elkezdette és mivé fejlő-
dött gondos vezetése és felügyelete alatt ? ! No-
mád népből civilizált néppé emelkedtünk s részt 
veszünk a civilizált népek előre törő munkájá-
ban kilencz százév óta. 

Most, hogy Magyarországban oly idők for-
dulának, hogy a katholikus vallás szorongatta-
tásnak van kitéve és az ő hitelvei szerint való 
cselekvés, például a vegyes házasságból született 
gyermekek vallásos nevelését illetőleg, törvénybe 
ütközőnek, a közhatalom által üldözendőnek 
bélyegeztetik: Magyarország katholikus polgár-
ságára és katholikus népére óriás feladat hárul. 
A papság, arisztokráczia és a saját körükből 
kiemelkedett értelmesség vezérlete mellett a 
magyar katholikus polgárság és nép köteles a 
katholikus vallás védelmére egy szál emberig 
felkelni, köteles az emiitett osztályokkal karöltve 
az ország törvényhozó házában a katholikus ön-
védelmet az ország körülményeihez képest szer-
vezni és izmossá tenni. 

Nem katholikus, nem méltó e névre az, a 
ki ebben a dologban érzéketlen mint a fa és 
tétlen mint akár a szivtelen kő. A katholikus 
vallás Magyarországban élni akar. Ennyit a 
magyar nemzet körül felszaporodott jótéteményei 
által megérdemelt. Erre egyszerűen — joga is 
van. Fiaitól, hiveitől pedig megkövetelheti, hogy 
jogaiban védjék. A hálátlanság nem becsület, a 
gyávaság nem magyar virtus. 

Ezt jegyezze meg magának Magyarország 
katholikus polgársága és köznépe. Ezt hirdesse 
előtte szüntelenül a magyar kath. értelmesség! 

Nemzetközi tudományos katholikus kongresz-
szus Parisban. 

Páris, ápril hó elején. 
(Folytatás.) 

D'Hulst e jelentés fölolvasása után előterjeszté a 
jelöl tek névsorát az általános elnökség alakítására és 

segédei, a vezető és a szak-osztályok elnöksége s segéd-
jeinek megválasztására. 

Az összes jelöltek közfelkiáltással megválasztattak. 
A kongresszusi főelnök jelölését tapssal fogadták. 

A kongresszus keretei igy megalakit tatván, msgr 
eV Hülst msgr Freppel angers-i püspök elé járult , felkérvén 
őt az elnöki szék elfoglalására, ki is helyet foglalt a 
bayeux-i és a nancy-i püspökök közt, és azután követ-
kező beszédet mondott . 

„Uraim ! Köszönöm a megtiszteltetést, melyet e kon-
gresszus elnökévé választásom által irántam tanúsítottak. 
Önök nem tekintették bennem a politikust. A politika 
szigoruau ki van zárva gyűlésünkből, és ez szerencse ; 
mert mindent megzavarna; önök talán visszaemlékeztek 
az egykori sorbonne-i (párisi egyetemi) tanárra , aki kitűnő 
barátom s kar társam, a bayeux-i püspök úrral együtt 
igyekezett követni a jelenkor eszméjének mozgalmát ; de 
azóta a püspöki tiszt terhének szorgoskodásai vajmi ke-
vés szabad időt engedtek nekünk a szellemi munkálko-
dásra. Azzal biztatom magamat, hogy amidőn rám adták 
szavazatukat, önök főképp a szabad (kath.) egyetemek 
nagy müvét tekintet ték, amelynek én sok év óta erőmet 
s odaadásomat szenteltem. 

„Elfogadom a tiszteletreméltó küldetést, melyet rám 
biztak, és megnyi tot tnak nyilvánítom a tudományos kong-
resszust. 

„Köszönetet mondok mindazoknak, akik közrejárul-
tak ennek előkészítéséhez s közöttük a párisi katholikus 
egyetem kitűnő kormányzójának (d'Hulst), aki még az 
imént a Not re -Dame szószékéről u jabb bizonyítékát adta 
már kipróbál t tehetségeinek és fáradhatat lan odaadásának 
az egyház s igazság ügye iránt." 

D'Hulst ezután a gyűlés köszönetét tolmácsolja az 
elnöknek és bejelenti, hogy másnap a karmeli ták templo-
mában a bayeux-i püspök sz. misét mond a Szentlélek 
segélyül hívásával, mely alatt a kongresszus tagjai együtt 
fogják elmondani a keresztény századok régi Credo-ját. 

Az elnök rövid imája és a jelenlévő három püspök 
áldása után az ülés véget ér. 

II. 

Az ünnepélyes megnyitó ülés. 

Ápril 2-án este a földrajzi társaság dísztermében 
nagy féaynyel ment végbe a katholikus tudósok nemzet-
közi kongresszusának megnyitása. A nagy terem annyira 
megtel t , hogy a később érkezőknek nem ju to t t hely és 
igen sokan kiszorultak a folyosóra. A közönség ez oda-
özönlése eléggé bizonyítja, mily nagy hire terjedt a kath. 
tudományos gyűlésnek. 

Kevéssel esti nyolcz óra után az elnökség számára 
föntar to t t emelvény egy pillanat alatt megtelt egy mellék-
aj tón, melyet e czélra a rendezőség tar tot t elfoglalva. 

A szakosztályok elnökei, alelnökei s titkárai az 
emelvény hátsó részén foglaltak helyet, mig az előrészen 
Richard párisi bíboros érsek helyezkedett, jobbján ült 
Freppel angers-i püspök, a kongresszus elnöke, Hugonin 
bayeux-i és Bouvier tareutaise-i püspökök ; balján Gran y 
Yallespinas astorgai (Spanyolország), Turinaz nancy-i 
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püspökök és d'Hülst, a párisi kath. egyetem kormány-
zója ; oldalt Pisani abbé, a kongresszus főtitkára. 

A bevezető ima után Freppel püspök-elnök rövid 
beszédet intéz a gyülekezethez. 

A kongresszus nevében üdvözölvén a párisi biboros 
érseket, szónok a kath. nemzetközi tudományos kongresz-
szus jellegét vázolja. E gyűlés teljes joggal helyezkedik 
az egyházi főhatóság pártfogása alá, és megérdemli ennek 
áldását. Bölcs rendszabály az, mely szorosan kizárja a 
hittudományi vitatásokat, de a kongresszus általános 
apologetikus jellegét máris fényesen bebizonyította és 
pedig az által, mert föladatául tűzte az igazság védelmét 
és mert az igaz tudományt szembe állítja a hamissal. 
A tudomány nem lehet veszélyes a hitre, csak ha hamis ; 
minél inkább nyilvánul az igazság a tudás minden ágá-
ban, annál hatályosabban támogatja s igazolja a vallást. 
Szórok végül megrója a katholikus politikai sajtót, mely 
csekély figyelemben s még kevesebb elismerésben részesiti 
a katholikus tudomány munkásait. 

A gyűlés több izben a helyeslés nyilvánításával sza-
kítja félbe a szónokot, végül tapssal kiséri beszédét. 

D'Hulst ezután fölolvassa XIII. Leo pápa ő szent-
ségének brevéjét, melyet a gyülekezet állva hallgat meg. 
A szentatya buzditja a kongresszust munkálkodásában és 
apostoli áldását adja erre s résztvevőire. A gyűlés hosz-
szantartó éljenzéssel fogadja a breve fölolvasását. 

Erre a szószéken megjelen Lapparent ur, a tudós 
geologus és tanár a párisi kath. főiskolán. Egy órahosz-
szat tartott előadásának tárgya a föld bomlása a vizek 
behatásától (Erosion de terre.) Szónok mindvégig feszült 
figyelemben tartotta hallgatóságát, mely nagy érdeklődés-
sel követte fejtegetéseit, melyekkel elvitathatatlan geolo-
giai tények alapján megczáfolta azok állítását, akik a 
földgömb mostani kérgének képződésére millió meg mil-
lió esztendőt vesznek számításba ; másfelől megczáfolta 
ama föltevést is, mintha a föld végtelen hosszú ideig 
megmaradna jelen állapotában, mert habár jó sok idő 
beletelik, mig a vizek bomlasztó hatása felolvasztaná a 
szilárd földet, a tudomány mégis kénytelen bevallani, 
hogy a föld ily uton is ki van téve a végpusztulásnak, és 
meghajolni a szentirás előtt, mely (I. Korinth. 7, 31.) 
kimondja : Praeterit figura hujus mundi. 

Richard bib. s párisi érsek szól ezután, üdvözölvén 
a kongresszus tagjait, kivált a külföldről jötteket. Föl-
hívja a gyülekezet figyelmét ama különösen gondviseléses 
tényre, mely nyilván bizonyítja a Szentlélek segélyét az 
anyaszentegyházban. Ez a vatikáni egyetemes zsinat, me-
lyet az események oly rohamosan félbeszakítottak. Volt 
mégis annyi ideje, hogy két dogmatikus határozatot hoz-
hatott : a tévmentességről és az ész összhangjáról a hit-
tel. E két határozat gondviseléses segélyt nyújtott a 
katholikusoknak amaz időben, midőn a különvált tudo-
mány minden téren megtámadja a vallást. Az első hatá-
rozat minden kétely fölé helyezés az egyház tekiutélyét, 
midőn oly nagy a szükség, hogy e tekintély vitatás nél-
kül gyakoroltassék ; a másik határozat megállapította s 
körülhatárolta az ész s a hit külön terét oly időszakban, 
midőn az ész a legellentétesebb föltevések kergetésében 

oly könnyen beleesik a tévedésbe és oly hajlandó a csal-
hatatlanság bitorlására. 

Szónok végül kijelenti, hogy teljes bizalommal 
tekint a kongresszus sikeressége elé. 

Ezzel az ünnepélyes megnyitás a jelenvolt püspök 
együttes áldásával véget ért. 

I t t ugy szólván csak vázlatban mutathatom be a 
kongresszus külső képét, mely azonban teljesen méltó 
volt a kath. tudományosság nemzetközi nagy keretéhez. 

A munkálkodás voltaképpen a szakosztályokban folyt, 
hol gyakran igen élénk viták voltak, melyek a tagok 
mély tudományosságáról tanúskodnak. Vigasztaló látványt 
nyújt ez a katholikus világnak, de a távolabb álló kö-
röknek is, midőn szemlélhetik tudósainkat teljes szabad-
sággal, sőt némelyek részéről bizonyos merészséggel meg-
vitatni a legnehezebb problémákat, és bizonyosságot 
szerezhetnek arról, hogy ugy a papság, mint a világi 
katholikusok soraiban a tudás oly készletével találkozunk, 
mely megvetnünk engedi a hitetlenség összes támadásait. 

A szakosztályok e tárgyalásain oly számos s külön-
böző tudományos kérdés fordult meg, hogy lehetetlen-
séggel határos vállalkozás volna részemről, a fölolvasásokat 
s vitatásokat akár csak bővebb kivonatokban ismertetni. 
Mégis, meg fogom kisérleni a kongresszusi munkálatokat 
legalább főbb vonásaikban ismertetni, hogy a t. olvasó-
közönség legalább általános keretében tiszta képet nyer-
jen a kongresszusról, azok pedig, akik az egyes kérdések 
iránt külön érdeklődnek, ez előzetes ismertetések után 
annál könnyebben eligazodhatnak a csak később megje-
lenendő kongresszusi jelentés több kötetre számított 
anyaga közt. 

Mielőtt azonban a szakosztályok tanácskozásaira 
térnénk, közlöm itt a kongresszus hódoló föliratát a pá-
pához, mely igy szól : 

Szentséges Atya ! 
A katholikusok nemzetközi tudományos kongresz-

szusának Párisban másodízben egybegyűlt tagjai nem 
akarnak elválni egymástól, mielőtt Szentséged lábaihoz le 
nem tennék tiszteletük, engedelmességük és hálájuk hó-
dolatát. 

Az öt napig tartott gyűlést munkálkodásában ama 
tanácsok és vezérelvek sugalták, melyeket Szentséged az 
első kongresszusnak adott, és amelyeket megújítani mél-
tóztatott a brevében, melyet f. évi márcz. 16-ról a párisi 
biboros érsekhez intézni kegyeskedett. 

A kongresszus tagjai hét osztályra, és pedig a val-
lási tudományok, a bölcseleti, jogi, történelmi, természet-
tani, embertani és nyelvészeti tudományok osztályaira 
oszolva kicserélték véleményeiket ama számos problémák 
fölött, melyek az emberi értelmet foglalkoztatják, és 
amelyeknek megoldása közvetve vagy közvetlenül érdekli 
a keresztény vallást. 

Anélkül, hogy legkevésbé is átcsaptak volna a hit-
tudomány terére, ismét tapasztalták, mily tág tért enged 
a katholikus orthodoxia a tudomány szabad nyomozá-
sainak. 

E testvéri gyűlésből magukkal viszik ama hő óhajt, 
hogy nagyobb buzgalommal szenteljék magukat a tudo-
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mányos kutatásoknak, és hogy ezeknek eredményeit a 
keresztény igazság dicsőítésére fordítsák ; de magukkal 
viszik a testvériség élénkebb érzelmét is, amely a katho-
likus egyház gyermekeit a lakhelyek távolságán és a 
nemzetek különbözőségén keresztül egyesíti. 

A kongresszus összes tagjai Szentséged lábaihoz 
leborulva megújítják fiúi odaadásuk nyilvánítását és atyai 
jóságától esdik az apostoli áldást. 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Budapest, ápril 24. Protestáns dicsekvések és nagyra-

látó aspirácziók. III. — 
Van b. Yay Miklós református főgondnok konventi 

megnyitó beszédében még több más nyilatkozat is, mely 
katholikus egyházunk érdekeit tekintve, figyelmen kivül 
szintén nem hagyható. A nemes báró, azt gondolva, hogy 
a „protestáns zászló" fenlobogtatására szóló buzdításával 
a protestántizmus ellen világszerte emelt azt a vádat, 
hogy a protestantizmus, főelvénél fogva, a negáczió terén 
mozog, elütnie sikerült, áttért hitfelekezete egyes törek-
véseinek, sikereinek, munkálkodása egyes ágainak meg-
beszélésébe. Es e részletes megbeszélés fonalán olvashatni 
ismét szavakat és nyilatkozatokat a református főgondnok 
ajkairól, melyekből a tanulságokat le nem vonni megbo-
csáthatatlan hanyagság volna katholikus részről. 

A főgondnok ur beszédének részletező része egy 
felkiáltással, egy exhortáczióval kezdődik, a mely a kon-
venti gyűlés keretén kivül is, az egész protestáns közön-
ségre kiván hatni és igy szól: „Használjunk fél azért 
minden alkalm it és eszközt egyházunk magasztos czéljai-
nak elérésére!" Ezek a szavak szeget ütöttek a fejembe. 
Vizsgálni kezdtem, hogy mik tehát az ő, mondjuk hát, 
„egyházuk"-nak a „magasztos czéljai." Gondoltam, hogy 
ezekről a magasztos czélokról csak lesz valami a főgond-
noki beszédben, a melyről Szász K. „püspök" azt hirdeté 
nyomban, hogy az „kitűnő beszéd" és jegyzőkönyvbe 
iktatandó. Gondolom, a keresztény vallásnak magasztos 
czéljai: az Isten dicsősége, a lelkek üdvössége, Krisztus, 
a mi isteni megváltónk tiszteletének ápolása stb. A refor-
mátus főgondnok, bár buzdította hitfeleit, hogy az ő 
„egyházuk" magasztos czéljaira minden alkalmat és esz-
közt használjanak fel, a kereszténységnek ez igazán ma-
gasztos czéljait azonban egy szóval sem érintette, hanem 
ezek helyett nem győzte elégszer ismételni a „vallási 
türelem," a „szabad gondolkozás," a „lelkiismereti sza-
badság," a „józan fölvilágosodás," a „hazai kultura és 
társadalmi élet," a „lelkiismereti szabadság szent jogai11 

stb. frázisokat. Mit jelenthet ez az eljárás egyebet, mint 
azt, hogy a protestantizmusban, mint ezél, napról-napra 
jobban háttérbe szorul, a mi Istent illeti, és mindinkább 
előtérbe kerül — a puszta emberi: a gondolkozás sza-
badsága, az ész fölvilágosodása, a lelkiismeret szabadsága, 
a hazai kultura és társadalom, és a jog vagyis politika. 
Mindezek logikai, psychologiai, ethikai, politikai és kul-
turális feladatok, a melyek megoldására a szigorúan itélő 
ész azt kénytelen mondani, hogy mire való akkor az a 
sokféle vallás-felekezet, hiszen vattás, különösen pedig a 
keresztény vallás nem logikai, psychologiai, tisztán ethikai 

és kulturális feladatok megoldását tekinti czélul, hanem 
mindezeknél valami magasabbat, t. i. az Isten dicsőségét, 
a lelkek örök üdvét, Krisztus, a világ megváltója isten-
ségének szeplőtelen hirdetését. A protestantizmus, midőn 
ünnepélyes gyűlésein az ő „egyházuk" „magasztos czél-
jainak" eszközlésére buzdit, az igazi vallásos czélokról 
mélyen hallgat, és logikai, psychologiai, tisztán ethikai és 
kulturális dolgokat emleget, ugy beszélve róluk a sorok 
között is, meg egészen világosan is, hogy mindinkább 
világosabbá lesz az emberiség előtt az, hogy a protes-
tantizmus mindinkább kifeledi magából a vallási felada-
tokat és napról-napra gyorsabb tempóban átalakult puszta 
logico-psychologico-ethico-kulturális érdek-szövetséggé. A 
reformátusság feje ezt igen világosan jelezte, midőn sem-
mit egyebet, a mit czélul lehetne venni, nem emiitvén, 
mint ama fentebb felsorolt logikai, psychologiai, ethikai 
és kulturális gondolatokat, a következő nyilatkozattal tért 
át a generáliákból e részletekre, a protestáns „magasztos 
czéloktól" — az eszközökre : „ A jelzett szent érdekek 
ápolására van már hivatva a protestáns irodalmi társaság 
stb." Vájjon mit jelzett a nemes báró ur „szent érdekek" 
gyanánt mást, mint logikát, psychologiát, ethikát, jogot, 
nemzeti kulturát. Mit gondol a báró ur : hát ezeknek 
templom, eklézsia, egyházmegyék, püspökségek kellenek ? 

Lehefetlen, hogy a protestáns hivek millióit sokáig 
lehessen még altatni azzal a hiedelemmel, hogy ő Krisz-
tus igaz vallásában van, holott csupán egy, a vallás külső 
eszközeit, templomokat, prédikácziókat, egyházi szervezetet 
használó tisztán kulturális érdekszövetségnek a tagja, a 
melyből, el kell ismerni, és ezt örömmel meg is teszik, 
nem veszett ki, hanem él az isteninek hite, de Krisztus 
istenségének a hite, sajnos, az már rég óta elpárolgó 
félben vagyon. 

A mit b. Vay M. a protestáns irodalmi társaságról 
mondott, arra, miután minap sokkal érdekesebb dolgokat 
hallottunk e tárgyra vonatkoztatva Kenessey Béla és 
Hegedűs Sándor ajkairól, semmi észrevételem sincsen. 
Annál nagyobb megütközést fog kelteni katholikus részről 
országszerte az, a mit a reformátusok feje a mult őszön 
tartott gönczi Károli-ünnepröl mondott. Annak idején mi 
erről a protestáns ünnepről megfelelő jelentést tettünk. 
Lapunk m. é. szeptember 20-iki számában bemutattuk 
Tisza Lajos gróf alakoskodását, hogv „a protestántizmus 
más vallásúak meggyőződését tiszteli és nem támadja", 
melyet azonban nyomban rá leleplezett ugyanazon a 
gyűlésen Szász K. „püspök", megüzenve nekünk katholi-
kusoknak a háborút, vagyis szórói-szóra — „összetartásra, 
közös munkára, közös harezra" buzdítván az egész pro-
testántizmust e hazában. Vájjon ki ellen akarhat a pro-
testantizmus Magyarországban „közös harczot" ? Az állam 
ellen ? Hisz az megtesz mindent, a mit tőle kívánnak. A 
hitetlenség ellen ? Hisz az hálás kegyelettel tiszteli a 
protestantizmust, mint dajkáját. A szakadárokkal szemben ? 
Hisz azok nem bánják, ha minden magyar protestáns 
lesz. A zsidók ellen? Hisz a szabadelvüség hirdetésében 
s a régi keresztény-katholikus szellem és rend szétbom-
lasztásában egy zsidó túltesz három protestánson. Ki ellen 
szól tehát a protestáns „közös harcz" riadója ? Nem szól-
hat, csak a katholiczizmus ellen. Es a dologban fele sem 
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tréfa-játék. A mit Tisza L. és Szász K. Gönczön tevének : 
azt a reformátusok agg feje konventi beszédében helye-
selte, azokért „az egész protestáns hitfelekezet nagy kö-
szönetét" nyilvánitá. Tehát az egész protestáns hitfele-
kezet „nagy köszönettel" követi a „közös harcz" riadóját 
a katholiczizmus ellen. Jó ezt nekünk tudni! De meddig 
fogunk még vagy tétlenkedni, vagy viszálykodni magában 
a veszedelem torkában ? ! . . . 

Most következik b. Vay Miklós beszédében a „prot. 
sorsjegykölcsön." A főgondnok ur authentice konstatálta, 
hogy „az eszme megteremtője" Tisza K., megvalósítója a 
katholikus Wekerle miniszter. Azt persze, hogy Wekerle 
katholikus, a prot. főgondnok ur nem mondja. Nekik elég, 
hogy az ő ügyöket katholikusok is szolgálják ; akár tudja 
aztán a világ, akár nem tudja, hogy azok lelkes, protes-
táns alapot teremtő katholikus férfiak — katholikusok-e 
vagy nem ? Beszédje további részében egy kis protestáns 
feleselés is előfordul a magyar államhatalommal szemben. 
Protestáns atyánkfiai t. i., ha valami nekik az állami 
intézkedésekből nem tetszik, bizony nem igen tetszik. 
Addig feleselnek az állammal, mig az enged, vagy időt 
ad nekik. Most például a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek az a rendelete, mely „a lelkészi és tanitói 
állomásoknak egyesítését általánosságban meg nem en-
gedi." b. Vay M. főgondnok utasítása szerint abban a 
sorsban fog részesülni, hogy a protestánsok nem tartják 
meg. Máris megkezdték ellene az alázatos felírást, a mely 
nem tágit addig, mig kívánsága nem teljesül. Furcsa em-
berek, igazán, azok a mi protestáns testvéreink ! Nekik 
gravamenjöknek, remonstrácziójuknak, kérni, követelni 
valójuknak mindig „muszáj" lenni. Például, — de ezt 
most b. Vay M. beszédének keretén kívülről vesszük be 
a discussióba,. — protestáns atyánkfiainak nine? tudori 
fokozatot osztogatni jogosított jogi tanintézetök. Az állam 
igen sok állami, sőt társadalmi funkezió, például ügyvéd-
ség elnyerésére tudori fokozatot kiván. Tisza K. a prot. 
konventen ugy vélte megoldandónak a dolgot, hogy en-
gedjen az állam ; legyen a tudori fokozat nem nélkülöz-
hetetlen qualificatio bizonyos állásokra, hanem csak 
kitüntetés. Miért ? Mert a prot. jogakadémiáknak egyfelől 
hallgatók kellenek, másfelől pedig ezek az akadémiák 
doktorokat nem szolgáltathatnak. Az is nevezetes eljárás 
a protestánsok részéről és százados tapasztalások fur-
fangja rejlik benne, hogy gravament, sérelmet, kívánal-
mat egyszerre többet szoktak kihirdetni és a kormányhoz 
felterjeszteni. A furfang ott rejlik, hogy sok gravamen 
nagy lármát csap : tehát a kormánynak legalább némely 
protestáns kívánalmat okvetetlenül teljesítenie kell; és 

t így a protestantizmusnak mindig van oka loyális hálál-
kodásra is, és marad a teljesítetlenül hagyott kívánalmak 
miatt elég oka elégedetlenségre, panaszra és duzzogásra 
is. hogy tartogassa híveiben és táplálja a folytonos előre-
törekvés és hóditásvágy izgalmát és élénkséget. Mi ma-
gyar katholikusok ezt nem értjük, nem tudjuk utánozni. 
Taktikusaink hiányzanak a politika terén. 

„Meg nem állhatom, hogy végezetül ide ne iktassam 
még b. Vay M. beszédéből azt a részletet, a hol a prot. 
„remény" dicsekvéssel hirdeti az ő fényes jövőjét kivált 
azf:rt, mert a katholiczizmus apostoli királyát Magyar-

országban a protestantizmus áradozó hálálkodással már 
„felséges koronás Védurunk"-nak hirdetheti. 70 évi tapasz-
talás után b. Vay M. ezt a prognosticont állítja elénk a 
„mindinkább haladó" protestáns „felvirágozás"-ról : 

„A mint az köztudomásu, nemcsak a sorsjegy-kölcsön-
böl remélhetjük immár egyházunk anyagi erejének maj-
dani növekedését, hanem nemes és szép Ígéretet bírunk az 
államkormány részéről is, hogy az eddigi államsegély a 
legközelebbi jövőben, egyházunk részére emeltetni fog : a 
mely által még inkább képesek leszünk egyházunk és 
hazánk iránt kötelességünket teljesíteni, szükségeinket 
fedezni ; s ha végre felséges koronás Védurunknak azon 
közel s távolban nem kis figyelmet gerjesztett fejedelmi 
felejthetlen szavait hozom utólagosan még itt emlékezetbe, 
melyekkel a közel múltban mindkét hitfelekezetü prot. 
egyházkerületek alkalom engedte üdvözlő küldöttségeinek 
méltóztatott sziveket hóditva válaszolni, részemről, ki 
immár 70 év óta vagyok ez időközben megannyi ese-
ményeket átélt egyházam szolgálatában s képes vagyok 
a multakat a jelennel összehasonlítani, teljes reménynyel 
nézek annak a többé el nem nyomható felvilágosodás biztos 
paizsa s az isteni gondviselés oltalma alatt mindinkábbi 
haladó felvirágzásának elébe." 

Gondolom, még nincsen olyan fa feltalálva, mely az 
égig nőne. A bábeli toronyról pedig, a mely szintén az 
égig akart felnyúlni, tudjuk, hogy abban maradt és 
szétomlott. 

Francziaország. A munka és a válságos társadalmi 
állapotok. 

Az imént Parisban tartott szocziálista-anarkhista 
kongresszus után önkéntelenül is ama korszak felé irányul 
tekintetünk, amely válságos jellegében leginkább hasonlít 
napjaink forrongásaihoz. E visszapillantás vajmi sok ha-
sonlatot talál a jelen válság és az 1848-diki forradalmak 
közt. Ugyanazon szenvedélyek dúlnak a tömegekben, 
ugyanazon izgatás hallatszik mindenfelől ; a népet láza-
dásra akarják birni a társadalmi rend ellen, és nyomorult 
szájhősök uralkodnak a munkások fölött, hogy őket 
„dynamit-forr adatomra" birják a vezetők személyes nagy-
ravágyásának kielégítése czéljából. 

A nép rászedésére alkalmazott eszközök szintén nem 
változtak. Erről könnyen meggyőződünk, ba például elol-
vassuk, amit Guizot, volt franczia miniszter 1849. január 
havában irt ; ez a jeles államférfiú bizonyára egy sort 
sem változtatna e vallomásán, ha a túlvilágról megjelenvén 
köztünk, a mostani társadalom állapotát venné szemügyre. 
Guizot akkor ezeket irta : 

„Mily végzetszerüségnél s szerencsétlenségnél fogva 
lett nra csatakiáltássá, a bonyodalmak forrásává ez a 
szó : munka, mely a modern polgárosultságnak oly dicső 
vívmánya ? 

„Ennek oka az, hogy e szó nagy és sajnálatos ha-
zugságot takar. Nem a munkáról, ennek érdekeiről s 
jogairól van szó amaz izgatásokban, melyeket neve alatt 
folytatnak Nem is a munka javára foly és fog fordulni 
a háború, mely a munkát zászlajára irta. Ellenkezőleg 

I csalatkozhatatlanul maga a munka ellen irányul az, és ez 
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ellen fog fordulni kimenetele. Csak tönkre teheti s le-
alacsonyíthatja. 

„Mint a családnak, mint a tulajdonnak, és mint 
minden dolognak e világon, a munkának is saját termé-
szetes és általános törvényei vannak. A különféleség és 
egyenlőtlenség munka s munka közt, munkások s mun-
kások közt, és a munka különböző eredményei közt, 
szintén e törvények közé tartozik. Az ész munkája mindig 
fölötte áll a kézi munkának. Descartes midőn Franczia-
országot fölvilágositá, Colbert, midőn jólétét megalapitá, 
fensőbb munkát végeznek mint azon munkások, akik 
könyveket nyomtatnak vagy akik a Colbert által párt-
fogolt kézművességekből élnek. Es munkásaink közt 
azok, akik értelmesek, erkölcsösek, dolgosak, munkájukkal 
jogszerűen jobb helyzetet szereznek maguknak mint azok, 
akik kevésbé értelmesek, lusták s kicsapongok. Végtelen 
az emberi feladatok s hivatások különfélesége ; a munka 
mindenütt feltalálható e világon ; megvan az a családatya 
házában, aki neveli gyermekeit s intézi ügyes-bajos dol-
gait : megvan az államférfiúi irószobájában, aki részt vesz 
országának kormányzásában, a biróság termében, hol 
igazságot szolgáltatnak, a tudós szobájában, ki tanit, a 
költő hajlékában, ki dalával elbájol ; megvan az a mezőn, 
a tengeren, a közutakon és a műhelyekben. Es mindenütt 
a munka minden nemei és a munkások összes osztályai 
közt a különféleség és egyenlőtlenség folyton megujuló 
és örökös; az értelmi tehetség, az erkölcsi érdem, a tár-
sadalmi jelentőség, az anyagi érték egyenlőtlensége egy-
aránt. Ezek természetes, kezdettől fogva fennálló, általá-
nos törvényei a munkának, amint az ember természetéből 
s helyzetéből folynak, vagyis amint azokat Isten bölcsesége 
megállapitá. 

„E törvények ellen irányul a harcz, melynek tanúi 
vagyunk. Ezt a termékeny hierarkhiát, melyet a munka kö-
rében az isteni akarat rendelkezései s az emberi szabadság 
cselekedetei állítottak, akarják eltörölni, hogy helyébe tegye-
nek . . . mit? . . . A munka lealacsonyitását s lerontását a 
munkálkodásnak és a munkásoknak egy színvonalra állításá-
val. Tekintsék csak közelről az értelmet, melyet a „munka" 
szónak e társadalomellenes háborúnak szokásos nyelvezeté-
ben adnak. Nem mondják azt, hogy az anyagi és a kézi 
munka legyen az egyedüli valóságos munka. Hébe-korba 
a tisztán értelmi munka iránt is áradozó hódolatot tanú-
sítanak. De feledik és a sötétben hagyják a különböző 
munkaágak nagyobb részét, amelyek a társadalmi réte-
gek minden fokozatában folytonos tevékenységben van-
nak ; egyes-egyedül az anyagi munkával foglalkoznak, ezt 
mutatják be szakadatlanul mint valóságos munkát, amely 
elől minden más munkálkodás elenyészik. Végül ugy be-
szélnek, hogy az anyagi munkával foglalkozó munkások-
ban fölkeltsék és ébren tartsék azt az érzelmet, hogy 
csak az ő munkájuk érdemli meg e nevet és bir jogok-
kal. Ekkép egyfelől lealacsonyítják a dolgok színvonalát, 
másfelől felköltik az emberek dölyfösségét. Es mihelyt 
magukról az emberekről van szó, ha már nem szólunk a 
munkáról, hanem a munkásokról, hasonló módon járnak 
el a lealacsonyitás utján. A munka minden jogát a mun-
kás elvont (abstract) minőségéhez kapcsolják, tekintet 
nélkül az egyéni érdemre. Ekképp a legközönségesebb 

munkát, az utolsót a . munkálkodás lépcsőzetén, veszik 
alapul és szabályul ; ennek rendelik alája vagyis ennek 
áldozzák föl az összes felsőbb munkafokozatokat, és eltör-
lik mindenütt a különbséget annak a javára, amely a 
legalacsonyabb s legkezdetlegesebb. 

„Vájjon ez teszi e, szolgálni, vagy csak megérteni a 
munka ügyét ? Vájjon ekkép előhalad-e, vagy csak eddigi 
utján marad-e polgárosodásunk nagy vívmánya, azon az 
uton, melyen a munka nagygyá nőtt és meghódította 
állását a társadalomban ? Ellenkezőleg nemde ez annyit 
tesz, mint megcsonkítani, lealacsonyítani, komprommittálni 
a munkát, megvonni tőle szép jogczimeit és való igazait, 
és ezeket fonák (abszurd) és szemtelenségük daczára aljas 
igényekkel helyettesíteni? Végül nemde annyit tesz ez, 
mint durván félreismerni és erőszakosan elcsavarni a ter-
mészetes tényeket, polgári társadalmunk való és lényeges 
elemeit, amely mindenkire nézve a törvények egyforma-
ságára és a jogegyenlőségre alapulván, bizonyára nem 
akarta eltörölni az érdemek sokféleségét, a hivatások 
különbségét, Isten e titokteljes törvényét ezen a világon, 
és az emberi szabadság ezen elvitathatatlan eredményét?"1) 

Ugyanezen hibába esnek ma azok, akik „a nép ba-
rátainak" adván ki magukat, tudva s akarva terjesztik a 
munka eme téves, s mondjuk ki, csalárd fogalmát azon 
czélból, hogy osztály-gyülölséget keltsenek. 

Valóban nem is tagadhatja senki, hogy a szoczia-
lista párt vezéreinek összes munkálkodása ellentmond a 
munka eme fogalmának, mert egyikük sem keresi anyagi 
vagy kézi munkával kenyerét. Hasonlóképp a szocziálista 
s anarkhista munkások gyűlésein vajmi kevés, sőt éppen 
semmi érzéket sem tanúsítanak ama munkás néposztályok 
iránt, melyek sem gyárban, sem műhelyben, sem bányá-
ban nem dolgoznak ; a munka rokkantjairól is alig van 
szó. A munkabér és a munkaidő kérdése úgyszólván má-
sodrendű szerepet játszanak már : az előtérbe politikai 
kérdéseket állítottak, nevezetesen az általános szavazatjog 
behozatalát, pedig Francziaország élő példája annak, hogy 
a suffrage universel teljességgel semmit sem lendített a 
munkások anyagi s társadalmi helyzetén, legfölebb azt, 
hogy két-három ember, kit a munkások bizalma képvi-
selői mandatumhoz segített, élvezi a honatyai javadalmat 
összes kisebb-nagyobb előnyeivel együtt. 

Belgiumban már dynamit-forradalommal fenyegetőz-
nek, ha az általános szavazatjog be nem hozatik ; miután 
az általános munkaszünetelés keresztülvihetetlen, sőt eset-
leg a munkaadók részéről meg fogják azt előzni azzal, 
hogy összes munkásaiknak fölmondanak és a munkát 
egy-két hónapra beszüntetik, azt találván, hogy előnyö-
sebb a biztosító társulatoknál minden eshetőségre biztosí-
tani ingatlanaikat és azután a munkásokat magukra hagyni. 

Mindakettő nem emberséges eljárás ; de mindkét 
esetben csak károsultak lesznek, miután bebizonyult, hogy 
az utóbbi időben történt munkabeszüntetések nem vezet-
tek czélhoz. 

Azért a tisztes munka kérdése csak valláserkölcsi 
alapon oldható meg véglegesen, amely egyedül képes 
biztosítani a munkások erkölcsi s anyagi érdekeit és ezek 
alapján a többi jogos kívánalmaikat. 

1) Guizot : De la démocratie en France. 86. lap. 
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KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 

Â katholikus tanitógyülés előkészitő bizottságának 
ülése f. hó 20-án. 

Az előkészitő bizottság tagjai ez alkalommal nagyobb 
számmal gyülekeztek össze értekezletre. A megjelentek 
soraiban ott voltak : dr Komlóssy Ferencz, a biz. elnöke, 
dr Kisfaludy A. Béla, a Szent-István-Társulat alelnöke, 
Lévay Imre, főgymn. igazgató, Schiffer Ferencz, pápai 
kamarás s a kath. képezdék érseki igazgatója, Dedek 
Crescens Lajos, lapszerkesztő, Molnár László, kath. ké-
pezdei igazgató, Gulyás Béla, kath. képezdei igazgató, 
Zelliger Vilmos, főv. káplán, Palkovich István haraszti 
r. k. néptanitó, Vörös Kálmán, igazgató-tanitó, Bazsanth 
Vincze, dunakeszi r. k. néptanitó, Cenner Lajos, fővárosi 
hitoktató, Walter Károly, tanitó és Gyürky Ödön a kör 
jegyzője. 

Megjelenésével tisztelte meg a bizottság ülését dr 
Steiner Fülöp, székesfehérvári püspök ur is, aki Bundala 
Mihály papnöveldei lelkiigazgató kíséretében jelent meg 
a „Kath. Körben", hol az értekezlet tartatott. A kör részé-
ről ít. Lévay Imre elnök a nagy számmal összegyülekezett 
tagoknak élén fogadta a püspököt, ki örömét fejezte ki a 
Kath. Kör fejlődése, haladása fölött s élénk érdeklődéssel 
tekintette meg annak helyiségeit. Majd ezután a kör 
tanácskozási termébe vonult vissza, kisérve az előkészitő 
bizottság tagjaitól, hol dr Komlóssy Ferencz mint a bi-
zottság elnöke üdvözölte a főpásztort, a bizottság tagjai-
nak legmélyebb háláját, forró örömét tolmácsolva eme 
nagy kitüntetés felett, hogy a bizottság körében meg-
jelenni kegyeskedett. Az elnök szavaira a püspök ur ő 
méltósága hosszabb beszédben válaszolt, mely eszméinek 
gazdagsága, lelkesedésének melege, szerető atyai hangja 
által a lelkesedés tüzét élesztette föl a bizottság tagjaiban. 

„Örömmel jött — úgymond a nagynevű főpásztor 
— a bizottság tagjai közé, hogy biztosítsa újra a bizott-
ságot élénk érdeklődéséről s lelkesültségéről a fontos ügy 
iránt, s hogy újra is alkalma van, körvonalozni elvállalt 
védői tisztének feladatát. E feladat : kérelmezni a nm. 
püspöki karnál, a kérelmező bizottsággal, mint Krisztus 
munkása, munkálkodni a bizottsággal a nagygyűlés elő-
készítésén. Hangsúlyozta újra, hogy ha a nagyméltóságú 
püspöki kar engedelmével a katholikus tanitók nagygyű-
lése létre jön, azt a nagyméltóságú püspöki kar védelme 
alá helyezzük. Lelkesítette a bizottságot, hogy eddig 
tanúsított kitartással és buzgalmával folytassa munkáját, 
s a leghatározottabb szavakkal buzditotta, hogy munká-
jukat a katholikus szellem lengje át mindenben. Kiemelé 
különösen a nmgu püspöki kar s annak joghatósága iránt 
folyton tanúsítandó tiszteletet s engedelmességet, a miért 
is, ha a nmgu püspöki kar valamely tagjának a bizott-
ságnak az orsz. kath. tanitógyülés érdekében felterjesztett 
kérelme meghallgatást nem nyer, tisztelettel hajol meg e 
főpásztori határozat előtt s tiszteletlenségnek tartaná e 
határozat birálgatásába bocsátkozni. Azon katholikus tan-
férfiakhal azonban, kiknek nmgu főpásztorai kegyes enge-
delmühet adtáh, lelhesült buzgalommal tartandja meg a 
czéljaiban oly áldásos gyűlést, melyen — mint reméljük és 
óhajtjuk — a katholikus tanitók kath. öntudata annyi 

buzditását, katholikus tanügyünk kath. szellem s a tudo-
mányos fejlődés tekintetében egyaránt annyi lendületet 
nyerend. Magától értetőnek jelenté ki ő méltósága s kath. 
kötelemnek, hogy a nagygyűlés határozatai a nmgu püs-
pöki kar bírálata s jóváhagyása alá bocsáttassanak. Krisz-
tus földi helytartójának, XIII. Leo pápa ő szentségének 
szavaiba foglalja össze a nmgu püspöki kar iránt teljesí-
tendő s általa eddig részletezett kötelmeinket : Sanctum sit 
episcoporum nomen, szent legyen előttetek a püspökök 
neve. Isten áldását esdi le a bizottság munkálkodására." 

A nagy hatást tett főpásztori szózat után Gyürky 
Ödön a biz. jegyzője olvasta fel a nyitrai egyházfő ke-
gyelmes leiratát, melyben a nagygyűléshez hozzájárul s 
arra főpásztori áldását adja ; bemutatta továbbá az egyes 
esperesi kerületek részéről érkezett csatlakozásokat, vala-
mint a kitűzött tételekre kidolgozott munkálatokat is. S 
evvel kapcsolatban bemutatta jelentését az eddigelé beér-
kezett csatlakozásokról, mely szériát eddigelé már 52 r. 
kath. tanitóegyesület és r. katholikus esperesherület nyilat-
kozott a kath. tanitók nagygyűlésének megtartása mellett 
s részben hozzá is szólt a kitűzött tételekhez. 

A bizottság ezután megválasztotta az egyes tételekre 
az előadókat, kik a hozzájuk intézett felszólításra azt 
elfogadni hajlandók voltak, valamint megállapította ama 
felhívás szövegét, melyet a bizottság a kath. tanítókhoz 
intézni fog, hogy azok a gyűlésen való részvételre jelent-
kezzenek. 

Az ülés bevégzése után ő méltósága a székesfehér-
vári püspök ur a tagok kitörő örömnyilvánitásai között 
hagyta el a Kath. Kört, soha nem feledhető, soha el nem 
muló emléket hagyva maga után minden kath. tanférfiu, 
minden kath. tanitó szivében e széles hazában mindenütt, 
kik olyan atyai pártfogót, olyan nagy szellemű, lelkes és 
lankadni nem biró támogatót boldogok bírhatni Székes-
fehérvár főpásztorának magas személyében. (M. A.) 

VEGYESEK. 
*** Szent Bernát születésének nyolcz száz éves for-

dulóját Francziaországban Dijon-ban f. évi junius 14., 15. 
s 16. napján ülik meg; 17-én Fontainesben, a szentnek 
szülővárosában lesz a tulajdonképpeni centenárium ; jun. 
18-dikán a czisztercziták fogják ott atyjuk emlékét megülni 
és remélik, hogy a világ összes cziszt. rendházai képvi-
selve lesznek ez ünnepségen. 

— Fölöttébb tanulságos esemény Bismarck hg országos 
képviselővé jelölése. Az egykor mindenható vaskanczellár, 
mondhatni a félvilágnak imponáló diktátor, mandátumot 
kérve absolut többséget nem kapott, hanem egy gyári 
munkás szoczialistával szűkebb választás alá került. Még 
ha többséget nyer is Bismarck, ily választás reá nézve 
kudarcz. 

— Köszönettel vettük a veszprémi egyházmegye ez-
idei Schematismusát. 

— Protestáns hivők és protestáns hitetlenek között 
nagy harcz tört ki Hamburgban. Nem rég vizsgálat volt 
egy lelkész ellen, a ki az eredeti bűnt tagadta. Legújab-
ban a hammerbrooki község orthodox hivei emeltek pa-
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nászt szabadelvű lelkészük ellen, mert ez 1891. márczius 
29-én a szent Tamás-templomban az egész húsvéti törté-
netet legendának jelentette ki. 

BéCS. Az itteni katbolikus-konszervativ pár t köré-
ben a parlamenti helyzet megitélésére nézve igen elágaz-
nak a vélemények. Mig egy töredék Hohenwart gróf 
vezetésével meg van elégedve, addig egy másik töredék 
ez ellen a „Graz. Volksbl t"-ban tiltakozik. Ez mélyen 
gyökerező elégületlenségre muta t a katholikus táborban 
— a valláspolitikai akcziókkal űzött végtelen huzavonák 
miatt . Gyakorlati értéke ezeknek a töredékes jelenségek-
nek nincsen ; miért mulasztották el a kedvező pillanat 
fe lhasználását? Ha ezek az urak néhány év előtt meg-
tet ték volna azt, a mi nekik ma oly közelfekvőnek látszik, 
némely siker elérhető lett volna. De mit akarnak elérni 
most ? Taaffe gróf helyzetének minden megnehezitése, a 
szabadelvűek malmára ha j t j a a vizet; hiszen már ma is a 
nélkül mindenki azt beszéli, hogy a jelenlegi állapotok 
utol jára is a liberálisok felülrekerekedésével fognak vég-
ződni. A katholikusoknak mindenek előtt arra kell 
törekedniük most, hogy a Hohenwart-klubb lehetőleg erős 
legyen. Csak igy lehet a jelenlegi helyzet súlypontját az 
ő helyén megtartani . Ehhez hozzájárul az, hogy nem igen 
valószinü, hogy a kath . képviselőknek alkalom nyilnék 
egyhamar jó akaratuk megfelelő módon való megvalósí-
tására . 

— Egy kis hidegvíz a protestáns nagyzás fejére. 
Minap hallottuk Hegedűs Sándor országgyűlési képviselő-
től a prot. írod. társulat ülésében elmondva azt, hogy a 
protestantizmus „a legelső rendű nemzeti hatalom." April 
20-án volt az Akadémia közgazdasági szakosztályának 
ülése. Ezen, Kubinyi Miklós, árvamegyei törvényhatósági 
bizottsági tag érdekes és tanulságos dolgokról szóló 
jelentést olvasott fel Árvamegye közgazdasági és közmű-
velődési állapotáról. A nemzetiségi viszonyokról szólva a 
„B. H." tudósítása szerint eképp nyi la tkozot t : „A róm. 
kath . papság valódi támasza a magyar nemzeti eszmének : 
óha j t j a a felolvasó, hogy ugyanezt majd egykor elmond-
hassuk az evangelikus lelkészekről is." Tehát kár a pro-
testantizmusnak — legelső rangú nemzeti ha ta lmat tu l a j -
donítani magának és annak. 

— II. Vilmos német császár a reformáczióról. Egy 
április 18-iki távirat szerint a berlini udvari palotában 
nagy ebéd volt, melyen a császár, császárné, Moltke gróf, 
Caprivi kanczellár és Pope tábornok is jelen voltak. Vil-
mos császár a nap jelentőségéhez mért beszédet mondott . 
A „Pro gloria et patr ia" jelszaván kezdte, majd á t tér t 
Lutherre , kinek megmondatot t , hogy nehéz utat tesz meg, 
de az ut hozzájárult éppen Poroszország nagyságához (!), 
melyet a reformáczió tet t erőssé. 18-adika egyáltalában 
nevezetes nap a porosz történetben. 18-ikán koronázták 
meg az első királyt, 18-ikára esett a német birodalom 
megalapítása, a lipcsei csata és a düppeli sánczoknak 
rohammal bevétele. Minden időben emez emlékezetes na-
pokat megelőzőleg is, a hadsereg volt az, mely sikereket 
vívott ki és megvédte a hazát. „Bizton remélem, — foly-

tat ta a császár — hogy ha ú j ra nehéz idők szakadnak a 
hazára, a hadsereg, megfelelve dicső hagyományainak, 
ú j ra megteszi kötelességét és ebben a meggyőződésben 
emelem poharamat önökre, a hadsereg jelenlevő képvi-
selőire." 

— Papi ájtatosság. F . hó 9-én tar tot ta a székes-
fehérvári egyházmegyei buda-bicskei alesperesi kerület 
közös gyónás- és áldozását Ettyeken. — Dr Steiner Fülöp 
megyés püspök körlevélileg rendelte el, hogy egyház-
megyéjének minden kerülete az alesperes által meghatá-
rozott napon és időben egybegyűljön gyónni és áldozni, 
ezt megelőzőleg pedig három napig a lelkipásztori teen-
dőkhöz képest szigorú lelki gyakorlatokat tartson. Meg-
jelölte egyszersmind az exercitiumok alatt követendő főbb 
elmélkedések elveit, valamint a közös á j ta tosság sorrendjeit. 
A nevezett kerüle t buzgó espereseinek sikerült ez alka-
lomra Riesz Gáspár jézustársasági atyát a gyóntatásra 
megnyerni, kinek társaságában megjelent dr Robicsek. a 
központi papnövelde praefektusa, egyetemi helyettes tanár 
is. (V. K.) 

— Átkos merényletet követett el Csermák Antal 
csizmadia Kanda István váczi kanonok ur ellen az ottani 
székesegyházban. A nyomorul t a miséjét éppen befejező 
kanonokra háromszor lőtt. A közszeretetben álló jótékony 
főpap három sebet kapot t koponyáján, de — Istennek 
különös kegyelme — mind a három ártalmatlan. A durva, 
dologkerülő merénylő a tet t lövések után golyót röpitett 
agyába s halva zuhant a kövezetre. Az áldott lelkű ka-
nonok ur jó tékonyságát igy hálálta meg az embertelen 
merénylő. A váczi szegények atyja — mint örömmel olvas-
suk — már jobban van ; az irgalmasok főorvosa kiszedte 
sebéből a golyót s pár hé t alatt teljesen felgyógyul. 

— A pápa évi költségvetéséről teljes kimutatást 
közölt e napokban a müncheni „Hist. polit. Blatt ." cz. 
folyóirat. Maga a pápai udvartartás 500,000 f rankba kerül 
és pedig ugy, hogy a pápa személye naponkint csak 5 
franknyi ellátást igényel. 

— Nincs annak semmi értéke, a hol a vallás csak 
eszköz. Igy, hiába vernek fel a muszka lapok oly nagy 
por t avval, hogy Szergius orosz czári nagyherczeg neje 
a protestáns vallásból a szakadár egyházba kívánkozik. 
Poli t ika az egész: az orosz czári család polit ikája, mely 
a szakadár vallást p rogramm-pont ja i közé vette fel, mint 
a pánszláv egység „szent" kapcsát." 

— A francziaországi katholikusok helyzetéről Sode-
rini gróf Rómában röpiratot adott ki e czimen : Consi-
dérations d'un Romain sur la conduite politique des 
Catholiques de France. Ez irat fejtegetései szerint a 
monarkhiának nincs kilátása Francziaországban, ellenben 
az országnak annál nagyobb szüksége van, hogy a kor-
mányzat állandósittassék. Szerző tiszteli a franczia mon-
arkhisták kegyeletét az ősrégi dinasztia iránt, de a mérleg 
másik serpenyőjében ama megszentelt kötelesség van, 
hogy a vallásüldözés véget érjen, ez pedig nem érhető 
el, ha a katholikusok a köztársaságot átengedik a vallás 
ellenségeinek, maguk pedig a monarkhiát nem képesek 
visszaállitani. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.N 
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Adalék a munkás kérdéshez. 
Nagyon megszívlelendőnek, mert arany igaz-

ságokat és követendő szabályokat tartalmazó 
czikksorozatnak találom a Religio 1889. II. fél-
évi 21, 22. és 23. számaiban foglalt „Figyelmet 
kérek! Megtartja-e társadalmunk a krisztusi sze-
retetet?" feliratú szemlélődést, A mélyen tisz-
telt tudós szerkesztő ur szavainak visszhangja 
gyanánt mondjuk: igaz,; „a föld népének a fel-
földön a tagositás következtében, mindenütt az 
országban az apró örökségek elkallódása követ-
keztében s a birtoknélküli munkásosztály és 
szolganépség körébe való tömeges lesülyedése 
nagy társadalmi bajunk." (22. sz.. 169. lap). E 
társadalmi baj folyománya, hogy valamint a fel-
földről Csallóközbe « és más termékeny rónára, 
ugy nevezetesen a mi vasvármegyei vendszláv 
vidékünkről több csoportban négy-öt ezeren ván-
dorolnak a szomszéd Zala és Somogyvármegyékbe, 
sőt a távoli Szlavóniába, egész közel Boszniáig. 
I t t junius és julius hónapokban mezei munkát 
végeznek, kaszálás és aratással akarják megsze-
rezni a földi megélhetés eszközeit, mire szülő-
földjük sovány, sziklás talaja vagy más körül-
mény nem nyújt elégséges módot. Szánalomra 
mélifó a jelenet, amint 24-től egész száz főnyi 
seregek 15 éves koruaktól kezdve távoznak ha-
zulról jó reményekkel telve, élőkön az arató 
gazdák, másképp pallérok, és augusztus elején 
haza jönnek — némelyek üres zsebbel és mar-
dosó lelkiismerettel. 

Sok munkás előlegképen kiveszi járandósá-
gát, és ezzel is okot szolgáltat a pallérnak ke-
gyetlen bánásmódra. Ilyennek nevezem, midőn 

legtöbb helyen az arató gazdák égbe kiáltó szit-
kok közt reggeli 3—4 órától kezdve egész esti 
10 óráig nemcsak köznapokon, hanem vasárnap 
és ünnepeken, még Űrnapján is, kényszeritik 
dolgozni a védtelen munkásokat. Azok a munka-
tisztek, kiket Farao renclele, hogy Izrael népét 
nehéz munkával sanyargassák, bizonyára kegye-
sebb sziviiek lehettek, mert nem olvasni rólok, 
hogy káromkodásokkal is zaklatták volna mun-
kásaikat, mint a mi arató gazdáink. (Mózes II. 
k. 1, 11.) Tehát i t t is láthatjuk, hogy társadalmi 
bajunk nem csupán has, hanem főkép szivkér-
dés. Vannak munkások, kik elutazásuk előtt és 
visszaérkeztökkor meggyónnak, szent áldozáshoz 
járulnak és szent misét ajánltatnak fel ma-
gokért. 

Igaz, egy napilapunk is beismeri, hogy — 
midőn rendkivüli parancsoló szükség kivánja — 
a tavaszi és nyári ünnepek sehol sem respektál-
tatnak teljesen. Tudvalevőleg ily esetben a lel-
kiismeretes hivő kér és kap engedélyt lelkipász-
torától a szolgai munka végzésére. De nekem 
biztos tudomásom van arról, hogy a szombat-
helyi püspöki uradalmakon Zala-Egerszeg és 
Nova táján, a Jézus-társaság birtokán Kaporna-
kon és Tarányi uraság birtokán szintén Zalavár-
megyében semmi szin alatt meg sem engedik, 
nemhogy parancsolnák vasárnap és ünnepeken a 
mezei munkát, sőt a kapornaki jószágkormány-
zóság ily napokon isteni tiszteletre küldi, ha 
kell, kergeti a munkásokat, és az arató gazdák-
kal kötött szerződésben ily kikötést is szerepel-
t e t : „Valahányszor a munkások közül valaki 
káromkodik, vagy illetleneket beszél vagy éne-
kel, a vállalkozók mindannyiszor tiz forinttal 
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lesznek megbüntetve." Több ilyen Isten és fele-
barát i ránt szeretetet gyakorló uraságot is fel-
tételezek, de a legtöbb helyen a munkások vagy 
az arató gazda kényére vannak hagyva, vagy a 
munkaadó uraság által az ünnep és vasárnap 
megszentségtelenitésére kényszerítve. — Tudom, 
vagy legalább hinni szeretném, hogy ott, hol 
szegény vendszláv népünket ily sanyarú igába 
fogják, a lelkipásztorok Krisztustól parancsolt 
felebaráti szeretettől át vannak hatva, és szivök 
a mienkkel együtt vérzik azon szomorú tapasz-
talat fölött, hogy világi törvényhozásunk két-
szeres rendelkezése csak irott malaszt. Ugyanis 
az 1868. évi Lil i . t.-cz. 19. §. szerint „vasárna-
pokon minden nyilvános és nem elkerülhetlenül 
szükséges munka felfüggesztendő." Az 1879. évi 
XL. t.-cz. 52. §. pedig ezt rendeli : „Aki az 1868. 
LIII. t.-cz. 19. §-nak az ünnep és vasárnapokra 
vonatkozó intézkedését megszegi: 100 frtig ter-
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő." 

Egy plébános. 

Nemzetközi tudományos katholikus kongresz-
szus Parisban. 

Páris, ápril hó elején. 

III. 

Szakosztályok tárgyalásai. 
1. szakosztály: 

Vallások tudománya és történelme. 

Elnök: Lamy praelatus, a brüszeli tud. akadémia 
tagja. Alelnökök: Allard Pál, de Broglie áldozár, párisi 
kath. egyet, tanára. Titkár: Beurlier, párisi kath. egyet, 
tanára. 

April 2-án reggel. Msgr Lamy, a brüsszeli kir. 
tudományos akadémia tagja elfoglalja az elnöki széket és 
üdvözli a tagokat. Ugyanő értekezést olvas a szirus iro-
dalom előhaladásáról a XIX. században ; utána Kühne 
tanár Würzburgból fölolvasást tart a sz. atyák műveinek 
ujabb kiadásáról a hittudomány tanulóinak használatára ; 
végül Delattre atya, afrikai misszionárius és a franczia 
akadémia levelező tagja értekezik Karthago keresztény 
epigrafjáról. A fölolvasásokhoz megjegyzéseket fűztek 
többen, köztük Graffin párisi tanár, Broglie abbé stb. 

Az esti ülésben Broglie abbé elnököl, később Lamy. 
Loisy abbé, a párisi kath. főiskola tanára fölolvassa dol-
gozatát Ninive és Babylon isteneiről, melyhez hozzászól-
nak az elnökön kivül, Kernaëret, angers-i egyetemi tanár 
s mások. Végül Broglie abbé értekezést olvas föl a szen-
tély egységéről Israelben. 

April 3-án Baumar, sz. Benedek-rendi atya Mared-
sous-ból fölolvasást tart a Mikrologos szerzőjéről; utána 
báró Carra de Vaux értekezést olvas e czim alatt : Gaz-
zali arab bölcselő munkálata a vallási tudományok meg-

újításáról. A fölolvasó többek fölvetett kérdéseire még 
bővebb magyarázatokkal szolgál, mire az ülés véget ér 
Roussel abbé következő dolgozatával : A megtestesülés 
tana a Sagliavata-Parâna szerint. 

April 4-én reggel Boardais abbé Angers-ből ismer-
teti a kosdins-i ős-héberek (proto hébreux) könyvét ; 
utána Coldre hittérítő atya felolvassa dolgozatát a szu-
csuen-i só-bálvány istenekről ; végül Graffin, a párisi 
kath. egyet, tanára értekezik e czimen: Abraham-bar-
Liphé és a nesztoriánus liturgia. 

Az esti ülésben ismét Lamy elnökölt. Ansault föl-
olvassa munkálatát a kereszt iránti tiszteletről Jézus-
Krisztus előtt. Ennek fejtegetéseit megtámadják Broglie 
abbé, Beurlier, Müller, Bussay, Kurt és Lerebourg. Ezután 
Antonini értekezést olvas a khinai Csang-ti és Tien felől, 
melyhez Coldre hittéritő megjegyzéseket csatol. 

April 6-án d. e. tartott ülésben Van den Gheyn 
atya elemezés alá veszi Peysson abbé munkáját a vallási 
tudományok jelen állásáról és ajánlja a katholikusoknak 
a vallások történetének tanulmányozását, egyúttal pedig 
az ezzel foglalkozó szemle (Revue de l'histoire des Reli-
gions) támogatását. Utána Rillet abbé értekezik a kar-
thágói Basilica majorum-ról ; végül Beurlier abbé olvassa 
Robion dolgozatát a régi Egyiptom theologiájáról. 

Az esti ülésen Broglie abbé elnököl. Busson abbé 
értekezése, a Kabala egyiptomi eredetéről, vitát idéz elő, 
melyben az elnökön kivül részt vesznek Vacant, Bourdais 
és a felolvasó. Azután Broglie abbé előadja Izrael szen-
télyének egységéről irt dolgozata következtetéseit, melyek-
hez észrevételeket tesznek : Loisy, Brucker, Batiffol, 
Bourdais és Vacant. Báró Carra de Vaux ismerteti Moor 
abbé értekezését a királyok második könyvének időszá-
mításáról. Végül az elnök összegezi Van den Gheyen 
munkálatát a vallás definicziójáról aqu. szent Tamás 
nyomán. 

A vallástudományi és történelmi szakosztályok együt-
tes ülést tartottak ápril 3-án este, melyen Batiffol föl-
olvasta lampsacusi sz. Partheniusz életrajzát, aki ariánus 
lett volna. Ezután Lamy kiemeli, mily szükséges volna 
az igazhitüség érdekében közzétenni a szentek életrajzát 
oknyomozó alapon és fölemlíti sz. Jacobit életrajzát, mely 
a British Muzeum kézirataiból állíttatott össze. Beurlier 
ismerteti ezután az értekezést, melynek czime : A császárok 
kultuszának nyomai Byzanczban az ikonoklaszták viszá-
lyának korában. De Smedt atya végül felolvassa munká-
latát a keresztény egyházak szervezetéről a III. százév 
közepétől a vallási béke létrejöveteleig, különösen a 
presbyterialis hatalom fejlődéséről Decius üldözésétől 
kezdve. 

2. Szakosztály: 

Bölcselettudomány. 
Elnök: Dornet de Vorges, volt miniszter. Alelnökök: 

Bach, müncheni egyetemi tanár ; de Margerie, lillei egyet, 
tanár, Kiss, szerkesztő Budapesten. Titkár: Buisson, pap-
növ. hittanár. 

April 2-cin reggel Huit értekezést olvas a jelenkori 
bölcseleti szótárról, melyben kifejti a hátrányt, mely a 
különböző szerzők által használt kifejezések egymástól 
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elütő értelmebői keletkezik. Utána Carie áldozár Dalmát-
országból felolvassa Petrich tudor munkála tá t a szép 
meghatározásáról . Majd Duquesnoy abbé értekezik az 
Isten léte bizonyítékainak egységéről, mely élénk meg-
jegyzésekre adott a lkalmat Gardair, Margerie, Vacant 
abbé, Gayraud, Martin s másoknak. Elnök végül röviden 
ismerteti a meg nem jelenhetet t Monchamp abbé bekül-
dött dolgozatát, mely u tmuta tás t tar talmaz, miként kell-
jen az apologetikában az Isten létéről szóló különböző 
bizonyítékokat használni. 

Az esti ülésben a bölcseleti szakosztály egyesülve 
tárgyal t a tudományok osztályával. JBultiot atya érteke-
zése k imuta tni igyekszik a vegytani elméletek tökéletlen-
ségé t ; ezek szerinte nem magyarázzák meg a mély átala-
kulásokat, melyeket a vegyi összetételekben észlelünk. E 
fej tegetéseket megtámadja Wits, a vegytan tanára Lille-
bol, aki kijelenti, hogy a vegyi elméletek nem alapulnak 
föltevéseken, hanem tényeken. Poulain, J . t. atya és 
tanár Angers-ben, megjegyzi, hogy a vegyi átalakulások 
talán nem oly mélyek s teljesek, mint hiszik, és szóló azo-
kat könnyen megmagyarázhatná, ha a parányok csoportosu-
lásának bizonyos vonzó és visszataszító erőt tu la jdoní tunk. 
Er re élénk vita indult meg, melyben Bultiot, Wi tz , 
Poulain, Broglie, Lapparent stb. részt vettek. — Ezután 
Braig t r Wür t t embergbő l értekezik az anyag szerkezeté-
ről. Miután kifej tet te az asztronomia, fizika és vegytan 
tanításait az anyagról, kimutat ja , hogy e tudományok 
csak az anyag ál lapotát ismertetik, a természetéről az 
utolsó szó a bölcseletet illetvén. 

Ápril 3-án d. e. ta r to t t ülésben Mortals abbé, a 
toulouse-i kath. egyetem tanára felolvassa dolgozatát a 
kötelesség eszméjének összhangzásáról a boldogság esz-
méjével a keresztény erkölcstanban. A helyesléssel foga-
dott előadás után elnök összegezi Biglnelli turini tanárnak 
értekezését az erkölcs legfőbb elvéről. Ezután fölolvassák 
latin nyelven Notier An ta l dolgozatát a szabadságról e 
czim alatt : Libertás arbitri i et legalitas humanarum 
actionum ; melyet nyomban követ Be Margerie fölolvasása 
francziául ugyanazon tárgyról , melyben előadja aqu. sz. 
Tamás elméletét, de azt hiszi, hogy ebben hézag van, 
mert nem magyarázza meg eléggé a megtámadot t akarat 
ál lapotát a kötelesség és az érzéki vonzódás közt. E fölött 
érdekes eszmecsere fejlődik ki, melyben résztvesz Turi-
naz, nancy-i püspök, d 'Hulst , Caric áldozár, Vacant, 
Gardair és Martin. 

April 4-én d. e. a szakosztály meghal lgat ja Blanc 
áldozár értekezését, melyben k imuta t ja egy bölcselet-tör-
téneti szótár szükségét, mely részrehaj lat lanul szerkesz-
tetvén nem hamisítaná meg a skolasztikus bölcseletet. 
Utána Farges abbé fölolvassa tanulmányát az észrevevés-
ről, észlelésről, (perceptioról) sz. Tamás szerint. Az ülés. 
végén a következő két kérdés fölött vita támad, melyben 
részt vesznek : Gardair, Margerie, Duquesnoy, De Vorges, 
Valiét, Sauvé ; és pedig : 

1. Föltétlenül szükséges-e föltételezni egy anyag nél-
küli alanyt az érzelem minden nevére ; és 

2. Meg kell-e engedni, hogy az ismeret (öntudat) 
csak az érző alany egy egyetlen tényéből (érzetéből) ered, 

anélkül, hogy ez a tárgy és alany közös tényének (érze-
tének) eredménye lehe tne? 

April 6-án d. e. Broglie abbé hosszabb fejtegetésben 
k imuta t ja , hogy a modern bölcseletnek az a nagy baja, 
hogy könnyedén elsiklik legjobban megállapított termé-
szeti meggyőződéseink fölött . Ér tekező megengedi, hogy 
eme meggyőződések nem mind változatlanok, de azt kí-
vánja, hogy tisztelettel viseltessenek irántuk, és hogy 
azokat csak erős bizonyítékok alapján módosítsák. E r r e 
többen hozzászólnak kezdetleges ismereteink bizonyossága 
czimén, mint Turinaz püspök, msgr Sauvé, Vacant, De 
Vorges, Duquesnoy, Huit , Pernot , Deshayes. Ezután Kiss, 
a szent-István-társulat igazgatója felolvassa latin nyelven 
értekezését a végtelen mennyiségről, melyhez megjegyzé-
seket füz Broglie abbé és Geyrand atya. Végül Gardair 
szól az elégséges ész elvéről, melyhez észrevételeket tesz 
Margerie, Gayrand és Farges. 

D. u. a szakosztály más osztályokkal egyesülve 
hal lgat ta Leftvre, louvaini orvos-tanár munkája egy 
részének fölolvasását az élettani (physiologiai) átörök-
lésről ; mire élénk vita keletkezik, melyben részt vesz 
d 'Hulst , Fer randet orvostudor, ki maga is nagyszabású 
munkát irt a szülőktől gyermekeikre átszármaztatot t 
betegségekről s haj lamokról ; az általános vélemény az 
vala, hogy bármi ly legyen e kérdés megoldása, a társa-
dalom s az egyház törvényei fentartandók. Ezután Valiét 
abbé fölolvassa értekezését az átöröklésről bölcseleti látó-
pontból, melyben k imuta t ja , hogy az átöröklés csakis 
csirákat származtat át és mivel a csirák gyakran, ha nem 
is mindig, elfoj thatok, az átöröklés nem mindig végzetes, 
hanem orvosolható és leküzdhető. 

„Kasznár uram tehene." 
Bizonyos komáromi urak figyelmébe ajánlva. 

Komárom, 1891. ápril 10-én. 

Lélekszakadva fu t be a paraszt a kasznár ur udva-
rába és odakiált az épp ott álló kövér kasznár úrhoz : 
„Jaj , ja j , teins kasznár ur, keresztüldöfte a tehenem a 
kasznár u r é t ! " „No meg is fizeted!" — szól vissza he-
vesen a kasznár. »Vagy mit is mondok?" — feleié a 
paraszt, — „teins kasznár uram. a kasznár uré döfte át 
az enyémet!" — »Ugy, az már más!" —válaszo lá heve-
nyében az igazságos kasznár ur. 

Lássuk ezen anekdotát a valóságban. 
A hazai reformátusok gyűléseznek Budapesten, v. i. 

a magyar nyelv nagyobb dicsőségére „konventet" tar-
tanak. 

Ezen gyűlések egyikén tegnap, Tisza Kálmán urnák, 
a volt miniszterelnöknek — akihez az általok imádott 
honi törvények iránt való tiszteletlenségnek ugyancsak 
még gyanúja sem férhet — elnöklete alatt azt határoz-
ták, hogy a vall. közokt. miniszter urnák f. évi január 
17-én 32661. sz. a. kelt rendelete ellen, mely elti l t ja azt, 
hogy a lelkészi és tanitói állomások egyesittessenek, da- . 
czára annak, hogy a miniszter ur haj landónak nyilatkozik 
„esetről-esetre, a főhatóság előzetes felterjesztése alapján, 
a szükséghez képest, az engedélyt megadni a lelkészi és 
tanitói állomások ideiglenes egyesítésére, daczára — mon-

34* 
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dorn — ennek, föliratot intéznek a miniszter úrhoz, meg-
kérvén benne, hogy a telkész-tanitói állások engedélyezése 
körül kevésbé szigorúan járjon el, vagy ha ezt a törvény 
keretében nem tehetné, k e z d e m é n y e z z e a törvénynek 
oly érte lmű megváltoztatását , hogy a szükségből már 
létesitett ilyen lelkész-tanitói állások tovább is fentarthatók 
legyenek 

Es ezen semmiféle józan elméjű ember sem ütközik 
m e g ; mert hiszen ha valakinek fá j valamije, bátran fel-
kiálthat, hogy „ ja j !" és folyamodhatik orvoshoz. Éppen 
ezért egy katholikus sem fog találkozni széles e hazában, 
ki református atyánkfiai fentebbi tényét tiszteletlenségnek, 
vagy lázadásnak bélyegezné. 

Csak egy a bökkenő, és ez az, hogy mihelyt a ka-
tholikusok hasonló tényéről van szó, azonnal megbicsak-
lik és bukfenczet hány még „méltóságos" fejekben is a 
logika. 

íme, ott ült ama konventben Beöthy Zsigmond 
nyűg. kir. táblai tanácselnök ur ő méltósága, aki, midőn 
a mi apát urunk a mult májusban nem is annyit kért , 
mint amennyit most kér a reform, konvent, hanem csak 
azt indítványozta, hogy írna fel a városi közgyűlés a mi-
niszter úrhoz és kérné őt, függesztené föl febr. 26-iki 
hirhedt rendeletét legalább addig, mig a katholikusok 
választ kapnak Rómából , visszaborzadt még ama gondo-
lattól is, hogy a közgyűlés ilyen „tiszteletlenséget" (ipsis-
sima verba !) — már t. i. olyat, hogy egy min. rendelet 
ellen felir jon — kövessen el. 

E borzadályát meg is ismételte akkor és most . . . 
most . . . a ref. konventen ? . . . hallgatott, fejével bólint-
gatot t , mindent jóváhagyott . Hol van itt, drága méltósá-
gos uram, a logika, a következetesség, s az ön által oly 
nagy garra l és pathossal hirdetet t törvényt iszte le t?! Mért 
nem kelt fel és mért nem emelt óvást a konventben is, 
mint tet te ezt azon májusi városi közgyűlésen, ha elve és 
meggyőződése az, hogy „tiszteletlenség egy min. rendelet 
ellen felirni !" Nemcsak a „mendacem," de „a jus tum et 
tenacem propositi v i rum" is oportet esse memorem, v. i. 
nemcsak a hazugnak, de az igaz és elvszilárd férfiúnak is 
hü emlékező tehetséggel kell birnia, hogy ne üsse arczul 
és ne döntse halomra egyik cselekedetével a másikat. 

No de még czifrább dolgok is történteuek hires 
Komárom városában. 

Mult szeptemberben, ugyancsak annak kifejezésére, 
hogy fá j nekik valami és hogy orvoshoz folyamodjanak, 
merészkedtek it t a katholikusok -— a szegény páriák — 
hitközségi közgyűlést hirdetni, amelynek tárgya, csakhogy 
a miniszter ur egy más rendeletére vonatkozólag, majd-
nem szórói-szóra egyezett a ref. konvent tegnapi határo-
zatával, v. i. az vala, hogy intézzen a közgyűlés kérvényt 
a miniszter úrhoz, hogy az „kezdeményezze a törvény-
czikk (t. i. az 1868. 53. t.-cz. 12. §-ának) oly értelmű 
megváltoztatását, mint amilyen az a szomszéd Ausztriá-
ban, kevésbé levén az sérelmes a katholikusokra, mint a 
mienk." 

Látni és hallani kellett volna azt a felháborodást, 
melyet ez a közgyűlésre szóló felhívás keltett . Bizonyos 
urak — ha nagyon kívánják, neveiket is szivesen közzé-
teszszük — valóságos hajszát csináltak a dologból. Lár -

máztak, majdnem tüzet kiál tot tak, kevésbe mult, hogy 
félre nem veret ték a ref. eklézsia harangjai t . Kizavarták 
a kathol ikusokat a megyeház nagyterméből, hol addig, 
éveken át, közgyűléseiket tar to t ták ; terrorizáltak, min-
denfelé hangoztatván, hogy aki ama közgyűlésen részt-
veszen, lázadó, forradalmár , nem bará t ja a királynak, 
törvénynek, kormánynak, stb., elannyira, hogv a hivatal-
nokok s egyéb a kormánytó l függő egyének nem is mer-
tek a gyűlésen megjelenni, és mindez ugyanazon dologért 
tör tént vala, amiért most — midőn azt nem a katholiku-
sok, hanem reformátusok cselekszik — egy levélke sem 
mozog és — egészen rendén, jogosan — senkinek egy 
hajszála sem görbül meg. 

Hát nem való-e az, hogy hitvallás szerént osztályoz-
zák Magyarországon a po lgá roka t ? ! Nem igaz az, hogy 
kettős a mérték, s ami szabad a reformátusnak, nem sza-
bad a katholikusnak ? ! N e m szükkeblüek-e azok, kik oly 
fennen kérkednek azzal, hogy ők nem „felekezetiek?!* 
Nincs-e a szó szoros értelmében proskribálva nálunk a 
katholikus és eltiltva még attól is, hogy „ ja j"- t kiál thasson? 

Feleljenek erre azon bizonyos komáromi urak, akik 
ily képen értelmezik a „vallási türelmességet." 

De ha már benne vagyunk a rekrimináczióban, legyen 
szabad a katholikusok ama kíváncsiságának is kifejezést 
adnunk, hogy mikor fogja már a komáromi tisztelt „püs-
pöki titkár ur" azon közjegyzőileg hitelesített aláírásokat 
produkálni, amelyeket tőle a mi apát urunk négy hónap-
pal ezelőtt követelt és amelyeket illetőleg azt ir ta felőle 
a lapokban, hogy mig azokat fel nem mutat ja , kijelenti, 
hogy „szavaiban az igazság hajótörést szenvedett." 

Eddig csak vártunk, mert azt hi t tük, hogy a jó 
„püspöki t i tkár" ur nagyon el van foglalva udvarlással; 
de miután most már házasságán túlesett, kissé gyanúsnak 
tűnik fel hallgatása előttünk, s félünk, hogy a mi apát-
urunk, aki nem igen szereti a félmunkát, elveszti türelmét 
és még utóvégre is azt találja kisütni, hogy a t. „püspöki 
t i tkár" ur — tisztesség szóval mondva — füllentett. 

Minthogy a páriáknak és rabszolgáknak nincs nevök, 
hanem csak a kaszt és bélyeg szerént osztályozzák őket, 
hát nevem helyett én is csak kasztomat és bélyegemet 
biggyesztem ide, jóllehet büszke vagyok reá, hogy lehetek 
Isten kegyelméből x ) Katholikus. 

EGYHÁZI OKMÁNYTÁR. 
Leo PP. XIII. 

Universis Christifidelibus praesentes Litteras inspecturis 
salutem et Apostolicam Benedietionem. 

Gratus quidem et jucundus accidit Nobis nuncius 
singulari animi ardore ab universo Carmelitarum Escal-

x) Világos ezen közleményből, bogy a komáromi protestánsok 
egészen más mértékkel mérnek maguknak, és mással a katholiku-
soknak : de igy tesznek ők mindenütt ! Mindenfelé csak azt han-
goztatják : hogy ha akarják is a katholikusok a törvénymódosítást, 
mig az meg nem lesz (tudják : hogy a jelen minisztérium alatt az 
a dicső modern parlamentaris felfogás szerint lehetetlen !) „meg 
kell azt tartani !" — Mît szólnának hozzá : ha türelmesb eleink a 
„Lutherani comburantur /u-féle elvhez, mert az törvény volt, hiven 
ragaszkodva, se módosítását, se enyhitését lehetségessé sem tették 
volna?! Persze „ez már más!" — mondanák ők a „kasznár" úrral. 

A beküldő. 
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ceatorum Ordine sollemnia apparar i ad recolendam me-
móriám Sancti Ioannis a Cruce qui primus ejusdem Ordi-
nis Professor alter merito Parens nuncupatur , tert io 
exeunte saeculo ex quo solutus corporis vinculis ad coele-
stium sedes avolavit. Aequum sane est gra toque animo 
non minus quam pietati maxime consentaneum, ut ab iis 
honores singulares habeantur sanctissimo viro, qui labore, 
doctrina, operosa sedulitate egregia de eodem Ordine 
meruit , illumque clarissimarum virtutum splendore illu-
stravit. Siquidem post saecularia solemnia ob memóriám 
Sanctae Teresiae Carmelitarum Excalceatorum familiae 
matris et magistrae oppor tuna quidem oblata est occasio 
celebrandi haud multo post festum centenárium Sancti 
Joannis a Cruce. Sic non longo temporis intervallo qui 
jam Sanctae Yirgini Legiferae socius operis extitit, a tque 
in mysticae theologiae arcanis scripto explicandis aeque 
ac illa divinitus instructus eorumdem honorum fit par t i -
ceps. Nos vero spem optimam fovemus fore ut ejusmodi 
sollemnia non vacua fu tura sint f ructu Christifidelibus 
omnibus ac praesertim Carmelitis, qui beato ex familia 
sua caeliti honores cum detulerint, in cogitationem facile 
deducentur vir tutum praestantissimarum, quibus Ille quoad 
vixit ceteris in exemplum praefulsi t . Ex iis virtutibus 
libet, hac praesert im tarn adversa Ecclesiae ac religiosis 
familiis tempestate, memorare admirabilem Sancti Joan -
nis a Cruce patientiam cum invicta constantia coniunctam. 
Gravissimis enim molestiis asperrimisque aerumnis ita 
vexatus assidue fuit et afflictus ut vere Crucis habere 
nomen et onus sufferre visus sit. Easdem tamen tarn 
patienter atque ea voluntate pertuli t , ut hoc unicum suis 
laboribus proemium expetierat nimirum pati et contemni 
pro Christo. Quapropter cum haec saecularia solemnia 
quum Christianis omnibus tum praecipue Carmelitarum 
familiae non parum Deo adiuvante sint profutura , ad 
augendam eorum celebritatem quae a Nobis ex Ecclesiae 
thesauro petita sunt munera l ibenter conferimus. Yotis 
igi tur et precibus Procurator is Generalis Carmeli tarum 
Excalceatorum nuper ad Nos admotis benigne adnuentes, 
omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui 
t r iduanae supplicationi, quae in Ecclesiis Carmeli tarum 
Excalceatorum a die vigesima secunda mensis Novembris 
ad diem decimam quar tam mensis Decembris inclusive ex 
concessu Nostro est habenda, devote interfuer int , et uno 
ex tribus diebus supplicationis cuiusque fidelium arbitrio 
sibi eligendo vere poenitentes et confessi ac S. Commu-
nione refecti Ecclesiam, in qua festum agitur , visitaverint, 
ex ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum 
extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Eccle-
siae ^xaltatione pias ad Deum preces eifunderint, quo 
die p raefa torum id egerint, plenariam omnium peccato-
rum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer 
in Domino concedimus. Iisdem vero Christifidelibus corde 
saltem contritis quolibet die praedictae supplicationi de-
vote adstiterint, et, ut supra dictum est, oraverint, septem 
annos, totidemque quadragenas de iniunctis eis sen alias 
quomodolibet debitis poenitentiis, in forma Ecclesiae con-
sueta relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias, 
peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes 
etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate 

coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii 
applicari posse indulgemus. Praesentibus hoc anno tan-
tum valituris. Datum Romae apud Sanctum Pe t rum sub 
Annula Piscatoris die IV. Mártii MDCCCXCI. Pontif icates 
Nostr i Anno Decimoquarto. 

L * S. M. Card. Ledochoivski, 
Concordat cum originali. 
Romae die 7 Martii 1891. 

Fr . Bernardinus a s. Teresia 
Procurator Generalis 0. C. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
A győri egyházmegyéből , ápril 24. A kath. hitélet 

mezejéről. — 
Régen volt, hogy először hallot tam az olasz köz-

mondás t : „Fare , fare: non parlare(tenni, tenni, ne 
beszélni) ! Ki meri tagadni, hogy e 4 szó nagy igazságot 
mond. A kath. kérdések megoldásának az ú t já t ezek 
muta t ják . Örömmel je lenthetem, hogy egy-két nyoma-
tékos „fare" tör tént ná lunk ; buzdításul és vigasztalóul 
jegyzem föl. 

E napokban temet tek Mosonyban Ostermeier nevii 
agglegényt, ki mintegy másfélszázezernyi vagyonának áta-
lános örökösévé egy ottan alapítandó, apáczák gondozására 
bizandó s kizárólag a helybeli plébános vezetése alá 
helyzendő kisdedóvót tet t . A különböző legatumok (ezek 
közül ju t a templomnak, a leendő kath . népiskolának, 
stb.) levonásával marad az óvó számára egy emeletes ház, 
24 hold föld, és cca 40,000 f r t . 

Legényegyletek mindaddig nem igen ju tnak zöld 
ágra, mig saját házba nem ju tnak . Ezt belátva a győri 
egylet gondnoksága már évekkel ezelőtt megkezdte e 
czélra a gyűj tés t . Összejött csippen-csöppenkint mintegy 
10,000 f r t . A mult deczemberben igen kedvező helyen 
fekvő három szomszédos ház kerül t eladóra. A szemes 
elöl járóság a lkuba lépett és 19,000 f r ton megvette mind 
a há rma t s f. é. októberben a győri egylet „haza" mehet. 
Lesz persze még kiadás, épités, adósságtörlesztés. Hanem 
a „fare, fare" majd csak erre is rásegít i az egyletet. 

I tem. Több mint 150 éve okta t ják a győri polgárság 
kis leányait a győri sz. Orsolya-rendi apáczák. Azonban 
az idők haladtával szük lett az iskola, rozoga az épület : 
az iskola-palotákat óhajtozó hatóság becsukással fenyegette 
az iskolát. Epi teni kell ! Könnyű építeni, ha van hozzá 
pénz ! A szegény apáczák honnan vegyenek ! Kapja magát 
három lelkes férfiú és „faré"-ról beszél ; ebből „faré" 
lett is. Körükbe vontak más kath. férfiakat, mindnyájan 
gyűlést ta r to t tak s maguk közt fölosztva a várost, kére-
getni menték. Néhány havi koldulásnak az lett a vége. 
hogy van 6000 f r t készen, már 6 ezer biztosan igérve, 
ugy, hogy ily eredményen fölbuzdulva már építkezési 
tervek elkészitéséről t raktálnak. Reméljük, igy lesz majd 
szép apáczaiskola kath. férfiak „ fa re ' - j ábó l . 

Róma. Nagy sz. Gergely centenáriuma. — 
A nagy pápa t izenharmadik centenáriumának vallá-

sos ünnepségei néhány napra visszaadták Rómának egy-
kori pápai fényét. A húsvét alkalmából az örök városba 
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érkezett idegenek megbosszabbiták itteni tartózkodásukat, 
hogy részt vegyenek e tizenhárom százéves ünnepélyeken. 
A nagy pompával megtartott egyházi szertartásokat előbb 
a nagy patriarkális bazilikákban végezték; ápril hó 9-dike 
óta azonban az ostiai uton fekvő sz. Pál-templomban 
folytak, ahol egy régi fölirat szerint egy hagyaték emlékét 
őrzik, mely magától a nagy szent pápától ered, melynek 
czélja örök-lámpának a föntartása a nemzetek apostolának 
sirja előtt ; elsőben a vatikáni sz. Péter-templomban volt 
az ünnepélyek egész sorozata, mert sz. Gergelyt itt te-
mették el és az ő róla nevezett oltáron látható ama 
nagyszerű homoruan vésett mü, mely a sz. pápát ábrá-
zolja, amint a bárbár hordákat megállásra birja Róma 
kapui előtt; a Santa-Maria Maggiore bazilikában ünne-
pélyes bűnbánó körmenet volt ama hétféle könyörgések 
éneklésével, melyeket sz. Gergely rendelt annak idején, 
midőn Róma megszabadult a dögvésztől, amint most meg 
kellene szabadulnia a hitetlenség és szekták erkölcsi 
pestisétől ; a lateráni, sz. Jánosról nevezett bazilikában 
szintén ünnepélyesen ülték meg a centenáriumot, mert 
itt nyerte el a kegyet az égtől a bárbárok egy másik 
berohanása alkalmával, hogy akik e bazilikába menekül-
nek, megmentik életüket; végül a Coelius-on lévő szent 
Gergely templomban volt nagy egyházi ünnepély, melyhez 
tartozik a kolostor, hol a sz. pápa tartózkodott és hol 
erényei tündököltek, nevezetesen szeretete a szegényekhez, 
kiket ő maga szolgált ki egy asztalnál, mely még ugyan-
ama helyen áll, hol sz. Gergely arra érdemesült, hogy 
láthatta, mint foglal helyet egy angyal a szegények közt. 

Az első szentélyekben tartott e szertartások fényét 
emelte az ének, melyet felváltva, gregoriánus dallamokra 
a különböző bazilikák énekkarai és a római egyházi in-
tézetek növendékei zengedeztek. 

A felebaráti szeretet művei, melyeket sz. Gergely 
örök emlékül hagyott, utánzásra találtak. Ápril 15-én este 
a Santa-Maria-in-Cappella nevü hospitiumban a kath. 
egyesületek ifjú tagjai több száz szegénynek ebédet adtak 
s fölszolgáltak nekik. 

Azonkívül a római tudományos akadémiák diszülé-
seket tartanak, melyeken kiváló tudósok olvasnak törté-
nelmi, irodalmi, régészeti, liturgikus és zenészeti tartalmú 
értekezéseket Nagy sz. Gergely, pápaságának eseményei-
ről. Ezekről jövő alkalommal bővebben irok. 

Végül meg kell jegyeznem, hogy az olasz hatósá-
gok nem engedték meg nyilvános körmenetek tartását, 
holott a szekták, a radikálisok, anarkhisták lobogó zász-
lókkal bármikor tarthatnak felvonulást Rómában. Ez ujabb 
bizonyítéka annak, hogy az egyház ellenséges hatalom 
alatt áll, lánczra verve szabadsága, de annál nagyobb sza-
badságot és szabadalmat élvez a sátán olasz szövetségesei 
részéről. 

Olaszország. „Polgári" temetkezés. — 
A milanói Osservatore Cattolico közli a genuai 

érseknek az egyházmegyéjebeli papsághoz intézett követ-
kező levelét : 

Tisztelendő urak ! 
„Igen nagy botrány" czime alatt a mult héten 

olvastuk városunk hirlapjaiban és szemtanuktól is érte-

sültünk, hogy Genua városának nyilvános utczáin az elemi 
polgári iskolák egy tanítóját temető gyászmenet vonult 
végig és hogy a kíséretben a szabadkőművesek is részt-
vettek, kiknek zászlója a koporsót födte. Más lobogókat, 
köztük a waldensekét (svájczi szekta), a menet élén vitték, 
a melyek alatt a tanitó testület egy része, továbbá más 
hivatalos személyek és a nevezett iskolák tanulóinak kül-
döttsége is csoportosult. 

Mostanáig csak sajnáltuk ennek a szerencsétlennek 
a szomorú sorsát, aki előbb keresztény érzelmeket táplált, 
de később a szektákhoz csatlakozván ezek által körülhá-
lóztatott egész a legutolsó pillanatáig, hogy hitehagyott-
ságban meghaljon ; nem kevésbé kellett fájlalnunk ama 
keresztények vakságát, akik nem riadtak vissza a részt-
vételtől az istentelenség s hitehagyás e nyilvános tünte-
téseiben, és ami még rosszabb, akik nem féltek oda 
vezetni kath. családok gyermekeik, pedig ők magxrk is 
megkeresztelvék s katholikusok. 

Mindenek fölött azonban megszomorít minket az, ami 
csakugyan igen nagy botrány volt kath. lakosságunkra, 
hogy ugyanis egy pap is jelen volt e sajnálatra méltó 
kíséretben. Ily tény után, mondjuk mi, hogyan lehessen 
lelkiismereti biztossággal és a hivők megbotránkozása 
nélkül az oltárhoz lépni, végezendő ott a szent titkokat ? 
Elhivattuk tehát és ő megjelent szomorúan s megalázva, 
kijelentvén, hogy nem vette észre e tüntetés jellegét és 
hogy azonnal visszavonult, amint ezt fölismerte. 

Mindamellett e tények léteznek és minthogy ez nem 
az első eset, hogy pap belevegyül igy tisztán polgári, 
következésképpen vallásellenes temetkezésbe, elhatározzuk ; 
hogy minden pap ipso facto magára vonja a fölfüggesztést 
a divinis, aki elég szerencsétlen lesz részt venni oly 
nyilvános gyászszertartásban, amelyből a vallás ki van 
zárva, vagyis tisztán polgári temetkezésben. 

Genua, 1891. ápril 20. 
* Salvator, érsek. 

Ez Olaszországban történt. Lássuk már most azt, 
ami Spanyolországban, Salamanca városában megesett, 
ahol, mint a madridi Siglo Futuro jelenti, fekete vasár-
napon polgári temetéssel eltakarították az ottani egyetem 
metafizika tanárát, Ares Marián-t, aki szánalmasan, bűn-
bánat nélkül halt meg. Minthogy katholikusok is részt-
vettek e temetésen, a salamancai püspök szükségesnek 
látta következő szózatot intézni hiveihez: „Salamankai 
püspöki hivatal." 

Mi, D. D. Camara y Castro Tamás F , Isten és az 
apostoli szentszék kegyelméből salamankai püspök. 

Lelkünk meg lévén szomoritva ama látvány által, 
melyet szeretett városnnk a mult vasárnap tartott polgári 
temetés alkalmával nyújtott, kötelességünknek ismerjük 
megróni némely híveinket, akik megfeledkeztek kötel-
meikről e szomorú körülmények közt. 

A nép általában engedelmeskedvén hite sugalmazta 
helyes Ítéletének, megértette e tény jelentőségét s nem 
vett részt benne. De nem lehet ugyanazt mondani ama 
könnyelműségről, amelylyel a kíváncsiság sokakat annak 
megszemlélésére hajtott. Mások pedig egymást merőben 
kizáró eszmék s érzelmek vegyülékéből és ürügyül hasz-
nálván politikai vagy társadalmi kötelmeket, nem tartóz-
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kodtak csatlakozni a gyászkisérethez. Tudják meg tehát, 
hogy a tisztesség és tisztelet, melyet egy bűnbánat nélkül 
elhunyt ember holtteste iránt tanúsítanak, főképp, ha 
ehhez tehetségeinek túlságos dicséretét csatolják, annyi, 
mint tiszteletet nyilvánitani az istentelenség iránt, amely 
annak csak örülhet. Azért is nem lehet elmulasztani 
eretnek beszédeknek nyilvánitani a szabadgondolkozók 
bölcseségének dicséretére tartottakat, mivel ez által dicsé-
rik magát a hűtlenséget vallásunk iránt. 

Es ne is állítsák, hogy a halottak eltemetése a fele-
baráti szeretet műve ezúttal ; a jelen esetben nem kár-
hoztatja senki magát az eltemetést, melyet mások hi-
vatalból kötelezvék véghez vinni ; de kárhoztatjuk a 
részvételt a kíséretében és a tisztességadást a bűnbánat 
nélküli halálnak, amidőn az egyház megfosztotta imáitól 
s végtisztelettöl. 

Elégséges, hogy az egyház kijelenti fiai egyikének 
hitehagyottságát, elzárja előle a halottai számára kijelölt 
megszentelt helyiség kapuit, némáknak hagyja harangjait 
azért, hogy az eretnek vagy gyalázatos iránt tanúsított 
minden tisztelet ugy tekintessék mint a vallás méltósá-
gának megsértése s magas tanításainak ellentmondása. 

Mi tehát megtiltjuk mindazoknak, kik nekünk alá-
vetvék, hogy : 

1. elfogadják a végrendelkezések végrehajtását, ami-
dőn azok a vallás s egyház iránt való tisztelet s figyelem 
mellőzésével járnak ; és hogy 

2. résztvegyenek bűnbánat nélkül elhalt egyén holt-
testének nyilvános temetésén vagy bármely más módon 
közrejáruljanak az annak adott tisztességhez. 

Adatott Salamancában, 1891. márcz. 16-án. 
* Fr. Tamás, püspök. 

A föntisztelt püspök azonban ezzel sem hitte az 
esetet kimeritettnek. Tekintve, hogy a botrány fekete 
vasárnapon történt, fölszólitá hiveit, hogy oltár előtt 
feleljenek a két kérdésre, melyeket hozzájuk Isten szent 
nevében intézett: 

„Hiszitek-e mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott, és 
mindazt, amit anyaszentegyházuk tanit ?u 

A nép felel: „Hiszem." 
„Igéritek-e, hogy hívek maradtok e hithez, hogy 

védelmezni fogjátok, valahányszor bántalmaztatni látjá-
tok ; hogy magatokhoz veszitek a szentségeket, amidőn 
azok nektek betegségtek folyamában ajánltatnak ; és hogy 
haldokolván megcsókoljátok Jézus Krisztus feszületét?" 

A nép viszont felel : „ígérem. 
Mire a püspök Isten sz. nevében ünnepélyesen tudo-

másul vévén ez Ígéretet, imát rebegett nyájáért kérvén 
szamukra a kegyelmet, hogy az egyház szerető keblén 
haljanak meg, a mely elvezeti őket Jézus karjaiba ; végül 
Isten kegyelme zálogául rájuk adta áldását. 

Ez még nem minden. Hogy teljesen fölvilágosítsa a 
katholikusokat kötelességeikről e tekintetben, a salaman-
cai püspök másnap nyilvánosan kárhoztatta az El Ade-
lanto, La Concordia, La Provincia, El Fomento czimű 
hírlapokat, amelyek különböző módon dicsőiték a bűnbá-
nat nélkül elhunyt szabadgondolkozásu tanárt. Ellenben 
nagyon megdicsérte a főpásztor a La Region cz. újságot, 

amely nem tétovázott közzétenni a tiltakozásokat, melye-
ket kath. hite sugallt. 

Mindebből, mondja a párisi L'Univers s utána a 
belga Courrier de Bruxelles, oly tanulság következik, me-
lyet nem mellőzhetünk. 

Hányszor lehetett az utóbbi időben látni katholiku-
sokat, amint politikai vagy társadalmi kötelmek, vagy 
puszta illendőség ürügye alatt részt vettek a vallástalan 
temetkezések botrányában, mint a gyászkiséret tagjai. A 
kath. hitvallás szabta kötelességek ez elhanyagolása oly 
nagy már, hogy még azoknak áll fölebb, akik hasonló 
szertartáson megjelennek, ha esetleg valaki figyelmezteti 
őket, hogy a katholikus, ki e névre méltó, köteles távol-
maradni ily esetben. 

Igen szükséges tehát — jegyzi meg egy római lap — 
e vészes félreértés ellen föllépni. Ami meg van tiltva 
Olasz- s Spanyolországban, az másutt sincs megengedve, 
és hamisan hivatkoznak a türelmességre, amidőn azzal 
fedezni, menteni vagy igazolni akarják a megfeledkezést 
vallási kötelességeinkről. 

Ellenfeleink sokkal kevésbé erősek és kiváltképp 
kevésbé szemtelenek volnának, ha a mi sokféle engedmé-
nyeink az úgynevezett engesztelékeny szellem iránt, me-
lyet pedig a szektárius szellem talált föl, meg nem győz-
nék arról, hogy ők már mindent merhetnek, mint az 
egy szál zsidó fin a községi iskolában, aki miatt az ösz-
szes többi keresztény tanulók által tisztelt feszületet eltá-
volították az iskolából. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
= A Szent-István-Társulat 1891-ik évi április hó 

30-án délután 4 órakor Budapesten, Lövész-utcza 13. 
sz. a. rendkívüli választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat: 
A Tudományos és Irodalmi Osztály újonnan választott és 
megerős itett tagjainak kihirdetése. 

— A Szent-László-Társulat folyó hó 30-án, csü-
törtökön 3/45 órakor választmányi ülést tart. 

A társulati titkár. 

VEGYESEK. 
*** Explosio, óriási explosio volt Rómában. A 

részleteket elbeszélték a napi lapok. Mi történt vala 
tulajdonképpen, azt nem tudja senki: b ű n e vagy szeren-
csétlenség, szántszándékos, messze czélzó gonosz tett-e 
vagy véletlenség, — az titok. Es ebben rejlik az olasz 
királyságra nézve a csapás. Betolakodott Rómába, és 
most majdnem légbe röpült az egész örök város az olasz 
királyság gazdálkodása alatt. Hogyha az egész eset egy-
szerű véletlenség, már ez is bűn ; a kormány tehetetlensége 
és oktalansága menthetetlen; ha pedig politikai merény-
lettel állunk szemben, akkor még inkább ja j az olasz 
királyságnak, mely a forradalmat a pápa ellen Rómába 
bevitte. Az egyház Rómában már most is sokat szenve-
dett, még többet fog talán szenvedni a jövőben : de nem 
oka semminek, csak áldozatja. Éppen ezért övé a jövő 
Rómában és Olaszországban. 
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— Katholikus önvédelem. Nagyváradon nevezetes 
esemény történt. A biharmegyei nőegyletben a Tisza 
Kálmánné által vezérelt vaskalapos kálvinista szellem 
fölött b. Gerliczyné vezetése alatt győztek a katholikus 
nők. A történeti nevezetességű gyűlésről a „Nemzet" a 
következőket jelenti : „A biharmegyei nőegylet ma dél-
után óriási közönség részvételével és izgatott hangula tban 
tar to t ta meg közgyűlését Tisza Kálmánné tiszteletbeli 
elnök és Gerliczyné elnökletök alatt . A vármegyeház 
nagyterme már 3 óra előtt zsúfolásig megtelt , miután 
mintegy 300 nőegyleti t ag és nagyszámú hallgatóság 
jelent meg. Gerliczyné pár nappal a közgyűlés előtt élénk 
működést fe j te t t ki a választmány ama javaslatának elfo-
gadtatására, mely szerint a tiszteletbeli elnöki állás csak 
disz, minden tényleges hatáskör nélkül. Tisz«f Kálmánné 
körül ugyanazon hölgykoszorú sorakozott, mely a tavalyi 
közgyűlésen az apácza-kérdésben a szabadelvű irányt 
képviselte és ellenezte, bogy az árvaházban apáczákat al-
kalmazzanak. A választmány jelzett inditvánvával szemben 
Ritoók Zsigmondné indítványt tett, amelyet negyven elő-
kelő nőegyleti t ag irt alá, hogy a tiszteletbeli elnök gya-
korolhassa a választmányi tag jogait , vehessen részt a 
gyűléseken tanácskozó és szavazati joggal és esetleg 
elnöki felkérésre az elnöki tisztet is viselhesse. Az indít-
vány tárgyalása közben a Gerliczy-pártiak körében nót-
tön-nőtt az izgatottság. Hosszas beszédeket tar to t tak , s 
némelyiket indulatuk heves kifakadásokra ragadt . Tisza 
Kálmánné nagy higgadtsággal és nyugodtsággal lát ta el 
az elnöki tisztet. A hosszas vitatkozás után megej te t t 
szavazás eredménye az lett, hogy 246 szavazó közül 201 
szavazattal a választmány indítványát fogadták el, a mely 
szerint a tiszteletbeli elnöki állás semmi tényleges hatás-
körrel nem jár . A napirend több t á rgyának elintézése 
után a lemondott tiszti kar megválasztására ke rü l t a sor, 
a melyet az alapszabályok értelmében titkos szavazással 
ejtettek meg. Este 8 órakor hirdették ki az eredményt , 
a mely szerint Gerliczynét újból megválasztot ták s a 
válaszmányból pedig több tagot — köztük Tisza Kál-
mánnét és Ritoók Zsigmondnét is — kihagyták." 

— Uj katholikus egyetem. Walsh, dublini érsek 
közelebb Romában az apostolok sirjánál járván, XIII . 
Leo pápa kifejezte előtte ama hő óhajtását , hogy Írország 
nagy katholikus egyetemet alapítson, mint a milyen a 
louvain -í Belgiumban, a freiburgi Svájczban, a washing- i 
toni Éjszak-Amerikában és a kath. egyetemek Franczia-
országban. Ez óhaj megvalósítására az Írországi püspökök 
értekezletet tar tot tak, melyen az anyagi eszközök beszer-
zésén kivül elhatároztatott a részletes tervezet kidolgozása 
és így az uj kath. tudomány - egyetem biztosítottnak 
tekinthető. 

— A magyar képviselőház most tárgyal ta a birói s 
ügyészi szervezetről szóló törvényjavaslatot, melynek leg-
lényegesebb pont ja az, mely a bírósági s ügyészségi fő-
hatóságoknak nagyobb felügyeleti jogot enged a bírák s 
ügyészek hivataloskodása fölött. Ha a felügyelet, néme-
lyek szerint beavatkozás jogának kiterjesztése a felsőbb 

hatóságok uralkodhatnámságából , akár valóban átérzet t 
szükségből foly, mindenesetben jellemző világot vet judi-
ka tu ránkra . 

— A modern jelszavak jellemzéséhez a közigazgatás 
államosítása is adat ta l járul . Az ország választott képvi-
selőinek többsége perhorreskál ja a választott közigazga-
tási hivatalnokokat , köztük még a falusi jegyzőket is. Az 
a lkotmányos választójog e megkülönböztetéséhez vajmi 
sok kommentár t lehetne fűzni, például : ha az ország nem 
képes jó közigazgatási tisztviselőket választani, hogyan 
képes jó honatyákat választani ? 

— Rituális gyilkosság ? Bécsből távirják : Az anti-
szemita „Deutsches Volksblatt" tegnapi számát elkobozták, 
mert egy merész rablóhistóriát közölt. Állítása szerint 
Kor fuban az ottani zsidók egy keresztény leányt meg-
öltek. E hírt a nevezett lap a technológiai iparmuzeum 
egyik tanulójá tól kapta , a ki viszont Korfuban lakó zsidó 
sógoráuak levelére hivatkozik. A közleményben el van 
mondva, hogy a zsidók egy 8 éves keresztény leányt éles 
késsel kivégeztek, testét szétdarabolták, azután lisztbe és 
nyers tésztába burkolták és teknőben a zsinagógába vit-
ték, ahol holt testét édes a ty ja megtalálta. A nevezett lap 
ehhez azt a megjegyzést fűzi, hogy a zsidók éppen most 
ünneplik húsvétjukat . 

— Jubiláló iskola. A temesvári katholikus főgym-
nasium május 3-án üli meg fennállásának százados évfor-
dulóját. A hálaadó szent misét Dessewfíy Sándor püspök 
fogja tar tani . Az ünnepélyre Temesvárra megy Kalmár 
Endre, a kegyes-tanitórend főnöke is. Az istentisztelet 
után a városi vigadó nagytermében ünnepélyt rendeznek. 

— Felolvasás. A budapesti kath. kör hetedik felol-
vasó estéjét szerdán d. u. 6 órakor a kath. kör díszter-
mében (Koronaherczeg-utcza 17. sz. I. em.) ta r t ja a kö-
vetkező tárgysorozat tal : Mit igyunk a nyáron ? Csapody 
Is tván drtól. E lek t ra , Bubics Ipolyi Gizellától. Pünkösd 
a népköltészetben, Sziklay János drtól. Költemények, 
Lévay Mihály tói. Történelmi vázlatok, Dedek Crescens 
Lajostól. 

— Nyilvános köszönet. Nagyságos és főtisztelendő 
Firczák Gyula nagy-prépost , apát, országgyűlési képviselő 
ur egyh. irod. iskolánknak 20 o. é. f r tot szives volt ado-
mányozni. — Mi csak édes kötelességet teljesítünk, mi-
dőn a legmélyebben tisztelt nagy-prépost ur ő nagyságá-
nak, mint egyh. irod. iskolánk egykori feledhetetlen 
védnökének is, kisded egyesületünk iránt mindig tanúsí-
tot t magas érdeklődéseért, itt a nyilvánosság előtt is 
mondunk mély köszönetet. Szabó András elnök. 

— A „Csáky-féle" rendelet negyedszeri megoldása 
Piskin. Folyó hó 19-én Luka Sándor görög-keleti vallású 
géplakatos, hogy szive választottjával Mátyásfy Julia róm. 
kath. hajadonnal a házassági szent frigyet megköthesse, 
kellő oktatás után az egyedül üdvözítő anyaszentegyház 
kebelébe felvétette magát. A hitvallás tételnél tks. Kovács 
János művezető ur tanúskodott. Közlöm Isten nagyobb 
dicsőségére ezen esetet is. Piski, 1891. ápril 20-án. Jancsó 
Ernő, piskii plébános, esp. kerületi jegyző. 

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

Budapes t , 1891. R u d n y á n s z k y A. k ö n y v n y o m d á j á b ó l . (Papnövelde-u tcza 8. sz.N 
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A k é t t á r s a d a l o m : 
egyház s állam. 

I. 
Az újkori állambölcselet nem ismer isteni, 

sem emberi föltétlen jogot; szerinte a jogsza-
bályok folytonos küzdelmet folytatnak egymás-
sal, és a diadalt az vivja ki a többiek fölött, 
amelyet a hatalom saját érdekében érvényre 
emel. A hatalom nem alapul tehát jogon, hanem 
az uralkodó társadalom vagyis az állam kor-
mánygyeplőit magához bármily módon ragadt 
csoportnak az akara tán; és e szerint az állam 
egy s ugyanaz ez uralkodó társadalommal, ame-
lyet nem azért neveznek jogállamnak, mivel az 
állam tagjainak velük született s szerzett jogait 
különbség nélkül védi s érvényesiti, hanem ellen-
kezőleg a jogállam állapitja meg kinek-kinek a 
jogát, tekintet nélkül a jog forrására, egyedül 
uralmi érdeke és hatalmi akarata szerint. ') 

Ez elveket a gyakorlatban is megvalósitva 
látjuk az egyes államokban, leginkább azonban 
Olaszországban, hol a most uralkodó társadalom 
a tulajdonjogot épp ugy magyarázza, mint a 
mult században a véres franczia forradalom, 
megfosztván az egyházat s ennek tagjai t nem-
csak ingó s ingatlan birtokuktól, mely a vallás 
czéljjaira szolgált ugy az egyház szolgái, mint a 
világi hivők érdekében, hanem a jótékony czélu 
kegyes alapitványok fölött való szabad rendel-
kezéstől is. ;, 

Ez elvek többé-kevésbé majd minden állam-

L Spencer Herbert, Leist, Clark, Tollock, Ligthwood, 
Mill, Proudhon, Bentham, Kant, Wolf stb. müveit. Pulszky Ágost 
„A jog s állambölcsészet alaptanai" cz. müvében hasonlót fejteget. 

ban alkalmazásban vannak ; ezek sugalták a 
porosz kulturharczot, a konkordátum egyoldalú 
s jogellenes mellőzését Ausztriában; ezek alapján 
hangoztat ták Magyarországon döntő érv s végső 
ok gyanánt az állam akaratá t az ugy nevezett 
elkeresztelések ügyében. Es ez elveket veszik 
zsinórmértékül manap a kormányok majdnem 
kivétel nélkül egész Európában különösen az 
egyház s állam közti viszony tekintetében. 

Ez elvek azonban a társadalmat alkatele-
meire bontották, amidőn megingatták a közös 
jogi és erkölcsi alapot és a társadalmat alkotó 
különböző érdek-csoportokat egymással harczba, 
terelték a hatalom elnyeréseért; ekkép jöt t létre 
a bellum omnium contra omnes, melynek legelő-
haladottabb zászlóvivői Németországban a szo-
cziáldemokraták, Francziaországban az anarchis-
ták, Oroszországban a nihilisták, egész Európában 
pedig egyfelől az arany (papiros), másfelől a 
vörös Internáczionale. 

Ugy a fönemlitet t uralkodó társadalom, mint 
emez uralomra törő különböző kisebb társadal-
mak ugyanegy alapon állanak s ugyanegy czélt 
követnek és ez a hatalom birtoklása, az ural-
kodás a többi társadalmak fölött minden isteni 
s emberi jog mellőzésével, csupán a hatalmi 
akarat nyers erejével. Mint ezt napról-napra 
világosabban lá that juk Franczia- s Olaszország-
ban vagy más alakjában a munkabeszüntetések-
nél a tőke és munka harczában Európaszerte. 

Vájjon azonban óhajtandó-e, hogy Európa 
többi államai, nevezetesen Magyarország hasonló 
harczok szinhelyévé legyen? Vájjon nem volna 
hazafiasabb törekvés, távol tar tani hazánkat ama 
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kataplazmától, mely rövidebb-hosszabb időn belül 
amaz államokat fenyegeti? 

Kétségtelen tény az, hogy e veszedelem 
szülő okát az egyház s állam közti egyensúly 
megbillentésében, a keresztény alapelvektől való 
elpártolásban kell keresni. *) 

Ugyan mit mondanának államférfiaink, ha 
egy óraműves kivenné órájukból az egyik hajtó 
kereket és visszaadván nekik azt állitaná, hogy igy 
pontosabban fog járni ? Nemde bolondnak nyil-
vánítanák, vagy legalább is kontárnak, aki nem 
érti mesterségét. 

Már pedig ez óramüveshez hasonló munkát 
végez a legtöbb állami kormány. A legmeré-
szebbek végkép el akarják nyomni az egyházat, 
melyet ellenségüknek néznek; mások legalább 
tétlenségre szeretnék szorítani, ugy vélekedvén, 
hogy a vallás egyszerűen egyéni hiedelem, a mely 
semmiképpen sem foly be az állam életére. Az-
után mégis csodálkoznak, hogy kormányzatuk 
csak akadályokkal találkozik a polpári társada-
lom részéről és intézkedéseik egész más ered-
ményeket szülnek, mint ők várták. 

Akik ugy bánnak az egyházzal, nyilván a 
gyakorlatban tagadják isteni eredetét, mert kü-
lönben nem tarthatnák fenállását esetlegesnek, 
működését fölöslegesnek vagy talán veszélyesnek, 
ha a véghetetlenül bölcs Isten művének elis-
mernék. 

Nincs szándékomban az egyház isteni ere-
detét bebizonyítani, mert nem ismerek államfér-
fiut, még a hivatalos felekezetnélküliség szóvivői 
közt sem, aki atheizmussal boldogíthatni vélné 
hazáját ; inkább azokhoz kívánok szólni, kik elv-
ben megengedvén az egyház isteniségét,2) mind-
amellett vonakodnak ennek következményeit a 
nyilvános életben alkalmazni, amelyek pedig 
abból társadalmi tekintetben szükségképen foly-
nak. E következmények , alkalmazása iránt tisz-
tában kell lenni mindenkinek, aki a közélet 

') Encyclica : Az államok keresztény szervezetéről. 
2) Desjardin, a toulouse-i egyetem tanára : „Rapports de 

l'Eglise avec les sociétés civiles" cz. művében következőképen ha-
tározza meg az egyházat : „Az egyház isteni, lelki, szükséges, töké-
letes, a polgári társadalomtól lényegesen különböző társadalom. — 
Az egyház világi joghatósága gyakorlatában független a világi 
hatalomtól. Törvényei, cselekedetei, Ítéletei jogi hatálylyal birnak. 
tekintet nélkül a placetum regis-re vagy visszaélés czimén emelt 
állami fölszólalásra. — Az egyház összehasonlítva a világi társadal-
makkal, ezeknek lölötte áll eredete, czélja és szükségessége tekin-
tetéből. — A világi társadalom tisztelni tartozik az egyházat s 
jogait ; tartozik neki segédkezet nyújtani hivatása teljesítésében és 
alkalmazkodni erkölcsi s vallási vezetéséhez. — Az egyház az idők 
és hely követelmónyeihez képest alkalmazza jogainak gyakorlását. 

terén nem akar a fönemlitett óramüveshez ha-
sonló szerepet játszani. 

Tagadhatatlan tény, hogy a két társadalom, 
a vallási és a polgári valóban létezik. A vallási 
társadalmat képezi a katholikus egyház, amelyet 
Jézus Krisztus alapitott, amely egyedül bir isteni 
eredettel, egyedül igaz egyház, mert fajkülönbség 
nélkül mindenki előtt nyitva áll, amely egyedül 
birja a teljes igazságot és amely egyedül birja 
a küldetést is, hogy természetfölötti eszközökkel 
minden embert végczéljához, az örök boldogságra 
vezesse. 

A vallásos társadalom egy és egyetemes; 
és ha tényleg minden ember nem is tagja, mind-
nyájan azonban hivatvák magukat alávetni tekin-
télyének s tagjaivá lenni. 

E vallásos társadalommal szemben állanak 
a polgári társadalmak, amelyek az emberiséget 
bizonyos számú független nemzettestbe csopor-
tosítván, ama czéllal s kötelességgel birnak, hogy 
megszerezzék az embereknek e földön azt, amit 
saját egyéni erejükre hagyatva s elszigetelten 
élve nem volnának képesek egyedenkint és ösz-
szességükben maguknak biztositani, nevezetesen 
azt, amit külső életnek s földi jólétnek hivnak. 

A két társadalom e két legfőbb czélja is 
világosan mutatja, hogy a kettő lényegesen kü-
lönbözik egymástól, ugy szintén czéljaik is. 

E két társadalom mindegyike tökéletes, 
mert külön czéljuk lévén, önmagukban birják 
az eszközöket annak elérésére. Ha a polgári tár-
sadalom közreműködése hasznára van az egyház-
nak a lelkek megmentésében, mindamellett e 
közreműködésre nincs feltétlen szüksége, mivel 
az egyház a nélkül, sőt a másik társadalom által 
ellene vajmi gyakran folytatott üldözés ellenére 
is képes czélját érni. 

Az egyház önmagában birja a törvényhozó 
hatalmat: amit ő köt vagy megold e földön, az 
meg leszen kötve vagy oldva az égben is. Az 
egyház birtokában van a büntető hatalomnak, 
szabadon rendelkezhetvén a lelki büntetésekkel, 

L. továbbá : Kernaëret, angers-i egyetemi tanár értekezését : 
Le but, les droits, les devoirs réciproques de la Société réligieuse 
et ceux de la Société civile. — Ide tartozik Chère I. műve : L'In-
dépendance et Suprematie de l'Église, et application de la doctrine 
aux temps actuels. — Théry G., lille-i ügyvéd : Rapports de l'Eglise 
avec l'État. 

Általában Francziaorsz ágban, hol az Encyclopaedisták után a 
forradalom legelőbb alkalmazta a vészes elveket, a legalaposabban 
és nyilván mind nagyobb sikerrel foglalkoznak most ezek orvos-
lásával. 
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sőt joga lévén világi fenyitéket is alkalmazni, 
hogy törvényeinek tiszteletet szerezzen; végül 
joga van Ítélni mindazoknak magaviselete s ta-
nítása fölött, akik a keresztség által az egyház 
tagjaivá lőnek. E három jellegről lehet ráismerni 
a tökéletes, független s önálló társadalomra. 

Az állam szintén birja e hármas jelleget: 
hatalma van törvényeket hozni, ezeknek tiszte-
letben tartására kényszeríteni, és alattvalóinak 
cselekedetei fölött ítélni. Az állam tehát szintén 
tökéletes, független s önálló társadalom. 

Van-e azonban szükséges viszonylat a két 
társadalom közt? 

Külön-külön élhetnek, nem kell egymással 
érintkezniök, sőt ugy szólván, nem is kell ismer-
niök egymást, mintha az egyik Európában, a 
másik Amerikában volna, ha a hajózás nem 
létezvén, az érintkezést csak szárazföldön s szük 
tengerszorosokon át lehetne fentartani. 

Ez azonban nyilván nem valósitható, mivel 
az egyház, mely minden időre s minden helyre 
egyaránt bir küldetéssel e földön, emberekből 
áll és czélja is az, hogy egykor az egész embe-
riséget egy hitben, egy pásztor aklában egyesítse. 
Ez küldetése isteni Szerzőjétől és összes törek-
véseinek állandó czélja. 

Másfelől minden ember e földön valamely 
államnak az alattvalója, akár kicsinynek vagy 
nagynak, akár polgárosultnak vagy vadnak; kö-
vetkezésképp föltétlen elv gyanánt föl lehet állí-
tani ezen szabályt: minden keresztény egyúttal 
valamely államnak polgára, amiből következik, 
hogy idejüleg alá van vetve a vallási s a polgári 
törvénynek és ennélfogva két, egyaránt szuverén 
s független hatóság alá tartozik, melyek egyike 
az egyház, másika az állam. 

Vájjon e két hatóság parancsai, törvény-
hozásuk rendelkezései alá eső cselekedetek any-
nyira különválnak-e, hogy soha összeütközés föl 
ne merülhessen, és hogy az egyik hatalom által 
hozott törvény ne gátolja a másik által alkotott 
sziabály megtartását? 

A gyakorlat megfelel e kérdésre. Sajnos, az 
összeütközések sokkal gyakrabban előfordulnak, 
semhogy lehetőségüket bizonyítani kellene. 

A két társadalom tehát nem két egyenközü 
vonal, melyek soha sem találkoznak és egymás-
ról tudomást sem vesznek; együtt kell élniök, 
egymást ismerniök és kölcsönös fenállásukat 
számba venniök. 

Az állam s egyház a tények erejénél fogva 
nemcsak örökös érintkezésben áll egymással, 
hanem czéljuk lehető legteljesebb elérésére elen-
gedhetetlen, hogy egymást támogassák, megva-
lósítván ekkép egészében a Gondviselés tervét, 
mely szerint megállapitvák a különböző eszkö-
zök is, melyek az embert czéljához vezetik. 

A két hatalomnak egyetértése szükséges 
tehát a közérdek javára, és hozzá lehet adni, 
hogy az szükséges főképp az államra nézve. 

Az egyház megélhet az állam segélye nél-
kül, sőt ennek üldözése mellett is. A történelem 
tanú rá, hogy valahányszor az egyház üldözést 
szenved az állam részéről, szenvedése termékeny, 
fölkeltvén a buzgalmat és erősítvén a hitet gyer-
mekei szivében. A vértanuk vére mindenkor 
magva volt a keresztényeknek. Mindamellett 
nem kívánatos az üldözés, ellenkezőleg; mert a 
polgári társadalom hatalmasan segítheti vagy 
gátolhatja az egyházat a lelkek üdvének mun-
kájában. Mindezen külső akadályok és kívülről 
jövő izgatások az embereket nem bátorítják a 
jóra, sőt igen sok kereszténynek félelmetes al-
kalmat nyújtanak a bukásra s vesztükre. 

A polgári társadalomnak föladata, hogy ke-
resztény szellemű törvényekkel s eszélyes őrkö-
déssel elejét vegye e nehézségnek és a botrányok 
okainak. Annál is inkább, mivel az egyház száz-
szorosan viszonozza az állam e jó szolgálatait. 
A polgári hatalom csak a külső emberre, a 
testre terjed ki, befolyása nem hat ki alattva-
lóinak szivére s lelkére; kényszerrel képes ugyan 
föntartani a külső rendet, de a lelkiismeret s 
akarat kisiklik hatalma alól. 

Mit ér azonban a külső rend az erkölcsi 
rend nélkül ? Az egyedül a durva erőszakon ala-
puló rend a vihart megelőzni szokott szélcsend-
hez hasonlít: az elmékben a rend máris meg-
bomlott és erőszakos szenvedélyek tombolnak az 
alattvalók szivében. Az ember, aki félelemből 
engedelmeskedik, csak alkalomra vár, hogy le-
rázza magáról a meggyülölt súlyos igát. Jól 
mondja egy nagynevű államférfiú: Ce sont les 
idées qui chargent les fusils. 

Egyedül az egyház képes parancsolni a lel-
kiismeretnek és arra oktatni az embert, hogy 
engedelmeskedjék a földi hatalomnak, nem féle-
lemből, hanem kötelességből. A vallás tehát 
lényeges alapja a külső s belső rendnek, és elen-
gedhetetlen biztositéka az államnak. 

35* 
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Hasonlóképp egyedül a vallás képes az ural-
kodók s kormányzók lelkiismeretének parancsolni 
és őket arra emlékeztetni, hogy az erőn kivül 
kötelességek is léteznek és hogy eljön a nap, 
midőn az erő megfogyatkozik és mi sem tar t ja 
vissza a féket vesztett szenvedélyeket. A vallás 
egyedül képes fentartani a békét a különböző 
nemzetek közt az által, hogy viszonyaik alapjául 
a jogot és méltányosságot jelöli ki, elejét vévén 
annak, hogy az erősebbek elnyomják s kiirtsák 
a gyöngébbeket. A katholikus egyház, mint az 
egyedül igaz vallás, teljesen s állandón birja a 
hatalmat, mely vezetni képes a lelkiismereteket 
az igazság és jogosság utján. 

Más vallások, kivált kezdetben, néha szintén 
birni látszanak e hatalommal a lelkek fölött; 
ez azonban többnyire csalódás, mely onnan ered, 
hogy e vallások rend szerint nem utasitják el 
maguktól egyszerre az egész igazságot, hanem 
megtartván egy részét az egyház patrimoniumá-
nak, épp ez által hatalmából is örökölni látsza-
nak. Amint azonban az igazság náluk mindinkább 
elhomályosul, befolyásuk is csökken és eljön a 
nap, midőn a lelkiismeretek teljesen kisiklanak 
alóla és a bomlás kiterjed a polgári társada-
lomra is. 

Miként szabályozandó már most a viszony egy-
ház s állam közti Erről egy következő czikkben. 

Csippék Ferencz. 

Nemzetközi tudományos katholikus kongresz-
szus Parisban. 

Páris, ápril hó elején. 
(Folytatás.) 

3. szakosztály : 
Jogtudomány s nemzetgazdaságtan. 

Elnök : Gróf de Vareilles-Sommières, a lillei kath. 
egyetem jogtudományi karának dékánja. Alelnökök: Janne t 
Claude, párisi jogtanár ; Lacointa J . volt államügyész ; 
Loomanns, a liège-i kath. egyetem volt rektora, a belga 
tud. akadémia tagja . Titkár: Lescoeur, párisi jogtanár . 

April 2-án d. e. tar tot t ülés elején elnök köszönetet 
szavaz a szakosztály korábbi elnökének, Lacointa urnák, 
aki a mostani szakosztály munkálata i t is előkészítette. 
Turinaz, nancy-i püspök fölolvassa ezután értekezését az 
egyházjog tanulmányozásáról Francziaországban. Majd 
Bondinhon ismerteti Tilloy abbé dolgozatát a hamis de-

Tíretáliák befolyásáról az egyházi közjogra. Végül Allègre 
kanonok tanulmányát muta t ja be e czim a la t t : a házas-
sági elválás a törvényhozó testület előtt. 

Az esti ülésben elnök bejelenti az olaszországi tár-
sadalom-ügyi kath. egyesületnek át iratát és csatlakozását 

a kongresszushoz. Ezután Allègre kanonok befejezi fönn-
emlitett tanulmánya ismertetését. Mire Lescoeur tanár 
érdekes hozzászólásban kifejti a különbséget a házasság-
kötés és más szerződések közt tisztán jogi szempontból, 
mely nagy különbséget nagyon ajánl juk a megszívlelésre 
a magyar képviselőháznak és jogászoknak. Majd Verbiest, 
brűszeli ügyvéd értekezést olvas a . tulajdonjogról a ter-
mészeti törvénynyel s a polgárosodással való viszonyában. 
Végül Dupré de la Maherie tanácsos előadja tanulmányát 
a jog elméletéről Francziaországban a XVII . században, 
melybeu kifejti, hogy a jog parancsolat ; egységes, állandó, 
föltétlen, egyetemes; a szeretet parancsolata, örök és 
isteni parancsolat. 

April 3-án d. e. ta r to t t ülésen Rivière A. fölolvassa 
értekezését a bünfenyitő letartóztatás eredetéről a közép-
korban. Utána Boullaire kiérdemült törvényszéki biró 
bemuta t ja munkálatá t a szegényügyről faluhelyen, vidé-
ken, szemben a városok szegényügyi adminisztrácziójával. 
Végül Ghobert Ch., párisi kath. egyet, tanár fölolvassa 
tanulmányát e czimén : feltételek és terhek alapítványok 
tételénél. 

Az esti ülésben Taudière előterjeszti dolgozatát az 
atyai hatalom visszaéléseiről és az 1889. évi jul. 24-diki 
(franczia) törvényről. Cottinet és Lescoeur helyeslik szerző 
bírálatát , ellenben Duverger és Rivière megtámadják, azt 
állítván, hogy az idézett törvényre szükség volt a gyer-
mekek védelmére méltatlan szülők túlkapásai ellenében. 
Ezután Durand olvassa értekezését az át nem szolgálta-
to t t zálogról és hasznosságáról a földmives gazdára. Vé-
gül Faúré észrevételeket tesz a d. e. ülésen fölolvasott 
tanulmányhoz a szegényügyről a vidéken. 

April 4-én d. e. gr. Vareïlle-Sommière, osztályelnök 
bemuta t j a értekezését az örökösödési adó terhes voltáról 
a vallásos kongregácziókra és más egyesületekre nézve. 
Deniarelle, párisi kath. egyetem tanára, támogat ja a 
felolvasó fejtegetéseit és hozzáteszi, hogy a franczia kép-
viselőházban beismerték ez uj adónak a kath. szerzetesek 
üldözésére irányuló czélzatosságát. Ezután Lacointa fölol-
vassa tanulmányát a büntetendőségről lé.lektani és erkölcs-
tani tekintetben. Többen hozzászólnak a fölolvasó fejtege-
téseihez, köztük Freppel püspök, Cepeda R. valenciai 
tanár s mások. Végül Liiçay gróf érdekes összehasonlítást 
tesz az adózó polgárok terhei közt 1789-ben és 1889-ben, 
mely nagy helyesléssel találkozott. 

April 6-án d. e. tar tot t ülésben gróf Yvert előter-
jeszti tanulmányát a tulajdon s tekintély egyesítéséről a 
társadalmi béke érdekében. Ezután Juglar C. ismerteti az 
ipari s kereskedelmi válságok időszakonkénti megujulását 
a legújabb adatok a lap ján : mire Hubert-Valleroux fölol-
vassa értekezését az erkölcsi személyiségről és birtoklási 
jogáról. Végül Lacointa olvassa CélicQurt-Antelme (szent 
Móricz szigetéről) tanulmányát a polgári törvényhozás 
reformjáról , mely sz. Móricz (Bourbon) szigetén néhány 
év előtt létrejött , nevezetesen a jelzálog tekintetében. 

A d. u. ülésben legelőbb Baguenault de Buchesse 
előterjeszti munkálatát a segély-egyesületekről, nyugdíj-
pénztárakról, a kötelező életbiztosításról s baleset elleni 
biztosításról. Ehhez többen hozzászólnak, köztük Turinaz, 
nancy-i püspök. Ezután msgr Sauvé fölolvassa tanulmányát 
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a törvény ismérvéről. Mire a meg nem jelent tagok által 
beküldött értekezéseket ismertették s bírálták ; e munká-
latok a következők: Jaiissens tr.-é a polgári hatalom ere-
detéről ; Olivi tanáré a nemzetközi jog eszközeiről az 
anarkhia ellen ; a katholiczizmus riiostani befolyásáról a 
nemzetközi j o g r a ; Toniolo tanáré a történelemről mint a 
társadalomügyi tudományok segédeszközéről ;- Cduvüre 
J.-é a házassági kötelékről s elválásról; Surfiled tr-é az 
életbiztosítások erkölcsösségéről ; Béchaux C.-é; a munká-
nak nemzetközi szabályozásáról; és Célièr-é az u j olasz 

büntető törvénykönyvről . 
Er re elnök köszönetét fejezi ki a tagoknak munkál-

kodásukért és a szakosztály tárgyalásai t befejezetteknek 
nyilvánítja. 

4. Szakosztály: • • .'-} 
Ember tan (anthropologia.) 

Elnök: De Nadail lac márki, a franczia tud. akadé-
) jj 

mia levelező tagja . Alelnökök: Kirwan J . és Prunière tr 

Marvejole-ból. Titkár: Van den Gheyn, J .- t . atya. 

Ápril 2-án d. e. ta r to t t ülésben elnök üdvözli a 

tagokat , köztük az angers-i s bayeux-i püspököke t ; ez-

után fölolvassa tanulmányát az embertan elŐhaladásáról, 
melyben k imuta t ja , hogy a legújabban észlelt tények és 
az anthropologis ták legújabb elméletei mindinkább elité-
lik az evoluczionisták (Darwin, Huxler) tanításait. Utána 
Maisonneuve, angers-i egyetemi tanár szintén bonczoló 
kés alá veszi : az evoluczionisták érveléseit és k imuta t ja 
az élettan legújabb vívmányait , melyek amazokat halomra 
döntik. . . . 

Ápril ,3-án d. e. F reppe l püspök, Hugonin püspök 
s De Nadaillac márki elnöklete alat t az osztály igen 
lá togatot t ülést ta r to t t . D'Híjlst fölolvassa Duilhé de 
Saint-Projet kanonok értekezésé^ melynek czime : A mód-
szerek és a bizonypsság az anthropologiában. E r r e igen 
élénk vita indult meg, mely a körül fordult, vájjon az 
ős-anyagnak mondott csirából keletkeztek-e s fejlődtek a 
különböző f a j o k ? A vitában részt ve t t ek : Joussét, d'Hulst, 
Guillement, Maisonneuve, Poulain, Boulay, vicomte de 
Meré. A vitát Freppel püspök rekesztette be, kijelentvén, 
hogy a fa jok eredefi megállapodottságának a hivei a 
győztesek ; majd minden, tudományosan megállapítot t 
tény mellettük szól ; ami pedig ama kivételeket illeti, 
melyeket az evoluczionalis elmélet hivei fölhoznak, azokra 
nagyon ráfér a bővebb s közelebb vizsgálat. Ha a tudo-
mány figyelmére mélték akarnak lenni, akkor az evolu-
czionistáknak nem szabad a föltevések ködével takarózni, 
hanem egész módszerüknek abban kell állania, hogy mi-
nél nagyobb számmal mutassanak be oly kivételeket, me-
lyekei majd — úgymond Freppel püspök — mi leszünk 
hivatva megvitatni s igazolni. Habár az elnök szokás 
szerint nem fejezi ki személyes nézetét, ő még sem této-
váz kijelenteni, hogy ő határozott ellene az evoluczionális 
és transformista hypothesiseknek, még a legalsóbb rendű 
fajok tekintetében is. Egyút ta l azonban kijelenti, hogy a 
tudomány teljes szabadságban működhetik, amig olyat 
nem állit, ami ellenkezik az isteni kinyilatkoztatással és 
az egyház tanításával. 

Ápril 3-án d. u. ta r to t t ülésben Kiríván bemutat ja 
értekezését az ösztönről, megismerésről és az értelemről ; 

amelybén k i m u t a t j a / h o g y az értelem s ösztön, bár ha tá r -
vonalukat bizonyos sötétség fedi, mégis feltétlenül nem 
hasonló, különböző két do log . - Erre vita féjlődik ki, mely-
Ben" részt vesznek: d'Hulst, Lacouture, ' Valiét, Gardair 
és Jacquand. Végül Maisonneuve t r nagy helyeslés kísé-
retében felolvassa tanulmányát az élettani lélektanról 
(physiologikus psychologiáról)'. 

Ápril 4-én d. e. D'Acy felolvassa tanulmányát a 
Mons környékbeli másodlagos (mesvini) és a negyedkor-
beli kőzetről (silexekről), melyben bebizonyítja, hogy az 
első nem emberi kéz müve, a második pedig a negyedik 
belső korszakhoz tartozik. — Utána Jousset előterjeszti 
értekezését e czim a l a t t : Az amerikai polgárosodás ere-
dete Kolumbus Kristóf előtt. E fölött igen érdekes vita 
támad, melyben részt vesznek: de Nadaillac márki, d'Acy, 
Kernaëret , Martin, Van den Gheyn és Maricourt. 

A d. u. t a r to t t ülésben Van den Gheyn J . t. atya 
Belgiumból, értekezést ta r t a szerecsen fa j ázsiai eredeté-
iről, melyben kimutatni igyekszik, hogy a négerek írásjelei 
s e thnographiai jellegzetességei hasonlí tanak az ázsiai 
népekéihez. — Ezután Beauffort gróf felolvassa tanulmá-
nyát két lotharingiái faragot t szirtről. — Végül Maison-
neuve bemuta t j a Maricourt grófnak munkálatát a babo-
náról Galliában (Wales szigetén is), melyhez többen 
hozzászólottak. 

Ápril 6-án d. u. Wosinszky, lengyeli esperes-plebá-
nos Magyarországról bemuta t ja ismeretes tanulmányát a 
holtak összezsugorított helyzetéről a történelem előtti 
korszakban. Utána d'Acy értekezést olvas a bronz erede-
téről, hasonló tárgyú dolgozatot küldött be Söheffgen, 
trier-i (Németország) prépost . E fölolvasásőkhoz érdekes 
eszmecsere fűződik, melyben részt vesznek: Nadaillac, 
d'Acy, Tardy, Van den Gheyn. — Tardy J . bemuta t ja a 
t ípusát egy jégkorszak előtti baltának. — Utána Be 
Lantsheere Leo Brüszelből fölolvassa tanulmányát a hit-
t i tek fajáról . Végül a szakosztály köszönetet szavaz elnö-
kének a tanácskozások kitűnő vezetéséért. 

(Folytatjuk.), 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
B u d a p e s t , május hó 1. Hamis jelszavak. — 
H a valaki élelmet, i talt hamisít, azt a törvény meg-

bünteti , hasonlóképpen azt is, aki pénzt hamisít, arany s 
"ezüst helyett rezet vagy ólmot ád, úgyszintén azt is, aki 
a kiszemelt s kialkudott portéka helyett selejtesebb minő-
ségűt és csekélyebb mennyiségben szállít. 

Még ^ r r a is van törvényes orvoslás, ha valaki hamis 
híreket terjeszt, vagy lármával a közcsendét meghábo-
r í t ja vagy botrányt okoz." 

De az ellen ez idő szerint nincs semmiféle törvényes 
oltalom, ha az emberek értelmét megmételyezik, szivét 
elmaszlagositják, lelkének jó s igaz iránt fogékony haj-
lamait meghamisít ják. 

Nagyban űzik pedig e szellemi korrupcziót a hamis 
jelszavakkal, melyekkel valóságos bolonditást folytatnak 
azok, akik igaz uton soha sem remélhetnék azt, hogy a 
közönségre befolyást gyakorolhassanak. 
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És csodálni való, hogy e hamis jelszavakat a kö-
zönség beveszi, mintha mind megannyi szemen szedett, 
színarany igazságot tartalmaznának. 

Mily nagy visszaélés történik azokkal, arról tanús-
kodik az egész időszaki sajtó, mely — csekély kivétellel 
— e hamis jelszavakat mint álarczot, álszakállt, álruhát 
használja, hogy beférkőzhessek oda, ahová álarcz s álruha 
nélkül soha se fogadnák be. 

Nézzük közelebbről ezeket a szellemi maskarákat; 
nem is kell idegenbe s nagy távolba menni, itt járnak 
közöttünk fényes nappal, csak szemügyre kell őket 
vennünk. 

Liberalizmusnak, szabadelvüségnek, tehát a modern 
nomenclatura szerint „polgári erénynek" dicsőitették azt, 
midőn a neki bőszült szektárius fanatizmus proskribálta 
az apáczákat bizonyos nagyobb városi árvaházból. 

Humanizmusnak, emberszeretetnek hirdették bizonyos 
sötétben bujkáló egyesületeknek a czélját, de ha végig 
nézzük a jótékonysági s emberbaráti adakozásokat, ezek-
nek sorában soha sem találhatók föl a „humanitást" 
monopoliumjuknak hirdető ama szövetkezeteket. 

Türelmességet, vallási tolerancziát követelnek, midőn 
arról van szó, hogy katholikus alapítvány vagy ösztöndíj, 
katholikus intézetnél valami állás protestánsnak vagy zsi-
dónak jusson, és ez többnyire sikerül is ; de ki hallott 
valaha róla, hogy protestáns vagy zsidó alapítvány vagy 
ösztöndíj élvezetében katholikus részesült volna, avagy, 
hogy protestáns vagy zsidó tanintézetben állást nyert 
volna ? ! 

Hazafiságnak nevezik, midőn egy neki vadult pam-
fletista megtámadja a katholikus egyházat, eltagadja ennek 
hazafentartó érdemeit, kétségbe vonja a magyar nemzet 
államiságának tett nagy szolgálatait akár a török-tatár 
ellenében, akár a kultura s jó erkölcs fejlesztése körül ; 
sőt paroxiszmusában elkurjantja magát, hogy nem is ma-
gyar, aki katholikus, elfeledvén, a jámbor, hogy az ezer 
éve fennálló magyar államban háromszáz év előtt csak 
katholikus létezett. 

Magyar kulturáról, nemzetünk nyelvéről is ugy be-
szélnek, mint ha ezt most találták volna ki akár a vola-
pük nyelvet, a katholikusokat azzal vádolván, hogy csak 
a latin nyelvet ápolták, a magyart pedig a protestantiz-
mus dajkálta s őrizte meg; pedig üssön föl bárki vala-
mely magyar irodalom-történetet — ha alaposabb tanul-
mányai nincsenek — és arról kénytelen meggyőződni, 
hogy ami magyar nyelv-emlékünk van, azt mind a katho-
likus egyháznak köszönhetjük, mint az összes ismeretes 
kódexek bizonyítják, és hogy a legmagyarosabban egy 
magyar jezsuita s későbbi herczeg-primás ir vala, amint 
a magyar nyelvtannak első elemeit is hasonlóképpen egy 
magyar jezsuita alapította meg. 

Es amidőn a protestantizmusnak követelik a magyar 
nyelv s államiság „konszerválá«át," akkor statisztikai 
adatok bizonyítják, hogy a magyarosodás csak a katho-
likus vidékeken terjed és izmosodik, ellenben a protes-
tánsok közt vagy stagnál, mint a reformátusoknál, vagy 
pedig a pánszláv izgatások elfojtják még azt a csekély 
maradványát a magyarságnak, mely a nemesi előjogok 
korában létezett, mint a lutheránusoknál. 

És ugyanazon ember, aki a kath. egyháztól, a ma-
gyar államiság e dajkájától, és a kath. papságtól minden 
érdemet elvitat, sőt a kath. papokat még polgári jogaiktól 
(választó-jogosultságtól) is meg akarta fosztani, ugyanő a 
kath. papság nyakába akarja magát varrni, hogy a kath. 
papok dolgozzanak és adózzanak arra a czélra, hogy szi-
dalmazójuk az ő nyakukon s pénzükön mint kulturegye-
sületi alelnök tovább izgathasson ellenük és a magyar 
katholiczizmus ellen. S akadnak még lapok, amelyek „ha-
zafiatlansággal és obskurantizmussal" vádolják papjainkat, 
amiért nem adnak fegyvert egy bősz ellenségük kezébe . . . 

Végtelenig folytathatnók ez adatokat, melyekből 
elvitathatatlanul kitűnik, hogy a hamis jelszavakkal való-
ságos farsangi álarczos felvonulás történik manap Ma-
gyarországon. 

Ez a szellemi maskarádé azonban veszedelmesebb 
az élelem-hamisitásnál, mivel ez utóbbinál egyeseket mér-
geznek meg, a hamis jelszavakkal pedig egész nemzedé-
keket megmételyezhetnek. 

Sajnos, hogy a nyomdafestékkel űzött ez országos 
bolonditásnak vajmi sokan felülnek a katholikusok köző), 
különösen az ugy nevezett értelmesség körében, melynek 
van oly része, amely szajkómódra utána mondja ama 
jellemzett szellemi álarczoskodás maszlagos jelszavait. 

Ez ellen irgalmatlan irtóháborút kell folytatni és 
minden teketória nélkül le kell rántani amaz álarczot, 
hogy a lelkiismeretes közönség egész meztelenségében 
láthassa a hamis jelszavak gyárának csúfságát és jövőre 
óvakodjék a szellemi maskaráktól és bolonditóktól. 

I t t nem használ a kímélet; amint visszautasítjuk a 
hamis pénzt, ha kell, erélyesen, ugy a hamis jelszavakat 
sem szabad engednünk, hogy közkézen forogjanak. Le 
tehát a szellemi álarczczal, félre az alakoskodással. Vége 
legyen a szélhámoskodásnak, melyet a franczia chantage-
nak, a német pedig Bauernfängerei-nak nevez. -f-

Németország. Vámsorompó a műveltség ellen. — 
Az ifjú császár által kezdeményezett reformok közöl 

a gymnáziumi oktatás javítására vonatkozó mutathat föl 
legelőbb némi eredményt. Ami annak a bizonyitéka, hogy 
e téren csakugyan nagy hiány mutatkozott, melyet az 
illető körök élénken átéreztek. 

E tárgyban mult évi deczember hóban értekezlet 
tartatott, mely a mai gymnáziális képzés főhibáját abban 
találta, hogy a szaktanárkodás elburjánzott, különösen a 
nyelvtani tanulmányok túlságos mértékben elárasztották 
az oktatást, minek következménye a túlterhelés, az egész-
ségügyi tekintetek elhanyagolása, sőt magának a nevelői 
feladatnak komoly megfogyatkozása. 

Bajorországban is megszívlelték a császár eme kez-
deményezését. A legfőbb tanügyi tanács Münchenben 
csakhamar szintén ez ügygyei foglalkozott, és alig mult 
el fél éve, hogy ama császári szó elhangzott, és Bajor-
ország máris uj tanügyi szervezetet nyert, amelynek u j 
rendelkezései majd csak a gyakorlatban fognak való javí-
tásoknak bizonyulni. 

Nem tartozunk a szaktudósokhoz, legkevésbé a 
philologusokhoz, akik Rückert hims-i iskolamestere sze-
rint azért hivatnak philologusokuak, mert „viele logen" 
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(sokan hazudtak) ; de azért általános műveltségünk, józan 
eszünk és némi gyakorlati tapasztalásunk is eléggé képesit 
arra, hogy a dologhoz a közvélemény nevében is hozzá-
szóljunk. 

Minden esetre őszintén óhajtjuk, hogy az u j tanügyi 
rend minél jobb gyümölcsöket hozzon. Leginkább óhaj-
tanok azonban, hogy akadna már egyszer oly elfogult s 
rendszeres ellenfele a humanista gymnáziumoknak, mint 
a mily ellenséget a jezsuita iskolák találtak a protestáns 
Koldewey professzorban, hogy azután ép oly jó véleményt 
nyilvánítson a javitott német gymnáziumokról, mint a 
nevezett protestáns professzor kénytelen volt a jezsuita 
gymnáziumok eredményeiről bevallani. 

Ez az uri ember ugyanis egy füzetet adott ki e 
czimmel: „Die Jesuiten und das Herzogthum Braun-
schweig" (Braunschweig, 1889.), melynek egyes helytelen-
ségeit Reichmann (Freiburg, 1890.) egy elleniratban ki-
javította: amelyben (8—11 lap) azonban Koldewey követ-
kező elismeréssel adózik a jezsuita iskoláknak : 

„A jezsuita iskolák nemcsak a római érzelmüeknél, 
hanem a protestánsoknál is — emlékezzünk csak vissza 
Nagy-Frigyesnek azokról adott kedvező Ítéletére — nagy 
helyeslést tudtak kivívni. Es nemcsak helyeslést, hanem 
eredményeket, messze terjedő, állandó, azt lehet mondani, 
valóban példa nélkül álló eredményeket is. Mert bár-
mennyit is vétett a jezsuita-rend a gyóntató székben, a 
szószéken, iratok s véres háborúk fölidézése által (ez mind 
mese, mint a protestáns szerző meggyőződhetett volna), 
legfényesebb győzelmeit mégis iskolái által vivta ki,." 

„Az egész visszaható mozgalom, melyet ellenrefor-
mácziónak szoktak nevezni, tulnyomólag ezen intézetek 
eredménye ; ezeknek kell mindenek fölött tulajdonitani, 
hogy nevezetesen Németországban a protestantizmus győ-
zelmes terjedése már néhány tizév múlva megállapodott 
és azután, legalább a westfáliai békekötésig mindinkább 
terjedő visszavonulássá változott át. 

„E sikereket keservesen érezték a protestánsok. A 
szigorúbb lutheránusok körében a tizenhatodik százévben 
hajlandók voltak azokban varázsoló boszorkánységot és a 
sátán segélyét látni. Ezt a hitet természetesen nem oszt-
hatja a XIX. százév fia, de csodálkozni kell rajta, mily 
ügyességgel, mily tetterővel s kitartással, mily odaadás-
sal és szorgossággal, mily czéltudatos egyértelműséggel 
foganatosította a jezsuita-rend nevelői feladatának meg-
oldását. Mily kedvezőtlenül elüt ettől a slendrián, a kö-
zöny, a visszavonás és züllöttség, mely a protestáns isko-
lákon messze be a tizennyolczadik százévbe, ha nem is 
mindenütt, de mégis igen sók helyütt mutatkozik." 

„Es azután a jezsuitáknál mily éles tudatával bir-
nak üz akár jogosult, akár jogosulatlan óhajoknak ama 
körök részéről, melyekben működni magukat eltökélték 
volt ! Mily tapintat s előzékenység, melylyel mindent 
kerültek, ami bármiképpen nagyobb mértékben visszatet-
szést szülhetett volna ! Ellenben mily bárdolatlan a csö-
könyösség s vastagnyakuság, a tudós-büszkeség és iskola-
mesteri dölyf, a tapintatlanság és durvaság, mely a jó 
régi idők rektorainak és kollegáinak sajátja vala." 

„Es azután az oktatás tan-anyaga; ez megegyezett 
ugyan a jezsuita és a protestáns iskolákban; de mily 

kitűnően értették a jezsuiták ez anyagot okos kiválasztás 
és beosztás által megszabadítani a haszontalan s terhelő 
mellékes dolgoktól, melyekkel az evangélikusoknál nem 
ritkán a szerencsétlenség és tudatlanság az ifjúságot el-
árasztotta." 

„Az oktatás módja továbbá alapjában véve a jezsui-
táknál ugyanaz vala, mint aminőt a nagy protestáns pae-
dagogusok, nevezetesen a straszburgi iskola-főnök, Sturm 
János tanítási rendje előirt ; de a jezsuitáknál nem ma-
radt a papiron, mint a protestánsoknál, hanem a szerzet-
rend tagjai azt szilárdan s biztosan elsajátították, mielőtt 
a kathedrára léptek, mint az most a néptanitó-szeminá-
riumokban történik, ugy hogy azok képesek voltak 
gyakran még csekélyebb tudományossággal is kielégitő 
eredményeket elérni." 

„Végül a fegyelem, mely a protestánsoknál sokszor 
túlságos szigorral s durvasággal párosult, a jezsuitáknál, 
habár szigorúan rendezve volt, soha sem volt az atyai 
szelídség híjával. Amit ma a tanulók iránti egyéni bánás-
módnak neveznek, azt ők régtől fogva gyakorolták, főkép-
pen természetesen csak akkor, amidőn az volt a czél, 
hogy az előkelőket, gazdagokat és befolyásosokat a szer-
zet-rend czéljainak megnyerjék." (Itt megint a protestáns 
lóláb kikandikál, és nincs rá bizonyítéka.) 

„Emezen inkább benső, akár valóságos, akár csak 
látszólagos, mindenesetre azonban általában kápráztató 
előnyökhöz még más félreismerhetetlen külső előnyök is 
járulnak. A protestáns latin iskoláknak majd mindenütt 
egész az időig, mely még nincs nagyon messze mögöt-
tünk, az anyagi eszközök elégtelensége miatt kellett 
szenvedniük ; tanáraik szükölködése csökkentette a hiva-
tásuk iránti szeretetet és az állásuk iránti tiszteletet. A 
jezsuiták pedig úgyszólván kimerithetetlen segédforrások-
kal rendelkeztek nevelői működésükben ; az élet gondjai-
tól szabadon, családi kötelékektől menten, az összes hivő 
katholikusoktól becsülve, a jezsuiták teljesen s egészen 
tanári hivatásuknak szentelhették magukat. Tandijat elvből 
nem kívántak intézeteikben, még a leggazdagabb tanu-
lóktól sem ; nevelő-intézeteikben a növendékek aránylag 
csekély összegért kitűnő testi ellátásban részesültek, és 
szorgalommal ügyeltek arra, hogy a szellemi munka ne 
járjon túlterheléssel és elegendő alvás s testi üdülés által 
ellensulyoztassék." 

Ha a dicséret egy protestánsnak ajkáról, aki ellen-
sége a jezsuitáknak, nem való dicséret, akkor nem tudjuk, 
mi volna hát dicséret. Kitűnő iskoláknak kellett lenniök 
ezeknek a jezsuita iskoláknak, teljesen amaz eszmény sze-
rint, mely Vilmos császár előtt lebeghetett, midőn az 
ismeretes értekezleten óhajait kifejtette. 

Es amilyenek a jezsuita iskolák a múltban voltak, 
olyanok ma is, sőt inkább még előhaladtak az idők kö-
vetelményeihez képest-:, j 

Miért fosztották meg a német népet e kitűnő s 
hozzá oly olcsó iskoláktól ? Miért gátolják azoknak beho-
zatalát még ma is? 

A szabad versenyt hirdetik minden téren, és épp 
azok az emberek, akik leginkább buzgólkodnak az ipar-
szabadság mellett és a tudomány szabadságáról dekla-
málnak, épp ezek akadályozzák most is a jezsuiták 
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visszajövetelét, és épp azon a téren, hol a józan verseny 
oly nagy haszonnal jár , sőt ahol ez a verseny, Koldewey 
fönidézett szavaival élve. a slendrián, közöny, visszavonás, 
züllöttség, csökönyösség, bárdolat lanság, iskolamesteri ön-
hit tség ellen a mi korunkban is épp oly kívánatos, mint 
szükséges, amikor a hamis humanitás , hamis szabadság, 
hivatali s szellemi „egyenruházkodás" a lényeget megöli. 
Valóságos iskola-monopolium, szűkkeblű czéhrendszer, szo-
ros határzár és vámsorompó: ez a modern oktatási poli-
tika, melylyel a Jézus- társaságiak s más tanitó szerzet-
rendek ellen dolgoznak, elzárván Németországot prohibitiv 
vámokkal a műveltség, a haladás és iskola elől, mihelyt 
annak zászlaját kath. szerzet lobogtat ja . 

„Emlékezzenek csak a kedvező Ítéletre — mondja 
fönebb Koldewey — melyet porosz Nagy-Fr igyes a 
jezsuita iskolákról nyilvánított . 

Talán Vilmos császár is megemlékezik róla és erős 
kézzel fogja „az - iskolamesteri dölyfösséget" megtörni az 
által, hogy a jezsuita iskolák engedélyezésével egészséges 
versenynek szabad u ta t nyit . T. V. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
= A Szent-István-Társulat igazgató-választmánya 

f. é. április hó 30-án ta r to t t rendkívüli ülésén kihirdették 
a Társulat Tudományos és Irodalmi osztályába választott 
és a nagyméltóságú püspöki kar részéről megerősítet t u j 
tagokat . Az u j tagok névsora : JBalázsy Ferencz, Concilia 
Emil, dr Czobor Béla, dr Dudek János, Fonyó Pál , Imets 
F. Jákó, Kollányi Ferencz, dr Pasteiner Gyula, Ruschek 
Antal, dr Steécz György, Szabó Ferencz plébános, dr 
Székely István, Szekrényt Lajos, dr Várady Árpád. E 
tagoknak megválasztatásokról szóló oklevelet a legközelebb 
kézbesiti a társulat t i tkári hivatala. 

— A Szent -Lász ló-Társulat f. hó 30-án délután 
tar tot ta igazgató választmányi gyűlését Schlauch Lőrincz 
dr nagyváradi püspök elnöklése mellett. Jelentést tet tek 
legelőször a beérkezet t adományokról s a társulat által 
segélyképpen kiadott pénzekről. A pénztári jelentés sze-
rint a mult évről maradt 892 fr t 70 kr, u jabban beérke-
zett 4515 fr t krnyi adomány és alapítvány. Segélyképpen 
pedig kiosztottak 2339 f r t 46 krt. 

H I V A T A L O S . 
A budapesti k. m. tud. egyetem hittudományi kara 

által 1889. deczember 6-án kitűzött , a Horváth-féle ala-
pítványból jutalmazandó következő pályaté te l re : „Tudo-
mányos alapossággal, de egyszersmind könnyű és élvezetes 
előadásban fejtessék ki a bűnbánat szentségének (sacra-
mentum poenitentiae) lényege, a hi t tudomány által meg-
állapított elmélete, érvényes fölvételének hatásai és kiszol-
gáltatásának módja az egyház régibb és ujabb gyakorla-
tában" a f. é. ápril 15-én letelt határidőig egy pályamnnka 
érkezett „Infelix ego homo, quie me liberabit etc. Rom. 

7, 24—25." jeligével. A pályázatra bocsátott kézirat 
ugyanazon kar f. é. ápril 29-én tar to t t V. r. üléséből 
szabályszerű elbírálás végett kiadatott . 

Budapest, 1891. május 1. 
Kisfaludy e. i. dékán. 

VEGYESEK. 
— Budapest fövá ros legutóbbi közgyűlése két em-

lékezetes ügyben intézkedett a katholikus egyházat érdek-
lőleg. Az erzsébetvárosi templomra nézve elfogadta Steindl 
Imre műépítész tervét. Egy kis vita volt előzetesen a 
fölött , nem inkább Petz Samu tervét kellene-e elfogadni, 
miután ez utóbbi , Schulek Frigyes, tehát nagy szakte-
kintély ítélete szerint megragadó originalitással van kon-
czipiálva, holott ugyané szaktekintély véleménye szerint 
Steindl Imre terve igen szép ugyan, de nem egyéb, mint 
régi kipróbál t sablonok egyesítése. Minthogy a dolog már 
el van döntve, nem lá t juk szükségesnek utólagosan vitat-
kozni az egyik vagy másik tervnek előnyei fölött. Csakis 
annyit jegyzünk meg, hogy az eredetiség a konczepczió-
ban és az arravalóscig a kivitelben nem minden műremek 
alkotásában találkoznak. Katholikus templomnak az alap-
vonalakat a szent kereszt jele adja meg. Ezen a hagyo-
mányon nem változtathat egy-két kivételes eset semmit. 
Petz Samu tervét behatóbban nem vizsgáltuk m e g ; de 
ugy látszik, hogy originalitást keresve, nem egészen tudta 
azt összeönteni a hagyomány igényeivel. Egyébiránt 
Steindl terve szerint is műremek fog épülni Budapest 
legnépesebb plébániáinak egyikében. A másik közérdekű 
és a kath. egyházat érdeklő ügy, mely ugyancsak ápril 
30-án került szóba a főváros közgyűlése előtt, a magyar 
nyelv kivcdóbb hasznédata a budapesti templomokban, me-
lyeknek tagadhata t lanul gondos és ha talán nem is bő-
kezű, de nem is fukarkodó patrónusa maga a főváros. A 
budai plébánosok fizetésének és káplántartási járulékaik-
nak felemelése kapcsán került ez az ügy szóba. Napi-
rendre szólította ki Morlin Imre. Emlité az érdemes városi 
hivatalnok és képviselő, hogy az ő indítványára már évek 
előtt tör tént felterjesztés az ország hg-primásához. Ráth 
K. főpolgármester indítványára a főváros közgyűlése az 
említett felirat elintézését megsürgeti . 

— A franczia kathol ikusok országos kongresszusa 
ápril hó 28-án reggeli 8 órakor nyílt meg szentmisével. 
Isteni tisztelet után a bizottságok nyomban megkezdték 
munkálkodásukat . Este 8 órakor volt az első nyilvános 
közgyűlés ő emja Richard párisi bíboros érsek előlüléöe 
mellett. 

— Roméiban vége van a nép nyugalmának. Elpus-
kázta az óriás explosio. Május elsejére az anarchisták 
részéről veszedelmes dolgokat vártak. A titokzatos explo-
siónak, a mely egy cseppen mult, hogy Rómát romba 
nem dönté, meg lesz a hatása sok tekintetben. 

— Ft. Cséiszka György szepesi püspök ő nagymél-
tósága a bélai barlangligetben épülő kápolnára 1000 
fr tot , a brezai kath. iskolára 50 fr tot és a tudományos 
akadémia dísztermének freskóira 500 fr tot adományozott . 

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

Budapes t , 1891. R u d n y á n s z k y A. k ö n y v n y o m d á j á b ó l . (Papnövelde-u tcza 8. sz.N 
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A k é t t á r s a d a l o m : 
egyház s állam. 

II. 
Mily alapon nyugodjék a szükséges összhang 

a két társadalom közt ? 
E tekintetben különböző rendszereket aján-

lanak és kiséreltek meg; i lyenek: 
I. Az egyház s állam elválasztása ama hires 

jelszó szerint: szabad egyház a szabad államban. 
II. Bizonyos számú bevett vallás egyenlő 

pártfogása az állam részéről. 
III. A szerződéses rendszer, másképp kon-

kordátum. 
IV. Végül államvallás elismerése. 
E különböző rendszerek megitélésére, meg 

kell állapitanunk mindenek előtt az egyház s 
állam külön-külön jogait. Ebből azután könnyű 
szerrel levonhatjuk a szükséges következtetéseket 
a kérdés megoldására. 

Mint fönebb kimutattuk, az egyház s állam 
kölcsönösen tökéletes s független társadalmak. 
Mind a kettőnek tehát joga van meghatározni 
a szükséges eszközöket czéljuk elérésére és eze-
ket megfelelően alkalmazni. 

Ámde beállhat az eset, hogy összeütközés 
támad egyház s állam közt. Kölcsönösen kizár-
hat ják egymást az eszközök, melyeket egyház 
s állam szükségeseknek t a r t külön-külön czéljuk 
elérésére. Például szolgáljon az ugy nevezett 
elkeresztelések ügye. íme egy másik példa is : az 
egyház azt tar t ja , hogy czélja érdekében szük-
sége van bizonyos számú szolgára, akiknek 
megtiltja, hogy fegyvert viseljenek s vért ont-

sanak ; az állam ellenben azt követelné, hogy 
szüksége van minden polgárra a fegyveres hon-
védelemnél. Mi a teendő ez esetben ? 

Az embert nem lehet arra kötelezni, hogy 
egy s ugyanazon időben két egymásnak ellent-
mondó törvénynek engedelmeskedjék. A józan 
ész pedig azt sugatja, hogy a társadalmak egy-
más közti elsőbbségét a czéljuk határozza meg. 

A fensőbb czéllal biró társadalom törvénye 
összeütközés esetén nagyobb kötelező erővel bi r ; 
és minthogy az ember nem lévén képes egy 
időben részesülni mind a két előnyben, melyet 
a két társadalom külön-külön törvénye nyújt, 
ennélfogva észszerűen a fensőbb java t kell vá-
lasztania. Az egyház czélja azonban a lelki jó 
lévén, szükségkép ez, az örök boldogság előbbre-
való az állam czéljánál, melynek tárgya a világi 
jó, a földi boldogság. Amidőn tehát a két hata-
lom közt összeütközés támad, az egyház törvé-
nye iránytadó. 

Az egyház következésképen isteni erede-
ténél fogva birja a jogot, hogy korlátlanul s 
ellenőrzés nélkül határozza meg a czélja eléré-
sére szükséges eszközöket és ezeket alkalmazza 
anélkül, hogy bárki, akár állam, akár magán-
személyiség jogszerűen gátolhassa őt működésé-
ben. Es igy minden akadály, melyet e jogának 
gyakorlása elé görditenek, igazságtalanságot ké-
pez és azonos az erőszakkal és ellenkezik min-
den jogszerű hatalom törvényes gyakorlásával. 

Ez alapon áll a hittudósok azon elve is, 
hogy az esetben, ami azonban a valóságban nem 
fordul elő, ha az állam hátrányt szenvedne az 
egyház jogának ezen gyakorlása folytán, ezt el 
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kellene viselnie; mert többet ér, megmenteni a 
lelket mint a testet; jobb elveszteni a földet, 
hogy elnyerjük az eget. 

Az egyház jogából első sorban azon köte-
lesség hárul az államra, legyen ez keresztény 
vagy pogány, hogy mit se tegyen, ami az egy-
házat működésében gátolhatná. A pogány állam, 
nem ismervén a katholikus vallás igazságát, 
tévedésben lehet e kötelessége s az egyház joga 
felől; mindamellett e kettő fennáll s létezik, a 
jog nem lévén alárendelve annak, hogy miként 
ismerik azt olyanok, kik kötelesek magukat 
annak alávetni. 

A keresztény államoknak azonfelül köteles-
ségük támogatni az egyházat czélja elérésében 
az által, hogy az eszély követelményei szerint 
és az egyház által hasznosnak itélt mértékben 
elhárítsák ama külső akadályokat, melyek az 
embereket eltávolíthatják végső czéljuktól. 

E második kötelesség nyilván azon minő-
ségből s jellegből folyik, amelylyel ez esetben a 
hatalom letéteményesei birnak. 

Bármely társadalomnak a tagjai kötelesek 
mindent megtenni, ami tőlük telhetik, hogy e 
társadalmat czélja elérésében segitsék. A polgár 
tartozik hazáját védeni ; a tag köteles a szö-
vetkezet javára közremunkálni; ennélfogva a 
keresztény is az egyház diadalán és testvérei 
üdvén. 

A társadalom, a polgári hatalom, állam, a 
kormány azonban nem elvont fogalom, nem is 
külön léttel biró lények; hanem a valóságban 
minden kormányt azok az emberek személyesi-
tik, akik kormányoznak; és amidőn ez emberek 
a keresztség szentségében részesültek — másokat 
egy keresztény nemzetnek nem is kellene engedni 
kormányra jutni — ez által keresztényekké 
lettek és az egyház tagjai. Ez okból kötelességük 
a rendelkezésükre álló törvényes eszközöket 
érvényesiteni, hogy a vallási társadalmat, mely-
nek ők is tagjai, czélja elérésében támogassák, 
amely azonos a lelkek üdvével, ennélfogva az ő 
lelkük üdvével is. Nevezetesen tartoznak e czélra 
a reájuk bizott polgári hatalmat fölhasználni. 
Ki tagadhatná, hogy e hatalom kezükbe oly 
fegyvert ád, mely nagyban előmozdíthatja az 
egyház e czélját? Mint e vallási társadalomnak 
tagjai kötelezvék tehát azt fölhasználni; és maj-
dan számot is kell adniok a jóról, melyet mint 
az állam kormányzói elmulasztottak tenni, vala-

mint a rosszról, melyet hivataluk gyakorlásában 
elkövetni engedének. 

Ez elveket ekkép megállapitván, könnyű 
szerrel megoldhatjuk a kérdést és Ítéletet mond-
hatunk a különböző rendszerek fölött, melyeket 
az egyház s állam közti viszonj7 szabályozásáról 
fölállitani szoktak. 

I. A szabad egyház szabad államban a való-
ságban nem jelent egyebet, mint az állam leg-
teljesebb közönyét minden vallási kérdés iránt; 
az egyház ugy szólván nem is létezik az államra 
nézve. Keresztény katholikus államban e rend-
szer azonfelül megköveteli azt is, hogy a polgári 
társadalom fejei teljesen megfeledkezzenek köte-
lességeikről a vallási társadalom iránt, melynek 
ők is tagjai. E rendszer egyébiránt puszta agy-
rém. Az egyház bizony nem tartozik azon dolgok 
közé, melyekről az államnak nem kellene tudo-
mást vennie, vagy amelyeket nem-létezőknek 
tekinthetne ; sokkal nagyobb helyet foglal el az 
egyesek- és a polgári társadalom életében, sem-
hogy azt negélyezhetnék, hogy nem ismerik. Az 
egyház ezen befolyása és a felmerülő összeütkö-
zések a polgári hatalmat csakhamar meggyőzik 
a vallási társadalom fennállásáról. 

A szabad egyház szabad államban vagy a 
két hatalom kölcsönös s teljes közönye egymás 
irányában, végső elemzésben oly elmélet, mely-
nek nincs más czélja, mint megfosztani az egy-
házat a polgári hatalom támogatásától, hogy 
annál szabadabban lehessen a vallást megtámadni, 
sőt magát az állami hatalmat is megragadni s 
fegyverül használni ellene. A közöny e rendszerét 
a czélra eszelték ki, hogy eláltassák azoknak 
lelkiismereti aggályait, akik visszaborzadnak az 
erőszakos üldözéstől, de egyúttal félnek nyíltan 
s határozottan szembeszállni a tévelylyel. E 
rendszert a hivő katholikus és hazafias honpolgár 
nem vallhatja a magáénak: mivel a kölcsönös 
közöny megfosztja az egyházat a polgári hatalom 
támogatásától czélja elérésében, viszont az álla-
mot alattvalói s saját czéljának nem csekély 
hátrányára, kényszeríti lemondani azon előnyök-
ről, melyeket az egyház más viszonyok közt 
bővebben nyújthat. 

II. Bizonyos számú bevett vallás pártfogása 
az állam részéről a gyakorlatban oly rendszernek 
bizonyul, mely szakasztott mása a fönebb jel-
lemzett közöny elméletének. E második rendszer 
uralma alatt is az emberek, akik kormányozzák 
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it polgári társadalmat, közhivatali működésükben 
mellőzik a vallási igazságot; ugy cselekednek, 
mintha ez nem is léteznék ; látván azonban, 
hogy a polgárok hitvallás szerint bizonyos számú 
társadalmakban csoportosulnak, kénytelenek a 
helyzettel számolni s azzal a társadalmi rend 
fentartása végett foglalkozni. 

Több hitvallás fennállása nem egyéb, mint 
amaz emberi eseményeknek egyike, melyet a 
polgári hatalom fölbasznál, hogy fölötte ural-
kodhassék. Az állam kénye-kedve szerint ad vagy 
elvesz jogokat e rendszer szerint ; és ha bizo-
nyos esetben pártfogolja az igaz vallást, más 
körülmények közt ugyanazon elvek értelmében 
jogot igényel magának annak elnyomására. 

Ugyancsak annak uralma sérti az egyház 
jogát, amennyiben gátolja szabad működésében, 
azt megszoritja vagy jogait megnyirbálja az 
állam állitólagos szükségletei vagy a kormány-
zók s hiveik pártérdeke szerint. Azonkivül elő-
fordul azon viszásság, hogy a kormányzók, mint 
katholikusok magán életükben hivek a kereszt-
ségben vállalt kötelességeikhez, a közélet terén 
azonban közönynyel viseltetnek az egyház iránt, 
melynek tagjai s amelynek joga van közremun-
kálásukra; ha ellenben nem hivei a kath. val-
lásnak. e visszásság még sajnosabb következmé-
nyekkel já r ; minden esetben azon korrupczióra 
vezet,hogy a kormányzók példája átragad az alatt-
valókra, akik megszokják, különbséget tenni a 
köz- s magán-élet közt az erkölcs tekintetében 
is, ami általános romlást von maga után. 

Az eddig tárgyalt két rendszernek mintegy 
összesitését láthatjuk az ugy nevezett amerikai 
rendszerben, mely egyenlő szabadságot igér min-
den hitvallásnak, ugyanazon fogyatkozásokkal s 
megszorításokkal, mint a másik kettő. Ennek is 
kiegészitő része a közöny a vallási igazság iránt. 
Különben e rendszer amerikai viszonyok s er-
kölcsök mint elengedhetetlen föltétel nélkül nem 
is képzelhető, annál kevésbé látszik valósitható-

és igy a polgárosultabb európai nemzetek-
nek nem is szolgálhat mintaképűi. 

III. A szerződésen, konkordátumon alapuló 
rendszerről keveset lehet mondani, mert ez tu-
lajdonképen nem is rendszer, hanem inkább 
egyezkedés egyház s állam közt, melyben az 
első minél kevesebbet ád föl jogának szabad 
gyakorlatából ama czélból, hogy jogait az állam 
minél inkább tisztelje s czélját előmozditsa. 

IV. Az utolsó rendszer végre az egyedüli, 
mely megfelel a jognak; ezt talán hibásan ne-
vezik az államvallás rendszerének, ennél helye-
sebb az ujabb franczia katholikus jogász-iskola 
meghatározása, mely szerint e rendszer „a ka-
tholikus egyház igazságának gyakorlati elisme-
rése az állam részéről." 

Vagyis az egyház szabadon s teljesen élvezi 
minden jogát az államban, mely ezt elismeri, 
tiszteli és szabad gyakorlását szükség esetén 
hatalmi eszközökkel is biztositja. 

Ez azonban, mint külön is megjegyezzük, 
nem vonja maga után más hitvallások és fele-
kezetek üldözését; mert ismervén az igazságot, 
senki sem köteles üldözni azokat, kiket a tévely 
fogva t a r t ; meg lehet tűrni a tévelyt, sőt ez 
néha az eszély követelménye ; de soha sem sza-
bad azt pártfogolni, mert ezzel közrejárulnánk 
annak terjedéséhez, ami rossz cselekedet volna 
— irja Brun Luczián szenátor, a franczia kath. 
jogtudósok szövetkezetének elnöke. 

„Megfoghata t lan—ir ja egy másik hirneves 
kath. jogtudós, Gavouyere, angers-i kath. egye-
temi jogtanár — hogy akadnak katholikusok, 
kik tudatával vannak az egyház istenségének, 
élő hittel birván és elmélkedvén, mégis olyan-
nak tekintik a szabad egyház szabad államban 
vagy az állami közöny rendszerét, mint amely-
nek megvalósitása mint összes erőfeszítéseiknek 
végső czélja lebegjen szemeink előtt; és akik 
azt állitják, hogy az általános vallásszabadság 
mindenki számára sokkal előnyösebb elv az egy-
házra nézve, mint jogainak tisztelete s gyakor-
lásuk szabadságának biztositása: la liberté pour 
tous — teszi hozzá — est une formule trompeuse 
qui masque la liberté pour tout en matière de 
religion, comme dans la vie publique 

„Ám viseljük el e rendszerek valamelyikét 
— irja Aubry, volt miniszter Kanadában — ha 
nem lehet máskép; azt is elfogadom, hogy a 
közöny előnyösebb lehet az üldözésnél; de ez 
minden. Az kisebb rossz, semmi egyéb. Minden 
katholikusnak azonban szeme előtt lebegjen mint 
óhajainak tárgya s törekvéseinek czélja az egy-
ház jogának teljes s egész elismerése; és pedig 
nem mint ragyogó és megvalósithatatlan elmé-
let, hanem mint eszmény, melyet fáradhatatla-
nul igyekeznie kell átültetni a gyakorlatba és 
átalakítani valósággá." 

Amidőn pedig igy cselekszik, egyaránt mint 
36* 
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jó keresztény s jó polgár működik, mert egyedül 
a vallás képes az államok biztosságát tartósan 
megóvni. A katholikus apostolkodás, az egyház 
vezérlő küldetése — irja Freppel, angers-i püs-
pök és a franczia képviselőház tagja — nem 
szorítkozik arra, amit a lelkiismeret magán-
rendőri felügyeletének lehetne nevezni; jogai s 
befolyása tovább terjednek, mint az egyének; 
kiséri a keresztényt életének minden erkölcsi 
tetteiben, mindazon körülményeiben, melyek közt 
felelősséget vállalhatna magára vagyis midőn 
lelkiismerete közbeszólhat, ugy a magán, mint 
a családi élet keretében, nem különben összes 
társadalmi viszonyaiban. Mert a keresztény nem 
oszlik meg, csak egy lelkiismerete van; ő ke-
resztény férj, keresztény atya, keresztény polgár. 
Tagadhatatlan továbbá, hogy amint az egyes 
keresztény az egyháztól meríti e tulajdonságát, 
azonképen a vallási társadalom, vagyis a keresz-
tények összessége is ugyanannak törvényeit 
ismeri el kötelezőknek s követendőknek. Végül 
szükséges-e ez elemi igazságot Istenben hivő 
embereknek továbbá is fejtegetni? Nem elégsé-
ges-e egymás mellé állitani e két tényt: Istennek 
jogai vannak a társadalomra, az egyház .pedig 
képviseli s gyakorolja e földön Istennek e jogait. 
Erről azonban vajmi sokan megfeledkeznek." 

A kormányok, államférfiak s politikusok, 
még olyanok is, kik katholikusoknak vallják ma-
gukat, félnek az egyháztól, ennek befolyásától és 
akcziójától És mialatt ekkép elhanyagolják az 
üdv s boldogulás e biztos módját, napról-napra 
szaporodó nehézségekkel látjuk őket meddő har-
czot vivni, sőt remegni ama társadalmi veszélyek 
gondolatára, melyeket az állam összes anyagi 
erejével sem képesek föltartóztatni és amelyek 
elől a manap leghatalmasabb császár az összes 
európai államok szövetkezésében keres mene-
déket. 

„Miért nem alkalmazzák egyszerűen az 
evangéliumot a gyakorlati életben?" kérdi 
Kemaëret praelatus fönnidézett müvében. — 
„Miért nem emlékeznek meg e szavakról: Quae-
rite ergo primum regnum Dei et justitiam ejus, et 
haec omnia adjicientur vobis." Kormányozzanak 
keresztény módon, a többit megteszi az Isten. 

Csippék Ferencz. 

I Nemzetközi tudományos katholikus kongresz-
szus Párisban. 

Páris, ápril hó elején. 
(Folytatás.) 

5. s z ale osztály : 
Nyelvészet. 

Elnök: Koschwitz egyetemi tanár Greifswald-ban. 
Alelnökök : Duquesnoy, a toulouse-i kath. egyetem tanára, 
és de Charencey gróf, a philologiai társaság elnöke. Tit-
kár : Rajon, a párisi kath. egyetem tanára. 

April 2-án d. u. tar tot t ülésben Tougard abbé érte-
kezik a néma e kiejtéséről (a franczia nyelvben) a XVIII. 
százévben ; a tárgyhoz az elnökön kivül hozzászól Cha-
rencey gróf és Rousselot. Azután Charencey gróf olvassa 
tanulmányát a baszk nyelv által a kelta, germán és görög 
nyelvtől kölcsön vett szókincsről : ehhez észrevételeket 
fűznek : Marcilly, Le Clerc, Larrieu és Koschwitz, ki ki-
fejti a módszert az etimologiai kutatások rendszeres foly-
tatásánál. Következik Casartelli abbé fölolvasása phi-
lologico-mythologikus tanulmányáról, melyben kimutatni 
igyekszik, hogy a Védá-kban emiitett mythosi madarak 
nevei s tulajdonságai közös viszonyban állának egymás-
sal ; végül báró Carra de Vaux értekezik a tört többes 
osztályozásáról az arab nyelvben. 

April 3-án d. u. tartott ülésen Lantsheere Leo fel-
olvassa értekezését a hittit népfaj nyelvéről, melyhez 

j Charencey gróf többrendbeli észrevételeket tesz. Utána 
Devèze bemuta t ja tanulmányát a tamouli nyelvről s iro-
dalomról. 

Ápril á-én este tartott ülésben Vacant abbé elő-
adást tart érző tehetségeink résztvételéről és közreműkö-
déséről értelmünk fogalmainak s Ítélkezéseinek előkészíté-
sében. Utána De Vouger ismerteti tanulmányát a létezés 
eszméjéről, mely tárgy fölött élénk vita fejlődik ki, mely-
ben résztvesznek : Gardair, Turinaz püspök, Sauvé prae-
latus, Margerie s Gayrand. 

April 6-án este tartott osztályülésben Duquesnoy, 
toulouse-i kath. egyetemi tanár felolvassa értekezését a 
görög nyelvről, melyben megtámadja a modern gramma-
tikusokat, kik egy görög igének oly értelmezést tulajdo-
nítanak, melyet mi sem igazol és amely félreértésen 
alapszik. Ezután Koschwitz osztályelnök ismerteti Lepitre, 
lyon-i kath. egyetemi tanárnak tanulmányát a németor-
szági ujabb nyelvészek tanelveiről, melyben összegezi az 
érveket pro és contra, — de mint az elnök megjegyzi — 
maga is e tanelvek felé hajolván, elmulasztotta az uj 
rendszert megbírálni. Most következett Rousselot felolva-
sása, melyben azokat a valóban bámulatos felfedezéseket 
ismerteti, amelyeket a fizikának a fonétika tanulmányozá-
sánál való alkalmazásából merített. A gyülekezet tapssal 

' jutalmazta a nagyjelentőségű felolvasást. Ezután Cartiéla 
értekezett a tájszólásokról; végül Koschwitz elnök bemu-
tatta tanulmányát a provence-i (Dél-Francziaország) táj-
szólásokról. 

6. Szakosztály: 
Történelem. 

Elnök : Duchêsne, a párisi „Academie des Inscriptions 
et belles-lettres" tagja. Alelnököle: Allain ; Beaucourt 
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márki ; De Smedt J . - t . a. Belgiumból ; Jungmann tanár a ] 

louvain-i katb. egyetemen; Kur th Godefroy, liège-i kath . 

egyetemi t a n á r ; Grauerth H., müncheni egyetemi tanár. 

Titkár: Pisani, párisi kath. egyetemi tanár . 

Ápril 2-án este tar to t t ülésben Couture Leontius, 

a toulouse-i kath. egyetem bölcsészeti karának dékánja fel-

olvassa tanulmányát a cursus- ról a rythmikus sty l-ben a 

liturgikus imákban a III . s következő százév latin szer-
zőinél. Duchesne elnök hasonló tárgyról értekezik és föl-
hívja a figyelmet a cursus szabályainak következményeire, 
tekintettel a VIII. , IX. és következő százév irodalmi mü-
veinek hitelességére. 

Ezután Guillibert, aix-i püspöki helynök felolvassa 
Constantin abbé értekezését a XI. századbeli czimerek 
jelmondatairól s lobogók föliratairól. 

Duchesne elnök bemuta t ja De Rossi, a hirneves 
római régiségbuvárnak munkála tá t a Priscilláról nevezett 
coemeteriumban (Rómában) tet t legutóbbi kutatásokról . 
— Utána Gendry abbé fölolvassa értekezését VI . Pius 
bécsi utazásáról 1782-ben. Végül Clerval abbé bemuta t ja 
tanulmányát az arab mathematikusok legrégibb fordítá-
sairól a XII. százévben. 

April 3-án este, Kurth G. elnöklete alat t tar tot t 
ülésben Allard Pál felolvassa dolgozatát a pogányság-
ról a IV. százévben, melyben k imuta t ja a pogány eszme 
teljes kimerültségét és hiábavaló erőfeszítéseit a keresz-
ténység előhaladásával szemben. Ezután Sicard abbé érte-
kezik a franczia plébánosok helyzetéről 1789. a nagy 
franczia forradalom előtt. 

Pisani t i tkár bemutat ja a távollévő Jelich tanulmá-
nyát Eiszak-Amerika evangelizácziójáról Kolumbus Kris-
tóf e lő t t ; ehhez Shahan, a washingtoni kath. egyetem 
tanára érdekes megjegyzéseket csatol. — Er re Carbon 
abbé fölolvasáéával a történelmi időszámitásról az ülés 
véget ér. 

Az ápril á-én d. e. tar tot t ülésben Kurth G. ismer-
teti s birálja Francette tanulmányát Görögország ős 
lakóiról; majd Douai, toulouse-i kath. egyetemi tanár 
fölolvassa értekezését Toulouse grófság eretnekeiről a 
XI I I . százév első felében. Ezután Allain abbé előadást 
tar t az oktatásügy állapotáról Francziaországban a forra-
dalom alatt. Végül Kurth előterjeszti munkálatát , melynek 
czime: A bélpoklosok a Nyugaton a római uralom és a 
merovingek alatt, valamint a keresztes hadjáratok előtt. 

Az esti ülésen Grauerth müncheni egyetemi tanár 
elnökölt. Murillier abbé olvassa tanulmányát az Uni-
genitus kezdetű konstituczióról és a jauzenismusról a 
franczii^országi nevers-i egyházmegyében. — Pisani tr . 
bemutat ja értekezését Skanderbég legendájáról és a róla 
tett bírálatokról ; mire Caric, augusztineumi áldozár 
Bécsben, részletesen ismerteti a szülőföldjén, Dalmátor-
szágban és Albániában közszájon forgó néphagyományt 
Skanderbégről, egyúttal több kérdést intéz a fölolvasóhoz, 
melyekre ez válaszol. Ezután Grauerth tanár fölolvasást 
tart Nagy-Károlynak tulajdonított és Achen várost szaba-
dalmakkal felruházó hamis okiratról, amelyet összehasonlít 
a Páris melletti st. Denis-i apátság azonos alapító okle-
velével. Duchesne abbé fölhívja a figyelmet a történelmi 

jelentőségre, melyet a modern tudomány épp az apokrif 
okira toknak tulajdonit , valamint arra, hogy az összes 
népmondák, legendák alapja mindig történeti igazságnak 
bizonyult. 

Az ápril 6-án d. e. ta r to t t ülésben Marchand abbé, 
az angers-i ka th . egyetem tanára értekezést olvas föl, 
melyben Vieilleville tábornagy emlékiratait birálja, kimu-
tatván, hogy azok számos pontra nézve ellentmondásban 
vannak a történelmi igazsággal. Ezután Pierrot•Deseilligny 
bemuta t j a dolgozatát a Francziaország és Fez szultánja 
közt 1559-ben kötöt t első szövetségről s Bourbon Antalnak 
expedicziójáról Marokkóba. — Végül Duchesne tr. ismer-
teti a pápák sírjáról szóló tanulmányt . 

April 6-án este utolsó osztályülés. Duchesne tr. 
elnököl. Blondel tr . olvassa msgr. Wilpert tanulmányát 
az utolsó itélet s a halál utáni különös ítélet ábrázolásairól 
a katakombákban. Elnök hozzáteszi, hogy msgr. Wi lper t 
értekezése u jabb értelmezését adja az ábrázoló emlék-
müveknek. Müller tr. Németországból, fölolvassa ezutáu a 
reformáczió korának nagy nevü történésze. Janssen ta-
nárnak tanulmányát , melynek czime : „A jezsuiták és a 
boszorkánypörök a XVI. százév végén és a XVII-diknek 
elején." Ebben a hires történet tudós megczáfolja ama 
nevetséges vádaskodásokat, melyekkel a protestánsok a 
jezsui tákat illették, boszorkányra estereknek gyanúsítván 
őket, hogy befolyásukat a népre ellensúlyozzák ; egyúttal 
k imuta t ja szerző, hogy a jezsuiták mindig tartózkodó 
magatar tás t követtek a boszorkánypörökben, melyek ugy 
mint boszorkányok kínzása s kivégzése napirenden vala 
a reformáczió idejében Németországban. — Utána Kurth 
ismerteti Clotet tr . munkálatá t a javadalmakról a mero-
vingi és a karlovingi uralom idején. 

Végül Gran y Vallespinas, astorgai (Spanyolország) 
püspök lelkes zárszavában köszönetet mond a szakosztály 
tagja inak kitűnő munkálkodásukért , és jelezvén, hogy 
Rómába utazik és Cicero barátságos üdvözletével vesz 
bucsut : Vale et saluta amicos. Mire Duchesne elnök az 
osztály tagjainak köszönetét tolmácsolja és a római útra 
viszontüdvözlésül mondja : Vale et saluta parentem. 

A tör ténet tudományi szakosztály alosztálya, a föld-
rajzi szakosztály ápri l 6-án d. u. ülést tar tot t , melyben 
Coldre misszionárius és a franczia tud. akadémia levelező 
t ag ja felolvasást t a r to t t a szu-csuen-i (Khina) sóbányákról, 
melyek ezer éve müvelés alatt vannak és a világ legna-
gyobb földalatt i tömkelegének mondhatók. Utána gróf 
Bizemont előterjeszti tanulmányát a földrajz oktatásáról 
az 1869-ben ta r to t t nemzetközi föld- s néprajzi kongresz-
szus előtt. E fejtegetések kapcsán hosszas vita fejlődött 
ki. — Bladé abbé, a franczia tudományos akadémia 
levelező tagjának dolgozatát muta t ja be az elnökség ; a 
tanulmány szól a költözködésről (transhumance) a franczia 
Pyrenée-kben, mely az emberek s állatok vándorlását 
ecseteli ; az osztály elhatározza, hogy az értekezés felvé-
tetik a kongresszus kiadandó munkálatai közé. 

(Folytatjuk.) 
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EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, május hó 4. A munkás-mozgalmak május 

elsején. — 
„Május elsején nem lesz semmi baj!" 
Ezt a jelszót olvashattuk április végén a nemzet-

közi liberalizmus összes lapjaiban, melyek jól voltak 
értesülve a kormányok nagy kiterjedésű rendőri s kato-
nai előkészületeiről, valamint az anarkhista s szoczialista 
vezérek szemmeltartására tett titkos intézkedéseiről. Csak 
néhány külföldi katholikus hirlap, nevezetesen Olasz-, 
Francziaországban, Németországban és Belgiumban is-
merve a való helyzetet, kerülte az áltatást, óva intvén a 
közönséget az elbizakodástól. 

Május elsején azonban vér folyt Európa legtöbb 
országában és számtalan letartóztatások bizonyítják a tün-
tetések nagy arányait, melyekről a hivatalos telegrammok 
hallgatnak és a hírlapok tudósításai csak röviden szó-
lanak. 

Mi nem szépítjük a dolgokat és tartozunk vele 
kath. publiczista igazmondásunknak, hogy szembe nézzünk 
a valóságnak és levonjuk az események következményeit. 

A leghatározottabban el kell Ítélni a rendzavaráso-
kat, melyeket némely országban, igy hazánkban (Oros-
házán s környékén) még most sem sikerült elfojtani, 
midőn e sorokat irjuk. Ezeket nem szabad s nem lehet 
megtűrnie a polgári társadalomnak és azért teljes jogával 
él, midőn a rend fentartására és biztosítására végső esz-
közökhöz is nyul. 

Ámde épp e véres összeütközések bebizonyították, 
hogy az államoknak összes rendőri s katonai hatalma 
sem képes a rend megzavarásának elejét venni ; a kitört 
lázongásnak erőszakos s vérfagyasztó elnyomása pedig — 
bár mily szükséges is volt — nem lehet biztositéka az 
állami s társadalmi rendnek, mert amannak eshetőleg 
kimenetele nemcsak bizonytalan lehet bizonyos esetben, 
hanem legfölebb a külső, a látszólagos rendet tar t ja fönn, 
ellenben az elmékben s szivekben a rend megbomlott 
marad és az erőszakos szenvedélyek tovább tombolnak az 
elégületlenek lelkében. 

Es vájjon képesek-e az államok s kormányok min-
den évben, vagy többször egy esztendőbeu, vagy egész 
éven, sőt több éven keresztül folyton készenlétben tar-
tani a katonaságot, vagy az ország minden pontján ele-
gendő rendőrséget tartani a zavargások elfojtására ? Ez 
merő lehetetlenség, mint épp most csattanósan bebizo-
nyult, midőn a kormányok a fővárosokban és a nagyobb 
ipari központokban nagy előkészületeikkel megfélemliték 
ugyan az izgága elemeket, de azt nem birták meggátolni, 
hogy ezeknek vezetői oly helyeken szervezzék a rendza-
varásokat, hol a hatóság azt legkevésbé várta volna. Majd 
a póthitelekből ki fog tűnni, hogy e hatósági intézkedé-
sek oly nagy kiadásokat követeltek, melyeknek többszö-
rös ismétlődése, annál inkább állandósítása a legvirágzóbb 
ország pénzügyeit is képes tönkre tenni és a leggazda-
gabb adófizetőket is kimeríteni. 

Az is fontolóra veendő, vájjon képes lesz-e minden 
kormány s mindenkor a katonaságban megbízni ? Mert 
ismeretes, hogy az olasz és a franczia képviselőházban a 

zavargókkal szemben mozgósított katonaság iránt hatá-
rozatilag kifejezett „csodálat és elismerés" mögött ott 
lappang amaz aggodalom, hogy a katonák esetleg a 
lázongókhoz csatlakozhatnak, amint Francziaországban 
több helyütt megtörtént, hogy a katonák a vezénylet 
ellenére a lázongó tömegek fölé a magasba lőttek. 

Ez állapotok tarthatatlanok. Még az esetben is, ha 
a rendőrség s katonaság mindenütt s mindenkor képes 
volna e megzavart rendet helyreállítani. Pedig az esemé-
nyek eléggé bizonyítják, hogy a zavargások teljes szerve-
zettséggel rendszeresen megujulnak s ismétlődni fognak 
mindaddig, amig ok vagy ürügy lesz az elégületlenségre ; 
és ez megvan bőven. 

A felelősség ez állapotokért a kozmopolita liberaliz-
must terheli. Ennek a közgazdasági politikája idézte elő amaz 
anyagi helyzetet, mely a szocziálista mozgalmak alapját 
képezi. Szabaddá tette a munkást olyformán, hogy kira-
gadta a régi biztos otthonból és kidobta az utczára, hol 
a kereslet s kínálat szabja meg a munka árát, vagyis ha 
nincs munka, éhen halhat a munkás ; ha pedig van 
munka, akkor a munkaadók, sok versengés után jobbnak 
találván egymás közt megegyezni, közös megállapodásból 
tetszés szerint lenyomják a munkabért. A munkaadók ez 
összeesküvése, melyet ring-nek neveznek, a fogyasztó 
közönség kizsákmányolásán kivül előidézte a munkások 
összeesküvését, mely a munkabeszüntetésekben nyilvánul. 

A tőke s munka közti eme harezban mindkét rész-
ről átcsaptak a politikai térre, és amidőn az előbbi a 
törvényhozás s a kormányok utján megtorló rendszabá-
lyokat foganatosíttatott, akkor az utóbbi arra a térre 
lépett, melyet a liberalizmus száz év óta dicsőit a politi-
kai szónoklatokban, a parlamentben és iskolákban : vagyis 
a forradalom terére. E dicsőítés oly termékeny talajra 
talált a szoczialistáknál, hogy jelszavukká lett : à bas la 
patrie, vive la révolution sociale, vive l'anarchie! (Le a 
hazával ; éljen a szocziális forradalom, éljen az anarkhia !) 

Mindez be nem következett volna, ha a kozmopolita 
liberálizmus alá nem ássa a vallást az iskolában és tár-
sadalomban amaz irtóháboru által, melyet a kereszténység 
ellen az állam hivatalosan és az istentagadó szektákkal 
szövetkezve folytat. Hogy pedig ez igy van, arról czáfol-
hatatlan bizonyítékunk van. Most és tavaly, midőn május 
elsején annyi sok tüntetés s zavargás riasztotta föl a tár-
sadalmat békés munkálkodásából, midőn csak a tartalé-
kosok behívása — mint Belgiumban — és a szolgálatban 
álló katonaság készenletbe helyezése és az összes rend-
őrség mozgósítása gátolta meg a még nagyobb lázadáso-
kat, és amidőn a munkások százezrei tüntettek és még 
többen általános európai strike-re készülnek : egyedül a 
hivő katholikus munkások tartózkodtak a tüntetésektől s 
zavargásoktól ; és pedig nem azért, mintha közönyösek 
volnának helyzetük javítása iránt, vagy félnének jogos 
kívánságaikat nyilvánitani, hanem azért, mert vallásos 
hitük s Istenbe vetett bizalmuk elfordul a jogtalan esz-
közök igénybevételétől, és reményt nyújt nekik nemcsak 
a jelen életben, de a földön tul is. És ily érzelmű, val-
lásos munkások igen nagy számmal vannak, mint évi 
nagygyűléseik Franczia-, Olaszországban, Spanyol- s Né-
metországban, valamint Belgiumban bizonyítják ; és hogy 
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nincsenek még többen azt a kozmopolita liberalizmus 
vallást irtó politikája rovására kell irni s vele a felelős-
séget a kiontott vérért. 

Május elseje tehát mindenképpen a liberálizmus 
ujabb csatavesztését jelenti: uralma már csak a szuro-
nyok hegyén nyugszik, de a nemzeteket ma nem lehet 
többé ily módon kormányozni. 

Nagy tanulság rejlik ebben a nemzetek vezérlő osz-
tályaira, melyet a társadalmi béke megóvása érdekében 
nem szabad mellőzniök, sokáig nem is lehet maguktól 
elutasitaniok. 

A munkások jogos kívánságait helyzetük javítására 
teljesíteni kell, már csak azért is, mert a május 1-jéhez 
hasonló katonai s rendőri intézkedések többe kerülnek, 
mint a munka reformja. Ez azonban magában véve nem 
képes biztosítani az állam s társadalom békéjét, mindig 
elegen maradván, kik a reformmal nem lesznek kielégít-
hetők s kiket az izgatók könnyen tévútra vezethetnek. 

Csakis azok lesznek képesek fölismerni s megbe-
csülni az üdvös reformokat, akik a vallásos érzelemtől 
vezérelve tisztelik Isten rendelkezéseit, és akik — mint a 
fönemlitett franczia, belga, olasz s spanyol katholikus 
munkások — visszaborzadnak a jogtalan s erkölcstelen 
eszközöktől, és inkább maguk tűrnek, sem hogy ők kö-
vessenek el igaztalangágot, bistosak lévén nagyobb juta-
lomról Istennél és áldásáról övéik számára ! 

Es a nagy tanulság május elsejéről : vallásosság 
nélkül anarkhiába süly ed egész Európa. -f-

Székesfehérvár. Főpásztori rendelet sz. Alajos cen-
tenáriumának megünneplése iránt. — 

Apostolicis Suae Sanctitatis innixus litteris provoco 
in Domino Venerabiles dioeceseos meae parochos, ut ubi 
adiuncta permiserint, diebus sibi bene visis, sacrum cele-
brent in honorem S. Aloysii triduum, ita ut quotidie in 
honorem Angelici iuvenis SS. Missae Sacrificio assistat 
seholastica pubes et iuventus, Sacro in honorem Eiusdem 
tria recitentur devote Pater et Ave, adiecta in fine pre-
catione : Szent Alajos, könyörögj érettünk ! Quae preces, 
si sacrum fuerit lectum, dicendae erunt post preces iussu 
summi Pontificis pro communi necessitate Ecclesiae per-
solutas. A meridie, si facile fieri potest, recitentur coram 
exposito SSo Sacramento Lytaniae Lauretanae, atque data 
in fine cum Sanctissimo benedictione, dicatur unum Pater 
et Ave in honorem S. Aloysii, adiecta iterum precatione : 
Szent Alajos, könyörögj érettünk ! Una autem saltern 
trium dierum, exhortatio vei concio habenda erit, qua 
imprimis pubes soholastica et iuventus, ad cultum S. 
Aloysii, imprimis ad eiusdem imitandas virtutes excitetur. 
Ad \ucrandas vero indulgentias plenarias hoc triduo 
etiam ad S. Confessionem et Communionem accédant 
utriusque sex us adolescentes et e parvulis ii, qui iam ad 
primam Sacram Communionem admissi sunt, atque post 
sumtum SS. Eucharistiae Sacramentum, communi prece 
ad mentem Beatissimi Patris recitetur quinquies Pater 
et Ave. 

Dispono autem, ut, ubi triduum praedictum servari 
non posset, saltern die 21-a Junii ipso festo Angelici 
iuvenis hoc anno in Dominicam V. post Pentecosten 
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incidente, Aloisianam hanc solemnitatem singulari cultu 
celebrent animarum Curatores, sermonem sacrum de vita, 
innocentia poenitentiaque plena angelici juvenis instituendo, 
adhortandoque parvulos ac adultos ad sectanda pro sua 
quisque vitae conditione vestigia S. Aloysii. Post sacrum 
autem solemne recitentur tria Pater et Ave, adiecta ut 
supra precatione: Szent Alajos, könyörögj érettünk! 

Utut autem solemnitas S. Aloysii isthaec imprimis 
spectet iuventutem, cuius patrónus coelestis praecipuus 
constitutus est a Bened. XIII . SS. PP., nihilominus com-
mune omnium Christifidelium bonum est; quare paterno 
affectu cunctos cuiuscumque sexus et aetatis existant, ad 
solemnia ista devote peragenda invitât Beatissimus Pater, 
cunctis reserans coelestes Ecclesiae thesauros. Peramenter 
itaque provoco Venerabiles Curatores animarum, ut Do-
minica triduum in honorem S. Aloysii peragendum, vei 
festum ipsum Angelici iuvenis praecedente, e sacro ambone, 
Suae Sanctitatis Leonis XIII. SS. PP. litteras apostolicas 
populo fideli explicent, celebrandae solemnitatis dies, vei 
diem indicent, utque fideles quo maiori cum devotione ea 
peragant, concessasque a Beatissimo Patre indulgentias 
lucrari conentur, omni zelo hortentur. 

Quum autem occasione solemnium horum pietas 
Christiana et eum invenit modum colendi S. Aloysium 
eiusque patrocinium flagitandi, ut pueri puellaeque se vei 
eorum parentes eos pagellis inscribant, tamquam famulos 
et clientes, ut hic modus in chara quoque nostra patria 
effectui dari possit, quarumdam piarum dominarum cura 
et zelo pagellae, hungarico idiomate exerata dedicatione 
signatae, typis excusae sunt, desiderantibusque mittuntur. 
Quare provoco in Domino Venerabiles curatores animarum, 
ut pro sua, qua parvulorum aeternae saluti intenti sunt, 
tenera cura, hanc testandi Angelico iuveni amoris pieta-
tisque rationem pueris, puellis, eorumque parentibus 
magna charitate commendent. Pagellae dictae obtineri 
possunt apud Cl. D. Drem Franciscum Robitsek, Seminarii 
Centralis Studiorum Praefectum, Budapest, központi pap-
nevelde, et quidem gratis. Nihilominus si quis sponte ad 
ferendas typi expensas haud parvas aliquam summám 
elargiri voluerit, grato accipietur animo. Non est autem 
cur multis efferam, meo Venerabiii dilectoque Clero, nos 
quoque, qui ad maiorem, ac laicorum ordo, sanctitatis 
obiigamur gradum, et qui exemplum esse debemus fidelium 
in verbo, in conversatione, in charitate, in fide, in casti-
t a t e „ e x vita et moribus Aloysii posse documenta 
plurima capere, unde ediscamus, qua cura et vigilantia 
vitae integritás et innocentia sit servanda, qua constantia 
castigandum corpus ad restringendos cupiditatum ardores, 
quomodo despiciendae divitiae, cotemnendique honores, qua 
mente et animo tum studiis vacandum, tum caetera omnia 
officia et munia implenda, quodque his praesertim tem-
poribus maximi est momenti, quo amore sit Ecclesiae 
matri et Apostolicae sedi adhaerendum." Commendemus 
itaque nos VV. FF. et FF. DD. hac insigni occasione 
specialius coelesti Angelici iuvenis patrocinio, celebremus 
quo devotius, eius sacra solemnia, hauriamus et nos ex 
oblato tarn paterne Ecclesiae thesauro. Quanta clientibus 

i) 1. Tim. 4, 12. 
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S. Aloysii, in sacro consti tuas manere potenti eiusdem 
intercessione affluet divinae gratiae copia, ut serviamus 
Domino in sanctitate et iustitia coram Ipso, omnibus 
diebus nostris !*) 

Albae-Regiae, die 27-a Április 1891. 
Philippus, m. p. 

Episcopus. 

IRODALOM. 
Monumenta Vaticana Hungáriáé : Mathiae Cor-

vini Hungáriáé Regis Epistolae ad Romanos Pontiiices 
datae et ab e i s acceptae . Mátyás király levelezése a 
római pápákkal . 1458 — 1490. Budapest, 1891. N . 4-r. 
LXXV. 275 1. 

Nagybecsű t a r t a l m a : 1. Guilielmi Frcihiói Episcopi 
t i tularis Arbensis , E. cath. Varadiensis Canonici Prole-
gomena ad Mathiae Corvini epistolas (Ugyanaz magyarul 
is : Bevezetés. Mátyás király levelezése a római pápákkal . 
Frahiói Vilmostól.) 2. Julii Décsényi-Schönherr Politices 
Doctoris Praefat io de ratione et fontibus editionis. 
(Ugyanez magyar szövegben : Előszó. Dr Décsényi-Schön-
herr Gyulától ) 3. Mathiae Corvini Hungáriáé Regis Epi-
stolae ad Romanos Pontifices datae et ab eis acceptae. 4. 
Index personarnm et locorum. Index chronologicus episto-
larum. E r r a t a corrigenda. 

Mátyás királynak a pápákkal folytatott levelezése, 
úgymond Fraknói a bevezetésben, természetszerűen nem 
szorítkozott a politikai ügyek körére. Kiterjeszkedett a 
szentszék joghatóságának és az egyházi életnek egész 
birodalmára. 

Tehát minden tekintetben nagybecsű forrásmüvet 
kapot t e takaros kötetben Magyarország és a pápaság 
történelme. 

— Előfizetési felhivás. Folyó évi julius derekán a 
következő czimü, kedélyes, vidám és mulat ta tó könyv 
hagyja el az egri könyvsaj tót : Páter HÍlárÍUSZ. Papi 
adomák s öÜetek gyűjteménye. A derült hangulatu mü 
körülbelül 500 adomát foglal magában a következő fel-
osztás szerint : I. Pápák és bibornokok. — II. Ersekek, 
püspökök. — III . Prépostok, kanonokok, apátok. — IV. 
Esperesek és plébánosok. — V. Paptanárok . — VI. Káp-
lánok. VII . Kispapok. — VIII . Szerzetesek. — IX. Kán-
tortanítók. — X. Egyházfik és harangozok. — XI. A 
szomszédból. Előfizethetni junius közepéig 1 f r t 20 krral. — 
A bolti ár egy kissé magasabb fog lenni. Eger (lyceum), 
1891. május 1. JBabik József, tanitóképző tanár. 

VEGYESEK. 
*** Az uj királyi táblák mindenütt isteni tisztelettel 

kezdték megalakulásukat. Igy is kellett. A püspöki váro-
sokban. névszerint Nagyváradon, Temesváron, és Pécsett 
maga a megyés püspök ur misézett. 

Lucae, 1, 74—75. 

— Kanovich Béla Mór budapest-józsefvárosi apát-
plébános tegnap ünnepelte 60-ik születése napját . Ez 
alkalomból a VII I . ker. régi polgári kör tagjai testületi-
leg tisztelegtek a népszerű plébánosnál, ki vendégei tisz-
teletére lakomát is adott, melyen Berzeviczy Albert állam-
ti tkár is jelen volt. Csatlakozunk az üdvözlőkhöz! 

— A római puskaporos torony felrobbanása. Főtiszt. 
Gmitter A., római magyar gyóntató úrtól, lapunk régi 
barát já tól , a Róma melletti lőporos torony felrobbanására 
vonatkozólag Rómából, április 24-éről keltezve kaptuk az 
alábbi tudósí tás t : „Tegnap reggel 7 óra 10 perczkor 
borzasztó esemény történt i t t ; a sz. Pál- temploma irányá-
ban, a Tiberen tul, jó távolban lévő puskaporos ház. 
melyben 260 ezer kilogr. puskapor volt, légberöpült és 
ez oly rémitő robbanást okozott, hogy az egész Róma 
alapjában megrendült . Nincs ház, palota, templom, hol 
iszonyatos károk ne történtek volna ; az ablakok it t-ott 
porrá töredeztek, néhol rámástól az utczákra kiestek, sok 
ajtó, szobafal megrepedezett , az emberek az utczákra 
tódultak ide-oda, sírva, jajveszékelve futkároztak ; sokan 
megsebesültek, szóval iszonyú zűrzavar volt itt ; a károk 
megszámlálhatlanok. Magában a Vatikánban és a szent 
Péter- templomban a festett és összetöredezett ablakok, 
rámák kárá t félmillióra becsülik. Csak ő szentsége háló-
szobájában nem tör tént semmi ba j ! A király, miniszterek, 
notabilitások a színhelyre siettek : vigasztalni, bátorítani 
a megrémült népet ." (Sárosm. Közi.) 

— Hány souverain joga vagyis választó polgára van 
Magyarországnak, a kik azt a souverain jogot csak egy 
alkalommal gyakorol ják, midőn t. i. választás alakjában 
arról föltétlenül lemondanak a megválasztott „képviselő" 
részére, — összeszámítottak legújabban és kitűnt, hogy 
63 vármegyében van 724,669, választási joggal biró vá-
rosokban 113,526, tehát összesen 838,195 választó polgár. 
A választó polgárok száma tavai óta fogyott, mert az 
tavai 846,202-re rúgott . Budapesten a választók száma 
26,588. I t t a minus tavaihoz képest 111. 

— „Összetartás és bizalomA franczia katholikusok 
ezidei nagygyűlése előtt Párisban a megnyitó istentisztelet 
alatt abbé Fonssagrives ezt a két tulajdonságot fejtegette, 
mint minden kathol ikus törekvés sikerének feltételét. 
Nagyon igaza van. 

— Mgr D'Hulst konferenczia-beszédei, melyeket az 
ezidei nagyböj t alatt a párisi Notre-Damebau mondott, 
már megjelentek nyomtatásban. 

— Nagy szó! Vilmos császár, mikor Moltke halálá-
nak hirét vette, igy kiáltott fel : „Elvesztettem egy — 
hadsereget !" 

— A német kath. lapok felvilágosításokat közölnek 
a legközelebbi német kath. nagygyűlésről, mely f. évi 
aug. végén nyilik meg Danzigban és buzdítják a német 
katholikusokat , hogy tömeges részvétel által azt az 
eddigiekhez méltóvá tenni igyekezzenek. 

— Sajtóhiba helyreigazítása Lapunk előző számának veze'r-
czikkében a 3. oldal alulról számitott 18. sorában „idejüleg" helyett 
„egyidejűleg" olvasandó. 

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

Budapes t , 1891. R u d n y á n s z k y A. k ö n y v n y o m d á j á b ó l . (Papnövelde-u tcza 8. sz.N 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő Zafeása: Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, m á j u s 9. 37. I. Fé lév . 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Mária hava. — A „Szűz Mária Magyarország Védasszonya". — Áve a rónán. — Nemzetközi 
tudományos katholikus kongresszus Párisban. — Egyházi Tudósítások: R ó m a : Mivé lett az „örök város!?" — F r a n c z i a o r s z á g : 

A jelen időben mi a teendő ? — Irodalom : Három minta-tankönyv a Studium biblicum köréből. — Vegyesek. 

M á r i a h a v a . 

Nincs teremtmény a világon, a kinek tisz-
teletében annyira buzgólkodnék az isteni kinyi-
latkoztatás tiszta és teljes világában járó ke-
reszténység vagyis a katholiczizmus, mint a bold, 
szűz Máriáéban. Hi veink lelki buzgósága e tekintet-
ben igazán lankadatlan, találékonysága a szeretet 
és ragaszkodás uj alakjainak, uj tényeinek felta-
lálásában igazán csodálatos, mert kifogyhatatlan. 

És ez jól, igen jól van igy; és ha nem igy 
volna, az már nagy baj lenne, nagy lelketlenség, 
érzéketlenség volna a legfőbb, a lelki dolgok iránt. 

Máriát Isten után a legfőbb tisztelet illeti 
meg. Ezt tanulja a katholikus gyermek a káté-
ban, ezt látja gyakorolva szüleitől, erről szólnak 
templomaink, énekeink, a ker. művészet és a 
kath. irodalom ezernyi, remeknél remekebb ter-
mékei. Egyik korszak felülmúlni igyekszik a 
másikat Mária tisztelésében, ünneplésében és 
segélyül hivásának lelkes buzgalmában. 

És az a különös a dologban, abban áll Má-
ria tiszteletének egyik megkülönböztető jele, 
privilégiuma, hogy eléggé őt tisztelni sose lehet. 
Szent Bernárd doktor, a ki Mária tiszteletében 
remekelt, igy vallja be a Máriát megillető tisz-
telet e nagy privilégiumát : 

„0 ádmirandam et omni honore dignissimam 
Yirginem! Hanc certe nec hominum lingva, nec 
sublimior angelorum mens sat dignis laudïbus 
eff erre potestr) 

Honnan van a Mária-tisztelet e rendkívüli-
sége, melyen a más hitűek és a hitetlenek any-
nyira megütköznek? 

l) Homil. 2. u. 3. Super Missus est. 

Egyszerűen onnan, mert a bold, szűz Mária 
az ő istenanyai méltóságánál fogva kizárólago-
san őt megillető módon van felemelve a Szent-
háromság végtelen méltóságának a körébe, nem 
ugy mint mi közönséges halandók, az isteni 
fiúság adoptiója utján, hanem az ő istenanyai 
kizárólagos istenszülő kiválasztásánál és bele-
egyezésénél fogva. Ezt a hitigazságot a theolo-
gusok fejedelme, aquinói sz. Tamás igy fejezte 
ki : „Beata virgo, úgymond, ex hoc quod est 
mater Dei, habet quandam, dignitatem infinitam, 
ex bono infinito, quod est Deus." *) Más szavak-
kal ugyanezt mondja lig. sz. Alfonz, ezt irván a 
b. Szűz istenanyaságár6l\ „Maternitas divina quo-
dammodo ad ordinem unionis hypostaticae per-
tinet. " 2) 

Ebből az istenanyai méltóságból Mária minden 
teremtmények fölött való tiszteletre méltósá-
gának jogczimei, melyekkel az Isten őt földiszi-
tette, özönmódra következnek. „Maternitas quippe 
divina est radix et causa ceterarum omnium 
perfectionum et gratiarum, quibus Maria fuit 
cumulata."3) Következnek továbbá minden teremt-
ményekéi fölött való erényeinek tökéletességei, 
melyeknek megszerzésében az isteni malaszttal 
már az ő hűséges közreműködése is megkíván-
tatott . .. 

„Tota pidchra 
Es Maria 
Et macula 
Non est in te", 

') Summa th. I. q. 25. a. 6. 
2) Le glorie di Maria, p. 2. dise. 4. p. 2. 
3) Müller, Theol. mor. IL 154. 
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zengi az egyház és Énekek Éneke u t á n , m e r t 
mint szent Bernárd mondja „nec filius alius ta-
lem virginem, nec talem filium clecuit virgo 
alia." Oly tökéletes teremtmény természeténél, 
malaszt-adományainál és erényeinél fogva a b. 
Szűz, hogy hozzá méltó fia csak az Isten Fia 
lehet és ő csak az Isten Fia anyjává lehetett . 
Következik harmadszor a bold. Szűz istenanyai 
méltóságából különösen az, hogy ő a világ úr-
nője, a mennyország királynéj a, az emberiségnek 
Isten előtt legfőbb menedéke, kinek közbenjá-
rása, könyörgése érettünk mindenhatónak mond-
ható két tekintetben, először mert az ő isteni 
Fia, mivel az ő emberi életét Mária akaratából, 
beleegyezéséből birta, viszonzásul az ő isteni 
uralmának egész kincstárát a bold. Szűz rendel-
kezésére bocsátotta, és másodszor, mert az isteni 
Fiu szeretete az ő szeplőtelen anyja i ránt oly 
nagy, hogy a mit ez kér tőle, azt ő meg nem 
tagadhatja. 

Bámulatos tan ez — a katholikus tan a 
bold. Szűz anyáról! Nem túloz semmit, és mégis 
a végtelenségben mozog, midőn Máriát tekinti, 
Máriával foglalkozik, a Mária tisztelet határai t 
kimérni akarja. Nem konfundálja az istenit és 
az emberi t ; jól megkülönbözteti Máriában az 
isteni privilégiumot és a teremtményi jelleget. 
Nem alacsonyitja le az Istent az ő teremtménye 
alá, nem emeli föl a teremtményt az Isten fölé: 
tehát a bálványozástól oly messze esik, mint ég 
a földtől. Mindegyiknek megadja a magáét, „ius 
suum cuique." Ez a kath. Mária-tisztelet alapja 
és regulája. 

Hiába jár a szájuk a más hiten levőknek. 
Homályt az elmékre borithatnak, mig Isten ter-
jeszkedésüket megengedi; de a bold, szűz Mária 
méltóságának, dicsőségének fényéből egy suga-
racskát sem szakithatnak ki, egy sugaracskát 
sem tehetnek nem létezővé. 

S éppen azért mert Mária méltósága és 
dicsősége s az ebből folyó hatalma oly megkö-
zelithetetlen a tagadás, az ellenkezés szellemének, 
éppen azért különös, fokozott, törhetet len ra-
gaszkodással és bizalommal tekintsünk fel mi 
Magyarország katholikusai mennyei Patrónánk 
t rónja felé. Ezt az annyi veszély által fenyege-
te t t „hanyatló szép hazát" csakis az ő pártfo-
gása és védelme t a r tha t j a fenn. Ő a jövő ezredév 
hajnali csillaga egünk fölött. 

l) Énelc. Éneke 2, 10; 6, 8. 

Porba omolva valljuk, hirdessük és — ve-
gyük igénybe kiáltó szükségeinkben az ő isten-
anyai pártfogóságát. 

Mi e helyütt inditványt tettünk, hogy or-
szágszerte alakuljon ima-egyesület Máriának, mint 
különösen Magyarország védasszonyának tiszte-
letére, jelen ezernyi és százezernyi bajainkban 
segítségül hívására. 

Az igénytelen felhívásra Isten áldását adta. 
A mustármagból terebélyes fa kezd nőni. Több 
plébániában megalakult a Mária-pártfogásának 
ima-egylete. Már külön kis lapocska is jelenik 
meg e tiszteletnek, ez imádságos társulatnak 
ápolására, t e r j e s z t é s é r e . Ú j b ó l kérem, esdve 
kérem paptársaimat Mária, Magyarország pártfo-
gója ima-egyletének felkarolására. I t t a május 
hava! Nulla dies sine linea! 

Mária, s egits ! 

rDulcé Cor Mariae, esto salus mea!" 
(Indulg. 300 dier. pro def. applic.J 

* 

A „Sziiz Mária Magyarország Védasszonya" 
ima-egyesület lapjának első vezérimája. 

„Oh, Mária, kinek szószólása leghathatósabb a meny-
nyekben, tekints kegyesen szándékunkra, segits törekvé-
sünkben, tanits meg, miképp vonhatjuk Isten áldását e 
hazára, erre a drága földre, melyet szeretetünkre és gon-
doskodásunkra bizott, hogy szolgálatainkat ennek szen-
tel jük. 

Tanits meg, miképp nyerhet jük meg Isten áldását 
mindazokra, kik e hazában élnek, gondolkoznak, működ-
nek — hogy mindannyian ama kegyelmekben részesül-
jünk , melyek végczélunkhoz, az örök boldogsághoz ve-
zetnek. 

Segits, hogy minden munka, minden vállalkozás, 
mely szeretett hazánk haladására, jólétére irányul — 
minden törekvés a jó, nemes, hasznos felé — Istennel 
tör ténjék . 

„Ha az Ur nem építi a házat, hiába munkálkodnak, 
kik azt építik ; ha az Ur nem őrzi a várost, hiába vigyáz, 
ki azt őrzi." (Zsolt. 126.) 

Urunk Istenünk őrködő szeme alatt akarunk mun-
kálkodni a szent ügyér t hivatásunk körében. 

Az ő szent lelke sugallatát hívjuk segítségül, ha a 
munka előtt állunk, ha egy eszmét akarunk megvalósí-
tani, terjeszteni, vagy megfontolás tárgyává tenni ; gyer-

I 
!) Czime egyúttal imája is: „Sancta Maria Patrona Hungá-

riáé! Szűz Mária Magyarország Védasszonya!" Akik tovább ter-
jesztését szivesen magukra vállalják, forduljanak megrendelésökkel 
a Szent-István-Társulat ügynökségéhez (Budapest, Lövész-utcza 13.) 
10 példány ára 10 kr, 50 péld. 40 kr, 100 péld. 60 kr. Alább köz-
löm az 1. sz. vezérczikkét, azaz vezérimáját, hadd lássák t. olva-
sóim, miről van a szó. 
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meki alázattal kér emberi elménk segélyt, világosságot, 
nehogy rövidlátásában tévedvén, ellenkezzék az isteni 
szándékkal. 

Oh, Egek királynéja, Magyarország védasszonya, kit 
atyáink annyiszor hivtak segí tségül! e szeretett Hazát , 
mely évszázadok előtt Nagyasszonyává választott téged, 
és zászlain tisztelte szent képedet, oltalmadba a jánl juk 
ma is minden ügyeiben : ma, midőn a közöny, a tévely-
gés és vallástalanság szelleme, mintha elfeledtetné a 
Haza fiaival, hogy Isten Anyjának van szentelve a Hon, 
melynek javáért fáradnak. 

Oh, leggyengédebb Anya ! Irgalom, könyörület azok-
nak, kik elfelednek t éged! Isteni Fiad fölvilágosító ma-
lasztjából jut tass közbenjárásod által egy sugarat a téve-
dőknek. 

Gyámolítsad a jóakaratuakat , emeld fel a csüggedők 
ka r j a i t ; — értesd meg velők, anyai szereteted egy meny-
nyei sugallata által, hogy miképp, tehetnek jót e hazában, 
e hazáér t !" 

Ave a rónán.1) 
Mint virágos oltár áll a róna tá ja , 
Bíboros teritőt liájnal ölt reá ja , 
Zsönge áldozatként ég a nap fölötte, 
Tavaszi sugár fon koszorút körötte, 
S zeng a hűs lég, zeng a zöld rét : 
„Ave, á v e ! Üdvözölt légy!" 

Áve ! Te vagy üdvünk hajnali sugára, 
Melyre hosszú negyven század esdve vára ; 
Oh derítsd szivem bus, puszta rónatá ján 
A hit őrvilágát, mely a bűn homályán 
Hajnalu l ég, baj között véd : 
„Áve, áve ! Üdvözölt l égy!" 

Fönt a nap ; aranyszint önt mezőre, sikra, 
Fűn s virágon éltet költ ez égi szikra . . . 
Kötözik a kévét, peng a kasza, sarló, — 
N y ú j t az aratónak pihenőt a tarló ; 
Veszi étkét, deli fől t jét : 
„Áve, áve! Üdvözölt l égy!" 

Áve déli napfény ! nyári kegysugárom, 
Dus erény kalászit tőled áldva várom . . . 
Ha a munka lankaszt, szüm erője senyved : 
Szárnyad alatt árnyat lelek, édes enyhet. 
Foj t a hőség ! nyúj ts erőt még : 
„Ave, áve! Üdvözölt l é g y ! 

k 
Száll a nap, búcsúzva hint szelid sugára 
Fényt a róna hervadt őszi ugarára ; 
Már a dolgos ember éjre hazatéré, 
Béke, csönd terül le nyugalom-helyére, 
S ajkai még ezt köszönték : 
„Áve, áve! Üdvözölt l égy!" 

1) Visszhangul e versre : „Ave Mária az alpesek közt." L. 
„Mária-kert" 1890. okt. füzet 273 1. (Mária-kert, 1891. május.) 
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Áve ! jő az alkony, a halálnak álma : 
Oh ha napod akkor rám mosolyga szállna ! 
Oszi bus egemre hintsd remény világát, 
Béke csillagával född be sírom ágyát, 
Oh könyörögj , védj ! mennybe fölvégy : 
„Áve, áve ! Üdvözölt légy ! 

Rosty Kálmán S. J. 

Nemzetközi tudományos katholikus kongresz-
szus Parisban. 

Páris, ápril hó elején. 
(Folytatás.) 

7. szakosztály : 

Mennyiség- és természettudományok. 

Elnökök: Lefebvre, orvostudor, Mansion, a gand-i 
egyetem tanára. Alelnökök: Amayat , az „Académie des 
sciences" tagja , a lyon-i kath . egyetem t a n á r a ; Dewal-
que, liège-i egyet, tanár ; Fer raud , kórházi főorvos Pár is-
ban. Titkár : Lapparent , a párisi kath . egyetem tanára. 

A z ápril 2-án t a r to t t ülésben Le Ray atya fölolva-
sást ta r t a madarak erkölcseiről hosszas megfigyelései 
alapján, melyek megismerte t ték vele, hogy a madár ösz-
töne velük született változatlanságában mindig ugyanaz 
marad, mi u jabb bizonyíték az evoluczionistákkal s trans-
formistákkal szemben annak a fel tüntetésére, hogy a 
fa jok ösztöne a madárvilágban kizárólagos és megkülön-
böztető jellegzetességében marad, tehát az egységes ős-
fa j feltételezését mi sem igazolja. Martin orvos támo-
ga t j a a felolvasó véleményét, utalván Quatrefages, a hires 
természettudós azonos fejtegetéseire. — Gouze abbé be-
muta t j a Pé re t község (Francziaország, Héraul t -dépar te-
ment) geologikus monográf iáját . Elnök s Lapparent 
hasonló részletes monográfiákat nagy örömmel üdvözölné 
a tudomány nevében. — Ezután By abbé felolvassa 
tanulmányát a vizalj növények (characeae) rokonságáról , 
mely vízi palántákat a felolvasó a légyfogó növényekkel 
(muscineákkal) hasonlít össze. Guillemet praelatus több 
észrevételt tesz e fej tegetésekre. Lapparent ismerteti 
Noura atya müvét az angol-normann sziget-csoport egy-
kori összefüggéséről az európai szárazfölddel, mit a fauna 
s flora adataival igyekszik bebizonyítani. — Végül ugyan-
csak Lapparent fölolvasást tar t a kongresszus nagygyű-
lésén már ismertetet t tárgyról , melyet most bővebben 
fej teget ; részletesen ismerteti a főbb adatokat és észlele-
teket, melyeket összegyűjtött a földnek a vizek által 
való alámosása, szétmálasztása s föloldása körül, a de-
kompoziczió e proczesszusának menetéről, ebből kiszámít-
ván, mennyi időre van szükség, hogy ez az erosio a szá-
razfölde teljes szétmállását véghez vigye ; ebből azután 
érdekes következtetéseket von le a geologiai időszámítások 
s korszakok idejének megállapításához. 

Az ápril 3-án d. u. tar tot t ülésben, melyen Mansion 
elnököl, Rranly ismerteti kutatásainak eredményét a 
porrá tört ércznemek villamos vezethetőségének módosu-
lásairól a villamos áram behatása alat t ; fölolvasó gyakor-
lati példákkal magyarázza észleleteit, melyeket a hall-
gatóság nagy figyelemmel kísér. — Utána Witz lille-i 

37* 
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egyetemi tanár fölolvassa tanulmányát a modern fizika 
megbízhatóságáról és föltevéseiről, mely fölött igen élénk 
eszmecsere fejlődik ki a fölolvasó, Bulliot atya, Poulain 
atya, Amagat s mások közt. — Lapparent titkár ezután 
több rendbeli menuyiségtudományi közleményt mutat be 
River eau, Canette, Luc de Bossedon és Viliié tagok részé-
ről. — Végül Narboy abbé értekezik a végtelen meny-
nyiséggel való számítás első kezdeteiről. 

Ápril 4-én d. u. Lefebvre orvos elnököl. Mansion 
előadást tart Kopernik eszméiről a föld mozgásáról, föl-
hozván az ősrégi kor óta ez ügyben felmerült vélemé-
nyeket. Ehhez észrevételeket fűznek : D'Hulst, Poulain és 
Pautonnier abbé. — Ezután Le Ray atya bemutatja egy 
ujabb módját a gázok cinetikus elméletének, bebizonyít-
ván az általa felállított elméleti tételek összhangját a 
gyakorlattal ; egyúttal a gyülekezet szemei előtt teljes 
sikerrel működésbe hoz két uj készüléket, melyeket föl-
olvasó talált föl a sugár m érő (radiométer) elvének alap-
ján, amelyek igazolják elméletét. Amagat kifejti, hogy a 
felolvasó fölfogása, mely az éthert tökéletes gáznak te-
kinti, igen jól összeegyeztethető szólónak személyes véle-
ményével ez ügyben. Séverin Gyula több megjegyzést 
csatol ezen fejtegetésekhez a radiométer működéséről. — 
Végül Ferrand, párisi kórházi főorvos fölolvassa tanul-
mányát a halál beálltáról. 

Ápril 6-án d. e. az ülést Amagat elnök nyitja meg; 
mellette az elnöki emelvényen helyet foglal a tarentaise-i 
püspök. Meissas abbé bemutatja észrevételeit s megfigye-
léseit az éjszaksarki csillag csoportjában pillanatra feltűnt 
harmadik csillagról. — Ezután ugyancsak Meissas abbé 
kifejti nézeteit a delejesség (magnétizmus) és a hypnotiz-
mus különbségéről; e fejtegetésekhez érdekes megjegy-
zéseket tesznek: Lacouture, Bulliot, Poulain, Amagat, 
D'Hulst, Lapparent, Maisonneuve és Ferraud orvos. — 
Poulain J . t. atya bemutatja ezután tanulmányát a há-
romszög uj analytikus geometriájáról ; egyúttal pedig 
jelzi, mily előnyökkel járna, ha a kath. intézetek tanári 
személyzete nem foglalkoznék kizárólag csak a tanrend 
által követelt kérdésekkel. — Deust atya ismerteti Mar-
tinique szigetének sajátságos ehető (főzelék-) növényeit. 
— Végül Lapparent titkár bemutatja a beküldött követ-
kező értekezéseket : Fauvel-töl a Seychelles-szigetek flórá-
járól ; Corguille L.-től a levegőről s villamosságról ; Lauro 
Clariana Ricart-tói a reális és az ideális világ befolyásá-
ról a végtelenül elaprózó (infinitésimal) elemzésnél. 

April 6-án este tartott ülésen Amagat elnököl. Lap-
parent osztály-titkár bemutatja Be la Lave ezredes által 
Madridból beküldött munkálatot a hajitó erőkkel (lőpor-
ral, dynamittal stb.-vel) tett legújabb fölfedezésekről. — 
Utána Flacliat Iván fölolvassa tanulmányát Franczia-
országnak Angliával való vasúti összeköttetés létesítéséről. 
Lapparent észrevételei s fölolvasó válasza után Ferron 
tanár bemutatja a földgömb hőségéről folytatott szak-
tanulmányainak eredményeit. — Ezután a titkár ismerteti 
és birálja Boiteux tanárnak beküldött értekezését az égi 
testek lakhatóságáról; továbbá Surbled orvostudor mun-
kálatát az izom-tevékenység természetéről ; valamint Mont-
grand márki dolgozatát a hőségről. — Erre Le Ray atya 
kifejti észleleteit a vegyi elegyedés és összetartás alkal-

mazásáról a levegő nyomása alatt. Buliot és Dom Lamey 
kérdéseket intéznek a felolvasóhoz, melyekre ez a gyüle-
kezet által tapssal fogadott választ ád. 

Ezzel a szakosztály tárgyalásai véget értek. 
Vegyes osztály-ülés volt ápril 4-én d. e., melyre 

Broglie abbé D'Hulst elnöklete alatt meghívta Mansion, 
Poulain és Lapparent urakat a geometria intuitiv alap-
jainak megvitatására. Broglie kifejté a rendszert, melyet 
legalaposabbnak talált, mire a megjelent tagok közt 
beható vita támadt ; ennek folyamában Mansion tr ismer-
tette a XVIII. százév tudósai által az Euklid alkalmazta 
nyíltabb és szabatosabb módszereken tett változtatásokat ; 
végül rögtönzött előadásban kifejtette az elveket, melyek 
az euklidi és a nem-euklidi geometria különböző rend-
szereit egymás közt egyesitik. 

Második nyilvános ülés ápril 4-én este. 

Ft. Rotelli, párisi apostoli nunczius, mint disz-elnök 
mellett helyet foglaltak Freppel, angers-i püspök kon-
gresszusi elnök, továbbá a bayeux-i, tarentaise-i és astor-
gai püspökök ; mögötte a szakosztályok elnökei s titkárai. 
A terem zsúfolásig megtelt, mint az első ülésen. 

Ima utón, melyet a nunczius mondott, Freppel elnök 
emel szót, köszönetet mondván a szentszék képviselőjének 
a támogatásért, melyet megjelenése a kongresszus mun-
kálatainak nyújt ; kimutatván remek vonásokban a történe-
lem fonalán a pápaság iránytadó szereplését a tudományos 
s szellemi mozgalmakban a századok folyamán, utal a 
jelen nemzetközi tudományos katholikus kongresszusra, 
mint annak ujabb bizonyítékára, amely XIII. Leo alatt, 
ki hírneves csillagvizsgálóját, Denza atyát küldé e kon-
gresszusra, újból tanúságot tesz arról, hogy mit köszön-
hetnek a tudományok a pápaságnak. 

„Még Voltaire is — úgymond szónok — akit 
pedig nem lehet azzal gyanúsítani, hogy a pápaság s 
anyaszentegyház iránt előszeretettel viseltetett, kénytelen 
bevallani, hogy Nagy-Károly császár római utjának s a 
pápával való barátságának köszönheté, hogy birodal-
mában fölvilágosodott és kiváló műveltségű férfiak vol-
tak. Sok pápa maga is nagy tudós vala, mások pedig 
előmozdították és pártfogolták a tudományt." Szónok 
itt utal a tudományos munkálkodásra, melyet Nagy-
szent - Gergely, IV. Leo, II. Silveszter, X. Leo, II. 
Pius, XIII. Gergely, V. Sixtus, VIII. Orbán és XIV. 
Benedek kifejtettek. Es arra emlékeztet, hogy mint 
alapították, anyagi eszközökkel biztosították és sza-
badalmakkal kitüntették a tudományos egyetemeket ; 
különösen Francziaország sok főiskolát köszönhet a pá-
páknak : a párisi egyetemet III. Incze alapította, IX. 
Gergely védelmezte a király ellenében, V. Kelemen és 
XXII. János pedig kibővítették ; IV. Miklós alapította a 
montpellier-i főiskolát, V. Kelemen az orleans-it, XIII. 
János és IV. Jenő az angers-it. Szónok végül utal — 
bár nem nevezi meg, mert neminem lauderis in vita — 
XIII. Leo pápa munkálkodására, és a nuncziushoz for-
dulva a tudományos kath. kongresszus nevében köszönetet 
mond előtte, mint az apostoli szék képviselője előtt, mely-
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lyel mindnyájan a pápaságnak tar tozunk, amely mindig 
szivén viseli a tudomány, irodalom és művészet hala-
dását. 

A gyűlés hosszan tar tó tapssal fogadja e beszédet, 
melyhez a nunczius is gra tulá l az ékesen szóló szó-
noknak. 

Ezután Kirwan t r . fölolvassa bölcseleti taDulmányát 
ama lényeges jellegzetességekről, melyek az állati ösztön 
és az emberi értelem közti különbözőséget megállapí t ják. 
Értekező mellőzi az evoluczionisták s transzformisták 
fonák elméleteit, melyeket már az illető bizottságban a 
józan ész és mindennapi tapasztalás alapján megczáfolt ; 
ezúttal főképpen Quatrefage és Blanchard Emil fej tege-
téseit veszi birálat alá, akik bár teljességgel elvetik az 
evoluczionisták igazolhatatlan föltevéseit, némileg této-
vázni látszanak, midőn arról van szó, hogy szabatosan 
megjelöljék a határvonalat , mely az állati ösztönt, bár-
mily bámulatos legyen is az, az emberi értelemtől elvá-
lasztja. A tudós fölolvasó mélyre ható bölcselettel és 
példás szabatossággal megál lapí t ja a különbségeket és 
eltéréseket, melyek nem engedik meg eme tétovázást. 
Bármilyenek legyenek is a tények, melyeket némely álla-
toknál a bámulatosan kifejlődött ösztön gyakorlása elő-
idéz, az elvitathatatlanul bizonyos, hogy ez állatok soha 
sem jutnak odáig, hogy ítélő tehetséget tanúsítsanak és 
az értelmi Ítélkezés valamely müveletét végrehajtsák, ami 
pedig az emberi értelem jellemző vonása. E tekintetből 
az értekező jelzi a használatos kifejezések s műszavak 
jelentőségét, és szükségesnek mondja, hogy szokjunk 
ahhoz, hogy ne beszéljünk az állatok értelmessegéről, 
mely kifejezés egyedül az emberi ész s értelem működéseit 
illeti meg. 

A gyülekezet nagy helyesléssel fogadta e fe j tege-
téseket. 

Következett Allard Pá l t r . fölolvasása a pogányság 
végnapjairól a I V . százévben. A tudós értekező, kinek 
tanulmányai a kereszténység eredetéről világszerte isme-
retesek, általános figyelem között fej tegeti a pogányság 
és kereszténység helyzetét az emiitett időszakban ; utal a 
különbségre a keleti s a nyugati (latin) pogányság közt ; 
k imutat ja , hogy a keleti némi életet kölcsönzött a latin 
pogányságnak, midőn ez kimerítette erőit az által, hogy 
a kereszténység előhaladását hiába akarta a keresztények 
vérébe fojtani, és közel állott ahhoz, hogy ez erőszakos-
sági alatt összeroskadjon. A fölolvasó utal a veszélyre, 
melylyel a keleti pogányság a kereszténységet fenyegette 
azzal a mysticzizmusával és durva érzékiségével, mely a 
latin pogányságtól megkülönböztette. A visszahatás ecse-
telése, azVsemények világos indokolása, az akkori szel-
lemi élet jellemzése és a kereszténység diadala oly mesteri 
vonásokban domborulnak ki a fölolvasásban, hogy a gyűlés 
kétszeres tapssal jutalmazza szerzőjét. 

Végül ft . Botélli apostoli nunczius remek latin 
nyelven üdvözli a szent atya nevében a kongresszus tag-
jait, aki nem feledkezvén meg arról, hogy az Ur a 
tudományok Istene, azon munkálkodnak, hogy kimutassák 
a tudomány s hit összhangzását. Szóló nem kételkedik 
benne, hogy az ily szellemben folytatot t munkásság becses 

eredményeket fog kivivni ; aminek zálogául a jelenlévő 
püspökökkel áldását adja a gyűlés tagjaira , kik térdre 
borulva fogadják a pápai áldást. 

Ezzel az ülés véget ért. 
(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma, ápril 30. Mivé lett az ,.örök város ! ?* (Ered. 

tudós.) — 
A társalgás, a beszéd it t Rómában még mindig — 

az explosio. Az igazi rómaiak, véleménykülönbség nélkül, 
azt kérdik maguktó l mind izgatot tabban, hogy hát mi-
csoda helyzetet is te remtet t az u j kormány ennek a 
városnak ? 

A „Correspondence de Rome," melyet klerikalizmus-
ról ugyancsak nem lehet gyanusitani senkinek, a rómaiak 
nézeteit és véleményét egy hosszú vezérczikkben össze-
gezi. Ebben, az explosióról eképp nyi latkozik: 

„A minapi explosio brutális erőszakkal figyelmez-
te t te a nagy publ ikum agyvelejét és felhivta a szakértő 
emberek figyelmét és kuta tó szemét a Róma körül épí-
te t t váracsokra és puskaporos toronyokra . Mindnyájan 
egyhangúlag azt kérdezik, hogyan lehetet t egy 265,000 
kiló puskaporra l megtö l tö t t toronyot építeni és fentar tani 
ily közel a városhoz, két lépésnyire a vasúttól, egy föld-
mívesek által lakot t falu közepén, 300 méternyi távol-
ságra egy földmives iskola mellett. 

Ezen a czimen meginterpel lál tatván a törvényhozó 
testületben a hadügyminiszter, rögtön eltalálta egy ki-
szolgált katona ismeretes hangját , mely a katonai szabályzat 
paragrafusaival szeret takarózni : „A szabályzat felhatal-
mazott még közelebb is felállítani ily állomást és azt 
még nagyobb puskapor-adaggal megtöl teni!" — Mit bi-
zonyít ez ? Azt, hogy az a katonai szabályzat nem ér 
semmit, és hogy mennél előbb revidiálni kell azt a sza-
bályzatot és Róma megerőditésének összes terveit. 

Hanem tegyük fel, hogy hasonló katasztrófa tör té -
nik, nem 2 — 3 száz kilométernyire és nem egy völgyben, 
nem egy mélyedésben mint most a Monte Verdén, hanem 
például a Monte Mario dombján és erődítménye mellett, 
azt kérdezzük, milyen lenne a pusztulás ter jedelme ? 

Erődí tményben puskapor- raktárnak lennie kell. Rö-
pül jön már most a levegőbe p. a monte-mariói puskapor : 
akkor Róma fele megsemmisül. Akkor Szent-Péter kupo-
lá ja mindenestől leszáll a templom hajójába és Ráfael 
loggiái ott fognak heverni Damasus udvarában. 

A jó rómaiak, szakasztottan ugy mint a nápolyiak 
a Vezúv oldalán, a nélkül, hogy erre gondolnának, valóságos 
vulkánon laknak. Egyik puskaporos torony olyan mint a 
másik ; minden nap ott áll a helyén ; hanem hát a sze-
rencsétlenség is megtörténhet ik ám, mint a Monte Verde 
példája muta t ja , a romok pedig, melyeket szétszór, isme-
retesek. 

Nem gondolják önök, hogy az örök város, a világ 
e muzeuma, az antiquitások, a középkor és renaissance 
ez üvegszekrényes raktára , talán csak bir avval a joggal, 
hogy ne bánjanak vele mint valami meghódítot t várossal, 



294 RELIGIO. 

mint valami piemonti erőddel ? Vagy mi rettenetesen 
csalatkozunk, vagy ez az explosio a világ összes tudó-
sainak megütközését fogja felkelteni s ijedelmet fog kelteni 
az egész kath. világban: „Hátha a pápa is légbe röpül 
a Vatikánnal és Szent-Péterrel együtt?" 

Biztosithatom önöket, hogy ezeket a nézetek vallja 
a rómaiak legnagyobb része, kik aggodalommal és féle-
lemmel tekintik a helyzetet, melyet Olaszország állítólagos 
fővárosának teremtettek. A rómaiak az uj helyzetből 
ezideig igen kevés hasznot húztak. Az ő számlájukon 
nincsen, csak uj adók és pótlékok, kereskedelmi pusztulás 
és nyomor. Ezek mellett folytonos forradalmi láz, zendü-
lések, zenebonák, melyek elől a tisztességes emberek 
megfutnak ugy, hogy Róma minden gonosz szenvedély 
barlangjává kezd lenni. 

íme, ezzé tette Olaszország Rómát 20 évi okkupá-
czió alatt. Nem kell-e ebben a helyzetben felismerni az 
isteni Gondviselés mélységes intézkedését, mely ilyen csa-
pások által késziti elő a keresztény Róma visszaállítását ? ! 
A történelem e tekintetben bőven szolgáltatja a példákat 
és figyelmeztetéseket. Megfojtva a pogányság és bizantiniz-
mus által, a pogány Róma összeroskadt. Kik emelték fel 
romjaiból? A pápák. Ok szereztek neki uj fényt és dicsősé-
get, mely a régit messze túlszárnyalta, megtevén Rómát 
a szó teljes értelmében világvárossá és még ennél is 
többé, a világ szellemi fővárosává. 

A világ most is sötétségbe kezd elmerülni. Barbár 
tanok felforgatták a földszinét. Eljön az idő, midőn az 
Ur szelleme át fogja járni ezeket a romokat, újra meg-
gyújtja a ker. czivilizáczió füstölgő kanóczát, szétveri a 
sötétséget és a vallás és pápaság által a béke és újjá-
születés uj korszakát fogja megalapítani. A népek kifá-
radván, tekintetöket Krisztusra és az ő helytartójára fog-
ják vetni, kérve tőlök igazságot és békét. A mozgalom 
ez iránt mindenfelé mutatkozik ; ezeket a providencziális 
jeleket még a hitetlenek is már észreveszik. A katho-
liczizmus homlokán ott van felirva a remény, az igazlel-
küség reménye, a keresztény remény, a mely az isteni 
Gondviselésben bizni nem szűnik meg soha. 

Ez az igazi rómaiak meggyőződése és reménye, kik 
a pápa rendelete szerint nem vesznek részt a politikában, 
hanem ima és jó cselekedetek gyakorlása közben várják 
segítségét Annak, aki híveit el nem hagyja soha. 

Francziaország. A jelen időben mi a teendő? — 
Erről szólt az aixi érsek a touloni kath. munkás-kör 

előtt e napokban. Beszéde röpirat alakjában is megjelent 
„A. l'heure présente" czim alatt. Idézem belőle a jeles 
főp. szózat velejét, mert abból nemcsak itt Fransziaor-
szágban tanulhatni, hanem mindenütt, a hol harczolni 
kell az élet legfőbb javaiért, a hitért, a ker. vallás követ-
hetéseért. 

„Mélyen felzaklatott időben élünk, igy szól az aixi 
érsek. Mainap vezérnek lenni, annyi mint harczolni reg-
geltől estig ; foly a harcz éjszakon és délen, keleten és 
nyugaton, az egész vonal hosszán : harcz a mindennapi 
életért, rettenetes harcz a tőke és a munka között, és 
mindennél sokkal nehezebb harcz lelkünknek szent füg-
getlenségeért. 

Fölöttébb szükséges jól meghatározni ebben az álta-
lános harczban a középpontot, máskülönben kiteszi az 
ember magát annak a veszélynek, hogy karddal vizet fog 
hasogatni. 

A középpont, ime itt van : 
Mi meg vagyunk támadva mint katholikusok ; köte-

lesek vagyunk tehát magunkat védelmezni mint katholi-
kusok. Nemde önök erről meg vannak teljesen győződve ? 
Husz év óta a Romansban először (Gambetta ajkairól) 
elhangzott hadüzenet: „le cléricalisme, voilà Vennemi," a 
végrehajtás folyamatában van, valóságos pokoli konok-
sággal. 

Mi az a klerikalizmus ? . . . Az Jézus Krisztus maga ; 
az a katholikus vallás, az ti vagytok és én, az a ti fiai-
tok és leányaitok, a ti szolgáitok és munkásaitok, a kik 
a mi iskoláinkba, a mi gyűléseinkbe, a mi templomainkba 
járnak. 

Klerikalizmus annyi mint katholiczizmus ; ezt a szót 
a végett csinálták, hogy rászedjék az együgyűeket és 
bolonddá tegyék a gondatlanokat ; a gonoszság harcza a 
jóság ellen kevésbbé lenne félelmetes, hogyha ez őszinte 
lehetne; hanem hát azt a harczot a sátán vezérli, a ha-
zugság atyja. 

A mitől bennünk leginkább rettegnek, az nem a 
monarchists, nem az imperiálista, nem is a tisztességes 
köztársasági pártiság, hanem az hogy keresztények va-
gyunk ; a keresztény, a katholikus bennünk, a ki hisz; 
Istenben és Jézus Krisztusban, igen, a hivő, a kit legyőzni 
nem lehet, mert élete a hitben gyökerezik, arai nem 
egyéb mint maga az Isten ereje, — ez az, a mitől min-
denek fölött rettegnek a mi ellenségeink. 

Mint katholikusok meg vagyunk támadva nagy elke-
seredettséggel és szünet nélkül : 

Ti, kedves barátim, tudjátok, hogy én most történetet 
beszélek, melyet az egész világ ismer. 

A terv ügyesen van fogalmazva és nagy alakosko-
dással hajt ják végre. Egy szerző, a ki körülbelül 2 év 
előtt irt, hétszáz törvényt, rendeletet, végzést számított 
össze, a melyek mind a katholikusok ellen irányulnak. 
Egy összetartó és megbonthatatlan többség, midőn mi 
kerülünk a szőnyegre, mindig kész egy-egy szabadságunk-
nak a nyakát kitekerni, vagy valamely uj jogsértést 
dekretálni ; mi ellenség vagyunk, százszor is annak nyil-
vánitának, és ezt mindennap éreztetik velünk. Nem fognak 
bennünket legyőzötteknek tartani, csak ha mint katholi-
kusok megszűntünk létezni. A páholyok szanhedrinje 
kimondotta a végzést: „Heus est mortis", halálra van 
itélve. Mi nem köztársaságban, hanem szabadkőművesség-
ben élünk. 

Nem mulasztanak el egy alkalmat sem, hogy nekünk 
ártsanak ; ez jelszó, ez ki van tűzve napirendre : mi ellen-
ség vagyunk. 

Minap, a heti munka-szünnapról folyt a vita. Minden 
czivilizált ország elfogadta a vasárnapot ; a törvényszékek, 
maguk a kamarák, a közigazgatás, az ipar és kereskede-
lem, még a bankok is a vasárnapot tartják ; maga a 
Code civil is elismeri azt a napot ; de nehogy valamit 
engedjenek az Ur napjának, a feltámadott Jézus Krisztus 
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napjának: azt határozták, hogy a heti nyugalom napja 
legyen az, melyet kiki tetszése szerint választ, levén ez 
szerintök a lelkiismeret szabadságának az ügye. Ürügy-
nek — igen szép ! Hát nem ennyire jutottunk már ? 
Lelkiismereti szabadság ! Ah, szegény szabadság ! te vagy 
az efajta emberek kezébe került áldozatoknak a legsze-
rencsétlenebbje; téged, midőn azt mondják neked, hogy 
„szeretünk*, szivén szúrnak. Mert a katholikusok, a plé-
bánosok, a püspökök, a pápa, azok, szabadság, a te 
nevedben gyötörtetnek. Azt mondják ezek az emberek : 
jól van, legyünk nevetségesek, ha kell, a szabadság nevé-
vel, — de hát legalább gyötörhetjük a papokat, s ked-
vünkre üldözhetjük a ki istenfélő akar lenni. 

íme tehát már husz éve, hogy az a titkos társaság, 
mely fölöttünk uralkodik és zsarnokoskodik, egyetlenegy 
jótát sem adott fel programmjából, melyet a „szabad 
gondolkozás templomaiban" főztek ki s róttak ki a vá-
lasztottaknak teljesités végett. Es mi még kételkedhet-
nénk, hogy mint katholikusok vagyunk üldöztetve ? Azok 
az emberek ott logice járnak el. 

Francziaország elkereszténytelenitése, ime a czél. 
Nekünk a harczot el kell fogadnunk, ugy a mint az ránk 
van kényszerítve. Ez tény, ez brutális valóság. It t minden 
értekezés fölösleges ; nekünk nem lehet választani, csak a 
ránk erőszakolt harcz folytatása, vagy a biztos halál kö-
zött. Hogy valaki ezt a napnál világosabb helyzetet ne 
lássa és föl ne értse, ahhoz szántszándékosan elvakult 
értelem kellene és a szemeken hármas hályog." 

Áttérve a helyzet e szigorúan igaz és találó rajzától 
a kötelességek ecsetelésére, Aix érseke röviden igy adja 
elő azokat : 

„Mi kénytelenek vagyunk magunkat személyes, igen 
keresztényies élet által ; katholikus és franczia hazafiúi köte-
lességeinkhez való törhetetlen ragaszkodás által védeni. 
Nekünk példásoknak kell lenni mindig és mindenben." 

Az önvédelem részleteibe bocsátkozva az érsek az-
után igy folytatja : 

„Hanem a mindenek fölött való vitális pont ott van, 
hogy védekezzünk a »souffrage universel" által. Mit hasz-
nál ennek az általános szavazatjognak bensőleges értékét 
vitatni ? Az benne van országunk kormányzásának rend-
szerében ; onnan az ki nem kerül ; nekünk vele élnünk kell. 

It t most figyelmeztetlek benneteket, hogy én most 
nektek egy kis hitoktatást akarok adni a kátéból. Álta-
lam rendezett képes kiadásában e kis könyvnek, a mely 
az evangelium mellé állitható, minthogy ugy is nem 
egyéb, mint annak — kivonata, én egy külön fejezetet 
szenteltem a keresztény választási morálnak. íme itt van-
nak a kérdések és a feleletek ; 

2$̂ . Miért vagyunk kötelesek imádkozni azokért, a 
kik bennünket kormányoznak ? 

F. Azért tartozunk imádkozni, a kik bennünket kor-
mányoznak, mert keresztény kormány békét és igazsá-
gosságot biztosit mindnyájunk számára. 

K. Hogyan tehetünk szert keresztény kormány-
zásra ? 

F. Keresztény kormányzásra szert tehetünk, hogyha 
kormányzásra minden téren becsületes, lelkiismeretes és 
arravaló keresztény embereket választunk meg. 

K. Kötelesség-e szavazások alkalmával leszavazni ? 
F. Szavazások alkalmával, igenis, kötelesség lesza-

vazni. 
K . Yajjon bünt követ-e el az, a ki a szavazásokon 

rosszul szavaz ? 
F. A ki a szavazásokon rosszul szavaz, az bünt 

követ el. 
K. Miért követ el bünt az, a ki a szavazásokkor 

rosszul szavaz ? 
F. Mert ha a szavazásokkor rosszul szavazunk, kor -

mányzásunkra oly férfiakat választunk, kik ellenségei 
levén Istennek és a vallásnak, következetesen ellenségei a 
hazának is. 

Ez, ugy hiszem, valóságos újdonság a kátében, a 
mely azonban igen időszerű. Nem titok előttem, hogy az 
ily világos beszéd nem minden embernek tetszik ; de hát 
én nem arra kaptam missziót, hogy minden embernek 
tessem. Hanem, azt kérdezem, hogyan tiltakozhátik va-
laki e három szó ellen, mely egészen kimondja, a mit 
mondani akarok, t. i. hogy a kiket választunk becsülete-
sek, lelkiismeretesek és arravalók legyenek, a mire meg-
választjuk, ugy van, hogyan lehet e három szó ellen 
tiltakozni a nélkül, hogy az illető maga a ki tiltakozik 
se nem becsületes, se nem lelkiismeretes, se arra nem 
való, a mire megválasztják ? Sátán, a ki angyali alakot 
ölt néha magára, maga sem egyeznék ebbe a három föl-
tételbe ! 

Az általános szavazatjog, igy folytatja az aixi érsek, 
ki van játszva, vagyis nincs többé logika Francziaország-
ban. Annyi ember, a ki teljes meggyőződéssel keresztény 
és vallását lelkesen gyakorolja, s mégis rosszul szavaz a 
választásoknál ! Hogyan kell ezt a kontradikcziót meg-
magyarázni ? Tévedés, tudatlanság, rászedés ; mind e há-
rom által egyszerre. 

Hivatásom, hogy titeket felvilágositsalak, megoktas-
salak, lelketek üdve fölött őrködjem. Hacsak minden 
józan észről lemondani nem akarunk, kénytelenek vagyunk 
azt a következtetést levonni, hogy az általános szavazatjog 
ki van játszva és hogy abból, mint IX. Pius mondá, or-
szágos bolonditást csinálnak. 

Mig csak világosan nem fogtok ebben az ügyben 
látni, mig csak magatokat nem függetlenítitek és lelkiis-
meretesen nem jártok el, ti semmire sem fogtok menni." 

Az egész főp. szózat, illetve röpirat bezáró szavai 
ezek : 

„1. A klerikalizmus, értsd katholiczizmus, ez — 
„ellenség:* husz évig folytatott zsarnoki magyarázása 
ennek nem engedi meg, hogy e fölött kételkedjünk. 
Minden lehető rosszat elkövetnek ellenünk ; tervük ördögi 
ügyességgel van fogalmazva és kérlelhetetlen szigorúság-
gal, lelkiismereti furdalások nélkül van részökről végre-
hajtva. Vájjon láttátok-e ezeket a modern Pilátusokat, 
kik sokkal keményebb szivüek és megátalkodottabbak 
mint a régi, hogy valaha legalább kezöket mosták volna 
a látszat kedveért? 

2. Mint katholikusokat támadnak bennünket, köte-
lesek vagyunk magunkat mint katholikusok védelmezni; 
én ennek különféle eszközeit megmutattam, u. m. keresz-
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tény élet, szólás, irás, sajtó, lapok, általános szavazás, 
szüntelen kérvényezés. 

3. Védelmezni kell magunkat követelve az üldöző 
törvények eltörlését, névezerint a szülők jogaiba és a 
gyermekek ár ta t lanságába ütköző, továbbá a szerzetes 
rendek jogait sértő, a papnövendékeket kaszárnyákba 
kényszerítő és más bennünket fenyegető törvények ellen. 

4. Végül, ez legyen a mi legfőbb elhatározásunk, 
törhetet len ál lhatatossággal maradjunk minden szabadsá-
gunk visszavivása mellett. 

IRODALOM. 
Három minta-tankönyv a Studium biblicum köréből. 

Dr KarscJi Lollion klasszikus tollú magyar hittudo-
mányi írónktól egyszerre három minta-tankönyv érkezett 
be a következő közös főczim a l a t t : A szent irás tan k é z i 
könyve . Iskolai és magán használatra. Kiadja dr Karsch 
Lollion. Második kötet . I, II, III . rész. Nagyvárad, 1891. 
Egyenkin t a füzetek igy következnek egymásután : 

1. (I. r.) Szent irás i szövegkri t ika . Iskolai és 
magánhasználatra . I r ta dr Karsch Lollion. Nagyvárad, 
1891. 53 1. Á r a 30 kr . 

2. (II. r.) Szent írás i rég iségtan. Iskolai és magán-
használatra irta dr Karsch Lolloin. A nagyváradi 1. sz. 
egyházmegyei hatóság jóváhagyásával . Nagyvárad, 1891. 
8-r. 152 1. Ára 1 f r t 20 kr . 

3. (III. r.) Katholikus szentírási hermeneutika. 
Iskolai és magánhasználatra ir ta dr Karsch Lollion. A 
nagyváradi 1. sz. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával . 
Nagyvárad, 1891. 8-r . 93 1. 80 kr . 

Karsch nagyváradi tanár ur a kri t ika Ítélőszéke 
előtt müvei hosszú sorozatának érdemeitől kisérve, nem 
elnézés után lesekedve, hanem a krit ika által szívesen 
megadott tiszteletet bocsátva maga elé szokott megjelenni . 
Mostani megjelenése is ilyen. A munka, melyet végzett, 
jó , hasznos munka és ha, a mint várni lehet, az élet, a 
közhasználat is szentesíti, maradandó becsű leszen hosszú 
időre Magyarország kezdő kath. biblikusai körében. 

VEGYESEK. 
*** Pápai encyklika legközelebbi megjelenését hir-

deti magas egyházi körökben szerzett informáczió alapján 
a párisi „Univers" római levelezője. A latin szöveggel 
együt t ez a régóta várt encyklika franczia, angol, német 
és olasz fordításban is fog megjelenni. A nagy jelentőségű 
pápai irat három részből áll, u. m. történelmi, elvi és 
gyakorlati részből. A nemzetgazdasági kérdések meglepő 
eredetiséggel vannak megvilágítva s a szentatya minden 
társadalmi tényezőt bevon és megoktat a társadalmi kér-
dés hőn óhaj to t t megoldására. Állam, egyén, tőke, munka, 
ily korszerű megvilágítást a pápaság részéről még nem 
nyert . XIII . Leo kezében a megoldás kulcsául a justi t ia 

distributiva szolgált. Ez lesz XIII . Leo világhírű encykli-
káinak egyik legnevezetesebbje. 

— 1895. ápril 25-én lesz Torquato Tasso, a nagy 
kath. olasz költő harmadik centenáriuma. Az örökváros 
kath. társulatai készületeket tesznek az évforduló ünnep-
lésére. 

— Genf kantonban 107,000 lakosra esik 53,000 
katholikus. Van a kantonban 29 plébánia. Mikor 1870-
ben a kul turharcz kitört , 3 templomon kivül, valameny-
nyit elvették a katholikusoktól és a kormány átadta az 
„ókatholikusoknak." 20 év óta tar t ez az állapot. A ka-
tholikusok nem kaptak vissza semmit. U j helyiségeket 
kellett megnyitniok az istenitisztelet számára. Ezeknek a 
helyeknek a neve „chapelles de la persécution." 

— 30 millió forintot áldoz báró Hirsch, az u j Mó-
zes, az Európából kiszoruló zsidóság másutt való letele-
pítésére. Uj -Jeruzsá lem alapításáról is beszélnek. Hol lesz 
az ? Hiszen fölösleges. I t t van Budapest . Ennél ujabbnak 
u jabb lehet, de jeruzsálemebb város nehezen lesz kerek e 
világon. 

— Zsidósodunk ! A budapesti „Tagblatt ," csütörtöki 
számában érdekes zsidó csevegés, akarom mondani dicsek-
vés volt olvasható a dohány-utczai zsidó templom rituális 
énekének és zenéjének magas művészi niveaujáról. Az is 
ki volt emelve, hogy sok lelkes keresztény is eljár a 
zsidó rythmusokban gyönyörködni. Most szerdán gróf 
Zichy Géza intendánst is várták, de hát nem jelent meg. 

— A Mátyás-templom épülése. Nemrég kezdték meg 
ú j ra a Mátyás-templom építését. A templom külsején 
ezidén az lesz a legnagyobb haladás, hogy fölépitik a 
főtorony nyolczszögének második és harmadik emeletét. 
Nagy munka folyik már most a templom belsejében. 
Megkezdik a főhajó és a két mellékhajó mennyezetének 
festését, melynek művészeti részét Lötz Károly és Szé-
kely Bertalan fogják végezni. A templomban két kis 
kápolna is lesz, egyik a lorettoi kápolna a főtorony föld-
szintjén, a másik a Zichy-kápolna a templom főhajójától 
balra. A lorettoi kápolna freskóin most dolgozik Székely 
Bertalan. Még ez évben lerakják a templom burkolatá t 
is, mely plutanit kövekből készül. Az épités most már 
annyira van, hogy a berendezés részleteiről is sok minden 
hallatszik. A templomban tizenegy oltár lesz. A szószéket 
a főhajó baloldalán a negyedik oszlophoz épitik. Alsó 
része finom szobrászmunka lesz, teteje pedig faragot t 
tölgyfa. A főaj tót szintén nehéz tölgyfából készítik s 
ornamentális faragványokkal díszítik. A főajtó fölött lesz 
a kórus, hová az 1728 sipból álló orgona jön. A tem-
plomnak hét harangja lesz, melyek már mind munkában 
vannak. A legnagyobb 58 métermázsa sulyu, tehát akkora 
lesz, mint a főváros legnagyobb harangja , a lipótvárosi 
bazilikában levő Mária harang. 

— A májusi ájtatosságok országszerte egyre nagyobb 
virágzásnak indulnak. Jó l van ez igy. Mária, Magyar-
ország védasszonya, még nagyobb kegyességgel fog reánk 
tekinteni. 

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

Budapes t , 1891. R u d n y á n s z k y A. k ö n y v n y o m d á j á b ó l . (Papnövelde-u tcza 8. sz.N 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 
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pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: A katholikus önvédelem országos meginditását halasztani többé nem lehet. — Nemzetközi 
tudományos katholikus kongresszus Párisban. — Egyházi Tudositások : B u d a p e s t : A febr. 26-diki kultuszminiszteri rendelet. — 
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Társulat- — Vegytsek. 

A k a t h o l i k u s ö n v é d e l e m 

országos megindítását halasztani többé nem lehet! 

X. 
Elérkeztünk végre, e czikksorozat fonalán, a 

csomóponthoz, mondhatnám a gordiusi csomóhoz, 
a hogyan kérdéséhez. 

Szemmel láthatóan bebizonyítottuk, hogy a 
kath. önvédelem meginditását halasztani többé 
igazán nem lehet, mert már nem pénzt, nem 
vagyont, nem politikai, társadalmi állásról való 
lemondást, hanem hitünk megtagadását követelik 
tőlünk. Kiforgattak minden történelmi pozicziónk-
ból, kituszkoltak iskoláink szellemének vezérle-
téből, kikezeltek kath. alapjaink kezeléséből; az 
apostoli királyságból, mint katholikus hitterjesztő 
intézményből pedig csak a czim maradt meg és 
a kir. kinevezések mellett a hatalmaskodás — 
az egyház önálló mozgásának meggátlására, sőt, 
nem egyszer történt, megdorgálására. Most már 
hitünket bolygatják, annak elhagyására — bün-
tetések által is már — rábirni, ráerőszakolni 
igyekeznek. Csordultig megtelt a pohár; a tizen-
kettőt már elütötte az alkalmas időt mutató 
óra. A ki még most sem látja, hogy más nap 
süt máX Magyarország egén, mint mikor ez az 
ország még katholikus-védő, katholiczizmust ter-
jesztő ország volt, melynek királya apostol volt 
a kath. hit kizárólagos, minden más hit felett 
való védelmében, és az ország kormánya hiven 
szolgált apostoli királyának apostoli jogainak 
gyakorlásában és apostoli kötelességeinek telje-
sítésében, a ki, mondom, azt még most sem látja, 
— az látó képességének gyógyíthatatlan kró-

nikus bajában szenved. Az kérje az Istent, hogy 
küldjön hozzá Ananiást. 

Azt is, gondolom, elég szemmel-láthatóan 
feltüntettük itt, hogy mily érdeke, mily köte-
lessége van, s mily része legyen a kath. papság-
nak. a kath. arisztokracziának, a kath. értelmes-
ségnek, a kath. polgárságnak és köznépnek a 
katholikus önvédelem megindításában és a követ-
kező képviselő-választások idejére előkészítésében, 
és — miért? 

Most következik mindnyájunkra nézve a 
kérdések kérdése: hogy — hogy an f 

Hic Rhodus, hic salta! Ez a kérdés több 
mint a mit égető kérdésnek szokás nevezni. 
Égetni csak az szokott, a mihez hozzá nyulunk, 
hozzá érünk. Az a kérdés, hogy hogyan kell 
most már halaszthatatlanul Magyarországban a 
kath. önvédelmet országosan megindítani, nem 
várja, mert nem várhatja be azt, hogy valaki 
hozzá nyúljon, hozzá közeledjék, hogy reá ége-
tővé lehessen, — hanem maga tolja magát min-
den hitében ép katholikus embernek a lelke 
elé és nem szűnik meg furdalni lelkiismeretét, 
döfködni, tuszkolni kath. önérzetének, kath. 
önbecsülésének legérzékenyebb oldalait. A ki ezt 
nem érzi, annak az utolsó Ítélet trombitája 
furcsa nótát fog majd a fülébe zúgni. 

Tehát lássuk a — hogyan-t? Vagyis mi 
szükséges egy oly nagy átalakulás l é t rehozására , 
milyen egy országos kath. önvédelem szervezése 
és az ország törvényhozásába való beállítása? 

Négy dolog : mindenek előtt Isten akarata, 
azután emberek országszerte, azután programm, 
azután minden akadályon keresztülgázoló elha-
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tározott országos katholikus akczió, országos 
kath. koztevékenység. 

Istenkáromlást követne el az. a ki tagadni 
vagy kétségbe vonni merészelné, hogy arczul 
vert kath. hitünk védelmére országosan felkelni 
minden katholikusnak Isten szent akaratától 
kirótt lelkiismeretes kötelessége nem volna. 

Annyira pedig még csak nem jutottunk, 
hogy igaz katholikus embert és férfiút ebben az 
országban még tömegesen ne lehetne találni, 
csak legyen a ki őket felkeresse és falanxba, 
csatasorba összeállitsa s lelkesitve vezérelje. 

Marad tehát a — programm és az akczió, 
az országos terv és a ter y országos kivitelének a 
megbeszélése. Megbeszélése, mondom, mert i t t a 
papiron többet Isten angyalai sem tehetnének. 

Megbeszélni pedig ezt a dolgot a mily szük-
séges mindnyájunknak, oly könnyű nekem, azok 
után a miket már elmondtam, a mik az ország-
ban történtek és történnek, a mikhez más kath. 
laptársak is derekas hozzászólalásaik által már 
szintén meggyújtották a kritika utmutató szö-
vétnekét. 

S egyelőre most két katholikus magyar lap 
szózatszerü nyilatkozatát óhajtom reprodukálni 
az országos katholikus önvédelem programmjára 
s megindításának, szervezésének és működteté-
sének módjára nézve. Mind a két szózatszerü 
nyilatkozat mintha e mi czikksorozatunk kere-
tébe lett volna az isteni gondviselés által szánva! 

Álljon i t t ma a derék „Veszprémi Közlöny" 
márcz. 8-iki számában megjelent vezérczikkből, 
mely az ottani plébánosnak elkeresztelés czimén 
történt megbüntetése alkalmából kelt, tehát az 
életből van merítve, a következő részlet. Miután 
az 1868-iki szabadságtipró törvényt és az isme-
retes törvénytelen rendeletet kellő kritikában 
részesítette és rámutatot t annak a szükséges-
ségére, hogy a katholikus papságnak és a világi 
elemnek „már most kellene egybegyűlnie", a 
népet pedig okvetetlenül fel kell világositani, 
— azután a kath. programmra és akczióra nézve 
igy folytatja : 

„Azon kell lenni, hogy már a választások 
előtt a katholikus választók — mint compact 
testület — lépjenek íel. Alakítsuk meg a megyei 
katholikus bizottságot', a plébánosok alakitsanak 
hasonlókat a v idékeken,szerkeszszék meg a 
katholikusok kivánalmait s azokat összefoglalva 

l) Esetleg minden plébániában. A „.Bélszerk. 

elfogadás végett terjeszszék oda a képviselő-
jelölteknek. Ha a szabadelvű jelölt nem fogadja 
el, nem irja alá, egy házzal odább; meg kell 
kisérleni a mérsékelt ellenzéki-, a nemzeti-párti 
jelöltnél ; ha ez se, ugy ismét egy házzal odább, 
hadd lássuk, mit szól ez izes csemegéhez a füg-
getlenségi; ha pedig a jelölt vagy jelöltek a 
katholikus kívánalmak iránt fogékonytalanságot 
árulnak el: ugy léptessenek fel katholikus párti 
képviselőt a magok kebeléből. 

A katholikus programmba a következők 
foglalandók: 

1. Országos katholikus automia. 
2. Visszaadása a vallás- és tanulmány-

alapnak. 
3. Visszaadása az egyetem épületének és az 

eh ez kapcsolt katholikus tőkének. 
4. Szabad rendelkezés a katholikus alapú 

iskolák felett. 
5. Követeljük az állami segélyt kultusz-

czéljainkra, az adóforint alapján, számarányunkhoz 
képest. 

6. Követeljük az 1868. LIII. törvényczikknek 
revízióját — a szülők természetes jogának 
érvényre emelésével. 

7. Kivánjuk és sürgetjük a törvénytelen 
kultuszminiszteri hírhedt februári rendeletnek 
visszavonását. 

Ezek teszik a katholikusok jogos és mini-
mális kivánalmait; a ki ezeket a jelöltek közöl 
elfogadja: arra adja a katholikus-párt szavazatát 
és pedig tekintet nélkül pártárnyalatára. Ezek 
zászlaját lebegtessük fennen, s legyünk rajta, 
hogy a jelölteknek egy félkrajczárjába se kerül-
jön a katholikus szavazat, nehogy ott fenn az 
országházban első sorban is saját pénzét képvi-
selje és majdnem jogosan képviselhesse is. Egyéb-
ként nem kötjük magunkat a programm minden 
egyes tételéhez, sem annak alakjához: a bölcs 
tapintat az adott viszonyok és körülmények közt 
tudni fogja, mit lehet e vidéken vagy ama tájon 
keresztül vinni. Nem kivánjuk, hogy a német-
országi centrum-párthoz hasonló pártot alakít-
sunk, csak legalább annyit érjünk el, hogy az 
országház különböző pártjaiban legyen katholi-
kus többségünk; többsége jogos kivánalminak. 

Ne jajgassunk, hanem tegyünk; ne folya-

Vagyis : természeti és szakramentális jogának és kötelessége 
teljesithetésének — érvényre emelésével. Ez a kath. hit szabadsá-
gának a pontja. Ennek kell a kath. programmban az első pontnak 
lenni. A „Bel." szerk. 
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modjunk a mostani képviselőházhoz, mer t az ma 
jogos kivánalmainknak nem kedvez. Vértezzük 
fel magunkat jó eleve, nehogy a választás ké-
születlen találjon bennünket, mert különben ujabb 
öt évre kiteszszük magunkat a zaklatásoknak, a 
birságnak. Felemiit tet tük ezeket ezen alkalom-
ból, hogy a veszprémi róm. kath. plébánost az 
állitólagos elkeresztelésért megbüntet ték és pedig 
egyrészt azért, mert hitelveink m i a t t a bünte-
tésnek minden katholikus lelkész ki van téve; 
és másrészt azért, mert e viszás helyzetnek, 
hogy a kisebbség járma alatt nyögünk, csak 
alkotmányos uton, a választásokkal vehetjük 
elejét." 

Kaxit Deus! Adja Isten, hogy igy legyen, 
hogy már egyszer elmondhassuk, hogy megtet-
tük, ki-ki megtette a — kötelességét! 

Nemzetközi tudományos katholikus kongresz-
szus Párisban. 

Páris, ápril hó elején. 
(Folytatás.) 

A jövendő kongresszus. 
Apr i l 4-én d. u. Freppel püspök elnöklete alatt 

külön tanácskozás folyt, melynek fő tárgyát képezte a 
jövő kongresszus helyének és idejének megállapítása. 

Többek hozzászólása után határozatba ment, hogy a 
jövő kongresszus 1894-ben fog tartatni . 

Ezután D'Hulst az igazgató választmány nevében 
azt javasolja, hogy a kongresszus nemzetközi jellegének 
és czélja népszerűsítésének biztosítására a jövő kongresz-
szus Francziaországon kivül tartassák, egyúttal (a belga 
tagok javaslata) indítványozza, hogy esetleg Belgiumot 
lehetne számba venni, mint amely legközelebb esik Fran-
cziaországhoz és leghasonlóbb. Hozzáteszi azonban, hogy 
e tekintetben végleges határozathozatal t nem ajánlhat , 
mert nem lehet tudni, nem merülnek-e föl legyőzhetetlen 
akadályok ; ez okból javasolja, hogy a gyűlés adjon fel-
hatalmazást az állandó szervező bizottságnak, hogy ez 
i ránt később határozhasson, egyúttal afelől is, vájjon az 
1894. év mely időszakában hívhassa össze a jövő kon-
gresszust. 

A gyűlés egyértelmüleg hozzájárul ez előterjesz-
téshez. 

Ezután megválasztották az állandó szervező bizott-
ságot 2 ( \ t a g g a l , mely számból 5 esik Francziaországra, 
5 Belgiumra, 3 Németországra, 2 Ausztr iára, egy-egy 
Magyarországra, Svájczra, Olasz-, Spanyol- és Angolor-
szágra. 

Végül Párisban lakó kongresszusi tagokból külön 
bizottság választatott a jelen kongresszus tárgyalásainak 
szerkesztésére és az elfogadott munkálatokkal együtt kü-
lön jelentésben való közzétételére, mit hat hó alatt re-
mélnek foganatosítani. 

* 

A diszlakoma. 
Ápril hó 5-én, vasárnap, a kongresszus munkálatai 

szünetelvén, este mintegy kétszáz tag barátságos szeretet-
lakomára gyűlt a kath. egyetem dísztermében, mely ez 
a lkalomból Ízlésesen volt ékesítve. Az előtér falán a pápai 
czimer fölött nagy feszület emelkedett, mint állandó jele 
a hitnek, melynek minden kath . törekvést lelkesítenie kell. 

A főasztalnál ft. Turinaz, nancy-i püspök elnököl, 
jobbján (VHülst, bal ján Sauvé praelatusok, azután az osz-
tályok elnökei s t i tkárai . A többi négy asztalnál a kon-
gresszus többi tagjai foglaltak helyet. 

A lakoma vége felé fölemelkedik Turinaz püspök 
és mentegetőzik, hogy szót emel elsőnek, mikor az első 
áldomás mondása d 'Hulst urat illetné. Szónok, mint katho-
likusok között illik, mindenek előtt XII I . Leo pápa 
egészségére emeli poharát . Azután vázolván a kongresszus 
munkála ta i t , k imutat ja , hogy itt nagy bőségben van az 
értelem világossága és a sziv szeretete, és hogy különös 
hálával kell említeni a pápa szorgoskodását a tudományok 
fejlődésére. Az a Motu proprio, melyet a vatikáni csillag-
vizsgáló intézetről kibocsátott , mindnyájunk élénk emlé-
kezetében él és nem szorul magyaráza tokra ; de mennyit 
köszönhetnek különösen a történelem, a bölcselet és a 
társadalmi tudományok együttvéve a pápának, aki meg-
könnyité a tudósoknak, hogy hozzá férhessenek a vati-
káni könyvtár kincseihez ; azonfelül a pápa encziklikáival 
oly hata lmas lendületet adott a skolasztikus tanulmányok-
nak, és oly bölcsen megvetet te az államok keresztény 
a lkotmányának szabályait, hogy egész u j i rányt adott a 
tudományoknak. A franczia kath . egyetemek nevében, a 
ka th . tudományos kongresszus és a püspökök nevében is 
élteti a pápát . „Ezelőtt három esztendővel — úgymond 
— egyetlen egy püspök volt e kongresszuson; most már 
négyen vagyunk ; legközelebb számuk meg fogja haladni 
a t izenkettőt ." Ez alkalmat szolgáltat neki a püspökök 
egyetértéséről szólani, kijelentvén, hogy ez egyetértés 
teljes és egész a vallás védelmének ál láspontján, habár 
más ügyekre nézve lehetnek jogosult nézeteltérések. Vé-
gül, mint ez egyetértés éltető lelkét XIII . Leo pápá t 
élteti a gyülekezet taps-vihara kiséretében. 

Ezután Nadaillac márki fölköszöntőt mond a kon-
gresszus külföldi t ag j a i r a ; vagyis inkább visszavonja a 
szót, külföldiek, mer t ugyanazon üdvözitő hit szolgálatá-
ban nincsenek idegenek, hanem mindnyájan testvérek. 

U tána Kiss János dr, a Szent-István-Társulat igaz-
gatója, következő áldomást mondott : 

Illustrissimi Viri, permitt i te , ut l inguae Gallicae 
adeo gratiosae mihique summopere amoenae et dilectae, 
non tamen sufficienter per me frequentatae, favendo, utar 
l ingua alia, vobis omnibus bene nota et gra ta . 

Ad vocem in hoc coetu adeo celebri extollendam 
plura me movent, nova et vetera. 

Vêtus est aestimatio illa magna et amicitia illa 
intima, qua mea patria, Hungar ia , fer tur erga Galliam ; 
praecipue vero Hungar ia catholica, olim moenia continuo 
quassata, aliquando lapsa, nunquam tamen destructa Chri-
st ianorum Occidentis contra Oriens , non christianum, 
„Regnum hoc Marianum," erga Galliam catholicam, Eccle-
siae catholicae primogenitam filiam. 

38* 
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Yetus est admiratio illa et homagium illud, quo 
mea patria prosequitur partes eminentes, quas Galliae 
Angelus Custos gerit in divinis decretis effectui ruanci-
pandis. 

Vetus est veneratio ilia, qua repleti sumus propter 
stupenda, quae Gallia in scientia, speciatim in scientia 
catholica, non absimiliter in artibus quoque christianis, 
praestitit praestatque semper. 

Yetus est gratitudo, quam sentimus erga Galliam, 
nobis in plurimis exemplar, fontem et magistram. 

Yetera sunt haec, sed quoniam nutriuntur continuo, 
quotidie iuvenescunt suntque nova semper. 

Nec enim erat possibile, ut non augeatur in nobis 
et aestimatio, et amica sympathia, et gratitudo erga Gal-
liam, quando in duobus iam congressibus scientificis 
catholicorum experimur et mirabilia, quae eadem in emo-
lumentium rei catholicae praestat, et amicam benevolen-
tiam, qua Hungáriáé recipit participationem et reprae-
sentantem adeo exiguum. 

Coetus Illustrissime ! Habeo mandatum, a concivibus 
meis catholicis, ut haec sensa ex parte integri Regni Ma-
riani manifestem ; missionem habeo mihi dulcissimam, ut 
in nomine Hungarorum catholicorum dicam : Deus ter 
Optimus Maximus Galliam catholicam, ecclesiae catholicae 
primogenitam filiam, benedicat omnigenis bonis, detque 
ei in re catholica tuenda et extollenda partes illas, quas 
merentur praeterita eius saecula et recentiores conatus, 
in specie vero labores illi eximii ac vere mirabiles, quibus 
prior et praesens catholicorum congressus, fructibus amplis-
simis jam gaudens et plures adhuc promittens, debetur. 

Gallia catholica, rei catholicae vindex eminentissima, 
scientifici congressus catholicorum mater, regni Hungáriáé 
amica et magistra, vivat! 

Elénk taps fogadta tudós hazánkfia e felköszöntőjét. 
Erre Lefebvre, a louvain-i (Belgium) kath. egyetem 

orvos tanára áldomást mond a tudományra. Mentegetőzik, 
hogy elvállalta a megbizást felköszöntőt mondani a tudo-
mányról annyi tudós körében. A tudomány — úgymond 
— a hittel és felebaráti szeretettel együtt szállott le 
körünkbe, hol a három isteni nővér ráismert egymásra 
és egymás karjaiba dőltek. Ezeknek adózzunk hódolatunk-
kal. A tudomány a hittel soha sem jöhet ellenkezésbe. 
Isten, ki a kinyilatkoztatott igazságot adta az emberi-
ségnek, szerzője a világnak s a természeti igazságoknak. 
Tradidit mundum disputationibus hominum. Isten önma-
gának ellent nem mondhat. Azért a kath. kongresszus 
üléstermére rá kellene irni a vatikáni zsinat határozatát, 
hogy hit s az ész közt nem létezhetik valóságos ellent-
mondás. A katholikusok nem is félnek a való tudomány-
tól és teljes igazságtól, hanem a fél-tudománytól és fél-
igazságtól; ez okból fölkiált a királyi zsoltárossal: Uram, 
ments meg minket, mert az igazságok megcsökkentek az 
emberek közt. Elv gyanánt áll közöttünk az. hogy amidőn 
valamely fölfedezés ellentmondásban látszik lenni vala-
mely kinyilatkoztatott igazsággal, akkor e fölfedezés 
nem teljes, nincs még kellőleg megvilágítva, mint a 
gyémánt, melyet a kőzetből nyersen kivájnak, csak 
akkor mutatja teljes fényét, ha a rátapadt salakot s 
nyerseséget leköszörülik. Ez a tudomány feladata, azért 

poharát a franczia nemzetre emeli, melynek köréből 
a tudományos kath. kongresszus eszméje s megvalósulása 
kiindult. De a felebaráti szeretett is helyet foglal a kon 
gresszuson, még pedig kétféle alakban, mint testvériesség 
a kongresszus tagjai közt és mint tisztelet más tudósok 
iránt, kik nem osztják hitelveinket, akik körünkben egy 
sértő szót sem hallottak volna, de akikkel a tudomány 
terén találkozni fogunk, mert habár ők a hegy túlsó 
oldalán, mi meg az imensőn vájjuk a tudás alagutját, 
egyszer mégis össze kell érnünk. A modern élet kény-
szerit arra, hogy ellenfelekkel birjunk, de nem kötelez 
bennük ellenséget látnunk. Ugy kell tennünk, mint Teli 
Yilmos, akit arra Ítéltek, hogy fiának fejéről nyilával 
lelőjje az almát. Igyekezzünk mi is leverni a tévelyt, de 
ne sértsük meg az embert, mert ha ez nem is fiunk, de 
testvérünk. 

A gyülekezet viharos tapssal fogadta e lelkes felkö-
szöntőt, mire Kurth Godefroy, a liège-i kath. egyetem 
történelem-tanára poharat emel a kongresszus szervező 
bizottságára, különösen ennek elnökére, ft. D'Hulst, a 
párisi kath. egyetem kormányzójára, kinek bámulatos, 
fáradhatatlan munkálkodása hozta létre e kath. kongresz-
szust és szilárdította meg fönállását; egyúttal Pisani, a 
szervező bizottság titkárát is élteti, mint az elnök buzgó 
segédjét. 

A hosszan tartó taps lecsillapultával Lapparent, a 
párisi kath. egyetem tanára emel szót, hogy — úgy-
mond — mérnöki minőségében áldomást mondjon a jövő 
kongresszusra. Csakugyan hidat kell készíteni, hogy egyik-
ről a másikra térjünk. Szónok annak jellemzésére, hogy 
milyen lesz a jövő kongresszus, utal a három év óta tett 
haladásra, mely közelebb hozta a tudományt a hithez; 
azután lelkes szavakkal kilátást nyit arra, midőn a tudo-
mány végképpen egyesül, vagyis inkább elvegyül a hit 
világosságával. Ekképpen — igy végzi — dicsőíteni fog-
ják a munkát, mely az emberiség legnemesebb tényke-
dése, valamint az egyházat, amely a legbiztosabb őr az 
eltévelyedés ellen. 

Msgr d'Híilst válaszol a szervező bizottság nevében 
és nagy szerénységgel Duilhé de Saint-Projet toulouse-i 
kanonoknak tulajdonítja az érdemet, aki első lépett föl a 
nemzetközi tudományos kath. kongresszus eszméjével és 
aki nem tűrhette, hogy minden czélra legyenek kath. 
egyesületek, csak az atheus tudomány támadásainak visz-
szautasitására ne alakuljon társulat. Szóló ezután köszö-
netet mond Pisani s a szervező bizottság nevében a kon-
gresszus bizalmáért; kiemeli ezután a sajtót, melynek 
szintén része van a kongresszus létrejövetelében; végül 
reményét fejezi ki, hogy a jövő kongresszus még nagyobb 
eredményeket fog fölmutatni. 

A hallgatóság kettős tapsviharral fogadta e be-
szédet. 

Mire Pisani felolvassa a Brouwers által a német-
alföldi pártoló tagok nevében küldött következő szellemes 
távirati üdvözlést: 

„A tudományos kongresszus testvérekül annyi nem-
zetből egybegyűlt katholikusoknak a legszívesebb üdvki-
vánatokat küldenek a csatlakozó németalföldi katholiku-
sok. A békés oroszlánszívű s apostoli lelkű Richard 
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bíborosnak kívánják a nemzeti fogadalmi vállalat diadalát. 
A kongresszus püspök-elnökének a franczia képviselőház 
elnökségét. Francziaországnak, mint az egyház legidősb 
leányának az előülést a nemzetek közt. XIII. Leónak, a 
békebirónak a nemzetek vitás kérdéseiben, a teljes diadalt 
pro salute populorum et gloria Christi.11 

A gyülekezet élénk hurrával fogadta e sürgöny 
felolvasását és annak benyomása alatt oszlott szét esti 
10 órakor. 

A kongresszus elnöksége számos üdvözlő táviratot 
vett a világ minden tájékáról. Azonfelül a társadalmi 
tudományok müvelésére Olaszországban alakult katholi-
kus társulat föliratot intézett a nemzetközi tudományos 
katholikus kongresszushoz, melyben csatlakozását fejezi 
ki munkálataihoz s czéljához, egyúttal pedig meghívja a 
katholikus tudósokat a társadalmi s történelmi tudományok 
első kongresszusára, mely Olaszország Genua városában 
fog 1892. őszén egybegyűlni, Amerika fölfedezésének 
három százéves fordulója alkalmából. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 11. A febr. 26-diki "kultuszminisz-

teri rendelet. — 
Miután a protestánsok tavaszi konventje bizalmat 

szavazott gr. Csáky Albin kultuszminiszternek az ugy 
nevezett elkeresztelések ügyében kiadott „kulturharczos" 
rendeleteért, tegnap egy második elprotestánsosodott gyü-
lekezet, a katholikusok sok pénzén alapított magyar tudo-
mányos akadémia, hová igazi katholikus tudóst csak hír-
mondónak választanak be, megválasztotta őt igazgató-
választmányi tagnak, mint előtte Tisza Kálmánt. 

Mi nem értjük laptársaink csodálkozását e fölött; 
tudja ország-világ, hogy kevés kivétellel a tagválasztá-
soknál is hasonló érdemek döntenek ; abban sem oszto-
zunk laptársainkkal, amidőn keresve keresik a tudományos 
s irodalmi jogczimeket. melyek alapján ama fönemlitett 
választások magyarázhatók volnának. 

. Amióta Andrássy Gyula gróf, kinek emlékét Kállay 
Beni, közös pénzügyminiszter tegnap nagy beszéddel ün-
nepelte, visszautasította és utána mások is a nekik föl-
ajánlott akadémiai elnökséget, ugy hogy végre kötéllel 
kellett fogni férfiút, ki azt nagy nehezen elvállalja, azóta 
még inkább emelkedett az akadémia jelzett hírneve. 

Hiába szabódott Eötvös Loránd báró elnöki meg-
nyitó beszédében, hogy rég volt, midőn az akadémia 
politikát csinált; e kicsinált mentegetőzés nem képes 
megdönteni amaz általános meggyőződést, hogy a magyar 
tudományos akadémia nem csinál ugyan magyar nemzeti 
politikát, hanem igenis csinál protestáns politikát, protes-
táns propagandát, melynek tudomány, irodalom nemzeti 
hagyományos szellem, mind következetesen és erőszako-
san alá van rendelve. 

Ebben áll ama „csendes" — napvilágot kerülő — 
munkásság, melyet az elnöki megnyitó beszéd a nemzet-
nek az akadémia iránt tanúsított közönyössége, a köz-
vélemény kárhoztatása ellenében érvül kijátszott, pedig 
hát nincs széles e Magyarországon az a fia-tudós prot. 

az a kálomista vagy lutheránus füzfa-poéta vagy pulyka-
mérgü kritikus, aki nem volna az akadémia tagja ; csap-
nának ezek zajos munkásságot is, ha telnék ; de igy 
szépecskén megalapulnak az elnök által takaróul kieszelt 
„csendes munkásság" mögött, — és mint jeleztük, meg-
választják gr. Csáky A. kultuszminisztert akadémiai 
igazgató tagnak. 

Sárospatakon természetesen azt mondták erre: kiálts 
város, ordits kapu! Hogy' is ne. 

Vay Miklós báró már tudtára adta országnak-világ-
nak, mily hatalmas ma a protestántizmus Magyarországon; 
és a magyar tudományos akadémia ezt kézzelfoghatólag 
bebizonyítja, midőn a protestáns konvent bizalmi szava-
zatát összhangba hozza az ország előtt az akadémia 
választásával, azonfelül oly nimbussal övezvén azt a 
minisztert, akinek rendeletével katholikus papokat bíró-
ságok elé lehet hurczolni, hogy Magyarországon senki se 
kételkedhessék abban, hogy a protestáns szűkkeblűség és 
érdekhajhászat „a nemzet élén haladsőt a neki szolgáló 
minisztereket a tudomány s irodalom terén oly érdemek-
kel s dicskörrel ajándékozhat meg, minőkre az illetők 
még álmukban sem gondoltak eddig. 

Ezek tények, melyek mindenkinek szemébe szöknek, 
mert nyilvánvalóvá teszik, hogy a protestánsok annyira 
körülhálózzák a minisztert, hogy ő felsége ezen tanácsosa 
a kultuszügyekben elveszti minden szabadságát, és kény-
telen a protestánsok madzagán járni, ha nem akarja 
magát a hálátlanság vádjának kiteni és mondva csinált 
nimbusát elveszteni. 

I lyen a tények állása ma. Mi lesz holnap ? 
Máris hire jár, hogy a kultuszminiszter asztalán 

készen van az anyakönyvek állam ősit ás ár ól szóló törvény-
javaslat, melyet a református konvent jog-ügyi bizott-
sága „szorgalmi dolgozat" gyanánt állított össze és átadott 
a miniszternek. Nagyon szép, ha a protestáns urak maguk 
végzik el a kultuszminiszter házi feladatait ; ő csupa 
hálából s lekötelezettségből sem utasíthatja vissza „leg-
jobb barátainak" önzetlen és készséges szolgálatait, me-
lyekkel az apostoli király kultuszügyi tanácsosának a 
vállairól magukra veszik a vallás- s közoktatásügyi mi-
nisztérium vezetésének terheit. Reméljük is közelebb, hogy 
az öreg Vay M. báró a református konventen el fog di-
csekedni vele, mint vezeti pórázon a protestantizmus a 
magyar nemzet kulturáját s mily nagy szolgálatokat tett 
a koronának és országnak a vallás- s közoktatás-ügy 
terén. 

E helyzettel fönt s lent egyaránt számolni kell. 
Az úgynevezett elkeresztelések ügyének elposványo-

dása nem enged semmi kétséget az iránt, hogy a kor-
mány addig akarja huzni-halasztani a dolgot, mig az 
állami közigazgatás behozatalával az állami anyakönyve-
lást berendezheti oly módon, hogy ennek több millióra 
rugó külön költségei nem lesznek megkülönböztethetők 
az állami közigazgatás összes kiadásainak summájában. 

Az állami anyakönyvezés azonban csak előjátéka az 
„egységes házassági jognak ; vagyis a házasságjog protes-
tantizácziójának, melyet Szilágyi Dezső igazságügyi mi-
niszter már paragrafusokba szedett. 

Magyarország katholikusain áll most, milyen fordu-
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latot s alakulást vesz majd a jövő: vájjon a protestánsok 
fognak-e a magyar katholikus anyaszentegyháznak törvé-
nyeket szabni, és ezek alapján a hitükben szilárd katho-
likusokat bíróságok elé hurczolni, pénz- s fogság-bünte-
tésekre ítélni ? 

Önvédelem szervezése, autonomia behozatala, hivő 
katholikusoknak képviselőkké választása, egy szóval élet 
a mozgás fölfelé s lefelé : ez a legkevesebb, amit ten-
nünk kell, ha nem akarjuk, hogy meglepjenek, készület-
lenül s egyenetlenkedésben találjanak „atyánkfiai," mint 
a febr. 26-diki Csáky-rendelettel. 

Kecskemét. A „meglövöldözött feszület" ügyében — 
tájékozásul : 

Nagyságos és Főtisztelendő Tanár Ur ! 
Mélyen tisztelt Uram ! 

Bogyó Pál, kecskeméti apát-plebános úrhoz intézett 
becses soraira tisztelettel vagyok bátor értesíteni Nagy-
ságodat, miképp itt helyben közbotránkozást szült és a 
lapokban is korportált hir a „meglövöldözött vérző feszü-
let" felől még ezideig ninc3 beigazolva. — A tényállás 
ez: Mult hónapban egy földbirtokos jelentést tett a hely-
beli róm. kath. egyháztanácshoz, hogy az őszszel egy I 
helybeli helv. v. földbirtokos bele lőtt volna az ő földjén 
álló feszületbe. — Az egyháztanács ezt magáévá tevén, 
— mert ez állítólagos sértés az összes katholikusság vallá-
sos érzelmeit sértené annak valódisága esetén — tehát 
egyháztanácsi üléséből hivatalból megkereste a rendőrka-
pitányi hivatalt a nyomozás eszközlése és a való tény-
álladéknak kideritéses vége t t , hogy valóság esetén a 
további bünfenyitő eljárást megindíthassa. A keresztbe 
lövés valóban történt, de ki által és mikor, ez még kér-
déses. — Az illető gyanusitottal volt vadásztársak — 
köztük két katona is — állitják, hogy a gyanusitott nem 
tette a lövést. Egyébiránt a vizsgálat lesz hivatva mind-
ezt kideríteni. 

Midőn ezeket az apát ur nevében bátorkodom becses 
soraira válaszolni, mély tisztelettel vagyok Kecskeméten 
1891. május 8. 

Nagyságos Szerkesztő Urnák 
alázatos szolgája 

Bakó István, 
segédlelkész. 

Vecsés , május 11-én. Ar any mi se. — 
Isten, az élet mindenható ura, némelyeknek rövidre, 

némelyeknek hosszura nyúj t ja életök fonalát, a szerint a 
mint határtalan irgalmassága és emberszeretete az illetők 
üdvére jónak látja. Ma egy érdemeknek változatosságban 
gazdag sorozata által megkoszorúzott hosszú élet dicső-
séges napját volt szerencsés a vecsési róm. kath. hit-
község, számos egyházi és világi előkelő férfiú jelenlétében, 
ünnepelni, Budapest főváros közelében. Ma tartotta ugyanis 
a váczi egyházmegye czeglédi esperesi kerületének nagy 
szeretetben és tiszteletben álló esperese, főt. Arndorffer 
Alajos vecsési plébános ur áldozó-papi méltóságra emel-
tetésének félszázados évfordulóját : ma mutatta be hiveinek, 
a környék egyházi és világi értelmessége szép számmal 
megjelent tagjainak jelenlétében — arany-áldozatát. A 

plébániai templomnak nemzeti zászlókkal fellobogózott 
tornya messze földre hirdette a nap ünnepélyességét. És 
méltán. Mert az ünnepeltnek a tiszteletből és elismerés-
ből, érdemeiért, melyeket félszázados lelkipásztori lelkes 
működés által szerzett, bőven kijutott. Maga az egyház-
megye főpásztora, ft. Schuster Konstantin püspök ur ő 
exja, igen kegyes levélben fejezte üdvkivánatait s adta 
főp. áldását az ünnepélyre. A manuductori szolgálatra 
nem kevesebb mint a váczi egyházmegye nagyprépostja, 
ngos és ft . dr Virter Lajos apátkanonok ur volt szives a 
központból, mint iskolatárs és régi jó barát, lerándulni. 
Az ünnepi szónoklatot, a kerület jegyzője, ft. Ribényi 
Antal kispesti plébános ur tartotta fényesen és megha-
tóan. Megemlitendő, hogy a kerület papsága emlékül egy 
Ízléses kehelylyel lepte meg a kerület szeretett esperesét. 
Szent-mise után a kerület papságának s a többi jelen-
voltaknak élére állva ft. Makáry I. czeglédi apát-plebános 
ur ő nga tolmácsolta szokott ékesszólásával a kerület 
papságának és hiveinek üdvkivánatait. Ebéd alatt a szebb-
nél-szebb felköszöntők egész özöne következett. A jubi-
láns pápa ő szentségén, az apostoli királyon, az egyház-
megye főpásztorán kezdte — az éltetés gyújtó szózatait. 
A ki csak hozzá juthatott , kivette a maga részét a fel-
köszöntésből. A szomszéd esperesi kerületek sorban kö-
szöntöttek : Gyurinka, Klimkó, Matejka voltak tolmácsaik. 
Ott láttuk Pröbstl esperest, a ker. papságot teljes szám-
ban, a világi értelmesség élén Ladányi főszolgabírót, a 
fővárosból dr Breznay B. egyetemi tanárt, Bán Sándort a 
szent-ferencziek fáradhatatlan házfőnöket és még sok 
másokat. Ad multos aunos ! —a. 

Francziaorszag. Lavigerie bibornok levele Richard 
bíboros párisi érsekhez. — 

A franczia katholikusok legújabban felpezsdült poli-
tikai tevékenységének megértésére szükséges az e moz-
galmat kezdeményező és vezérlő főpapok nyilatkozatait 
lehetőleg teljesen ismerni. Tudvalevőleg, a franczia katho-
likusok élénkebb politikai tevékenységére a lökést maga 
XIII. Leo pápa adta. Hatalmas szózatot irt mellette az-
után Lavigerie bibornok, a kinek levele óriási hatást tet t 
s azonnal megjelenése után megindult a vita pro et 
contra. Győzött a bibornok álláspontja, hogy t. i. félre 
téve a kormány formájára nézve fennálló különféle párt-
felfogásokat, minden katholikus választó vallása védel-
mére keljen s egész erejével érvényesitse a választások 
alkalmával lelkiismeretének jogait. A végleges győzelmet 
a Lavigerie bibornok által kitűzött zászlónak Richard 
biboros párisi érsek nyilatkozata szerezte meg. Lapunk 
m. t. olvasói mind a két főpásztor nyilatkozatait ismerik. 
Most hátra van még betetőzésül, a franczia katholikusok 
jövő politikai tevékenységének s e tevékenység szellemé-
nek teljes átértése czéljából — hogy közöljem azt a 
levelet is, melyben Lavigerie bibornok a párisi érsek 
döntő szózatára reflektál. E levél szövege ez : 

Eminencziád ! 
Abban a beszélgetésben, melyet szerencsés voltam 

eminencziáddal Párisban, midőn Rómába valék utazóban, 
folytatni, kicseréltük gondolatainkat Francziaország igen 
nagyszámú kath. hivének dermedtsége (léthargie) fölött, 
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szemben a bajokkal és veszélyekkel, melyek nálunk az 
egyház és a haza létét fenyegetik, és kifejeztük abbeli 
kölcsönös óhajunkat, hogy ennek a helyzetnek megszű-
nését mihamarább meglássuk. 

En most eminencziád szép válaszában, melyet a 
katholikusoknak adott, feltalálom ama gondolatokat, me-
lyekkel az imént emiitett alkalomkor foglalkoztunk mint 
francziák és mint a lelkek pásztorai. Eminencziádtól 
akkor eltávozván, Rómában szerencsés valék Jézus Krisz-
tus helytartóját látni és hallani. Eminencziád Rampolla 
bibornok leveléből tudja, melyek ő szentsége bölcseségének 
nézetei ; igenis, eminencziád nem csak ismeri ezeket a 
nézeteket, hanem a mint eminencziád fent emiitett vá-
lasza mutatja, s a mint különben az nekünk szoros 
kötelességünk is, azokat püspöki tanításának szabályául 
el is fogadta. 

A mit én eminencziád válaszában a szentszék tanai 
hűséges visszhangjánál nem kevésbbé csodálok, az ama 
mérséklet, melylyel eminencziád a magas bölcseség eme 
szabályait ama férfiakkal közli, kiknek eszmei a szabá-
lyokon talán megütközhetnek és a kik a vallásnak tett 
szolgálatokért tiszteletet és elismerést érdemelnek. 

Mindenki érzi, hogy egy igazán atyai kéz az, mely 
gyengéden érinti a sebet, melyet begyógyítani vagy leg-
alább is enyhíteni szeretne. Hanem, midőn, a mint 
eminencziád mondja, mindenki látja, hogy eminencziád 
nem akart sérteni senkit, mindenki egyúttal kénytelen 
látni azt is, a mint eminencziád szintén megjegyzi, hogy 
eminencziádnak főpásztori lelke sem kijátszani, sem meg-
gyengíteni nem akarhatja az igazságot. Minden megvan 
eminencziád levelében, és ha a szavak talán mások, mint a 
XIII. Leo államtitkárjának leveleéi, az eszmék ugyanazok. 

A mint ez utóbbi, eminencziád is kimondja, hogy 
az egyház minden kormányforma iránt indifferrens és 
hogy ő elméletben egyik formát sem szokta és szándé-
kozik ajánlani ; hanem szintén, épp ugy mint ő, eminen-
cziád hivatkozik az evangeliummal arra a tiszteletre is, 
melylyel a nép a fennálló hatalom iránt viseltetni tarto-
zik, a mely fennálló hatalom Francziaországban jelenleg 
a köztársaság, és eminencziád hozzá teszi, hogy a kor-
mánytorma állandósága a becsületes polgárok óhajai 
egyikének tárgya. 

A mint ő, ugy eminencziád is elismeri a rendes 
folyású időkre nézve mindenkinek szabadságát az iránt, 
hogy kormányformát választhassanak, a mely a jövőben 
őket megillesse ; hanem egyúttal, éppen ugy mint ő, 
eminencziád is tanitja, hogy keresztényekre nézve lelki-
ismeretbe vágó kötelesség, midőn a hit veszélyben van, 
— a mint hogy nem lehet kételkedni, hogy nálunk most 
veszélyberï» van, — megszüntetni minden eltérést és közös 
akarattal oly irányban tettre kelni, a mely irány nem 
lehet más mint a melyet a szentszék kijelölt, t. i. védeni 
a vallást, mely a társadalomnak legfőbb java. 

A mint ő, ugy eminencziád is meg van győződve, 
hogy a katholikusok részéről a harcz elaprózására ve-
zetne, ha politikai párttusáikat bele vegyítenék abba a 
nagy küzdelembe, a mely jelenleg Francziaországban 
folyik az iránt, hogy keresztény marad-e, vagy megszűnik 
az lenni. 

A mint ő, ugy eminencziád is végül, proklamálja, 
hogy a katholikusoknak kötelessége a minden franczia 
polgárt megillető közszabadsággal élni, hogy a vallás 
terén igen szoros egyesülés jöjjön létre, a lelkiismeret 
megvédve legyen a szabadgondolkozó szekták appresszió-
jával szemben, meg levén eminencziád győződve, a mint 
ezt világosan ki is mondja, hogy minden tisztességes fér-
fiú, ki a keresztényellenes szekták járma alá nem került, 
csatlakozni f'og a hitvédő férfiakhoz, a polgári és vallási 
szabadság területén. 

Ezek és nem mások Rampolla bibornok tanai; épp 
ezt tanitja eminencziád s ezt tanitom én is. 

Az én szólásomnak szabadabb mozgása magyaráza-
tát leli azokban a körökben, a melyekben egészen más 
elemekkel találkozunk, mint abban a körben, melyhez 
eminencziád szólott. Sokan beküldték azonnal csatlakozá-
sukat, — melyeket azonban én nem tartottam közlendők-
nek, — inicziativámhoz, melyet négy hó előtt, eminen-
cziád tudja, mily inspiráczió alatt kezdtem. 

Hanem, bármily messze is essem eminencziádtól 
lakó helyünkre nézve, én kötelességemnek tartom érzel-
meim nyilvánítását eminencziád válasza fölött, abban a 
reményben, hogy főt. kartársaink, kik hozzám csatlako-
zának, az én példámat követni fogják, és igy mi a világ-
nak oly látványt fogunk nyújtani, melyre az egyház, az 
igazság tisztelete után, a legnagyobb súlyt fekteti, t. i. a 
pásztorok összetartásáét a legfőbb pásztor tekintélye alatt. 

Fogadja eminencziád stb. 
Aláirva : 

„ Charles, cardinal Lavigerie." 

Olaszország. Protestáns kongresszus Firenzében. — 
Florenczben a protestáns szekták gyűlést tartottak 

ama nyilvánvaló szándékkal, hogy a pápaság s katholi-
czizmus ellen, olasz földön annál feltűnőbben agyarkod-
hassanak. E czélból első tettük volt, hogy Róma bitorló-
jának, Umberto királynak hódoló táviratot küldöttek, 
melyre a czimzett igen kegyesen válaszolt, annak bizo-
nyítékául, hogy a bitorlók legjobb szövetségesei a kath. 
egyház ellenei és hogy a bitorlók a kath. olaszokban 
kevesebb támaszt találnak, mint amazokban. 

Mindamellett a kongresszus, mely Toszkána egykori 
fővárosában egybegyűlt, Olaszországban csak igen csekély 
érdeklődést keltett. A protestáns prédikátorok e kozmo-
polita gyülekezetének szektárius tüntetését még sem sza-
bad hallgatással mellőznünk, mert érdekes összehasonlí-
tásra hívja ki a szemlélőt. 

A kongreszust eleinte Rómába akarták tartani. De 
a mostani olasz kormány visszariadt a kath. hit ellen 
tervezett ©- nyilvános bántalomtól és udvariasan megkérte 
a prédikátor urakat, válaszszanak más helyettgyülésük 
számára : ezek pedig Firenze-t szemelték ki. 

Itt megtehetjük az első észrevételt. Mi szüksége van 
Olaszországnak ez uj evangeliomra, melyet idegen pro-
testánsok gyülekezete ajánl neki ős, hagyományos hite 
helyébe ? Az mindig Olaszország dicsősége vala, hogy 
visszaborzadt a retormáczió szellemétől, és senki sem 
merné mondani, hogy valaha oka lett volna ezt megbánni. 
De nem ez a kérdés. Mit mondanának a protestánsok, ha 
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az egész világ minden részéből katholikus papok gyűlné-
nek össze nemzetközi kongresszusra Londonban vagy 
Berlinben, hogy itt a protestantizmus ellen szónoklatokat 
tartsanak és e városok lakosságának többségét hitében 
bántalmazzák P Mily pulykaméreg fogná el az egész euró-
pai protestáns sajtót. Mily lármát csapnának a katholikus 
intoleránczia és fanatizmus ellen. Sőt föllázitanák a cső-
cseléket, ha ugyan a protestáns kormányok megengedné-
nek oly kath. kongresszust. Engedjék meg azonban a 
protestáns prédikátorok, hogy azt a kérdést intézhessük 
hozzájuk : mi jogosítja őket oly lépésre, melyet ők leg-
elsőknek botránynak minősítenének a katholikusok részé-
ről? Talán Flórencz nagyobb szükségét érzi az evangeli-
zácziónak, mint a protestáns országok fővárosai? Nagyobb 
volna-e ott az erkölcstelenség s korrupczió, mint Berlin-
ben vagy Londonban ? Nem hiszszük, hogy a prédikátor 
urak ezt állítani mernék. Akkor hát mit keresnek Firen-
zeben ? Miért nem maradnak illető országaikban, ott 
bizonyára elegendő alkalmat találnának vallási buzgulmuk 
kifejtésére. 

A szektárius kongresszus megteremtői közöl külö-
nösen kiválik Stöcker prédikátor Berlinből, az elbocsátott 
udvari hitszónok. Ez az ur annyiszor feltüntette a vallási 
közönyt, a gyakorlati atheizmust, mely Berlin protestáns 
lakosságának többségénél divik, hogy önként kérdezzük, 
miért nem marad otthon e bajok ellen küzdeni? Stöcker 
ur százszor is ismételte, hogy nincs elég pásztor, se tem-
plom, hogy az ifjúság hitetlenségben nőnek föl. Miért 
hagyta el tehát ezt az országot, hol oly nagy szükség 
van a vallási segélyre, és ide jön fölajánlván azt oly 
népnek, mely nem kiván belőle sőt attól visszaborzad ? 

A kongresszus kulcsát az a beszéd képezte, melyet 
bizonyos Geymonnat prédikátor mondott. „Soha — kiál-
tott föl ez — soha Flórencz, Olaszország legszabadabb 
városa, e klasszikus föld, e ragyogó város, soha sem 
ismerte a vallásszabadságot, az összes szabadságok elsejét 
s legszentebbjét, egész a mai napig, amidőn az egész 
olasz nemzet a szavojai ház körül csoportosult, amely 
erős kézzel tartja a méltányosság j oga rá t / A gyülekezet 
ez áradozó szavakra megszavazta a hódoló táviratot 
Umberto királyhoz, melyben, a többi közt ez is foglal-
tatik : 

„A gyűlés hálát ád Istennek a polgári, vallási s 
politikai szabadságokért, melyeket Olaszország élvez és 
az Örökkévalótól a leggazdagabb áldást esdi Olaszország 
népei s drága uralkodója számára." 

Ezért bizonyára nem lehet megróni a protestáns 
pásztorokat ; lelkesültségük az olasz vallási, politikai s 
polgári szabadságért igazolja az, hogy ők maguk hasz-
nálták ki e szabadságot. Husz év óta nem is tesznek 
mást, mint protestáns propagandát csinálnak Olaszország-
ban ; igaz ugyan, hogy a szekták ezen lármás működése 
nem dicsekedhetik való eredményekkel, de elég nekik az 
is, hogy jelvényeiket büntetlenül lobogtathatják ama 
vallással szemben, melyet az egész olasz nemzet vall. de 
amely vallást ők gyűlölik mindenek fölött, és hogy azt 

tehetik oly országban, mely szellemüket soha sem fo-
gadta be. 

Ellenben mily zaklatásnak van itt kitéve a kath. 
vallás és egyház, melyet az olasz nemzet óriási többsége 
a magáénak nevez. Midőn katholikusok akarnak kon-
gresszust tartani, a kormány betiltja. Mily éles ellentét 
ez ! Es ez nem itéli-e el a bitor uralmat, mely a szek-
tákat bátorítja, az ősi hitet pedig üldözi. 

Még egy szót a protestáns pásztorokhoz. Legyenek 
rajta, hogy az ő protestáns országukban a katholikusok 
is oly polgári, vallási s politikai szabadságot élvezzenek, 
minőt ők Olaszországban lelkesen dicsértek. Máskülönben 
azt kell hinni, hogy belőlük csak a gyűlölet szólt . . . 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
— A Szent-István-Társulat Tudományos és Iro-

dalmi Osztálya f. hó május hó 14-én délután 4 órakor 
tartja tavaszi gyűlését ; a szakosztályok ugyanaz nap d. 
u. 3 órakor tartják értekezleteiket. A gvülés tárgysoro-
zata: 1. folyó ügyek. 2. Az előadók jelentései. 3. felol-
vasások: a) költemény Kemenestől. b) dr Kiss János: a 
katholikusok II. nemzetközi tudom, kongresszusáról. Az 
osztálygyülés tárgyalásai nyilvánosak. 

VEGYESEK. 
*** Nagy nemzeti ünnep volt most vasárnap az 

Akadémiában. Emlékbeszédet mondott, a világhírű nagy 
államférfiuhoz és magához méltót, gróf Andrássy Gyu-
láról Kállay Béni közös pénzügyminiszter. Kár, hogy a 
szellemi emlék ez ünnepélyes felállításánál a nemzet oly 
gyéren, mondhatni léhán volt képviselve. Nem tudom 
fog-e egyhamar születni magyar államférfiú. kiUgenialitás 
és szerencse oda fognak felemelni, a hová gróf Andrássy 
felemelkedett és felemelte háttérbe szorítva volt hazáját. 

— Szomorú és leverő dolog, hogy midőn a magyar 
tud. Akadémia gróf Andrássy Gyulában a magyar géniusz 
politikai és államférfiúi nagy arravalóságát ünnepelte, 
egy másik nagytehetségű magyar államférfiú. Grünwald 
Béla, öngyilkossága megrendítő gyászt hozott az Andrássy 
fényes pályáját ünneplő Akadémiára és nemzetre. Szo-
morú az öngyilkosra, még szomorúbb az országra nézve, 
hogy oly sivár viszonyok között élünk, hogy egy oly 
elsőrangú politikai tehetség, mint Grünwald Béla, midőn 
éppen magáévá tenni készül a nemzet, a miért ő annyit 
küzdött, a közigazgatás államosítását, ő, életét czéltalan-
nak jelentve ki, öngyilkosságra vetemedik. A hit, a val-
lásosság. az istenfélelem hiánya, sivárrá, csaknem elvisel-
hetetlenül önérdekhajhászóvá teszi még a politikai párt-
életet is és öngyilkosságba kergeti az Istenbe vetet hitet 
nélkülöző „erős" jellemeket! 

== A budapesti királyi magyar tudomány egyetem 
újjáalakításának CXI-ik évfordulója alkalmából 1891. évi 
május hó 13-án d. e. 11 órakor a Lipót-utczai városház 
dísztermében ünnepélyes közgyűlést tart, melyet az egye-
temi templomban 10 órakor isteni tisztelet előz meg. 
Tárgyak: I. Klinikai feladatok. Ünnepi beszéd, mondja 
dr Sehulek Vilmos, rector. II. A pályamunkák rövid bírá-
latának s a pályanyertesek neveinek kihirdetése dr Fodor 
József, orvostudománykari dékán által. III. A pályadijak-
nak kiosztása dr Sehulek Vilmos rektor által. 

Kiadótulajdonos és fe le lős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar 

Budapes t , 1891. R u d n y á n s z k y A. k ö n y v n y o m d á j á b ó l . (Papnövelde-u tcza 8. sz.N 
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A k a t h o l i k u s ö n v é d e l e m 

országos megindítását halasztani többé nem lehet! 

XI. 

Magyarországban Krisztus isteni hitét egye-
dül a katholika egyház vallja, védi és van 
hivatva áthagyományozni az utókornak. A schis-
mától akár fenekestül felfordulhat a világ; ő 
nem törődik a külvilággal ; él a formákba és a 
Photius által beléoltott byzantinizmusba bele-
burkolózva, megdermedve. A protestáns szekták 
eljutottak Krisztus istenségének tagadásáig, a 
keresztény vallás isteni eredetének, isteni köte-
lező erejének kétségbevonásáig — tehát a po-
sitiv vallásosság terén a vallási nihilizmusig. A 
katholiczizmus tehát i t t e hazában hivatva van 
menedéke, fellegvára lenni az isteni kinyilat-
koztatásból élő isteni hitnek és positiv vallá-
sosságnak. 

Es a keresztény vallásnak e fellegvárát a 
magyar állam, — nem a magyar állam, mert 
az mi katholikusok is vagyunk, hanem a magyar 
állam hatalmát kezelő elemek tarka serege — 
ostromolni és szétbontással fenyegetni meg nem 
szűnik. Mindinkább kivilágosodik, hogy i t t a 
kath. hitet gyakorolni tilos kezd lenni, hogy itt 
a kath. Èit szerinti életet, szóval a kath. val-
lást, lehetetlenné akarják tenni. Először meg-
hozták a vallásegyenlöségről szóló törvényt 1848-
ban. Azt hitték akkor sokan, hogy ez nem akar 
többet jelenteni, mint a különféle hitvalláson 
levők politikai és polgári jogainak egyenlősítését. 
De a híres „tökéletes egyenlőség és viszonosság" 
48-iki törvényének további magyarázása és „jog-

fejlesztése" megmutatta, hogy itt magának a 
különféle hitvallások benső értékének egyenlősí-
tése, azaz egyenlő figyelembe vétele, ha tetszik, 
vagy egyenlő semmibe vétele, ha ngy tetszik, 
van meghonositandó állampolitikai rendszerül 
tervbe véve. Minthogy pedig midőn két hitval-
lás ugy áll egymással szemben mint igen és 
nem, mind a kettőt egyenlően figyelembe venni 
és követni nem lehet : mi természetesebb dolog, 
mint hogy a magyar állam vagy az egyiket 
vagy a másikat, vagy egyiket sem veszi tekin-
tetbe, vagy az egyiket vagy a másikat vagy 
mindakettőt mellőzi, kizárja, megsérti. 

Példából még világosabb lesz Magyarország 
vallásügyi állampolitikájának a fonáksága. Itt 
van a vegyesházasságból született gyermekek 
vallásos nevelésének a kötelessége. A kath. anya-
szentegyház azt tanitja, hogy isteni hitelv, dog-
ma folytán katholikus szülő az ő gyermekét a 
maga, egyedül üdvözitőnek hitt és vallott val-
lásában tartozik nevelni s ha másképp cselek-
szik, például, ha elfogadja a „nem" szerint más-
más vallásban való nevelés elméletét, akkor 
halálos bűnt, hittagadást követ el. Evvel a ka-
tholikus hitelvvel szemben ott van a protestáns 
hitelv. E szerint „szabadon" kutatja és állapitja 
meg ki-ki, hogy micsoda vallást kövessen ő, 
kövessenek gyermekei. Más igazi hitelve a pro-
testánsnak ugy sincs, mint a „szabad" kutatás, 
a szabad válogatás. S minthogy a magyar pro-
testantizmusnak a vegyesházasságból született 
gyermekek vallására nézve nagyon megtetszett 
a „nem szerint" való meghatározás: azért a 
protestantizmus dobszó mellett felvonult és tá-

39 



306 RELIGIO. 

bort ütött a „nem szerint" való vallásmeghatá-
rozás posványa mentén, ajkain hordozva egyre 
azt a kiabálást, hogy a ki a természetnek „nem 
szerinti" játékát vallásmeghatározás zsinórmér-
tékéül el nem fogadj a, az „ sit tibi ethnicus et 
publicanus," az — a rendes refrain szerint — 
nem hazafi. Minthogy pedig katholikus hitben 
élő ember a „nem"-et vallásra nézve distinctiva 
norma, határkő gyanánt elfogadni soha sem 
fogja, levén az ő lelkiismeretére nézve egyedüli 
kötelező törvény az egy igaz, isteni vallása köte-
les követésének a hitelve: ennél fogva kész a kon-
fliktus a kath. egyház és a magyar állam hatal-
mának mindenható kezelői között, kik aprót , „nem 
szerinti" vallásmeghatározást magukévá tették 
és annak következményeit, például az átanya-
könyvelést büntetésekkel is erőszakolják. Es a 
magyar kormány a kath. hitelv megsértésének, 
a kath. hivek részéről való feladásának politi-
káját nem abban hagyni szándékozik, hanem 
tovább forszirozni. A „nem szerinti" vallásmeg-
határozás keresztülvitele kedveért behozza az 
állami anyalwnyvvezetést. Ez a terv, ezzel fen ve-
getőznek. A kath. hitelv ostroma nem szünetel, 
s a terv szerint nem akar megszűnni ezentúl 
sem. Vájjon észszel és lelkiismerettel felruházott, 
igazi szivvel érző kath. ember-e az, a ki midőn a 
kath. hit ostroma egyre folyik s a kath. hit 
kipusztítása világosan ki van tűzve czélul, még 
mindig azt tart ja, azt mondogatja, hogy a kath. 
önvédelem megindítása ily körülmények között 
még — várhat? A feleletet adja meg kiki ma-
gának. 

De menjünk tovább. Magyarországban a 
kath. egyház nemcsak a positiv, az isteni kinyi-
latkoztatáson alapuló keresztény vallásnak a fel-
legvára, hanem magának a természeti istenisme-
résnek s istentisztelésnek, magának a természeti 
vallásnak, a religio naturalisnak is az egyedüli 
menedéke. A prot. „szabad" kutatás, „szabad" 
hit megtermette az ő gyümölcseit. Nem egyes 
emberek, de már egész szekták vannak a pro-
testantizmus keretében, a melyek esküt tenni 
hitelvökkel ellenkezőnek tar t ják. S az eskü, az 
emberi hitel és biztonság ez a végső menedéke, 
ez a legfőbb szentesítése, ezzel meg van ingat-
va, ki van forgatva alapjaiból. Kiforgatta a 
protestáns „szabad" kutatás, a prot. „szabad" 
hit elve. Kapóra jön ez minden hitetlennek, a 
praktikus atheisták egész seregének. Alább szól 
egy egyházi tudósítás arról, hogy az államosí-

to t t közigazgatásról szóló törvényjavaslat 12. §-a 
szabaddá teszi az eskü, az Istenre való hitvallá-
sos hivatkozás, az isteni garanczia mellőzését 
s helyette megelégszik az atheistikus eredetű 
„ünnepélyes fogadás" emberi, gyarló garancziá-
jával. Ez vakmerő játék maga a vallásosság, 
maga a természeti vallás, a religio naturalis-szal 
szemben. A magyar állam elismeri ezzel az 
Isten nem 'vallásának, az atheizmusnak létjogo-
sultságát, „tökéletes egyenlőségét és viszonos-
ságát" az Isten hitével és vallásával. Ubinam 
gentium sumus!? 

Te protestáns tökéletes egyenlővé lenni 
akarás : 

„Nem lébtod a bosszús egeknek 
Ostorait nyomorult hazádon?!" 

Nem látod, miként teszi a te kedves töké-
letes egyenlőséged és viszonosságod — egyenlővé 
Magyarországon a hitet és hitetlenséget, az isteni 
félelmet és a vakmerő atheizmust? 

Csak egy hiányzik még. Az, hogy a magyar 
állam" a tökéletes egyenlőség elvéből kifolyólag 
törvényben kimondja, hogy az Istent nem hivők 
is szabadon egyesülhetnek s emelhetnek templo-
mokat — az „ész" imádására. A ki tudja, hogy 
mi volt ez az „ész" a nagy franczia forradalom 
a la t t : az gratuláljon a magyar protestantizmus-
nak a „tökéletes egyenlőség és viszonosság" 
révén elért sikerei felett! 

Tehát pro aris et focis, Isten oltáraiért és 
a családi élet külön-külön szentélyeiért, az Isten-
ben való hitért, a vallásért ebben az országban 
csak egy komolyan vehető tényező, a kath. egy-
ház küzd. A magyar nemzet vallásosságának 
egyáltalában véve csak a kath. egyház ad kellő 
védelmet, képes nyújtani biztos menedéket. Az 
atheizmus ott terpeszkedik már a protestantiz-
mus anyai védőszárnyai alatt. 

Mondja már most valaki, hogy egyátalában 
az Istenben való hit, a vallás általános megvé-
dése tekintetében is, nem it t van-e már az ideje, 
hogy a katholikus önvédelem országos megin-
dítását többé ne halogassuk, ne odázzuk tovább?! 

Ez a mi szózatunk i t t — a katholiczizmus 
vészkiáltása Magyarország felett. Hála legyen az 
Istennek : sokan megértettek. Bizonyiték az i t t 
következő hatalmas felszólalás /9.-től, melyet 
szórói-szóra átveszünk a veterán kath. napi-
lapból : 
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„Ki kell göngyölni azt a zászlót . . . 
I. ~ 

Fordulópontra ju to t t a katholiczizmus ügye Magyar-
országon. Barát és ellenség egyiránt elismeri a helyzet 
tar thatat lanságát . 

A legközelebbi időben fognak eldőlni a nagy csaták, 
melyek a századokra fogják megállapítani a kath . egyház 
jövőjét a hazában. 

Et től a döntő küzdelemtől eddig félt mindenki, félt 
a liberalizmus, félt a kath. egyház. Egyik sem érezte 
magát elég erősnek a kikerülhetet len harczra. Jobb időkre 
várt, a mikor a győzelem nagyobb kilátásával vívhatja 
meg a harczot. Ezér t halogat ta mindegyik, szedegette 
össze erőit, foglalgat ta a pozicziókat. 

A mi küzdelem eddig volt, az csak erőpróbálgatás, 
csak előcsatározás számba ment. Ilyen az elkeresztelés 
ügye is, ilyen a fohászszerü ima, a primási székhely kér-
dés, a térfoglalások az egyetemi, középiskolai és elemi 
oktatás terén, a kath. papok lassú kiküszöbölése a közép-
iskolákból, a kongrua-rendezés czélzata, az autonomia 
akadályozása, a kath . alapok jellegének kétségbevonása, 
a hivatalok tultömése protestánsokkal, a kath. papok 
leczkéztetése stb. 

Es az az elszomorító és vészthozó a kath. egyházra, 
hogy mig a liberális kormányok évtizedek óta készülőd-
nek, nálunk — úgyszólván — mi sem tör tént a kikerül-
hetetlen döntő küzdelemre. 

Mi a kath. egyház ma Magyarországon ? 
Egy oly vár, melynek legfontosabb poziczióit, lia 

nem is egy nyilt ellenség, de a modern állam minden 
biztosítékai, védelmi és támadó eszközeivel rendelkező 
hatalom tar t ja kezei között, a mely, ha akar ja , minden 
pillanatban ellenséggé válhat. Ellenséggé válhat ? ! Már 
az ma is az egyháztól kárhoztatot t modern liberalizmus, 
állammindenhatóság, felekezetlenség nyíltan hirdetet t elvei 
folyton. 

A kormányhatalom *) érzi is ez ellentétet régen s 
előrelátja a kikerülhetetlen küzdelmet. 

Mit tesz tehát ennek előkészítésére ? 
1. A felekezetlen liberalizmus elveit nyiltan megta-

gadva s jogot s igazságot félre dobva, szívósan ragasz-
kodik az eddig más viszonyok közt szerzett s elfoglalva 
tar tot t pozicziókhoz. Hiszen e helyzet mérhetet len elő-
nyöket biztosit számára a jövő küzdelemben. Ezér t késik 
e tar thatat lan állapot rendezésével, ezért gördit mindig 
ujabb akadályokat eléje, amint ez az autonomia ügyében 
a miniszter által összehívott értekezlet tárgyalásaiból nap-
nál világosabban kitűnt. Ezért és csak ily értelemben 
hangsúlyozta a Szilágyi Dezső (a ref. egyházgondnok) 
által a történeti alaphoz való ragaszkodást, mert hiszen 
ebből már feladott és fel fog adni mindent, a mi nem 
illik terveibe. 

2. Mindaddig, mig e rendezetlen állapot tar t , terv-
szerüleg felhasználja a drága időt s majd észrevétlenül, 

') Megfontolva használjuk e szót állam szót helyett, mert 
hiszen ennek általános fogalmában ott vannak a katholikusok 
milliói is. 

majd nyiltan, de többnyire csak apránkint , hogy zajt ne 
üssön vele, hogy fel ne ébreszsze az alvó oroszlánt, — a 
jogta lanul elfogva ta r to t t pozicziókból mindig tovább s 
tovább terjeszkedik, hogy az ideig-óráig elodázható, de 
az elvi ellentétnél fogva kikerülhetlen nagy küzdelmeknél 
annál ter jedelmesebb és biztosabb térről intézhesse had-
műveleteit . 

Nem szándékunk most felsorolni mindazon térfog-
lalásokat, a melyek majd minden irányban régebb idő óta 
következetes kitartással folynak. Csak egyre, talán mind-
egyiknél fontosabbra hívom fel a figyelmet, hogy jelez-
zem a veszélyt, a mely rohamosan közeledik s ha idejében 
ú t j á t nem álljuk, kimondhatat lan károka t okozhat. Es ez 
a lcath. középoktatásban folyton történő térfoglalások, a 
melyek a többi, szintén fontos, de aktuálisabb jellegű 
tények mellett gyakran el is kerülik a figyelmet. 

Pedig alig van életbevágóbb a kath. egyház jövő-
jére nézve e kérdésnél. Mert a középiskola rakja le az 
alapját a jövő intelligenczia világnézetének, ez alakít ja a 
társadalom elit-jének, a nemzet jövő vezéregyéniségeinek, 
kormányférf iainak is gondolkodás- és érzület-irányát, s 
ha ennek vezetését k iadjuk kezünkből, ez annyi volna, 
mint lemondani a jövőről Magyarországon. 

Sokfelé keressük azon ténynek okát, miért nincs 
nekünk kath. hitét szóval és tet tel bátran megvalló, egy-
háza iránt érdeklődő, lelkes kath . intelligencziánk, mint 
van a protestánsoknak. Keressük az autonomia hiányá-
ban, a hiányos pasztoráczióban, a családi nevelés ferde 
i rányában. Mindegyik hozzá j á ru l talán a bajhoz, de mi 
nem habozunk kimondani, hogy a szomorú állapot leg-
főbb forrása abban van, hogy mig a prot. felettesetek saját 
intelligencsiájulcat erősen prot. szellemű tanárok, prot. 
tankönyvek s minden iséhen szigorúan prot. ssellemű kösép-
iskolákban nevelik, nekünk — az egyetemről nem is szólva 
— alig van kath. kösépiskolánk, amely valóban méltó 
a névre. 

A kath. egyháznak tényleges befolyása kath. közép-
iskoláira, majdnem egyenlő a semmivel. A felekezetlen, 
liberális miniszter és ál lamhatalom állapít ja meg a tan-
tervet, tanmódot, és tanezélt, a melyben hangsidyozva van 
ugyan, az erkölcsi alap, s olykor szóval, csak ugy általá-
ban a vallás is, de minden szankczió nélkül, mert nincs a 
törvénybe foglalva, az ellene tör tént vétség nincs a taná-
rok fegyelmi vétségei közé fölvéve. Az egyes tantárgyak 
előadásánál a valláshoz való viszony feltüntetése, ennek 
kidomboritása, s az összhangzatos világnézet központ jába 
való állítása sem előírva, sem követelve nincs s tényleg 
nem is történik, hanem történik nagyon sok a vallási 
igazságok gyöngítésére vagy elhomályositására. A feleke-
zetlen libëïâlis miniszter nevezi ki korlátlanul az igazga-

tókat és tanárokat, a kiktől f ü g g első sorban az i f jak 
jellemének kialakulása, az egész intézet szelleme. A fele-
kezetlen liberális miniszter állapítja meg a tankönyveket, a 
melyek oly nagy befolyással vannak a tanárra és tanu-
lókra egyaránt . 

Vájjon biztosítva van-e ily módon kath. középisko-
l á i n k mindent éltető kath. s z e l l e m e ? . . . A tények be-

szélnek, kath. iskoláinkban, a hol a kath. jellegnek és az 
if jú valódi érdekének megfelelőleg minden ismeret, min-
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den tárgy közlésének, minden nevelői ráhatásnak eszközül 
kellene szolgálnia a kath. világnézet, az élő hit és buz-
galom megszilárdítására, jóformán csak a vallási 2 órán 
hall az i f jú a legfontosabb, mert egész életre irányadó 
igazságokról, mintha a többi tárgyaknak s magának az 
életnek semmi közük sem lenne azokhoz. — Igazgatóink, 
tanáraink, sőt egész intézetek ugy látszik, restelik, mert 
kezdik elhagyogatni a kath. jelzőt, — kir. igazgatók, kir. 
gymnáziumok szerepelnek, jellemzéseül a szellemnek, mely 
köztük uralkodik. Ok tényleg nem is azt ismerik és tar t -
ják hivatásuknak kath. iskoláinkban, hogy a kath. egy-
háznak tegyenek első sorban szolgálatot — a mire az 
alapítás és iskola-jellegnél fogva kötelesek volnának — 
hanem a felekezetlen, liberális ál lamhatalom érdekeinek, 
a melytől egyedül függnek minden viszonyukban. 

Tankönyveink legjobb esetben teljesen közönyösek, 
némák a kath. vallás iránt, sok pedig protestáns vagy 
éppen keresztényellenes szellemben van írva. Hi tbuzgó 
kath jótevők által alapított , a kath. szellem ápolására, a 
tévelyek lerontására kath . pénzen emelt iskoláink falai 
között, a feszület alatt, tévtanitók, zsidók, eretnekek hin-
tik, szórják a tévelyt a kath . igazság, jelleg, és tulajdon 
kigunyolására. 

De ez csak általános kép, a bajoknak csak fő for-
gásai, melyekből zaj talanul és a nagy közönség előtt 
észrevétlenül áradnak szét a többi bajok, a hitközönyösség, 

-a vallási elvek és igazságok meggyengülése, a diszhar-
monikus képek az ifjú lelkében, a ki a minden oldalról 
és viszonyában megvilágított és megszilárdított vallási 
alapon nyugvó, egységes világnézet helyett csak egy ren-
dezetlen zagyva ismeret tömeget visz ki magával az élet 
viharába, hogy az első ellenséges áramlat fuvalma le-
döntsön keblében minden oltárt és eszményt, a melynek 
megerősítését az iskola elhanyagolta. 

íme ezért nincsen nekünk váltásosán kiművelt lelkes 
kath. intelligencziánk s nem is lesz addig, mig közép-
iskoláink a felekezetlen, liberális államkormány kezei kö-
zött lesz. 

Tagadhatat lanul előnyös ez a közönyösség az állam-
kormányra nézve, de annál veszélyesebb az egyházra, 
mert az ál lamkormány kiaknázza e tényt, bátorí tást nyer 
általa, sőt, amint tapasztaljuk, hivatkozik is reá, mint 
eljárása okadatolására, hogy annál szabadabban űzze tér-
foglalásait. Ezért nem akar ja kiadni a vallás és tanul-
mányi alapokat, ezért nem akar ja az autonomiát, s ezért 
akar ja — a mint ezt Berzeviczy ál lamtitkár az autonó-
miai miniszteri értekezleten kimondá — még tovább 
menve végleg államosítani a kath. középiskolákat s folya-
modnak jogalap hiányában olyan nevetséges érvekhez, 
melyek szégyenére vá 'nak annak, a ki kimondta : hogy 
azért ta r t ja meg kezei közt a kath. középiskolákat, mert 
ha kiadná, nem lenne dolga a közoktatásügyi miniszternek. 

A veszély tehát nagy, a harcz nyíltan meg van 
üzenve minden téren. El kell fogadnunk, s jól el kell 
készülnünk annak megvívására, ha csak le nem akarunk 
mondani a katholiczizmus jövőjéről Magyarországon. 

Vége immár a panaszkodásnak, a melyet semmibe 
sem vesznek, a tiltakozásnak, a melyet kigúnyolnak, az 
alázatos kérelemnek, a melyet a papírkosárba dobnak. 

Ütöt t a cselekvés órája, a tizenkettedik óra. Tempus est 
iam de somno surgere. A ki még most sem ébred, azt 
nem fogja felkölteni az itélet t rombi tá ja sem. 

De bála Istennek, már ébredünk, már vonulnak fel 
a csapatok, már ki vannak adva a jelszók, már vannak 
vezérek is, csak a zászlóbontás hiányzik, hogy ország-
szerte hangozzék a felébredt katholiczizmus jogot , igaz-
ságot vindikáló követelése. 

A kormány már fél, sejtve a közeledő vihart, mely 
feje felett tornyosulni készül. A királyi fenséghez futkos, 
hogy parancsoljon a háborgó tengernek, Budapestre hozza 
a primási széket, hogy megnyerje a főváros zászlót bontó 
kathol ikusságát ; reformátori buzgalommal — m i n t h a már 
nem rontot ta volna el eléggé a dolgát, folyton ujabb 
kérdéseket vet fel, hogy elterelje a katholikusok figyel-
mét a rá jok nézve sokkal fontosabb kérdésektől ; e z a l a t t 
titkon kémli a vidéken a hangulatot a kath. mozgalom 
iránt. Tervbe vette — ha hinni lehet a híreknek — az 
országgyűlés gyors befejezését, hogy az u j cziklus már 
juniusban összeülhessen. Mié r t ? 

Talán annyira tar thatat lan már a parlamenti helyzet? 
Vagy talán a jól szervezett ellenzéket reméli ezáltal sa-
rokba szorí tni? Nem. Valószínűleg a katholikusok moz-
galmát akarná korán megelőzni, hogy el ne készül-
hessenek. 

Fél a kath. nagygyűléstől, melynek előkészitő érte-
kezletéről a kormány közlönye, a „Nemzet", néma szóta-
lansággal hallgatott . Fél a nagygyűlés által megindítandó 
országos szervezkedéstől és még idejében szeretne össze-
hozni olyan többséget, amelylyel tervei szerint bánhassék 
el a katholiczizmus jogai és igazaival. 

Videant consules ! 
Ki kell göngyölni azt a zászlót gyorsan, mert a 

jövő országgyűlés elhatározó lesz a kath. egyház jövőjére 
nézve. Századokra kiható eseményeket re j t az méhében. 
I t t fognak eldőlni a nagy csaták a katholiczizmus és 
liberálizmus között . E felett nem lehet kétségünk. 

Éppen azért helyre nem hozható mulasztás lenne, 
melyet méltán fognának megbélyegezni a hithű utódok, 
lia a nagy tettek készületlenül találnak. 

Mit tegyünk t ehá t ?" S. 

Nemzetközi tudományos katholikus kongresz-
szus Párisban. 

Páris, ápril hó elején. 

(Folytatás.) 

A kongresszus berekesztése. 
A záró ülés ápril hó 6-án este 8 órakor volt a 

Société géographique dísztermében, mely zsúfolásig meg-
telt ; a nagy számmal megjelent közönség körében számos 
tudós s tanár volt, kik nem tagjai a kath. kongresz-
szusnak. 

Elnök : Freppel, angers-i püspök ; mellette helyet 
foglal a tarentaise-i s az astorgai püspök. 

D Hidst, a kongresszus főti tkára bámulatos avatott-
sággal és sokoldalúsággal számot ád a kongresszus 
lefolyásáról, a szakosztályok munkálatairól, az igazgató 
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választmány határozatairól, a nyilvános ülések látogatott-
ságáról, a Cercle des Étudiants catholiques (párisi kath. 
tanulók köre) által a kongresszus tagjainak tiszteletére 
rendezett „barátságos punchB-ről, és a diszlakomáról. 
Összegezvén a gyűlés tárgyalásait, kimutatja, hogy a 
vallástörténelem, a történelem s régészet, a mennyiség- s 
természettudományok, földrajz s földismeret, a jogtudo-
mány s nemzetgazdaságtan számos sikert mutathat föl a 
fölolvasott s megvitatott dolgozatokban. Szóló hozzátette, 
hogy a természettudományi s embertani szakosztályok 
fejtegetései megmutatták, hogy hiábavaló törekvés a fej-
lődési elméleteket, az evoluczionista s tranzformista föl-
tevéseket faltörő kos gyanánt használni a kereszténység 
alapelvei ellen. Ez ellen a legjobb mód ugy védekezni, 
hogy ez elméleteket elsajátitjuk és alaposan megvizsgál-
juk, ami annál könnyebb, minél kevesebb bennük a való-
ság és több a puszta föltevés. A bölcseleti szakosztály 
munkálataira áttérve, szóló megállapítja a szép sikert, 
melyet a katholikus tudomány erőfeszítései ki fognak 
vívni : az összhangot ugyanis s az egyetértést az igazság 
nagy hasznára ; az összhangot és egyetértést a hagyo-
mányos speculativ bölcselkedés és a modern experimen-
táló tudomány közt. Az első nagyon is szorosan zárkózott 
az elméletbe, a másik túlságosan szorítkozott a tényekre. 
A kettőnek egyesüléséből megnyerjük a tények által 
ellenőrzött elméletet, és az elmélet által megvilágított 
tényeket. (Szűnni nem akaró taps.) 

Nadaillac márki behatóan birálta ezután a fejlődési 
rendszert, melyet határozottan visszautasít, és pedig a 
reális tudomány nevében. Szóló beszéde egész folyamában 
szorosan a gyakorlati téren maradt, be akarván bizonyí-
tani ezzel is, hogy a katholikus tudósok gyűlése a 
tényekkel szigorúan tudományos rendszer szerint is szá-
mol, megczáfolván ez által az evoluczionisták s tranzfor-
niisták amaz ellenvetését, mintha a hitelvek tiltanák a 
tények vizsgálását alapjukban. (Elénk helyeslés.) 

Freppel püspök-elnök tartotta ezután a záró beszé-
det az ész jogai- s kötelességeiről. E beszéd a nagy tan-
elvet nagy ékesszólással fejti ki. Szóló megállapítja, hogy 
senki sem akarja elvitatni az ész, a kutatás, a természet-
tudományok jogai t ; aminthogy minden tudománynak 
törekednie kell előre haladni a saját hatáskörében, a 
vallás nem fogja őket gátolni benne. A dolgok természeti 
rendje — úgymond — szükségszerű alapja a természet-
fölötti rendnek. Kimutatja szóló ezután, hogy az atheiz-
mus s materializmus, az emberi értelem e két eltévelye-
dése korunkban ismét kisért, és nagy szégyenére válik az 
emberiségnek a XIX. százévben, hogy visszahanyatlott — 
bizonyos részben — a régi bárbárságba, kétségbe vonván 
az Isten létezését. A püspök-elnök igy végzi beszédét: 
A tudomány első kötelességei ellen vét, aki önkényüleg 
föltételezi, hogy létezhetik akár gondolatban is lelkiisme-
ret biró nélkül, erkölcsi élet erkölcsi szabadság nélkül, 
és emberiség ok nélkül, mint az evoluczionisták s trans-
formisták fejtegetéseiből következik. A tudósnak köteles-
sége abban áll, hogy a tényeket vizsgálja és fölismerje, 
ezeket, mint okozatokat az okból, az alapjukul szolgáló 
tényből leszármaztassa és mindenben s mindenütt a kö-
vetkezetesség törvényeit alkalmazza. A vallás nem fél a 

világi tudománytól, ellenkezőleg benne találja támaszát. 
(Ismételt, hosszantartó taps ) 

E záró ülésen fölolvastatott és elfogadtatott a szent 
atyához intézett hódoló fölirat, melyet fönebb egész ter-
jedelmében ismertettünk. (L. Beligio 33. sz.) 

Ezzel a kongresszus véget ért. Másnap ápril 7-én 
reggel a tagok elzarándokoltak a Montmartre-on lévő 
Jézus-szive templomába, hol a tarentaise-i püspök mon-
dotta az ünepélyes hálátadó sz. misét. 

(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Onnan, a honnan, május 14. Állami közigazgatás és 
eskü. — Az állami közigazgatásról szóló törvényjavaslat a 
bizottságban ime le van tárgyalva, a többség által elfo-
gadva, igy tehát tárgyalás végett nemsokára a képviselő-
házba kerül. A ,Religiók-nak ugy tudom nem feladata a 
felett vitatkozni, államosittassék-e a közigazgatás vagy 
sem, jobb lesz-e igy, vagy jobb volt-e a hogy volt, azért 
eme szempontot magam is mellőzöm, annál is inkább, 
mert azt tartom, hogy akár állami, akár nem a közigaz-
gatás, az hogy jó legyen, az emberektől és azok lelki-
ismeretétől függ, kiknek kezébe le van téve a közigazgatás, 
igy is, ugy is lehet jó, vagy rossz, a szerint aminők a 
tisztviselők. 

De van egy pont, a mely már a ,R.' keretébe beillik, 
a melyhez a törvényjavaslat alapján szabad is, kell is a 
,K.'-nak hozzászólani és ez az esküminta, amint az a 
javaslat 12-dik §-ban meg van állapítva. Szól pedig ez az 
esküminta a következőképpen : „En N. N. esküszöm, hogy 
ő es. kir. felségéhez, Magyarország apostoli királyához, és 
az ország alkotmányához hü leszek, az ország törvényeit 
megtartom, hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, hiva-
talommal járó kötelességeimet lelkiismeretes pontossággal 
teljesítem és a hivatali titkot megőrzöm. Isten engem 
ugy segéljen." Ha, a kinevezett azt nyilvánítaná, hogy az 
eskü vallási meggyőződésével ellenkezik, a következő foga-
dalmat kell tennie: „En N. N. ünnepélyesen fogadom" stb. 

Tehát eskü Isten nevére, vagy egyszerű fogadalom 
Isten nélkül lesz ezentúl a mód, melylyel valaki hivatalos 
állását elfoglalhatja, vagyis ma már nemcsak a régi nem 
éppen katholikus vallási, de csak még a természetjogi 
esküforma sem fog követeltetni senkitől, hanem tág ajtó 
nyittatik a hitetlenek, az istentagadók részére is, hogy 
hivatalt foglalhassanak. 

Magyarország valóban halad, nagyon halad a lejtőn 
lefelé ; a régi kath. esküforma megkövetelte, hogy az, 
aki hivatalt vállal, esküdjék a mindenható Istenre, a hold. 
szűz Máriára, minden szentekre is, az uj Magyarország-
ban, melyet a protestántizmussal egyesült liberálizmus a 
maga képére formál, már nem kell a Patrona Hungáriáé, 
nem kellenek a szentek, nem kell maga az Isten sem, ha 
valakinek ugy tetszik, mindez sértené a protestántizmust, a 
hitetlenséget, tehát kivele ; pedig mi katholikusok az 
országban többségben vagyunk, mégis a 48-as lutheránus 
Kossuth szelleme uralkodik a törvényhozásban és az eskü-
formulának is olyannak kell lenni, hogy abban ne legyen 
semmi, a mi a mult idők kath. szellemére emlékeztetne, 
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hanem kath. ember is köteles a protestáns szellemben 
átalakitott minta szerint esküdni. Igaz, hogy Istenre es-
küdni is elegendő, bogy ez képezi tulajdonképen az eskü 
lényegét; de az is bizonyos másrészt, hogy a bold. Szűz 
nevének és a szentek felemlitésének kihagyása az eskü-
mintából a magyar állam szakítását jelenti a katholicziz-
mussal, holott ez volt dajkája, nevelője a bold. Szűz 
védnöksége mellett a magyar államnak. Szakit pedig a 
magyar állam a katholiczizmussal az eskümintában is 
annak a protestantizmusnak a kedveért, mely már nagy-
részt nem hisz a Jézus Krisztus istenségében, pedig ki 
ezt tagadja, annak legalább is kétes hite magában az 
istenségben is. Vagy nem ebben találhatja-e, minden gon-
dolkozó ember amaz elszomorító és naponkint megujuló, 
a hitetlenség terjedését igazoló jelenségnek okát, mely a 
hamis esküben mutatkozik ? Elvetették a tanúságot a 
bold. Szűzre, a szentekre, tagadják a Krisztus istenségét 
és evvel behozták a lelkiismeretlen hamis esküvést, a 
kiknek nem kell a Patrona Hungáriáé, azok gyönyörköd-
hetnek ha tudnak a lelkiismeretlenségben, a számtalan 
hamis esküben, de akkor kinek esküvel erősített szavában 
biztatunk meg? 

Az u j Magyarországnak egyik specziálitása tehát az 
lesz, hogy neki nem kell a Patrona Hungáriáé, nem kel-
lenek a szentek az eskümintában és valószínűleg ennek 
kifolyása lesz az a hiány is az eskümintában, hogy 
többé, mint a régi kath. világban, a titkos társulatokban 
való részvétel ellen, nem követeltetik eskü a hivatalba 
lépőtől. Nem fejtegetem itt bővebben, hogy mily átkos 
befolyásuk van ezeknek a szektáknak az államok, a nem-
zetek életére, hiszen tudjuk mindnyájan, hogy ezek a 
forradalmak tűzhelyei, a trón és oltárok felforgatói, de 
éppen ezért nem tehetem, hogy legalább a feletti bámu-
latomnak ne adjak kifejezést: mikép történhetik, hogy 
egy apostoli király jogara álló nemzet törvényében, eskü-
mintájában e fontos pontról nem tétetik emlités ? De nem, 
nem jól mondom, e felett bámulni nem lehet, hiszen mint 
emlitém ez inkább természetes, mert a kiknek nem kell 
a Patrona Hungáriáé, azoknak kellenek az ő ellenségei, 
hogy minő eredménynyel? mutat ja a szocziálizmus réme. 

De lássuk immár azt a fogadalmat Isten nélkül. 
Ezentúl lehetnek t. i. hivatalnokaink, kik Istenre nem 
esküsznek, mert az esküt vallási meggyőződésük tiltja. 
Eszembe jut itt, hogy Angolországban, midőn a hitetlen 
Brandlaugli az esküt letenni vonakodott a parlamentben, 
képviselői állásától megfosztatott. Hallottam annak idején, 
hogy Horn Ede hazánkban államtitkárrá neveztetvén, 
szintén nem akart esküt tenni és esküjét csak akkor tette 
le, mikor megmagyarázták neki, hogy eskü nélkül nincsen 
államtitkárság és nincsen 6000 fr t évi fizetés. Ezentúl 
Magyarországon máskép lesz, mint van Angliában, és 
amint itt is volt ; a leghitetlenebb elemek is bejuthatnak 
hivatalba Istenre történt eskü nélkül, ha hivatkoznak 
vallási (!) meggyőződésükre és alkotni készülnek ily tör-
vényt akkor, mikor az Isten nevére letett eskü daczára 
és napirenden vannak a sikkasztások és az ezekből szár-
mazó öngyilkosságok ; ily gyöngéd figyelemmel készülnek 
lenni a hitetlen ember vallási (!) meggyőződése iránt akkor, 
mikor a hivő kath. papság üldöztetik, mert őszinte vallá-

sos meggyőződését követi a kereszteléseknél és ily hitet-
len elemek fognak azután Ítéletet mondani, igazságot (!) 
szolgáltatni, ha a kath. pap vallásos ténykedésének ügye 
az ő forumok elé kerül. Nem minden képzeletet felülhaladó 
gúny ez ? ha ez az esküminta, vagy minek is nevezzem, 
létre jönne, ez nem lenne más, mint az istentelenség 
teljes felszabaditása a hivők, a kath. papság rovására. 

Vagy valóságban, valóságos tohu vabohut akarnak 
csinálni Magyarországon a lelkekben ? a rettenetes nirvá-
nát akarják az elmékben és szivekben megörökíteni ? az 
elmét és szivet meg akarják fosztani megnyugtató elemeitől 
azáltal, hogy a hitetlenségnek tág kaput tárnak fel? csak-
ugyan még csak megfontolásra méltónak sem tartják már, 
hogy mi lesz: ha a lelket vallási ideáljaitól megfosztják 
és mig az igazságot szolgáltató Isten eszméjétől is fel-
szabadítják ? ám tegyék, felelni fognak érte majd azelőtt 
az Isten előtt, kivel szemben a hitetlenkedőket felszaba-
dítani akarják. E törekvéssel szemben minden hívőre 
nézve annál súlyosabban nehezedik a buzgó imádság 
kötelessége, igen, nekünk, kik Istenünket nem engedjük, kik 
sziiz anyánkat hazánk Védnökéül tiszteljük, kik az ő és 
a szentek pártfogásában bizunk, e törekvéssel szemben, 
buzgón kell mondanunk : 

• • * Ave Maria, 
Patrona nostra, 
Pro Hungaria, 
Deum adora ! 

Dr Veterán. 

Spanyolország. A katholikusok és a képviselőválasz-
tások. — 

Ft. Morgadez y Gill József, vich-i püspök pásztor-
levelet intézett egyházmegyéjéhez, melyben a katholiku-
sok kötelmeiről szól a képviselőválasztásnál. 

A főpásztor beható vizsgálat alá veszi ama kérdést : 
vájjon a katholikusoknak lehet-e, és kell-e részt venniök 
a képviselőválasztásokban, és pedig mily körülmények s 
mily feltételek mellett ? 

Ami az első pontot illeti, a jeles püspök utal a 
pápa határozott nyilatkozataira, a Sapientiae christianae 
és az Immortale Dei kezdetű encyklikákban foglaltakra, 
kimutatandó, hogy nemcsak szabad, hanem dicséretes és 
érdemes dolog is a katholikusokra, részt venni a képvi-
selőválasztásokban ott, hol azt az egyház megengedi, ugy 
szintén a községi, mint megyei, nemkülönben az állami 
ügyek intézésében. Ennélfogva a katholikusoknak lehet s 
kell is közremüködniök a képviselőválasztásokban. 

Ámde, hogy ebben biztosan eljárhassanak, hogy se 
ne csalatkozzanak, se őket meg ne csalják, követniök 
kell a szabályt, melyet maga XIII. Leo pápa zsinórmér-
tékül állított föl, imigyen tanítván Sapientiae christianae 
kezdetű encyklikájában : 

„A szabály, melyet minden katholikusnak a köz-
életben követnie kell, abban áll, hogy ott, ahol az egyház 
megengedi a résztvételt a közügyekben, támogatni s 
pártolni kell az elismert becsületességü férfiakat, kiktől 
el lehet várni, hogy hasznára lesznek a vallásnak ; anél-
kül azonban, hogy bármily okból meg volna engedve oly 
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embereknek előnyt adni, akik rossz ha j lamokat tanúsítot-
tak a vallás iránt." 

A vich-i püspök e szabályt oly alkalmas magyaráza-
tokkal kiséri, melyeket főbb vonásaikban a tá rgy érde-
kességénél fogva nem mulasztunk megismertetni. 

„A katholikus választók szavazatainak megnyerésére 
szükséges, hogy a képviselőjelölt határozot t Ígéretet 
tegyen, hogy eszélylyel s hatályosan fogja a katholikus 
vallás érdekeit védeni, és kellő biztositékot is adjon, liogy 
csakugyan képes ezt megtenni." 

„Ha e föltételek valósággal és biztosan meg-
vannak, miről a fölvilágosodott eszélyesség minden szá-
mitásával meggyőződést kell szervezni, akkor a többi 
tulajdonságaitól el lehet tekinteni ; mert minden egyéb 
minősítése nem volna elégséges a fönebb ki tüntete t t 
elhatározás s ennek biztosítékai nélkül . . . Kétséget nem 
szenved ugyan, hogy mindig nehézséggel j á r e meggyő-
ződést megszerezni, de nem lehetetlen. A különböző 
táborok ma már mindinkább különválnak, következés-
képpen napról-napra csökken annak nehézsége, hogy meg-
különböztessük s kiválaszszuk a katholikusok szavazataira 
méltó képviselőjelölteket." 

„Igyekezzünk tehát visszatartani magunkat minden 
szenvedélytől és ne legyen más czélunk, mint Isten dicső-
sége és hazánk üdve. Keressük alázatos lélekkel az igaz-
ságot és a tévely mindinkább lehetetlenné fog válni. 
Egyesüljenek tehát a jók szivben és tet tben és győzel-
mük biztosabb s közelebb lesz." 

„Mindenesetre azonban a nehézségek ne riaszszanak 
el a küzdelemtől, amidőn erre törvényes főink fölhívnak, 
mert — mint XIII . Leo pápa ő szentsége a Sapientiae 
ehristianae kezdetű encyklikában mondja — „senki sem 
képes, sem békében, sem háborúban, kivivni a győzelmet 
a kötelességét szorgosan teljesítő keresztény fölött ; de 
ehhez szükséges, hogy a keresztény képes legyen szembe-
szállni magával a hallállal inkább, semhogy megtagadja 
Isten s egyházának ügyét. Az ellenségnek átengedni a 
helyet vagy hallgatni amikor minden oldalról fölhangzik 
az ellenség lármája az igazság elnyomására, ezt csak a 
gyáva teszi vagy olyan, aki kételkedik az igazságban, 
melyet vall. Mindakettő lealázó és sértő az Istenre, ellen-
kezik az egyéni s közjóval, és egyedül a kereszténység 
ellenségeinek használ, mert a jók gyöngesége növeli a 
gonoszok merészségét." 

IRODALOM. 
— Megjelentek és beküldettek : 

1. A magyar kath. alsópapság végrendelkezési 
joga, ennek története, jelenlegi állapota, és a hagyatékok 
körül követendő eljárás. I r ta Kollányi Ferencz. Ara 2 fr t . 
Esztergom, 1890. Buzárovits bizománya, 8-r. 318 1. 

Nélkülözhetetlen könyv minden plébánia, minden 
pap részéről. 

2. Denkschrift der UniversiUits-Studierenden Rumä-
niens über die Lage der Rumänen in Ungarn und 
Siebenbürgen. Bucarest, 1881. 4-r. 56 1. Magyarország 
néprajzi mappájával. 

Ez az a röpirat, melyet a romániai egyetemi hall-
gatók világgá bocsátottak a dakoromanizmus szolgálatá-
ban, hecczelve Európa müveit népeinek if júságát Magyar-
szág, vagyis tulajdonképpen a magyar nemzet ellen. A 
„Rel igio"-nak is megküldötték. Ezzel felhivtak az ítéletre-
Nos hát röviden k imond juk : „Iuventus ventus!" S a ki 
szelet vet, vihart arat . Fanat izmus és éretlen ifjú ítélet 
tendencziózus müve az egész. Az öregek, a kik inspirálták 
az i f júságot , szégyelhetik magukat . A pogány nacziona-
lizmus tekintetében, a mely a nemzetiséget bálványnyá 
teszi, s mint valami legfőbb istenséget imádja, érte 
mindent feláldoz, Románia túltesz Magyarországon. Ok 
szálkát keresnek Magyarország szemében s nem lá t ják a 
maguk szemében a gerendát. 

3. A katholikus ifjú a divatos világban. Levelek 
egy if júhoz. I r ta Egger Ágoston sz. galli püspök. For-
dította Szecsey Ferencz. (Külön lenyomat a „Kath. Hitvéd" 
folyóirat II. évfolyamából.) Pozsony, 1890. 8-r . 44 1. 

Pompás kis könyv. Valóságos Is ten áldása egy-egy 
i f jú kezében. T a r t a l m a : Az önismeret. A hitbeli bátorság. 
Hithüség. Az Isten temploma. Légy férf i ! A megelége-
dettség. „És azután". — Egy egész életet ad az illető 
i f júnak az, a ki őt e könyvvel alkalmilag megajándékozz?, 
megörvendezteti , megtiszteli. Ha tőlem függne, nem 
eresztenék i f jú t az életbe — e könyv nélkül. Kapható a 
„Kath. Hitvéd" folyóirat szerkesztőségében, Pozsonyban, 
vagy Szecsey Ferencz fordítónál . Felső-Thur (Hont in.) 
Ára 15 kr, 100 darab 12 frt . 

4. Neveléstani tárcsák. K ics inyek é s nagyok. I r ta 
Cenner Lajos. Budapest, 1891. 12-r. 156 1. Ára 90 kr, 
diszk. 1 f r t 50 kr . 

Szellemes tárczaczikkek paedagogiai dolgokról. Szerző 
érdekesen, vonzóan tud tanulságos lenni. For ever. 

5. A barátkozás . Olaszból fordította Bányik Ignácz 
Jézus-társasági pap . Az elüljárók engedelmével. Második 
kiadás. Kalocsán, 1891. 32 r. 123 1. Á r a 30 kr. 

Nem lehet eléggé ajánlani terjesztését az i f júság köré-
ben. Nemzetünk jövőjében nem lehet kétségbe esni, mikor 
annyi lelkes ember az irodalom terén is oly sűrűen adja 
tanúbizonyságát az i f júság lelkeért lelkesedő gondosságának. 

6. Jézus szent gyermeksége müvének Évkönyve. 
Magyarországi kiadás. Az esztergom-főegyházmegyei ha-
tóság jóváhagyásával. Esztergom, 1890. 48 1. 

Gondos kezek wyoma mindenütt meglátható. 

7. RÓZSabimbÓk. A szent olvasó királynéja tiszte-
letére fe la jánl ja Babik József egri egyházmegyei áldozópap 
s tanitóképző tanár . Második bővített kiadás. Eger , 1891. 
32-r. 16 1. Ára 10 kr. 

Megénekesitett szent-olvasó : igy lehet jellemezni a 
vallásos költészetnek e kis gyöngyét. A hármas rosarium 
titkai ismeretes népies dallamokra szabott lendületes éne-
kekben nyernek benne kifejtést. 

8. Lurdi l e lk i manna, azaz a lurdi Nagy-Boldog 
Asszony tiszteletével bővített imádságos és énekes könyv. 
A kath. hívek használatára szerkesztette egy egri főmegyei 
áldozó pap. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. A 
lurdi Nagy-Boldog-Asszony színes képével. Eger, 1890. 
32-r. Á r a vászonkötésben 40 kr. Kapható finomabb kö-
tésben is 80 krtól 3 fr t ig. 
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Jól felfogja az imádság elméletét ; a liturgikus imád-
ságokat veszi mintául, de a subjectivitás is erősen van 
benne képviselve. Előnye, hogy az egyéni ima kifejtésére 
az elmélkedést is beveszi. Az egyház szellemétől el nem 
tér, sőt a jobb imakönyvek nyomán halad; ha modern, 
az csak dicséretére válik, mert a Mária-tiszteletet törek-
szik uj lángra gyújtani a lurdi barlangnál. Az ima kel-
lékeit előmozdítja előkészítő észrevételeivel, gyönyörű 
fohászaival, a szentségeknek szép kezelésével, havi fölté-
telekkel, az egyház közimáival, a nép bevett ajtatosságai-
val és énekeivel, megható példákkal, rendkívüli könyör-
gésekkel, novenákkal stb. Mint Mária-imádságos könyv, a 
szép „Üdvözlégy Mária," „Zámolyi Lurdi Emlény," 
„Talabér Lourdesi Kegyhely " mellett a „Lurdi Lelkiman-
nánaku is van létjoga a szerző eredeti felfogása, nagyon 
is individuális iró modora s egyéb sajátságainál fogva. 
Sőt e munka hézagpótló ! Szerző a könyv elején átlátszó 
világossággal és szivig ható módon irja le a sz. Szűz 
megjelenését, buzgalomra és bűnbánatra intő szavait ; 
lentebb pedig igen szép példákkal igazolja az ima raeg-
hallgattatását. A lurdi ájtatosság terjesztése szükségesnek 
látszik, sőt gondviselésszerűnek, Isten ujjmutatásának. 
Nincs is a szerző által előadott ezen ájtatosságban túl-
buzgóság, hanem inkább élet, eleven hit és áhitat. Ezen 
áhitat igen alkalmasan vezeti a hivő népet Jézushoz szűz 
Mária által, és erre igen alkalmas eszköz a „Lurdi Lelki-
mannaTolle lege: Vedd föl és olvasd! 

9. Dr Matthäus Jos. Binders Prakt isches Hand-
buch des kath. Eherechtes . Für Seelsorger im Kaiser-
thum Oesterreich. 4. Auflage von Dr Joseph Scheicher 
stb. Mit Approbation. Freiburg im Breisgau. 1891. 8-r . 
XII, 531 1. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére : Vajda Ödön cziszterczi rendű áldozárt és 
előszállási rendi jószágkormányzót, a B Sz. Máriáról ne-
vezett zirczi, pilisi, pásztói és szentgotthárdi egyesült 
cziszterczi-rendü apátságok valóságos apátjává kinevezem. 
Kelt Bécsben, 1891. évi május hó 9-én. FERENCZ 
JÓZSEF, s. k. Gr. Csáky Albin, s. k. 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 
folytán : Koller János czimzetes apátnak és adonyi espe-
res-plébánosnak, az egyház és tanügy terén szerzett ér 
demei elismerésül, Ferencz-József-rendem lovagkeresztjét 
adományozom. Kelt Bécsben, 1891. évi május hó 8-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Szögyény László, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Aranymise. Nagy ünnepélylyel folyt le Adony-

ban ngos és ft. Koller János apát, adonyi plébános ur 
félszázados papságának jubileuma, melynek alkalmából az 
ünnepelt, mint a fent közlött hivatalos iratból kitűnik, 
királyi kitüntetésben is szerencsés volt részesülni. Jelen 
volt az ünnepélyen az ünnepelt patrónusa, gr Zichy Nán-
dor ő exja, a lelkes kath. vezérférfiu. Az aranymise alatt 

a kerületi papság szolgáltatta a segédletet, a dalkör pe-
dig énekelt. Mise után tisztelgett az adonyi kerületi pap-
ság, melynek nevében Lajos J . hantosi plébános nyújtott 
át albumot, a bicskei kerület üdvözletét Nyirák S. etyeki 
esperes-plébános tolmácsolta, tisztelgett azután a járás-
bíróság, a szolgabiróság, a csendőrség és a szerb hitköz-
ség. Egy és fél órakor harmiuezegy teritékü bankett 
vol t ; a kerületi tanitók külön lakomát tartottak. A jubi-
lánst Zichy Nándor gróf, Nyirák és Pödör J . plébánosok 
éltették, mig ő viszont a megyés püspökre és a patrónus 
grófra emelt poharat. Este fényes fáklyásmenettel ünne-
pelték az aranymisést, a szónoklatot Kálmán főszolgabíró 
mondotta. Dr Steinêr Fülöp megyés püspök és még szá-
mosan táviratilag üdvözölték az aranymisést, ki az egy-
házi szónoklatot a szent mise alatt maga tartotta. Szi-
vünkből fakadó üdvözlettel kívánjuk: ad multos annos! 

— 0 felsége a király a pécsi restaurált templom 
fölszentelésekor le fog utazni Pécsre, a hol egyúttal kihall-
gatást is ad. A püspöki palota renoválása hetek óta tart 
és a régi épület már is ifjúi pompában kezd feltűnni. Az 
egyház és a város fogadtatási készületein kivül a megye 
is nagy pompát fog kifejteni, mely czélra a megyei 
birtokosok vetélkedve járulnak a költségek viseléséhez. A 
megye 100 főnyi bandériumot állit ki, csupa kiszolgált 
huszárokból, kiknek tizedeseik megyei urak lesznek. 
Zászlótartó Perczel Béla, a bandérium fővezetője pedig 
Jeszenszky Lajos. A megyén kivül a város is fog bandé-
riumot állítani. Legközelebbi számunkban nagybecsű 
leírását fogjuk megkezdeni a pécsi templom művészi 
decoratiójának. A művészeibe oltott tlieologiára felhívjuk 
t. olvasóink és laptársaink figyelmét. 

— A budavári főplebánia-templom számára dr báró 
Hornig Károly veszprémi püspök ur ő méltósága költsé-
gén (körülbelül 5000 frtba fog kerülni) hatalmas n a g j -
harang fog készülni. Sulyja 56 métermázsára van tervezve. 
Ez lesz a lipótvárosival együtt Magyarország fővárosának 
legnagyobb harangja. 

— Budapesten a bérmálás szentségének tömeges 
kiszolgálása ezévre be van fejezve. Csaknem egy teljes 
hétig fa'radtak a szent ténykedésben dr báró Hornig IC. 
veszprémi püspök ur ő mga és az esztergomi főegyház-
megye két fölszentelt segédpüspöke, mélt. és ft. Bolti zár 
J . nagyszombati vicarius és mélt. s ft. dr Palásthy P. 
fölsz. püspök urak. A megbérmáltak száma 5000 körül jár . 

— Az Oltár egylet kiállítása. A pesti Oltár-egyht 
hazai szegény templomok felszerelésére szánt egyházi 
készletei a piaristák gimnáziumi épületének I. emeletén 
május hó 16-ától kezdve 18 áig, azaz pünkösd hétfőig 
bezárólag reggeli 9 órától este 6 óráig közszemlére te-
tetnek ki. 

— A budapesti belvárosi plébánia templom számára 
a Mössmer család díszes ablak festményt készíttetett, ame= 
lyet a jövő héten már helyére is állítanak. 

— Sajtóhiba liclyreigaziliisft Előző számuuk 800. lapján a 
második hasáb utolsó kikezdésének eleje igy olvasandó: „A tudo-
mányos kongresszusba testvérekül annyi nemzetből egybegyűlt 
katholikusoknak legszívesebb udvkivánatokat küldenek . . . stb." 

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

Budapest. 1891. Budnyájxszky A. könyvnyomdájából . (Papr.övelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, május 20 40. I. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A pécsi székesegyház kápolnáinak theologiája fali festményekben. — A katholikus önvédelem 
országos meginditását halasztani többé nem lehet. — Ki kell göngyölni azt a zászlót . . . — Nemzetközi tudományos katholikus 
kongresszus Párisban. — Egyházi Tudósítás : D e b r e c z e n : Debreczeui egyházpolitika. — Kath. Egyleti Elet : A Szent-István-

Társulat. — Vegyesek. 

A pécsi székesegyház kápolnáinak theolo-
giája fali festményekben. 

Az 1882-ik év előtt már, mikor a pécsi 
székesegyház stylszerii restaurat iója kezdetét 
vette, a hazai és külföldi műitészet a pécsi 
román stylü bazilika fölött rég elmondotta kár-
hoztató Ítéletét. 

Csak a nagy közönség nem értet te ' ezt föl, 
mely szokva van tekintélyt nem ismerni maga 
fölött oly dolgokban sem, melyekben szak-
emberek összhangzó Ítéletét ta lál ja magával 
szemben. 

A jó izlés, vele született müérzék kiváltsá-
gát az emberi hiúság szivesen hajlandó tulajdo-
nítani magának. 

Érdekes a visszapillantás azoa helyzetre, 
melyet kilencz év előtt ez emberi félszegség 
te remte t t . 

Az izlés tárgya ugyan a szép, melynek for-
mái, mint a véghetetlen Istenség fényének visz-
szaverődései, kimeríthetet lenek, de azért törvé-
nyei épp oly örök változatlanok, mint az igaz 
és jó fogalmai. 

S ha miként a kormosi tot t üvegen át nézett 
nap vészit fényéből és fo l tokat muta t , az igaz-
ság is az ^mbe'rek szemén tudtokon kivül ülő 
homályos szemüveg miat t tel jes fényében soha 
sem ragyogott és i t t e földön ragyogni soha 
sem is fog; s ha igy az igazságnak tűrni kell, 
hogy összes előjogaival felpiperézve a tévely 
jár jon körül: a szépnek még nagyobb önmeg-
tagadásra van szüksége, mert ezt az emberi 
érzelmek ingadozó hullámzásában éppoly nehe-

zen lehet felismerni, mint az apró rezgésekben 
lóbálódzó hajón olvasónak a be tűket kivenni. 

A szép tehá t az őt megillető fejedelmi 
jogar t sokszor a rú tnak kezében kénytelen 
látni. 

Objectiv szép és subjectiv szép két külön-
böző dolog, éppúgy mint az objectiv és subjectiv 
igazság, A tévely, mely valaki fejében az igaz-
ság fényében ragyog, subjectiv igazsággá lesz és 
szerencsétlen áldozatától megköveteli és meg is 
kapja mindazon hódolatot, melyre joga csak az 
igazságnak van. 

Igy a ru t is, mely valakinek romlot t ízlé-
sében szépnek küzdötte fel magát, védelmére 
készen ta lá l ja mindazon fegyvereket, melyekre 
csak az igazi szép t a r t ha tna számot. 

Ez az emberi természet fogyatkozása. 
A bűn is erény sz'ámba jön, ha ki azt elkö-

vette, önhibáján kivül erénynek gondolta. 
Igy volt ez a pécsi székesegyház restaura-

t iójának tervbe vételekor is. 
A szépség non plus ul t ra- jának t a r to t t temp-

lom érintet len hagyására a védelmi eszközök 
egész áradat ja hozatot t mozgásba. Sokakat a 
megszokott kényelemhez való ragaszkodás, né-
melyeket a tör ténelmi mul t tisztelete, másokat 
a gazdászafti szempont, némelyeket az ily nagy 
terv megvalósítójára háramlandó dicsőség irigy-
lése erősítet t a régiség érintet len föntar tása 
i ránt i küzdelmeikben. És sokak szemében őszinte 
köny, legtöbbekben a város büszkeségének rom-
bolására, rosszalásban találkozó lárma, a közélet 
és hírlapirodalom terén meg-megujuló aggoda-
lom búslakodott , vájjon az uj alkotmány méltó 
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hirdetője lesz-e nyolcz százados nemzet i művelt-
ségünknek. 

Mintha ez u j a lko tmány által nem éppen a 
régiség megörökí tése, az újból összerakott uj 
kövekben nem éppen a régi szépségben pompázó 
nemzet i műveltség emléképületének megif j i tása 
czéloztatot t volna. 

A zúgolódások á rada t j a szabad folyásban volt. 
Idő kel le t t hozzá, a jóizlés szemüvegének 

soká kel le t t t isztulni, hogy ezek végképp elné-
muljanak. 

E nagy munká t magának az uj m u n k á n a k 
lehe te t t és kel let t csak tel jesi teni , amin t hogy 
egyik főérdeme lesz is, hogy a jó izlés formái 
észrevétlenül belopódzkodnak róla a szivekbe és 
a szivekből ú j r a előtörve nyi la tkozni törekesznek 
ma jd még a falusi t emplomokban is. 

Ha m e g j ö t t ezen idő, akkor ez üldözött , 
r ága lmazot t uj m u n k a dominálni fog; s a ki 
ellene szólani mer, éppoly kicsinylésre legyen 
készen, m in t a milyet szenvedni kel le t t annak, 
kinek bá torsága és szerencsétlensége volt már 
előbb finomabb műizléssel birni. 

Egyelőre sokakkal könnyebb volt elhitetni , 
hogy elefánt men t á t a tűfokán, min thogy a 
szép nem szebb az egyszerűségben, m in t a pipe-
r é b e n ; min t a hogy a pásztornépnek szebben 
hangzik a kolompok csörömpölése, a tö röknek a 
czinczogás szebben az operánál. 

Az elismerésnek várni kel let t . 
A csökönyös lovat az üti egek súlya éppúgy, 

min t a czölöpöt, még jobban a földhöz k ö t i ; a 
dühtől t a j t ékzó par ipá t gyönge o r rkoppan tás is 
még ficzkándozóbbá teszi. 

I t t is tel jes ki józanodásra vol t szükség. 
De az elői téletektől csak kis lelkek i jed-

nek meg. 

Nagyra t e r m e t t lelkek t e t t e r e j é t épp az 
ellenállás aczélozza ki. A kinek a pécsi temp-
lom múl t j ának fe lú j í tásánál döntő szava volt, 
nem i jedt meg! 

Vára t elfoglalni kardcsapás nélkül is lehet. 
Szerencse, az ellenség gyöngesége, sokszor a még 
gyöngébbnek erőssége. 

A diadalmenet lehet bámulandó, az öröm-
hír m a egeket verdeső, de a diadalmas vezér 
érdeme annál inkább elenyésző, minél magasabb 
diadalkapu a la t t elvonuló. 

Es -én ; nem hiszem, hogy legyen véren szer-

zet t diadal vezére oly hiu, ki fején a sebkötőt 
diadalkoszoruval. az ellenséges kardcsapások bé-
lyegeit tes tén akármi nagy rendje lekkel felcse-
rélni haj landó lenne. 

A pécsi t emplom res taura t ió jának tervbe 
vevője, a döntő szó kimondója is a népszerűsé-
get, a je len muló dicsőségét foszladozni lá t ta , 
mikor a jövő dicsőségét a gyanúsí tások és meg-
t á m a d t a t á s o k nyomdokaiból fakadozni alig érezte. 

A jövő jelenre fordult. A pécsi püspök büszke 
Önérzettel tekinthet a nagy műre, melyet egyházme-
gyéjének, de az egész országnak is büszkeségül, a 
külföldnek pedig irigység tárgyáld létesített. 

(Folytatjuk.) 

A k a t h o l i k u s ö n v é d e l e m 

országos megindítását halasztani többé nem lehet! 

XII. 

Kathol ikus hi t , mivel a „kathol ikus" szónak 
egészben" vett, egyetemes, általános a m a g y a r é r -
te lme, ke t tő t j e l en t : je lent i azt, hogy a ka th . 
h i t minden embereknek való, minden embernek, az 
emberiség egész egyetemének az örök boldogság 
elnyerésére szükséges, isteni törvénynyel előirt 
h i t : je lent i azután azt, hogy a kathol ikus h i te t 
minden embernek e hi t teljes egészében, tel jes 
egyetemében kell h inni és vallania, nem pedig 
k ikapkodva kényekedve szerint némely hitigaz-
ságokat , másokat pedig mellőzve. Fides catho-
lica est universalis , spectata t u m univers i ta te 
hominum, quibus data est, t u m univers i ta te veri-
t a t u m reve la ta rum, quae credenda sunt. Credere 
debent omnes homines omnes ver i ta tes divinitus 
revelatas. Non exist i t enim homo, qui la tere aut 
effugere possit Dei revelantis auc tor i ta tem et 
impér ium, prout nulla est Veritas revelata, quae 
ex uno eodemque divinae auctor i ta t i s imperio 
eredi non debeat. Ez kathol ikus hitelv, dogma. 
„Euntes, docete omnes gentes, mondá az Üdvö-
zítő, docentes eos servare omnia, quaecunque 

: mandavi vobis." A katholikus h i t re vonatkozó 
is teni impérium (mandavi vobis) t ehá t minden-
kinek és mindenre szól, a mi k inyi la tkozta tva van. 

Mármost lássuk, mit tesz a modern magyar 
állam, vagyis minthogy a magyar állam mi 
kathol ikusok is vagyunk, szabatosabban mondva, 
m i t tesznek a magyar állami hatalomnak ezidő-
szerinti kezelői a kath. h i t ez isteni, t ehá t meg-
inga tha ta t l an dogmájával szemben? Eszbontó és 
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békebontó akna -munkára vállalkoznak. Ész- és 
békebontó munkára ké t i rányban. Először, me r t 
az 1848-iki vallásügyi a lap törvény uralkodó ma-
gyaráza ta szerint is a kath. vallás országosan 
„bevet t" vallás, t e h á t azt a m a g a teljes egé-
szében, és igy minden hi te lvét kivétel nélkül, a 
magyar állami ha ta lom kezelői törvényes tiszte-
le tben t a r t an i , t a r t a t n i és törvényes védelemben 
részesiteni t a r toznak . Midőn t ehá t a kathol ikus 
szülőket és papságot a vegyes házasságból szü-
le te t t gyermekek kathol ikus nevelésére vonatkozó 
hitelv vagyis dogma e lhagyására erőszakolják, 
vétenek a magyar állam idézet t vallásügyi alap-
törvényének ál taluk ura lkodóvá t e t t é r te lme 
ellen. Nem ész- és békebontó akna-munka ez 
saját művök ellen? De másodszor ész- és béke-
bontó a k n a - m u n k á t fo ly ta tnak a magya r szabad-
elvű ál lamférfiak minden ka th . hivő lelki ismere-
tének szent és sér the te t len jogai ellen is ; mer t 
mi t használ a kathol ikusoknak a biztatás, hogy 
létöket, jogaikat , j ava ika t egyszerre nem kon-
íiskálják el, csak egyenkint , nyomról -nyomra , 
pontról -pontra haladva a megsemmisi tésben ? A 
kathol ikusokban mél tán megrendül a magyar 
ál lam vezetésének észszerüségébe ve te t t bizalom, 
megrendül és homályba borul a ka th . h i tökben 
való békés megélhetés r eménysugarának utolsó 
fénypont ja is, midőn lá t ják , hogy a magyar 
állami hata lom kezelői m a e, holnap ama ka th . 
hitelv megszegésére hoznak törvényt , rendele te t , 
tűznek ki j u t a l m a k a t , és megnemsér tésé t az 
illető kath. h i te lvnék bünte tésse l sú j t j ák és 
rendszert akarnak csinálni az üldözésből. 

E kinos helyzet re t t ene tes komoly és vál-
ságos keserűsége kényszerit , hogy fo ly tassuk a 
kath. önvédelemre hivás szózatát . Hall juk t ehá t 
a múltkor idézett felhivás második, befejező 
részét : 

„Ki kell göngyölni azt a zász ló t . . . 
II . 

Kül^n kath. pár to t alkossunk ? Vagy a pár tkülönb-
ség félretetelével minden erőnket kath. meggyőződésű, 
vagy igazainkat védeni kész képviselők választására össz-
pontosítsuk ? Ez a kérdés. 

Szerény véleményünk szerint fontosabb, mert sike-
resebb az utóbbi. Ha külön kath. pár to t alakítunk, a 
kormány összes hatalmi apparatusával állunk szembe, a 
mely hogy mit képes kivívni a választásoknál, szomorú, 
botrányos példák eléggé bebizonyították. Ellenfeleink 
között fogjuk találni ekkor a többi összes pár tokat is. 
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Váj jon megküzdhetünk-e sikeresen ennyi ellenféllel, oly 
sok ellentétes érdekkel, melyek a választókat majd ehhez, 
majd ahhoz a pár thoz kötik ? 

Talán lehetséges lesz ; de félő, hogy akkor kocz-
kázta t juk a másik módnak egészen bizonyos sikerét . 

Mert, ha nem tekintve pár tra , csak az egyénre, aki 
garancziát nyúj t ; ha a pár tok és a pár tok jelölt jei tud-
ják, hogy pártál lásuk és másnemű elveik sérelme vagy 
feladása nélkül biztosan számithatnak a katholikusok 
tekintélyes számának szavazatára, vetélkedve fogják ke-
resni t ámoga tásunka t jogaink elismerésével és biztositá-
sával. A kathol ikusoknak, ha tömörülnek, majd mindenütt 
biztosan nyer t ügyük van ; hatalmas szavuk nagy sulylyal 
fog birni már a kijelöléseknél is ; döntő tényező lesz 
minden kétes esetnél, mert a katholikusok szavazatainak 
megnyerése nem fog százezrekbe kerülni, hanem csak 
jogok és igazságok védelmének egyszerű biztositásával. 

Ily módon való befolyást köt szivünkre a pápa, 
Krisztus helytar tója . 

Ehhez a mozgalom és törekvéshez készségesen fogja 
adni beleegyezését, támogatásá t a püspöki kar is, — 
mert ez nem harcz, nem nyilt*) küzdelem a kormánynyal 
vagy pár tokkal szemben, hanem csak jogos követelmé-
nyeink és érdekeinknek lelkiismeretben is kötelező érvé-
nyesítése, melyre joga van a papságnak az egyházi szó-
székről is felhivni a kathol ikusokat , a mint ezt az osztrák 
püspökök és papok is teszik. 

A külön kath. párt a parlamenti viszonyok alakulá-
sával szükségképen meg fog alakulni önmagától ugy is, 
ha ügyeinket védő képviselőket küldünk az országgyűlésbe. 

De miként tör ténjék ez ? 
Mindenekelőtt a legszélesebb rétegekben fel kell 

világositanunk a kathol ikusokat országszerte az uralkodó 
ellenséges irányzatokról, a fenyegető veszélyekről ; ha tá -
rozott világos pontokba foglalva eléjök tárni megmásít-
hatatlan követelményeinket , öntudatára hozni jogainak, 
megdönthetet len igazainak, hogy országszerte viszhan-
gozzék a katholikusok jogos követeléseinek el lenál lhatat-
lan szava. 

Fel kell világositanunk, hogy oly időt él a ka tho-
liczizmus, oly események és veszélyek küszöbén áll a 
jelen, a mikor minden igaz katholikusnak, aki méltó e 
névre, félre kell tennie a következő választás idejére po-
litikai pár tá l lását s mint egy ember sorakozni a mellé, 
aki teljes garancziát nyúj t jogaink és követeléseink eré-
lyes védelmére. Hiszen a pártok mindegyike úgyis a haza 
javát akar ja s bármely pár t jusson többségre, a nemzet-
ben van elég erő, van elég ész és hazafiság, hogy ne 
kisértse meg oly politikai elvek érvényre ju t ta tásá t , a 
melyek világos kár t okoznak a hazának, politikai téren 
egy pár tnak aberrácziói sem helyrehozhatlanok ; — de ha 
a kath. egyház ereje gyöngül meg eszközeinek bénitása, 
hatásának korlátozása vagy éppen elnyomása által, oly kár 
és veszély éri a nemzetet, a mely századokra kihat helyre-
hozhatlanul. 

Ki kell mutatnunk, hogy a kath. autonomia meg-

*) Nyíltnak nyilt, de nem mindenáron való támadó harcz. 
A „Rel." szerte. 

40* 
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tagadása, a kath. iskolák államosítása, a vallás és tanul-
mányi alap elkobzása, az egyház és állam közti ellentétek 
felállítása nem nemzeti érdek, nem jog, nem igazság, de 
még csak nem is a liberálizmus érdeke, hanem protestáns 
igazság, a mely szövetségben áll a kath. egyház minden 
ellenségével. Hiszen a protestáns Tisza-uralom proklamálta 
a liberalizmust, ez uralom vonta kétségbe ka th . alapjaink 
tula jdonjogát , a középiskolai törvényjavaslat felsőházi tá r -
gyalásánál a protestáns Disraëlire hivatkozva a prot. 
Tisza K. hangoztat ta azt a ma is u tána majmol t szóla-
mot, hogy nem engedhet az állam oly nagy vagyonnal 
rendelkező korporácziónak, minő a ka th . egyház függet-
lensége, s a prot . főgondnok hívta fel a főrendieket 
ir igykedőleg : nézzék meg, van-e ma állam, a melyben 
az egyháznak és főpapságának oly helyzete volna, mint 
van Magyarországon. Protestáns uralom tölté meg a hi-
vatalokat protestánsokkal, prot. uralom hevertet te f iókjá-
ban évtizedekig a kath. autonomia szervezetét, a prot. 
Szász Károly merte arczába dobni a katholikusoknak, 
hogy nincsenek középiskoláik ; a prot. klikk üldözte ki a 
kath. pap tanároka t a budapesti kath. gymnasium inter-
nátusából ; a „Nemzet" prot. szellemű Beksicse, a „Bu-
pesti Szemle" prot. Gyulaija, a „Pesti Hírlap" szabad-
kőműves Pulszkyja hirdetik ma is teletorokkal a harczot 
a kath. egyház megdönthet len jogai ellen ; prot . uralom 
alatt tör tént a legtöbb térfoglalás a legtöbb fur fanggal 
minden irányban. Es a mai kormány egyházüldöző rend-
szerét ki ju t ta t ta felszínre ? A többségben domináló Tisza-
klikk és érdekszövetségesei, a kik nem engedik felülke-
rekedni még kath. minisztereinkben sem a jobb meggyő-
ződést és helyes cselekvés-irányt. 

Fel kell minderről világositanunk a katholikusokat , 
hogy lássanak, mert nem mindenki képes felismerni a 
titkos rugókat , a homályban működő mozgató erőket és 
szándékokat. Fel kell világosítanunk arról, hogy ne in-
duljon a hazai sajtó hangzatos frázisai után, mert ennek 
nagyobb része is csak e t i tkos érdekek szócsöve, meg 
kell mondanunk, hogy ne induljanak a hangadó névleges 
kath. férfiak után, a kik, bár szabadkőműves Rakovszky-
ként megtévesztésül hangozta t ják „jó katholikus" voltu-
kat, de érdekből árulói saját egyházuknak és legszentebb 
érdekeinek. 

Ezen felvilágosítással nyomban szervezni kell a 
választás ta r tamára a kath. választókat, hogy megismert 
jogaikat és követe iménje ike t a szavazó urnánál bármely 
pár t ta l szemben érvényesítsék. 

E czélból a következő eljárást vélnők a legsikere-
sebbnek : 

1. A kath. nagygyűlés múlhatat lanul tartassék meg 
jóval a választások előtt, bármikorra tűzze is ki azokat 
a kormány. 

2. A kath. nagygyűlés formulázza határozott , vilá-
gos pontokban követeléseinket, a melyek irányadók lesz-
nek ez ország összes katholikusaira nézve. 

3. A kath. nagygyűlés válaszszon egy központi 
állandó szervező bizottságot, amely minden egyházmegye 

*) Ezidén a katholikus nagygyűlésből, sajnos, nehezen lesz 
már valami. A szerk. 

székhelyén alakítsa meg saját kiszemelése ut ján az egy-
házmegyei választó bizottságot, a mely kettős feladattal 
bir jon : a) alakítson az egyházmegye összes községeiben, 
a hol katb. választók vannak, helyi választó bizottságokat, 
b) a székhelyre nézve a választás ta r tamára helyi választó 
bizottságul szolgál. 

4. A megyei bizottság a községi bizottságok meg-
alakítása után, a maga helyén, — a helyi bizottságok 
pedig községenként hívják össze legott a kath. választó-
kat népgyűlésre, ott világosítsák fel őket •— a fentebb 
említett i rányban az idők követelményeiről, a jövő ország-
gyűlés döntő voltáról a kath. ügyre s fogadtassák el 
rezoluczióként, hogy nem tekintve pártkülönbségre, csak 
ar ra adják szavazataikat, a ki biztos, határozott s félre 
nem magyarázható garancziát nyúj t , hogy a katholikus 
nagygyűlés által felállított követelményeket érvényesí-
teni fogja . 

5. A választás befejezéseig az egyházmegyei bizottság 
a központtal, a helyiek az egyházmegyei bizottsággal állandó 
összeköttetést tar tanak fenn, számba és összetartják a kath. 
választókat, szaporít ják ezek seregét s latba vetik befo-
lyásukat a kijelöléseknél. Mint a kath. választók meg-
bízottai a képviselőjelölt elé terjesztik a katholikusok 
követelményeit, s félre nem magyarázható határozott 
biztosítékot követelnek ezek érvényesítésére nézve. Es 
hangsúlyoznunk kell itt, hogy nem szabad megelégednünk 
általános vagy csak egyeseknek tet t ígérgetéssel, vagy 
nyíltan és pedig részletes pontok által a programmban 
kell azt kinyilvánítania, vagy, ha ezt nem ta r t j a oppur-
tunusnak, tanuk előtt, írásban kell kötelező ígéretet 
tennie. 

Ha meg akar juk alkotui a katholikus czentrumot az 
országgyűlésen, kezdjük azt megalakítani előbb a választó 
kerületekben. Ez lesz az az alulról való szervezkedés, a 
mely bizonyára meg fog felelni Csáky Albin miniszter 
nemes intenczióinak is, a mellett, hogy legjobban bizto-
sítja érdekeinket is. 

íme, ezek múlhatat lanul a legközelebbi teendők. 
Ezeken fordul meg a katholiczizmus jövő sorsa Magyar-
országon. 

Nincs semmi elfogadható ok, mely ezen szükséges 
és jogos akczió elodázását kívánná. 

1. Egyházunk feje, Krisztus helytartója határozot-
tan előírja a katholikusoknak az ily módon való befolyást 
a választásokra. 

2. A függőben levő nagyfontosságú kérdések, melyek 
a jövő országgyűlésen fognak eldőlni, lelkiismeretbeli 
kötelességgé teszik minden hü katholikusnak, hogy ne 
bizza legszentebb érdekeit véletlenre vagy éppen ellen-
ségei prédájára . 

3. A nélkül, hogy a függőben levő nagyfontosságú 
kath. kérdésekre nézve meg ne kérdezze a választókat a 
kormány, nem is lenne joga a jövő országgyűlésnek dön-
teni e téren. N e m dönthet az alapok tulajdonjoga felett , 
nem az autonomia, nem a kath. középiskolák stb. felett. 
Mer t ezek a katholikusokra nézve életbevágó kérdések, 
melyeket nem intézhet el megkérdésünk nélkül. 

4. A kormánynak, ugy a pártoknak általános biz-
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tatásai s ígéreteivel, a melyeket a mozgalom megakadá-
lyozása végett bizonyára tenni fognak a püspöki karnak, 
nem elégedhetünk meg. Elég kétszínűnek mutatta magát 
legutóbb is a kormány ígérgetésekben, hogy kötve higy-
jünk szavának. Ha eddig tettei nem mutatták volna meg 
elég világosan, szócsővei : a Nemzet, a Pesti Hírlap, a 
Budapesti Szemle, a kormány liirliedt röpirat gyártója, 
napnál világosabban jelezik, mi vár reánk a jövőben, ha 
jogaink biztosításáról az egyedül sikeres módon mi magunk 
nem gondoskodunk. ígéreteket kaptunk már eleget s lát-
tunk az ígéretekkel ellenkező tetteket. 

Aztán az ígéretek csak a kormányt kötelezik, de 
nem a képviselőket, a kikkel a kormány a nem teljesítés 
esetében könnyen takarózhatik. A kormányférfiak jönnek-
mennek, s velők együtt változnak az elvek, ígéretek, 
czélok. Szabad-e az egyház jövőjét egy efemer életű 
kormányhoz kötni ? A biztosíték mimagunkban, a képvi-
selőkben van. 

5. Ha a képviselők kötelező ígéreteiben nem biz-
tosítjuk jogaink védelmét, mi másban lehet még biztosí-
tékunk? A legfőbb kegyúrban?! Igaz, hatalmas várunk 
nekünk az apostoli fejedelem, de nem kell felednünk, 
hogy ő alkotmányos fejedelem is. A parlamenti helyzetek 
mindenkor ólom sulylyal nehezednek legnemesebb elha-
tározásainak mérlegébe azon más oldalról fontos politikai 
érdekek miatt, a melyek védelme az országgyűlés több-
ségének magatartásától függ. 

Talán a püspöki kar, papság és hivők tiltakozó 
fellépésében a jogfosztogatások idején ? Láttuk, mennyit 
ért ez, a középiskolai törvényjavaslat felsőházi tárgya-
lásánál, s láttuk a jelenben is az elkeresztelési vitánál, 
pedig „jó katholikus" miniszterek állnak a hatalom élén. 

6. A jól szervezett akczió a választások alatt ma 
fontosabb minden más kérdésnél a magyarországi katholi-
czizmusra. Fontosabb egyelőre az autonómiánál is, mert 
ezt is a jövő országgyűlés fogja eldönteni. Azért előbb a 
választási akczióra összpontosítsuk erőnket, mert ez biz-
tositni fogja az autonomiát is az iránta hajlandóvá tett 
országgyűlés által, s a katholikusoknak a választás 
alkalmával felköltött s bizonyára maradandó érdeklő-
dése által. 

Lehet talán, hogy nem érjük el a czélt egészen. 
Lehet, hogy az u j országgyűlés többsége ismét a protes-
tánsok, szabadkőművesek és a kath. egyház hütelen vagy 
közönyös fiaiból fog megalakulni s megkezdődik majd a 
jogfosztogatás; — de helyzetünk egy cseppet sem lesz 
rosszabb, mint akkor, ha teljesen magára hagyjuk a vá-
lasztások menetét. Sőt előnyösebb lesz helyzetünk. Lesz 
egy tekintélyes kisebbség legalább, a mely fölemeli tilta-
kozó szavát a parlamenti erőszak ellen s megkezdődik a 
jogos harcz az egyház jogainak revindikácziójára s siet-
teti a napot, a midőn a jogfosztogatások által felzakla-
tott kath. lelkiismeret szétüzi a hatalom polczáról a bi-
torlókat, hogy térjen vissza oda a jog és igazság uralma. 
Győzelmünk csak idő kérdése. Rajtunk áll annak siet-
tetése. S.u 

Nemzetközi tudományos katholikus kongresz-
szus Parisban. 

Páris, ápril hó elején. 

(Vége). 

Zárszó a kongresszusról. 
Ama nagy érdeklődés, mely az egész kath. világon 

és nálunk Magyarországon is a kath. tudósok nemzetközi 
kongresszusának tárgyalásai iránt nyilvánult, kötelessé-
günkké teszi, hogy az eddig e becses lapok hasábjain 
közöltük ismertetésekhez mintegy kiegészítésül és Róma 
vélekedése gyanánt egész terjedelmében adjuk a Moniteur 
de Rome vezérczikkét e tudományos kath. gyűlésről, mint 
következik : 

„E katholikus s egyúttal nemzetközi kongresszus 
érezhető haladást mutat föl az elsővel szemben. Ez alka-
lommal az egyetemleges jelleg világosabban domborodott 
ki és a tárgyalások biztosabbak s tevőlegesebbek valá-
nak. A vállalat végképpen megalakul t : mole sua stat. 

E vállalkozásnak három rendbeli jelentősége van. 
XIII . Leo pápa óhajtásából és a Humánum genus kezdetű 
encyklikából keletkezvén, látható jele az egyház egységé-
nek s egyetértésének. A tudomány kétségtelenül egy és 
összhangzatos, főképp a katholiczizmusban ; de minden 
népnek megvannak a maga szükségletei, irányzatai, tulaj-
donságai ; az emberi műveltség minden ágának megvan a 
maga jellege. Az apologetikának például vagy az exege-
zisnek nincs ugyanaz a jelentősége egy vegyes országban, 
milyen a német birodalom, mint van katholikus nemze-
teknél, Franczia- s Spanyolországban. Eme segédforrások 
és kincsek közössé tétele nagy erőt képez az egyházra 
nézve. A tudósokra nagy előny, ha egymást láthatják, 
egymással érintkeznek és egymást — ugy szólván — 
áthat ják . Nemcsak növekszik a vetélkedés, hanem minden 
népnek van mit kölcsön vegyen a másiktól ; minden kul-
tura kiegészítést és összhangot nyerhet az összes értelmi 
tűzhelyek egybefutó s összpontosított világánál. Ez által 
hatalmasabbá válik az egyetértés és a hatályosság, na-
gyobb lesz a láng s a szent tűz ; ebből támad föl a tudo-
mány régi köztársasága, amelyben minden tanult embernek 
polgárjoga vala és amely ugy szólván sui generis testü-
letet képezett. A kath. egyházat s a pápaságot illeti a 
dicsőség, hogy uj életre támasztotta a szellem s tudo-
mány nagy családját. Hol nyílik másutt ily látvány ? 
Mely felekezet, mely párt képes elvitatni e dicsőséget a 
katholikusoktól ? 

E tekintetben a párisi tudományos kongresszust az 
egyház élő apológiájának lehet mondani. Ez emlékezetes 
tárgyalások nagy politikai s erkölcsi tényt képeznek, 
nemcsak mint győzelmes válasz a katholiczizmus rágal-
mazóinak, hanem mint a körünkben uralkodó tudományos 
s értelmi tevékenység fényes nyilvánulása. A tudásnak ez 
az egyetemessége ; az általánosságokat s minden szósza-
poritást szorgosan kerülő eme műszaki és tevőleges fejte-
getések ; ez az összesítés és egybehangzás a leggazdagabb 
s legkülönbözőbb változatosságban ; ez a gyöngeség nél-
küli fölkarolása a specziális és specziálista kultura min-
den ágának ; ez összes értelmi fensőbbség mint elsőrendű 
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esemény fog hatni korunkra . Holott ellenfeleink mosta-
náig azt hivék, hogy a tudomány egy vallásközönyös 
vagy szabadgondolkozásu kis csoportnak az öröksége. 

A saját területén üldözött, tu la jdonában körülháló-
zott katholiczizmus igen nehéz időket állott ki. A XVII I . 
százévtől fogva az értelmi mozgalom u j szemhatárak felé 
fordult. E forradalomnak az volt a jellege, hogy ellen-
feleink képezték ama kezdeményezők többségét. Ugy lát-
szott akkor, mintha a tudomány s egyház elváltak volna 
egymástól és a katholiczizmus nem állana többé a magas 
kul tura szükségleteinek magaslatain. Azt áll í tották, hogy 
a tudomány fogja az egyház helyét betölteni az értelem 
vezetésében és a világ kormányzásában. E válság tovább 
ta r to t t ötven esztendőnél. Az ellenbizonyiték azonban 
végre teljes nagyságában nyilvánvalóvá lőn. A párisi 
kath. kongresszus megmutat ta , mily hatalmasan és ala-
posan karol ta föl a katholiczizmus az emberi ismeretek 
összes tárházát , mily győzelmes lépésben vette bi r tokába 
a tudomány templa Serena-it. Amidőn XIII . Leo közzé-
tette Aeterni Patris kezdetű encyklikáját , amidőn az 
egyházban hatalmas egységben és összesítésben visszaállí-
tot ta a közös értelmi l égkör t ; amidőn kimondotta, hogy 
fiat lux az emberi értelem összes magaslatain : a szellem 
s tudás öntetszelgő, szabadalmazott tudorai s bérlői 
többé-kevésbbé megvetették az uj jáalkotás e kijelentését , 
és a legjobbak közölük azt hivék, hogy XI I I . Leo láng-
szelleme és szándékainak tisztasága ellenére soha sem 
fogja széttörni a kőfedelet, mely, szerintük, az egyházi 
tudományosság sír jára nehezedett. 

A tapasztalás megczáfolta mind e jóslatokat, meg-
döntötte az előítéleteket. 

Ami azonban véleményünk szerint a párisi kath . 
kongresszus megbecsülhetetlen előnyét képezi, az ama 
különös jelleg, ama tiszta s zavartalan légkör, ama szor-
gosság, a tudomány ama kizárólagos ápolása, mely kerüli 
az érdességet, a harcz zaját ez amaz önzetlen s személyi 
vonatkozásoktól ment műveltség, amidőn az értelmi ava-
tot tság a hábori that lan s termékeny részrehajlat lansággal 
egyesül. 

Ilyen a tudomány igaz fizionomája. Az egyház hi-
vatalból a tudományok mestere, mert küldetésénél fogva 
birja az összes magas igazságok letéteményét, valamint 
az összes nagy eszmékét, melyek a társadalmak szellemét 
s életét vezérlik. 

Egyedül az egyház képes a hit tudomány s bölcselet 
ut ján megteremteni az értelmi s tudományos egyetértést . 
Szent Ágoston, aquinói sz. Tamás ékesszóló hírnökei vol-
tak ez összesitésnek (synthezisnek). Napja inkban a tudo-
mányok speczializálása, a tá rgyak s tények végtelenig 
menő elaprózása nagyon megnehezíti ez egység s egyet-
értés kifejezését, mivel senki sem képes többé az összes 
tudományágakat művelni és azután egy magasabb egy-
ségben s egyetértésben összeilleszteni. Most a csoportok 
helyettesitik az egyeseket. Amit ma egy ember többé 
meg nem tehet, azt meg fogják tenni a specziálisták 
csoportonkint. E csoportok egyesítése pedig meg fogja 
teremteni az óhaj tot t összesítést. Majd ha minden külön 
szak megtalálja a maga sz. Ágostonát, sz. Tamását, Bos-
uet-ét, akkor nem leszünk többé távol attól, hogy a 

lelkekben újból lá tható s fényes nyilvánulásban föléledjen 
a tudományok régi összhangja. Most, midőn a tudomá-
nyok saját fejlődésük ut ján vannak, és amidőn elhagy-
ják már a tapogatózás és kotlás időszakát, az ösz-
szesités munkája nem fog többé oly nagy akadályokba 
ütközni. 

Nincs talán messze a nap, midőn a katholiczizmus 
a haladás megvalósult alapjain sz. Tamás u jabb Som-
máját vagy egy u jabb Isten Városát fogja megteremt-
hetni. 

E reményt a papnövendékek képzése kelti föl ben-
nünk. E tekintetben a párisi kongresszus még egy tanul-
ságot nyúj t . Ennek megállapí tása főképpen az if jú fran-
czia papságról szól, minthogy a többi nem lehetett ot t 
hasonló arányokban képviselve. Lá t juk ott, hogy az u j 
nemzedékek buzgósággal és tökéletes szellemben szentelik 
maguka t a tudomány ápolásának. Távol maradnak a régi 
viszálkodások. Erezni lehet a lelkek megujulását . A tu-
dományos tisztesség, a műszaki ismeretek, a biztos hala-
dás a legnehezebb kérdésekben, a legmodernebb tudomány-
ágak specziális művelése, mind eme jelek mutat ják, hogy 
az újjászületés megkezdődött és hogy a jövő százév dicső-
séges fensőbbséggel fog birni. U j emberek s u j dolgok 
lépnek a szintérre. Aki e tényekkel nem vet számot, nem 
fog megérteni semmit a küszöbön álló eseményekből s 
jövőből. Nagy igéret ez a munkásság. Francziaország 
papsága a XIX. százév kezdeteig a tudományos mozga-
lom nagy kezdeményezője és leghivatot tabb képviselője 
vala. Döllinger, Moehler tudománya, a német exegezis 
fénye és a német theologia hatalma csak a X V I I . százév 
tudorainak és a XVII I . százév történetíróinak átültetésé-
ből és meghosszabbításából állt. 

A tudományos tespedés másut t honosodott meg. A 
franczia papság más sürgősebb szükségek kielégítésén 
szorgoskodván, részben megfeledkezni látszék mesteri 
voltáról. Mert a franczia szellem csodálatos egy eszköze 
a munkának s haladásnak. Kitüntetőleg tiszta s ragyogó 
szellem az. Amidőn teljes mértékben az egyházi magas 
művelődésre adja magát, a katholikus tudomány u jabb 
virágkorát fogja élni és u j hódításokat fog látni." 

Közli : Csippék Ferencz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Debreczen , május. Debreczeni egyházpolitika. — 

Városunkban, e kálvinista Rómában, rövid idő alatt ime 
már másodszor tárgyal ta tot t a közgyűlés által a kath. 
patronatus ügye, más és más okból. Mult évi októberben 
ugyanis arról volt a szó, hogy egy szerződés alapján, a 
város váltsa meg a patronatusi terheket, a közgyűlés 
azonban heves vita után nagy többséggel elvetette a szer-
ződést, azt megsemmisíttetni rendelvén, sőt emelkedett 
hang, mely, akár csak a szerencsétlen Servetrői lett volna 
szó a jeles (!) Kálvin módjára, a szerződést megégettetni 
követelte, mihez később egy itteni lap, avval a békesze-
rető kibővítéssel járult , hogy a szerződést nyilvános téren 
kell megégetni. 

Ez tör tént a mult évben. F. év és hó 8-án rend-
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kívüli közgyűlésen ismét tárgyaltatott a patronatus kér-
dése, azon okból, mert a város, ezt az 1665 frtot , mely 
összegért még néhai Huzly prépost a templomot renovál-
tatta, nem akarta és nem akarja Huzly hagyatékának 
kifizetni. Ez ügyben, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium, — dicséretére legyen mondva, — igen erélyes 
hangon tartott leiratot intézett a városhoz, meghagyva 
a városnak, hogy patronatusi kötelezettségét teljesítse, 
a követelt összeget kifizesse, mert halasztást nem fog 
tűrni. 

Minden tisztelet megilleti a miniszter törvényes és 
indokolt leiratát ; de hát a debreczeni közgyűlés tagjainak 
legnagyobb része nem azért protestáns, hogy ne protes-
táljon ott, hol katholikus ügyről van szó ; tette ezt min-
dig, hogy ne tenné napjainkban, midőn oly vigan úszik 
a protestantizmus hajója a liberális áramlatban, hogy ne 
tenné itt, mint az ország legnagyobb protestáns városá-
ban ; megtette most is a miniszter rendeletével szemben ; 

* de mégis mint látszik avval a keserves sejtelemmel, hogy, 
aligha fog sikerülni a protestálás és azért már előre is 
jelezték, hogy felirnak, de meg nem hunyászkodnak, ha 
azonban muszáj fizetni, hát fizetnek. 

Ez az önkénytelen resignatió megkönnyiti feladatomat, 
hogy az ügyre bővebben ki ne terjeszkedjem ; de azért 
mindent elhallgatnom nem szabad, annál kevésbé, mert 
az igazságot mi kath. irók tiszteljük még azokban is, kik 
hozzánk nem tartoznak, és tőlük elismerésünket megta-
gadni nem szoktuk. E szempontból szívesen adózunk 
elismerésünkkel városunk derék polgármestere a protestáns 
Simonffy kir. tanácsos urnák, ki ugy a múltban, mint 
jelenleg is bizonyitékát adta annak, hogy ő nem barát ja 
a protestáns fanatizmusnak és tud méltányos lenni a 
katholikus ügyekkel szemben. A polgármester ur ugyanis 
azokkal szemben, kik tagadják a város patronatusi köte-
lezettségét, kényes helyzete mellett is tudomására adta a 
közgyűlésnek, hogy magas állású férfiak kijelentése szerint 
a felirásokkal a város nem fog semmit nyerni, „eldöntött 
dolog az Magyarországon, hogy minden királyi város pat-
rónusa a kath. egyháznak. Ez oly elv, melytől a minisz-
térium el nem tér", béküljön ki tehát a közgyűlés az 
ideával, mert . . . fizetni muszáj . . . tehát ki kell egyezni. 
Mi, a polgármester ur kényes helyzetét méltányolva, még 
a muszáj daczára is szívesen elismerjük jó akaratát, 
óhajtva, bár mások is követnék példáját és megfontolnák, 
hogy ami forintjaink éppen ugy befolynak a város pénz-
tárába, mint a protestánsokéi. 

A másik, mit örvendetes jelenségként jegyzek fel, 
az, hogy a kalholikusok is kezdenek mozogni. Városunk 
legtekintélyesebb ügyvédje, a kath. Nemes Kálmán szin-
tén felszólalt, ki bár nem ellenzi a felírást a miniszter-
hez, de csak azért, hogy a helyzet végleg tisztáztassék, 
mindamellett kijelenti, hogy nincsen Magyarországon sz. 
k. város, melyre a szabadalommal a patronatusi teher is 
ne hárulna. Mindenesetre ennek az ügynek kedvező elin-
tézése, ami felett kételkedni többé nem lehet, végleg 
tisztázni fogja az itteni helyzetet a város és a kath. hit-
község közt, és igy a folyó ügyek is nyugodtabban fog-
nak lebonyolittathatni, minek következtében megszűnik 
a százados viszály és e megszüntetésben az oroszlánrész 

mindenesetre gr. Csáky miniszter ő excját illeti majd meg, 
ki az ügyben erélyesen lépett fel, miből katholikusaink 
is levonhatnák mindenfelé a tanulságot. 

Hogy e kedvező felszólalások mellett, az ellenséges 
felszólalások sem hiányzottak, azt mindenki elképzelheti ; 
ugyanazok, a kik októberben hevesen támadták a patro-
natusi ügyet, most sem hallgattak, és hogy phrasis dolgá-
ban nem volt hiány, az már ami korunkban önmagától 
értetik. Ilyen szemfényvesztő phrasis az, mit egyik szó-
nok hangoztatott, hogy „e teremben, sem kath. sem 
protestáns nincsen, hanem csak bizottsági tag, a kinek 
kötelessége Debreczen érdekét védeni." Nos hát igaz az, 
hogy a bizottsági tagnak kötelessége, bármily vallású 
legyen is, a város érdekét védelmezni ; de vájjon a felszó-
laló, mikor a közgyűlésre megy csak bizottsági tagságát 
viszi-e magával és protestáns voltát otthon a szegre 
akasztja ? Dehogy, elviszi magával a gyűlésre, hogy ott 
mint protestáns szavazzon mindig a protestáns- ügyek 
mellett és mint olyan a kath. ügyek ellen, mert azt bajos 
volna megfejteni a bizottsági tagságból, miért történik, 
hogy a város érdeke (?) mindig a protestáns ügy melletti 
és a kath. ügy elleni szavazást követeli ; tehát ne mysti-
ficálják önök a világot. Úgyis hasztalan ; aki nem akar 
szándékosan vakoskodni, az úgyis tudja, hogy mit tar t -
son eme phrasisokról. 

Ha ugyanis, a bennünket, katholikusokat oly nagy 
szeretettel ölelő atyafiak, a város érdekét nem phrasisként, 
hanem komolyan értenék, akkor bizonyára nem támadnák 
annak az egyháznak az ügyét, melynek tagjai immár itt 
7000-en felül vannak. Azt hiszszük, hogy a város érdeke 
nem ezt követeli, hanem azt, hogy mindenkinek igazság 
szolgáltassék, még ha ez az igazság a kath. egyházé is ; 
a város érdeke továbbá azt követeli, hogy az igazság-
szolgáltatás által a kedélyek megnyugtassanak, és igy 
béke uralkodjék a város lakosai közt ; hogy azonban ezt 
előmozditja-e a kath. érdekek folytonos támadása, az igaz-
ságszolgáltatás megtagadása, a folytonos protestálások, 
annak megitélését ellenfeleink józan Ítéletének bírálatára 
bocsátjuk, a mely talán őket is majd elvezeti annak be-
látására, hogy a békés együttélés elérhetésére más utat 
kell követniök, mint a milyet eddig követtek, és sokkal 
tisztességesebb lesz ezt önként, minden presszió nélkül 
tenni, mint ,muszáj'-ból. 

Valóban itt az ideje, hogy vége vettessék a jelen-
legi helyzetnek ; és mi bizunk a miniszter ur ő excjának 
erélyében, hogy a jelenlegi kérdés kedvező eldöntésével, 
általában megadja a patronatusi ügy megfejtésének az 
initiativát, ami ugy ránk katholikusokra, mint magára a 
város érdekére nézve is örvendetes lesz, mert reméljük, 
hogy nem- lenne többé ügy, mely a békét megzavarná és 
senkinek nem lenne alkalma felkavarni a helyreállított 
nyugalmat. Dr —n— 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
— A Szent-István-Társulat. Tudományos és iro-

dalmi osztályának gyűlése 1891. május hó 14-én. Nagy 
számmal jöttek össze az osztály tagjai a tavaszi gyűlésre. 
Dr Kisfaludy A. Béla elnök üdvözölvén az osztályt s a 
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megjelent u j tagokat, hathatós munkásságukra az Isten 
áldását kér i , a gyűlést megnyitá. Ezután az egyes szak-
osztályok előadói adták elő jelentéseiket. Az elnök ismer-
teti a középiskolák számára irandó bölcseleti propedeutika 
ügyét. A tud. és irod. osztály néhány szakférfiút felszó-
lított pályázatra a bölcseleti propedeutika megírására, 
olykép, hogy a megírandó mü tervrajzát s egyes kidol-
gozott részleteket beküldjék. — Hét dolgozat érkezett 
be. Az egyik tartalmasabb, nagyobb önállósággal van 
írva, de előadása kissé nehézkes, középiskolai if jakra nézve 
nehéz. A másik kevesebbet ölel fel, inkább reprodukál, 
de szintén scholasztika, mint az előbbi s könnyű iskolai 
ifjak fejlettségének. Az osztály, mert tartalmilag is minél 
becsesebb müvet akar közrebocsátani, az előbbi szerzőit, 
dr Hajdú Tibort és dr Zoltványi Irén szent benedekrendi 
tanárokat bizta meg e mü megírásával, felszólitván őket, 
hogy minél egyszerűbb, a középiskolai ifjak értelmi fej-
lettségének minél megfelelőbb előadásu módot használ-
janak. Következett Kemenes „A kórházban" czimü költe-
ményének felolvasása, melyet maga az elnök olvasott 
fel. Az osztály élénk tetszéssel fogadta a költeményt s 
szerzőjének jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Ezután dr 
Kiss lépett a felolvasó asztalhoz s rövid előadásban át-
tekintő képet nyújtott a párisi nemzetközi kath. kon-
gresszus munkálkodásáról. Az osztály feszült figyelemmel 
hallgatta az előadót s előadásáért köszönetét fejezte ki. A 
gyűlésnek egyéb tárgya nem volt. 

— A Szent-István-Társulat 1891-ik évi május hó 
21-én délután 4 órakor Budapesten, Lövész-utcza 13. sz. 
választmányi gyűlést tart. 

V E G Y E S E K . 
— A sz. Alajos-Album ügye, melyen dr Robitsek 

Ferencz, bpesti közp. papnevelőint. tanúim, felügyelő oly 
nemes buzgalommal fáradozik, szépen halad előre. Eze-
ket irja róla legközelebb : Eddig 2000 iv közül körülbe-
lül 1400-at küldtünk Budapestről motu proprio, és eddig 
csak 5—6 főtisztelendő ur magyarázta félre előzékenysé-
günket és küldte vissza iveinket e megjegyzéssel „el nem 
fogadtatik." Bár a szorgalmi időnek a vidéken már vége, 
mégis sok iv került már vissza aláírásokkal ; a lelkipász-
torok buzgósága talált módot arra, hogy a tanuló ifjúsá-
got vasár- és ünnepnapokon összegyűjtse és néhány ma-
gyarázó lelkes szó előrebocsájtása után az aláírásokat 
eszközölje. Elénk mozgalom indult meg a növendékpap-
ság között, iveket kértek és kaptak már a bécsi, győri, 
rozsnyói, szombathelyi szeminárium, a piaristák, czisz-
tercziták, kapuczinusok növendékei. A szent Alajos-képek 
is meg fognak jelenni; kár, hogy olyan lassan jelentkez-
tek a praenumeránsok, csak most késziti el a rajzoló a 
tervezetet: sz. Alajos a legméltóságosabb Oltáriszentség 
előtt térdelő helyzetben lesz ábrázolva és pedig azért, 
hogy a ftdő papság első áldozási emlék gyanánt is kioszt-
hassa és a fiatalság lássa, hogy milyen áhítattal kell a 

legfelségesebb Oltáriszentség előtt, összetett kézzel tér-
delnie. Végül újból kérem a ftdő urakat, hogy szíves-
kedjenek 10 kros bélyeggel a küldeményt ellátni, mert 
5 kr nem elég ; a boríték az ivvel együtt csaknem 30 
gr.-ot nyom, már pedig 20 grammtól — 250-ig 10 kr 
fizetendő. Az iveket kérem legkésőbb e hó végéig vissza-
küldeni, de szívességet tesz vele, aki nem várja be az 
utolsó terminust. 

— Az esztergomi főmegye kiérdemült papjai régi 
alapjának 1890-ben volt 263,156 fr t 63 kr tőkéje és 
13,913 frt 26 kr jövedelme. Kiadása volt 14,679 f r t 95 
kr . Tulkiadás tehát 766 fr t 69 kr. A segitő alap tőkéje 
volt 152,780 frt 1 kr, jövedelme 10,650 frt 21 krajczár. 
Kiadása volt 7555 f r t 80 kr. Maradt tehát 3094 fr t 41 
kr. A sz. Adalbertről nevezett nyugdij-íntézet alapja volt 
187,268 frt 82 kr, jövedelme 9645 frt 45 kr. Kiadása volt 
9036 fr t 41 kr. Maradt tehát 606 frt 4 kr. Ezeket az 
adatokat összeállítottuk a mély tisztelettel vett VIII. sz. 
főp. körlevélből. 

— A franczia keresztény birtokosok ápril 29-én 
Párisban a nagy kath. gyűlés alkalmából külön értekez-
letet tartottak. Elnökölt mgr Gay czimz. püspök és de 
Calain-Court gróf. Az értekezlet főtárgya volt kiemelni 
minden gazdasági ügyletnél a dolog erkölcsi oldalát. Az 
értekezlet felhívta a papság figyelmét a nemzetgazdasági 
ügyek tanulmányozására, hogy megállapítható legyen, mi 
a keresztény elvek szempontjából legitim, kifogástalan, 
mi nem — a modern köz- és magán pénzügyi operá-
cziókban. Körülbelül erről szólt Yvert gróf jelentése. 
LTtána mgr de Kernaëret szólt a tárgyhoz, fejtegetve a 
kath. elvek álláspontját. De Besse atya az egyház szere-
pét fejtegette az ingó értékek alkotásában. Délután újra 
ülés volt. Ekkor tett jelentést Coulaincourt elnök a lillei 
kath. egyetemen szervezett felsőbb gazdasági tamfolyam-
ról. A keresztény elvű gazdák szövetkezete is szóba került. 

— Egy fő-fő liberális franczia lap nyilatkozata az 
egyház elleni harcz politikai és erkölcsi értékéről. — Fran-
cziaországban tudvalevőleg a szabadkőművesség ádáz 
harczot folytat a kath. egyház ellen. S a köztársasági 
kormányok e szabadkőműves szellem által vezéreltetik 
magukat. Irtó háborút folytatnak a vallásosság ellen, 
mindent, de mindent, a min vallási jelleg nyilvánul, lai-
czizálnak, vallásos jellegéből kivetkőztetnek : a nevelést, 
a betegápolást, mindent kivonnak a vallás befolyása alól 
s ezt — laiczizácziónak nevezik. Legújabban a szabadkő-
művesek keleti Francziaországból összegyűlt kongresszusa 
dekretálta, hogy minden község laiczizálja a kórházakat. 
A vallás ily konok üldözésére vonatkoznak a „Journal 
des Débats" következő emlékezetes szavai: „Les politi-
ciens de la République intransigeant ou agressive com-
mencent peut-être à s'apercevoir de la lourde faute, de 
la double faute, morale et politique, qu'ils ont commiseT 

en s'attaquant à VEglise. " Magyar kormányférfiaink ta-
nulhatnak a francziáktól ; megtanulhatnák, hogy mit tesz 
az a kath. hit, vallás és egyházzal harczba keveredni ? . . . 
Tesz kettős, morális és politikai hibát elkövetni. 

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

Budapest. 1891. Budnyájxszky A. könyvnyomdájából . (Papr.övelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI. , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

ï kir. postahivatalnál ; 
s Budapesten a szerkesz-
I tőnél, és Rudnyánszky 
E A. könyvnyomdájában, 
E IV., Papnövelde-utcza 
r 8. sz. alatt, hova a ne-
: taláni reclamatiók is, 
Ê bérmentes nyitott levél-
E ben, intézendők. 

Budapesten, május 23. 41. I. Félév. 1891. 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 
DIVIN A P R O V I D E N T I A 

P A P A E X I I I . 
L I T T E R A E ENCYCLICAE 

AD PATRIARCHAS PRIMATES 
ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS 
VNIVERSOS CATHOLICI ORBIS 
GRATIAM ET COMMVNIONEM 

CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES 

DE C O N D I T I O N E OPIFICVM 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 
PATRIARCHIS PRIMATIBVS 

ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS 
VNIVEBSIS CATHOLICI ORBIS 
GRATIAM ET COMMVNIONEM 

CVM APOSTOLICA SEDE HABENTIBVS 

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

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 
Rerum novarum semel excitatâ cupidine, 

quae diu quidem commovet civitates, illud erat 
consecuturum ut commutationum studia a ratio-
nibus politicis in oeconomicarum cognatum ge-
nus aliquando defluerent. — Revera nova indu-

striae incrementa novisque euntes itineribus ar tes : 
mutatae dominorum et mercenariorum rationes 
mutuae : divitiarum in exiguo numero affluentia, 
in multi tudine inopia: opificum cum de se con-
fidentia maior, tum inter se necessitudo con-
iunctior, praeterea versi in détériora mores, 
effecere, ut certamen erumperet. In quo quanta 
rerum momenta vertantur , ex hoc apparet, quod 
animos habet acri expectatione suspensos : idem-
que ingénia exercet doctorum, concilia pruden-
tum, conciones populi, legumlatorum iudicium, 
consilia principum, ut iam caussa nulla reperiatur 
tanta, quae teneat hominum studia vehementius. 
— Itaque, proposita Nobis Ecclesiae caussa et 
salute communi, quod alias consuevimus, Vene-
rabiles Fratres, datis ad vos Litteris de imperio 
politico, de l ibertate humana, de civitatum con-
sti tutione Christiana, aliisque non dissimili gé-
néré, quae ad refutandas opinionum fallacias 
opportuna videbantur, idem nunc faciendum de 
conditione opificum iisdem de caussis duximus. — 
Genus hoc argumenti non semel iam per occa-
sionem attigimus : in his tarnen litteris totam 
data opera t ractare quaestionem apostoliéi mu-
neris conscientia monet, ut principia emineant, 
quorum ope, ut i Veritas atque aequitas postu-
lant, dimicatio dirim atur. Caussa est ad expe-
diendum difficilis, nec vacua periculo. Arduum 
siquidem metiri iura et officia, quibus locupletes 
et proletarios, eos qui rem, et eos qui operam 
conférant, inter se opertet contineri. Periculosa 
vero contentio, quippe quae ab hominibus tur-
bulentis et callidis ad pervertendum iudicium 
veri concitandamque seditiose multitudinem pas-
sim detorquetur. Utcumque sit, plane videmus, 
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quod consentiunt universi, infimae sortis homi-
nibus celeriter esse atque opportune consulen-
dum, cum pars maxima in misera calamitosaque 
fort una indigne versentur. Nam veteribus art i-
ficum collegiis superiore saeculo deletis, nulloque 
in eorum locum suffecto praesidio, cum ipsa 
inst i tuta legesque publicae avitam religionem 
exuissent, sensim factum est ut opifices inhu-
manitat i dominorum effrenataeque competitorum 
cupiditati solitarios atque indefensos tempus 
tradiderit. — Malum auxit usura vorax, quae 
non semel Ecclesiae iudicio damnata, tarnen 
ab hominibus avidis et quaestuosis per aliam 
speciem exercetur eadem : hue accedunt et con-
duetio operum et rerum omnium commercia 
fere in paueorum redacta potestate m, i ta ut 
opulenti ac praedivites perpauci prope servile 
iugum infinitae proletariorum multi tudini im-
posuerint. 

Ad huius sanationem mali Socialistae quidem, 
sollicitatâ egentium in locupletes invidiá, ever-
tere privatas bonorum possessiones contendunt 
oportere, earumque loco communia universis 
singulorum bona facere, procurantibus viris qui 
aut munieipio praesint, aut totam rempublicam 
gérant. Eiusmodi tralat ione bonorum a privatis 
ad commune, mederi se posse praesenti malo 
arbitrantur, res et commoda inter cives aequa-
biliter partiendo. Sed est adeo eorum ratio ad 
contentionem dirimendam inepta, ut ipsum 
opificum genus afficiat incommodo; eademque 
praeterea est valde iniusta, quia vim possessori-
bus legitimis affért, pervert i t officia reipublicae, 
penitusque miscet civitates. 

Sane, quod facile est pervidere, ipsius operae, 
quam suscipiunt qui in arte aliqua quaestuosa 
versantur, haec per se caussa est, atque hie finis 
quo proxime spectat artifix, rem sibi quaerere 
privatoque iure possidere uti suam ac propriam. 
Is enim si vires, si industriam suam alteri 
commodat, hanc ob caussam commodat ut res 
adispicatur ad victum cultumque necessarias : 
ideoque ex opera data ias verum perfectumque 
sibi quaerit non modo exigendae mercedis, sed 
et collocandae uti velit. Ergo si tenuitate 
sumptuum quicquam ipse comparsit. fructumque 
parsimoniae suae, quo tutior esse custodia possit, 
in praedio collocavit, profecto praedium istius-
modi nihil est aliud, quam merces ipsa aliam 
induta speciem : proptereaque coëmptus sic opifici 
fundus tarn est in eius potestate futurus, quam 

parta labore merces. Sed in hoc plane, ut facile 
intelligitur rerum dominium vel moventium vel 
solidarum consistit. In eo igitur quod bona priva-
torum transferre Socialistae ad commune nituntur, 
omnium mercenariorum faciunt conditionem de-
teriorem, quippe quos, collocandae mercedis 
libertate sublata, hoc ipso augendae rei familia-
ris uti l i tatumque sibi comparandarum spe et 
facultate despoliant. 

Verum quod maius est, remedium proponunt 
cum iustitia aperte pugnans, quia possidere res 
privatim ut suas, ius est homini a natura datum. 
— Revera hac etiam in re maxime inter homi-
nem et genus interest animantium ceterarum. 
Non enim se ipsae regunt belluae, sed reguntur 
gubernanturque duplici naturae instinctu: qui 
tum custodiunt experrectam in eis facultatem 
agendi, viresque opportune evolvunt, tum etiam 
singulos earum motus exsuscitant iidem et de-
terminant . Altero instinctu ad se vitamque 
tuendam, altero ad conservationem generis du-
cuntur sui. Utrumque vero commode assequuntur 
earum rerum usu quae adsunt, quaeque prae-
sentes sunt : nec sane progredi longius possent, 
quia solo sensu moventur rebusque singularibus 
sensu perceptis. — Longe alia hominis natura. 
Inest in eo tota simul ac perfecta vis naturae 
animantis, ideoque t r ibutum ex hac parte ho-
mini est, certe non minus quam generi animan-
tium omni, ut rerum corporearum fruatur bonis. 
Sed natura animans quantumvis cumulate pos-
sessa, tan tum abest ut liaturain circurnscribat 
humanam, ut multo sit humanâ natura inferior, 
et ad parendum huic obediendumque nata. Quod 

i eminet atque excellit in nobis, quod homini 
tribuit ut homo sit, et a belluis différât genere 
toto, mens seu ratio est. Et ob hanc caussam 
quod solum hoc animal est rationis particeps, 
bona homini tribuere necesse est non utenda 
solum, quod est omnium animantium commune, 
sed stabili perpetuoque iure possidenda, neque 
ea dumtaxat quae usu consumuntur, sed etiam 
quae, nobis utentibus, permanent. 

Quod magis etiam apparet, si hominum in 
se natura altius spectetur. — Homo enim cum 
innumerabilia ratione comprehendat, rebusque 
praesentibus adiungat atque annectat futuras, 
cumque actionum suarum sit ipse dominus, 
propterea sub lege aeterna, sub potestate omnia 
providentissime gubernantis Dei, se ipse guber-
nat Providentia consilii sui: quamobrem in eius 
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est po tes ta te res eligere quas ad consulendum 
sibi non modo in praesens, sed e t iam in reli-
quum tempus, maxime iudicet idoneas. Ex quo 
consequitur, u t in homine esse non modo ter re-
norum fructuum, sed ipsius t e r rae domina tum 
oporteat , quia e t e r r ae fe tu sibi res suppedi tar i 
videt ad fu tu rum tempus necessarias. Habent 
cuiusque hominis necessi tates velut perpetuos 
reditus, i t a u t hodie expletae, in c ras t inum nova 
imperent . Ig i tur rem quamdam debet homini 
na tu ra dedisse stabilem perpe tuoque mansuram, 
unde perenni tas subsidii expectar i posset. Atqui 
is t iusmodi perenn i ta tem nulla res praestare , nisi 
cum uber ta t ibus suis te r ra , potest . 

(Folytatjuk.) 

A pécsi székesegyház kápolnáinak tkeolo-
giája fali festményekben. 

(Folytatás.) 

A műépitészet, szobrászat, festészet és mű-
ipar u tánozhata t lan alkotásaival nemeskedő t emp-
lom szépségeit érdemlegesen és egész ter jedelmé-
ben mél ta tn i egy beható és mélységes t anu lmány 
után közrebocsátandó monographiának lehet csak 
fentar tva. A pécsi székesegyház közelgő felszen-
tel tetése alkalmából azonban a „Religio" diszes 
közönsége e lő t t , mely a pécsi püspöknek a 
res taura t ió minden várakozás t meghaladó sikere 
fö lö t t való örömében, bizonyára a legőszintébb 
lélekkel osztozik, illendő, hogy e nagy mű leg-
alább némely részleteiben szemeink elé állit-
tassék. 

Tárgyul szolgáljon a székesegyházi kápol-
nák falfestményeiben nyilvánuló theologiai moz-
zanat , mely e kápolnákat az ih le te t t vallásosság 
és fenkölt hazafiság emlék tá ra ivá ava t j a fel. 

A pécsi román stylü bazi l ikának négy ká-
polná ja van, melyek a fő templom mel lékhajói 
hosszában a déli és északi oldalon, ké t -ké t torony 
közt nyúlnak el ; két kápolna van a déli, k e t t ő 
az északi oldalon. A déli oldalon : Corpus Christi-
kápolna és Mór-kápolna; az északi o ldalon: 
Mária, Magyarország Védasszonyának kápolná ja 
és Jézus Szive kápolnája . E kápolnák mindegyike 
hossz négyszögényben van t a r tva , és a három 
első dúsan polychromirozot t boltivezetszerü tölgy-
faburko la t t a l van tetőzve, s mindegyik tetőzet 
az oldalfalakról gyámköveken nyugvólag ki in-
duló három-három á tkötő ivezettel tagozva; a 
Jézus Szive kápolnája te tőzeté t hasonlóképp dú-

san polychromirozot t famennyezet képezi á tkö tő 
ivezetek nélkül . A kápolnák falfestményei tár-
gyaikra nézve részint szorosan ve t t bibliaiak, 
részint pedig a magyar egyháztörténelemből véve 
nemzet iek, vallásosan hazafiasak. Minden egyes 
kápolna , fa l fes tményeiben egy kerekded theolo-
giai gondolat-egészet képez, részint a biblia, 
részint a magya r egyháztör ténelem megfelelő 
eseményeiből összeállitva, és a diszi tményi fes-
tészetnél a lka lmazot t symbolika ta lálóan odavágó 
je lvényeivel t ámoga tva . 

Lássuk most a kápo lnáka t egyenkint , elő-
ször a bibliai, azután a hazafiasan vallásos tá r -
gy uaka t . 

I. A Corpus Christi-kápolna, vagyis az Oltári-
szentség kápo lná ja a dél-nyugat i to rony mel le t t . 
Már ősidőktől a székesegyház kiegészitő részét 
képezi, 1783-tól azon a Mátyás király korában 
fel lendül t renaissance ha tása a l a t t Szatmáry 
pécsi püspök ál tal vörös márványból kész i t t e te t t 
remek müvü ol tárra l , mely hazai műemlékeink 
egyik drága ereklyéjé t képezi. E kápolna a szé-
kesegyházi plébániai i s teni t isztelet, ugy nem 
különben az ol tár iszentségre vonatkozó káp ta -
lani vot iv á j ta tosságok szinhelye; mié r t is a 
kápolna ol tára az ol tár iszentségnek ál landó lakó-
helye. 

A legméltóságosabb oltáriszentség képezi a 
kápo lnának középpont já t , erről van elnevezve is. 

A kápolna fa l fes tményei is, symbolikája is, 
mind e központ körül csoportosulnak s együtt-
véve ezen theologiai alapgondolatot fejezik k i : 
Az oltáriszentség méltó vétele táplálja nemcsak 
lelkünket, hanem testünket is az ÖrÖk életre, a di-
csőséges feltámadásra, a tes t szerint is ha lha ta t -
lanságra t e r e m t e t t ember krisztusi vál tságának 
végbetetőzését , i l letve a paradicsomi ál lapotnak 
vissza varázslását eszközölvén; hogy ha m á r el 
vagyon végezve, hogy minden ember meghaljon, 
ébredjen fel korhadtságából és ne lásson többé 
ha lá l t az irás azon szavai szerint : Qui manducat 
meam carnem et bibit meum sanguinem, habet vi-
tam aeternam et ego resuscitabo eum in novissimo 
die. [Joan. 6, 55.) 

Ezen eszme van a kápolna oldalfalainak 
festményeiben, min t az oltáriszetség fent i ha-
tású előképeiben, va lamin t az ol tár fe le t t i főké-
pen már min t beteljesedés megjeleni tve; még 
pedig a kápolna déli fa lán az ablakok mia t t i 
szük tér következtében csak egyes álló alakokban 

41* 
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az ol tár iszentségre vonatkozó ószövetségi, a ká-
polna északi falán pedig az ol táriszentségnek 
újszövetségi je lenetekben ábrázol t előképeivel. 

A) Az ószövetségi előképek a déli falon nyu-
gatról kelet felé haladó i r ányban : 1. Lignum 
vitae, amin t az Atya isten a paradicsomban az 
é le t fá já t ültet i , a mely fa gyümölcsének élvezete 
adta volna (Gen. 3, 22.) az embernek a tes t 
ha lha ta t lanságát , melyet az oltáriszentség méltó 
vétele ál tal nyer vissza a keresztény a megvál-
tás végbetel jesi tése g y a n á n t ; 2. Melchisedek vo-
natkozással az ö kenyér- és boráldozatára , melyet 
Is ten dicsőségére bemuta to t t , mikor Ábrahám az 
ellenség megveretése u tán diadalmasan hazafelé 
t a r t o t t ; ez áldozat az oltáriszentségnek jelképe, 
még pedig nemcsak az oltáriszentség mivoltára, 
hanem a tes te t is örök életre tápláló ha t á sá ra 
nézve is. Mert va l amin t a Melchisedek kenyere 
és bora, mi az áldozat u t á n fenmarad t , áldozati 
l akomakép Ábrahám seregének a további ú t ra 
erősitésül szolgált, ugy az ol tár i szentség méltó 
vétele is erősi t i a t e s te t is a lélek ellensége 
elleni küzdelmeiben az örök életre. (Gen. 14, 18). 

3. Aaron sacerdos, vonatkozásban az ó-szö-
vetségi áldozatokra, melyek az uj-szövetséginek 
előképei vol tak . 4. Rex Dávid, ki bujdoklásaiban 
Nobéba ju tván Akimelek paphoz éhségtől ellan-
kadva tőle enni kér t ; ennek pedig más enni-
valója nem levén az áldozati kenyérnél , szük-
ségből ezt adta neki. E kenyér menté meg 
Dávidot szolgáival az éhségtől, és erősi te t te 
tes té t , és képesi te t te a további bujdoklásra . Ez 
áldozati kenyér pedig tudvalevőleg az ol tár i-
szentséget előképezte, a mely szintén erősit i a 
keresztény t es té t is az örök életre. (I. Heg. 21, 
3—6). 5. Elias propheta a tüzes szekérrel, vona t -
kozásban a tüzes hamuban sült kenyérre, mely-
lyel erősi te t te őt Isten, midőn Jezabel elől me-
nekült , és ez étel erejével negyven nap és 
negyven éjjel j á ra az Isten hegyéig Hórebig, 
hol megje lent neki az Ur. (III. Reg. 19, 1—8). 
E kenyér csodálatra mél tóképen erős i te t te Illés 
testét , hogy felér jen Is ten hegyére, az Is tennel 
való társalkodásra, miér t is szembetűnő jelképe 
ez az oltáriszentségnek, melynek méltó élvezete 
által nemcsak lelkestől, ha,nem testestől is fel-
ju tunk mennyekbe, amin t hogy szt. Illés oda, 
hogy ne lásson halált, tüzes szekéren testestől-
lelkestől fö l ragadta to t t . 

B) Az újszövetségi jelenetek, m in t az ol tár i-

szentség tes te t is örök életre tápláló hatásának 
előképei nyugat ró l kele t re haladó i rányban : 

1. A kánai menyegző. A kép közepét az 
is teni Megváltó, bal ján szűz Anyjával, jobbján 
szt. Jánossal ki t szerete t t Jézus, foglalja el; a 
kép jobb felén lakodalmi díszszel ék í t e t t leány-
zók és i f j ak gyönyörködnek a velők szemben 
levő szögletből hárfázónak já tékában, e t tő l jobbra 
a násznagy, e mege t t a lakodalma,s pár. Krisztus 
Urunk előt t ha t kőveder ; a szolga éppen most 
tö l t i azokat rendre a mellet te l á tha tó kútból 
me r i t e t t vizzel. A bold, szűz Mária kérő ta r tás -
ban, a kétségtelen meghal lga t ta tás bizalmával, 
szt. J á n o s és a, násznép komolyabbja i a tö r t énn i 
készülő dolog szokat lansága mia t t feszült vára-
kozással ál l ják körül Krisztust , ki első csoda-
tételéhez az isteni ha ta lom ön tuda t ának nyu-
godtságával és a zavarba hozott násznép i rán t i 
szere te t te l jes gondoskodás komoly derültségével 
vár ja , hogy a kővederek megtel jenek s hogy 
azokban a vizet borrá változtassa. A kép a la t t 
ezen szentírási monda t o lvasható : „Deficiente 
vino, dicit mater Jesu, vinum non habent.u  

(Joan. 2, 3.) 

2. A kenyér sokasít ás. A pusztában, kopár 
hegy tövében aléltan, e lbágyadtan hever a sereg, 
az anya fiát és leányát az éhségtől e lgyötör teket , 
maga is gyöngeségtől a földön elterülve, arczán 
az aggodalom kifejezésével szorí t ja kebléhez, tisz-
tes szakállú aggok térdeikre roskadva, még ere-
jök te l jében levő férfiak Krisztus felé segélyért 
t á r j ák ki k a r j a i k a t ; az arczokon megvi l lantnak 
látszik a remény, bizonyára ha l lo t ták az előt tök 
álló Krisztus szavát : Szánom a sereget! De ha 
nem hal lot ták, hát is teni arczárói leo lvasha t ták 
a szeretet te l jes részvétnek segiteni kész bizony-
ságát. Az is teni Megváltó mögöt t a t an í tványok 
csopor t ja feszült figyelemmel vá r ja a tör ténen-
dőket, Krisztus már bevégezte az előt te álló 
tan í tványaival az i smere tes párbeszédet ; az ifjú 
éppen most r ak ta elébe a ha laka t és t a r t j a 
előt te kosárban a kenyereket , hogy 4000-nél 
több kiéhezett embernek elégségen tul táplálékul 
szolgáljanak. (Matth. 15, 32—39.) A kép a la t t a 
szentírás ezen monda ta olvasható: „Dimit tere 
eos ieiunos nolo, ne deficiant in via." (Matth. 
15, 32.) 

3. Az emmausi kenyértörés. A megfeszí tet t 
Krisztus fel támadása napján esthomályban ül 
Kleofás és a másik t an i tványnya l a fáradalmas 
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ut u tán vacsoránál, jobbján az egyik, ba l ján a 
másik t an i tványnya l ; az a j tón éppen a felszol-
gáló leány jön be, hozván magával még falatozni 
valót. A szobában még egyéb vendégek is van-
nak, a következményekből Ítélve Krisztus követői 
közöl valók. Krisztus éppen ke t t é tö r i a kenye-
ret és felét-felét k i t e r j e sz t e t t kezeivel a ké t 
t an í t ványnak nyúj t ja . Arczán és egész valóján 
az is teni fönség k inyomata ömlik el, t an í tványa i 
rá ismernek, az egyik ámul tában ülőhelyéhez sze-
gezve mozdulat lan marad , a másik félig letér-
delve áll előtte, a jelenet szemtanúi á l ta l az 
imádó té rdre hullásban megelőzve. (Luk. 24, 
13—31.) A fes tmény a la t t e szentirási monda t 
áll : -„ Cognoverunt eum in fractione panis(Luc. 
24, 35.) 

E három, ol táriszentségre vonatkozó előkép, 
melyek közöl az emmaus i kenyér törés m á r nem 
is előkép, hanem több szentatya szerint maga az 
ol tár iszentség volt, min t a test felfrissítésével, az 
elbágyadt testi erőknek felelevenítésével, az uta-
zási fáradalmaktól kimerült vándoroknak erősítésé-
vel összefüggő események szembetűnő vonatkozás t 
t a r t a lmaznak előkészítésül és á tmene tü l az ol tár i -
szentség fele t t elterülő főkép azon dogmat ikus 
igazságára, hogy az oltáriszentség méltó vétele 
táplálja a testet is dicsőséges feltámadásra. 

C) De mie lő t t e főkép t á rgyának ismerte-
tésére á t t é rnénk , lássuk, mikén t van a diszit-
ményi festészet symbolikájában is á tmene tképen 
ugyanezen eszme t i tokza tosan kifejezésre ju t -
ta tva . 

E symbolika a kápolna tölgyfa boltozatu 
t e tőze té t tagoló három falból álló á tkötő ivezet 
a l ján van kifejtve. Ez ivezetek mindegyikén 
búzakalász- és szőllőfürtökből meglepő művé-
sziességgel font füzér vonul végig, vonatkozással 
a kenyér- és borra, min t az ol tár iszentség szí-
neire ; mindegyik füzér 3 medail lonnal van meg-
szakítva, melyek mindegyikében egy-egy je lvény 
van az oltáriszentségre vonatkozólag. 1. Az első 
ivezet közép medail lonában a frigyszekrény van 
a ráboÁiló két kerub k i te r jesz te t t szárnyaival, a 
melyben őr iz te te t t a manna, min t az oltáriszent-
ségnek előképe; a két oldalagos medail lonban 
van egy-egy galamb, m in t az oltáriszentség régi 
jelvénye. 2. A második ivezet középső medaillona 
kelyhet tün te t fel, vonatkozva a borra, min t az 
oltáriszentség egyik színére; a két mellső mé-
daillon mindegyikében pelikán lá tható, a min t 

magza t já t vérével táp lá l ja ; 3. A harmadik ivezet 
középső medai l lonában monstranczia t űn ik fel a 
szent ostyával , min t az ol tár iszentség másik 
színével; a két mellső medail lonban pedig a páva 
van ábrázolva k i t e r j e sz te t t dísztollazatával, m i n t 
a régi symbol ikában a ha lha ta t l anság jelképe. 

A manna, min t Izrael f iainak tápláléka a 
pusztában, bor és kenyér, a magza t j á t vérével 
táp lá ló pelikán, meg a halhatatlanság pávája 
mind egybe véve ta lá lóan fejezi ki a t an t , hogy 
az ol tár iszentség is olyan eledel, melynek vétele 
táp lá l ja a t áp lá l t a t , az ember t lelkestől-testestől 
az örök életre. 

D) A kápolna kelet i falán, az ehhez simuló 
ol tár fö lö t t és mel le t t , mely ol tár az ol tár i-
szentséget r e j t i magában, te rü l el a főkép, mely 
az ol tár iszentségre vonatkozó ó- és újszövetségi 
előképek- és symbolikus je lvények ál tal t i tokza-
tosan jelzett eszmét, hogy az oltáriszentség méltó 
vétele az egész embert, lelkét és testét t áp lá l ja az 
örökéletre , már a világosság egész teljességében 
t á r j a elénk. E főképbe bizonyos magasságig fel-
nyúlik az oltár, melynek két oldalán a megnyíló 
sírokból a feltámadottak alakjai t űnnek elő. A 
kép t e t e j én napkén t fénylő arczczal, fehérbe öl-
tözve Krisztus a lak ja látható, j obb jában hét csil-
laggal, ba l j ában a hé tágú gyer tya ta r tóva l (Apoc. 
1, 14—18.) angyaloktó l körü lvéve ; a l a t t a t e r i t e t t 
asztalon bárány van fel tálalva, a titkos jelenésbeli 
Bárány menyegzői vacsorája (Apoc. 19, 9; Luk. 22, 
30 ; 14, 16.), e bárány vacsorájához bocsá t ta tnak a 
boldog fe l t ámadot tak ; e vacsorához sorakozot tan 
ülnek már o t t Krisztustól jobbra a bold, szűz 
Mária, ki már le lkestül- tes tes tül mennyekben 
van, szt. József, Jézus nevelő a ty ja , szt. János, a 
szerete t apostola, Krisztustól ba l ra ker. szt. János, 
szt. Péter és Pál apostolok, min t kik a fe l táma-
dás u tán már a Bárány vacsorá ja körül helyeikre 
ér tek és oda vá r j ák a többi megdicsőültek et is, 
kik angyalok ál tal vezet tetve sietnek föl a Bá-
rány vacsorájához, hogy helyeiket o t t elfoglalják. 
A dicsőültek menetében lá tn i szt. István és szt. 
László Tnagyar kirá lyokat , szt. Gellért vér tanú 
püspököt, szt. Erzsébet és Margit magyar szen-
te inket . A főkép a la t t i fe l i ra t kifejezi a t a n t : 
„ Qui manducat me, — vivet propter me." (Joan. 
6, 58). 

E) A főkép két sarkán felül, és az oldal-
falak festményei fö lö t t elvonuló husz medaillon-

I ban az ol tár i szentségre vonatkozó tan magya-
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rázata-, védelme-, avagy e szentség imádásában 
különös buzgóságuk ál tal k i tűn t szenteknek 
mellképei vannak elhelyezve, úgymint : 1. Malakias 
pró fé t a ; 2. Szt. Ignácz püspök, vér tanú f 107; 
3. Szt. tJusztin vér tanú f 167; 4. Szt. Irén püs-
pök, vér tanú f 202'; 5. Szt. Cyprián, püspök 
vér tanú f 258; 6. Szt Cyrill, jeruzsálemi püspök 
f 386 ; 7. Szt. Ágoston püspök j 430 ; 8. Arany sz. 
szt. János püspök j 407; 9. Nagy szt. Gergely 
pápa j 604; 10. Szt. Venczel vér tanú király 
f 938; 11. Szt. Klára, szűz f 1253; 12. Aquinói 
szt. Tamás f 1274; 13. Falkonieri, szt. Juliána 
f 1341; 14. Sziénai szt. Katalin f 1380; 15. 
Alkantarai szt. Péter f 1562; 16. Szt. Terézia 
f 1582; 17. Gonzagai szt, Alajos f 1591 ; 18. Pazzi 
szt. Magdolna f 1607; 19. B. Alacoque Margit 
t 1690; 20. Regi szt. Ferencz f 1640. 

A chorusnak boltiven nyugvó homlokzatá t 
éneklő és hárfázó angyalok diszitik az ivezet 
szalagján ezen fe l i r a t t a l : „Per ipsum offeramus 
hostiam laudis semper Deo." (Hebr. 13, 15.) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Róma, május 16. A társadalmi kérdésről szőlő pápai 

encyclika közzétételének előestéjén — szabad legyen néhány 
előzetes szót szólni arról, a mit én socialis katholicziz-
musnak szeretnék elnevezni. Amióta XIII. Leo pápa kezébe 
vette a társadalmi mozgalmak tanelvi és gyakorlati, 
mondhatnám, politikai vezetését, azóta a katholiczizmus 
az egész világon jobban mint bármikor neki" feküdt 
annak, a mit a társadalmi kérdés megoldásának szokás 
nevezni. Az egyház minden időben nagy reformok sugal-
lója vala ; de soha missiója oly széles körű nem volt, 
mint jelenleg. 

A manchesteri iskola individualismust, atomismust 
és a gazdálkodási rendszernek társadalmi mechanizmusát 
hirdetve, a társadalmi élet forrásait és szerveit veszedel-
mesen megtámadta, betegekké tette. Romokat kell jó 
karba hozni, a felbomlott egyensúlyt kell vissza állítani, 
a társadalmi oszályok egyetértését kell újra meg terem-
teni és a „negyedik társadalmi osztály", a munkás osztály 
rendszabályozása által egy mindent felforgatással fenyegető 
forradalomtól kell a világot megmenteni. XIII. Leo meg-
mutatta a katholikusoknak az utat, melyen ebben az 
irányban munkálkodniok kell, ha czélt akarnak érni. 

A katholika egyház hiveinek értelmessége megér-
tette, hogy ha a katholiczizmus ősi, isteni supremacziáját 
egész nagyságában érvényesíteni s ez által mind azt a 
jótéteményt az emberiségre kiárasztani akarja, melyre 
képes, akkor a katholiczizmusnak korunkban kiválóan 
szoeziálisnak, a nehéz társadalmi kérdések megoldásával 
lelkesen foglalkozónak kell lenni mindenfelé. Lényegének 
java részét jelenleg az emberiség társadalmi és gazdasági 
viszonyainak rekonstruálására kell pazarul fordítania. 

Kétségkívül, a katholiczizmus örök időkre szóló, 
változatlan, bevégzett isteni alkotás. Hanem rendeltetése 
és feladata az emberek között, bár ő maga mindig 
ugyanaz marad, változatos alakot ölt, a szerint a mint a 
történeti háttér, mely őt haladásában kiséri, szintén foly-
tonosan változik. Innen van a kath. egyház egységes és 
egyöntetű, szakadatlan tevékenységének bámulatos gaz-
dagsága és változatossága, müvei és alkotásainak össz-
hangja. Tevékenysége az egész földkerekségén két ezer 
év óta egy és egységes ; de ez a páratlan egységes 
akczió a terek, az idők, a helyek, a körülmények, tények 
és emberek különfélesége szerint mindig más és más, 
jellemző kidoinborulást nyer és mutat. Nézzétek a keresz-
ténység negyedik századát az ő doktoraival, az ő fensé-
gesen ragyogó bölcselő és theologusi kisugárzásával. 
Nemde, ez a katholiczizmusnak egyik jellemző korszaka, 
mert ekkor kellett megteremteni a műveltség, a tudo-
mány elveire nézve azt a harmóniát, a mely hivatva vala 
a későbbi századok egyházi tudományosságának, egész 
művelődésének munkáját vezérelni. Szükséges-e idézni a 
barbár népek beözönlését, Európa megalkotását, a közép-
kor egyéb csodáit, az irodalmi újjászületést (renaissance) 
a bölcselet terén megindult harczot és ebben a mi száza-
dunkban, a tekintély és szabadság kibékítése érdekében 
tett fáradalmakat és küzdelmeket? Nem mindenütt ott 
találjuk-e a katholiczizmust buzgólkodni az ő és csakis 
az ő birtokában levő egészséges társadalmi elvek és erők 
kiaknázásában, s mintegy kimeritésében, ha ez lehetséges 
volna, a szerint, a mint buzgólkodását a különféle kor-
szakok viszonyai és szükségletei megkövetelték ? 

A mi eddig igy történt, az ezután is igy fog tör-
ténni. Napjainkban, midőn a gazdassági kérdések megol-
dásában rejlik a jövő idők kulcsa, a katholiczizmusnak 
egész erejét a társadalmi krizis megvilágítására, irányítá-
sára, megoldására kell fordítania. A részletekre és a 
gyakorlati megoldás másod-, harmadrendű körülményeire 
nézve az iskolák és országok különfélesége szerint válto-
zatos felfogások követelhetnek érvényesülést, de a hivatás, 
az akczió és a vezérelvek egysége és egységességére nézve 
senki magát ki nem vonhatja az áramlat egységes irá-
nyából. 

Midőn szent Pál a régi pogány világot körülván-
dorolta, egyszer messziről egy macedóniait hallott hozzá 
kiáltani, hogy jöjjön és segítsen rajta. Ma az ily segély-
kiáltások az egyház felé minden oldalról felhangzanak. 
Segély- sőt jajkiáltás hallatszik felülről (a trónokról), 
hol egy egész kormányzási rendszer recseg és omlik 
össze ; segélykiáltás hallik balról, hol a romok szívszag-
gatók ; segélykiáltás hallatszik különösen alulról, hol 
milliókból álló tömegek kiáltanak igazságosságért, jogért 
és testvéri szeretetért. Ezek a segélykiáltások az emberi-
ség egy nemzedékének, az egész mai nemzedéknek jaj-
kiáltásai. Bennük maga az Isten szól, maga az Isten hí. 
XIII. Leót teszi Isten ez uj korszak rendezőjévé, szabá-
lyozójává. Kötelességünk mindnyájunknak rá hallgatni s 
őt követni. 

Nincs bent az Isten tervén dolgozók körében az, a 
ki XIII. Leót nem követi. 
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K A T H . E G Y L E T I É L E T . 

A Szent-István-Társulat. 
igazgató-választmányának ülése 1891. május hó 21-én. 

Elnököl tek : gróf Zichy Nándor és dr Kisfaludy 
Á . Béla. 

Dr Kisfaludy Á. Béla alelnök előadja, hogy a tá r -
sulat a szentirás u j abb kinyomatása tá rgyában az egri 
érsek dr Samassa József ő exczellencziájához felirt, elő-
terjesztvén, hogy a társulat a szentírást 5000 példányban 
óha j t j a kinyomatni. — A társulat e felterjesztésére ő 
exczellencziája dr Samassa József egri érsek ur válaszolt 
f. é. május hó 13-án. 0 exczellencziája, E g e r érseke 
kegyes leiratában kiemeli, hogy azon tiszteleti jogot , 
melyet b. e. érsekelődje az első kiadás által az egri érseki 
széknek megszerzett, kegyeletes kötelességérzettel meg-
őrzeni s fentar tani kívánván és öiezer példány nyomdai és 
correctori költségeit sajátjából készségesen felajánlja s 
fedezi, átengedvén az egész kiadást a társulat tulajdonába 
és rendelkezésére, buzgó ügyszeretetére bízván értékesítése 
módozatainak meghatározását is. 

A választmány hálás köszönettel fogadta az egri 
érsek ő exczellencziájának nagylelkű a jándékát s utasitá 
az elnökséget, hogy ő exczellencziája előtt fejezze ki a 
társulat hálás köszönetét, s egyszersmind elhatározta, 
hogy a szentirásból befolyó jövedelmet, mint külön ala-
pot kezelteti. 

Ez után a folyó ügyek intéztettek el. 

IRODALOM. 
= A Palásthyak. Kiadja Palásthy Pá l sareptai 

fölszentelt püspök, esztergomi kanonok. II. kötet. Buda-
pest, 1891. 8-r. XV, 646,-15 1. 

Családja okmányainak kiadását a nagytudományu 
püspök ur nem azért folytatja, hogy azok kiadva s 
néhány könyvtár fiókjába beékelve legyenek. Magasabb 
czél az, a mit ő keres, nemesebb indok az, mely őt 
munkája folytatásában s a költségek nem kímélésében 
kitartásra bírja. 

„A mily örvendetes vagy szomoritó tüneményeket 
pillantunk meg, — igy ir szórói-szóra müve előszavában, 
— az egyik nemes családban, biztosak lehetünk, hogy 
ugyanazon századon át, ha nem azonosokkal, de mégis 
hasonlókkal fogunk találkozni minden más nemes magyar 
családnál is. 

„Ez okmányok tehát, átalában, a magyar nemes 
családi életnek vázlatai a 16-ik és 17-ik, hazánknak két 
viszontagságteljes századából. 

„A,magyar családi életnek helyzetéből, viszonyaiból, 
föntartásanak, emelkedésének küzdelmeiből, vagy hanyat-
lásainak, erkölcsi s vagyoni sülyedésének mozzanataiból 
ama szálakat szemelhetjük ki, melyek a történelem szövő-
székén magyar fajunknak társadalmi életképét, — a 
családtagok lelkesítő erényeível vagy romboló bűneivel 
együtt, vigaszunkra, vagy szomorúságunkra ugyan, de 
mindig okolásunkra — képesek szemeink elé állítani. 

„Sok esetben a nemzetet mélyen sújtó, vagy a di-
esőség magasabb polczára emelő eseményeknek egész 

sulyját csak akkor é r the t jük , az igaz mérlegbe csak akkor 
vethet jük, ha fa junknak családi viszonyait részleteiben 
ismerjük. A családok szilárd erényessége, a nemzetnek 
életereje : a családi kötelék lazulása, gyakori s tömeges 
esetekben előálló szakadása csak világpolgárokat képez, 
a haza, a nemzet-test iránt a meleg érzelmeket kioltja, 
elfojt ja, az elzüllés veszélyeiben a kitartó, a fölemelő 
erőt megtöri , — nem lehetvén erős a nemzet, mikor 
annak tagjai , a családok, törvék, ziláltak. 

„Komoly indok, nemzeti czél élteti tehát az oly 
sokszor, oly sokban tévedő nemes magyar fa jér t dobogó 
szivet ily részletes okmányok kiadásában. Legyen ez egy-
szersmind indok, a jó szívű olvasónál is, rokonszenvre 
csekélységem iránt, úgymond szerző, midőn e kötetet , 
kézhez véve, lapozgatni fogja . 

„A családi körön kivül, a magyar közjognak, mint 
a közigazgatás, mint az igazságszolgáltatás mezején tör-
tént fejlődéseit is, részletes vonalaiban vázolják emez ok-
mányok. Az igazi, mert a magyar életből kifejlett közjo-
gunk fogalmával sem szeretünk bajlódni, mert helyébe 
hirtelen, mint Berzsenyi mondaná, ru t idegent hoztunk 
be, mely a boldogságot mindeddig csak ködfátyolban 
lebegte t te , de csapásait, saját figyelmetlenségünk folytán, 
a nemzet testére, vérére méri ki. E család-okmányok, a 
magyar köz- és magánjog okmányai is." 

A magyar nemzet sorsát szivökön viselő értelmes 
hazafiak és a magyar tör ténet tudomány hálás elismeréssel 
veszik a magas czélokért fáradozó és áldozó püspök ur 
munkájá t . 

— Megjelent: Gonzaga s z e n t Alajos a kath. ifjúság 
példaképe és pártfogójának élete. Boldog halála három-
százados évfordulóján 1591—1891. I r ta Rosty Kálmán 
S. J . Az esztergomi főegyházmegyei hatóság jóváhagyá-
sával. — Csinos alakú, kellemes nyomású, számos díszí-
téssel és a sz. életmozzanatait előtüntető sok képpel 
el látott könyv, melyet, ugy hiszszük, nagy érdeklődéssel 
és üdvös hatással fog a fiatalság olvasni ; azért a jándék-
és jutalom-könyv gyanánt is lesz használható. Egyébiránt 
is oly sokszor keresték már sz. Alajos életleirását, hogy 
annak kiadása okvetetlenül szükségessé vált. — Kis nyol-
czadrét 172 oldal. — Megrendelhető Kalocsán a „Hírnök" 
szerkesztőségénél. Ara 40 kr, kötve 70 kr. Bérmentve 
küldik. 

- f Előfizetésre felhívást küldtek be: 
1. Hadzsics Kamill kir. törvsz. bíró, boszniai és 

herczegovinai volt törvényszéki előadó, „A mohamedánok 
házassági , családi é s örökösödés i joga a harefi ritus 
Szerint" cz. németből magyarra fordított műre, mely 
12 —15 nyomtatot t ivre van tervezve és 577 §-t foglal 
magában, ^ . r a bérmentéssel 2 f r t . Megrendelhető a for-
dítónál Nagy-Becskereken. Bolti ára 3 f r t lesz. 

2. A csanádi növ. papság magyar egyházirodalmi 
iskolájának ezévi tagja i 2 f r t 50 kros előfizetést nyitnak 
egy világhírűvé lett franczia hitvédelmi, igen korszerű 
mű magyar fordítására. Czime : „Duilhé de Saint-Projét, 
Â keresztény hit természettudományos védelme." — 
A mü kitűnősége mellett eléggé bizonyít azon körülmény 
is, hogy rövid idő alat t Európa összes müveit nyelveire: 
német, olasz, spanyol, angol nyelvre lefordították. Sa já t -
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ságos panaszt emel a csanádi növ. papság magyar egyház-
irodalmi iskolája, t. i. hogy mig 20 évvel ezelőtt a nagy-
érdemű iskola „regényeket, beszélyeket forditott, azok 
mind elkeltek", most pedig „a mióta tudományos müveket 
fordít, . . . a pártolás folyton csökken." Szomorú dolog! 
Mert a csanádi növ. papság mindig oly müvet szokott 
kiadni, a melynek elkelé9e csalhatatlan hőmérője az illető 
körök komoly szellemének és tudomány-szomjának, hogy 
ne mondjam korunk magaslatán álló műveltségének. 

3. Jedlicska Pál esperes-plebános előfizetést hirdet 
3 frttal „Kiskárpáti emlékek Éleskötői Vágujhelyig" 
cz. hely- és művelődéstörténeti müvére. — Szerző kiváló 
figyelmet fordít a kutatásai és előadása körébe befoglalt 
várak és községek történetére, egyházi emlékeire, gazda-
sági viszonyaira, iparemlékeire, kereskedelmi emlékeire, 
a községek nemes családjaira, a népélet fontosabb jelen-
ségeire. Müve 26—28 ivre fog terjedni és f. évi juliusig 
fog megjelenni. Ez a mü folytatása lesz szerző Kiskárpáti 
Emlékei I. kötetének, a mely Vöröskőtől Szomolányig 
tárgyalta a vidék hely- és művelődéstörténeti emlékeit. 
Lelkes pártolásra méltó ! 

4. Az EMKE. előfizetést hirdet egy derék utmutató 
munkára, a melynek czime lesz : ,,EMKE. üti Kalauz 
Magyarország erdélyi részébenMájus 25-ikére fog meg-
jelenni. Előf. ára bérmentes küldéssel 80 kr. Gyűjtők 7 
példány után tisztelet-példányt kapnak. Az előf. pénzek 
május 20-ig Kolozsvárra a „Közművelődés Irodalmi és 
Münyomdai Részvénytársaság" czimére küldendők. — Hé-
zagpótló munka irodalmunkban és nemzeti életünkben, 
mely utóbbinak kiegészítő része már régóta az utazás, a 
turistaság. Hova lehetne azonban hasznosabban utazni 
üdülés végett, mint Erdélybe és a Kárpátok magyaror-
szági vidékeire?! Ha magunk nem emeljük az itthoni 
utazás és üdülés becsének hirét.: idegenek nem fogják azt 
megtenni. 

5. Rózsa József magyar-bánhegyesi pleb. (Csanádm.) 
előf. hirdet a „Jezsuita mesék" cz. németből forditott 
korszerű műre. A mü 5 füzetben fog megjelenni. Egy-
egy füzet ára bérmentes megküldéssel 75 kr. 

H I V A T A L O S . 
A budapesti kir. m. tud. egyetem hittudományi kara 

a Horváth-féle alapítványból a következő pályázatot hir-
deti: „Kívántatik a kath. egyháznak az u. n. szentelmények 
vagy szentségfélékről (sacramentalia), ugy elméleti, mint 
gyakorlati s hitéleti szempontból lehetőleg teljes eléadása, 
a tudományos alaposság mellett a müveit nagy közön-
ségre nézve is élvezhető alakban." — A pályamunkák 
idegen kézzel írva, fűzve és lapszámozva 1892. évi április 
30-ig bezárólag a dékáni hivatalhoz küldendők. A nyertes 
jutalma hatszáz (600) o. é. frt . A kézirat a szerző tulaj-
dona marad, ki azt egy év alatt nyomtatásban közrebo-
csátani tartozik. 

Kelt Budapesten, 1891. május 21. 
Kisfaludy, dékán. 

V E G Y E S E K . 
*** Országos katholikus tanitó-értekezlet lesz ezidén 

az országos kath. tanitó-gyülés helyett, ugy a mint mi ezt 
proponáltuk. Az orsz. katholikus tanitógyülés előkészítő-
bizottsága ugyanis május hó 21-én a tanitó-gyülés meg-
tartása ügyében a következő határozatot hozta: „Tekin-
tettel arra, hogy a nagyméltóságú püspöki kar két tagja 
a nagygyűlés megtartása ellen foglalt állást, kisebb része 
e kérdésben nem is nyilatkozott, az előkészítő-bizottság, 
jóllehet a püspöki kar nagyobb része a gyűlés megtar-
tásához legkészségesebb beleegyezését adta, az ügy érde-
kében kívánatosnak tartja, hogy a kath. tanítók tervezett 
nagygyűlése mindaddig elhalasztassékt míg a magyar 
kath. egyháznak a gondviselés uj prímást ad. Nehogy 
azonban az a nagyfokú érdeklődés, a mely a hivatása 
magaslatán álló alsó klérus és tanítói kar részéről nyil-
vánult, a magasztos ügy kárára csak egy perczig is szü-
neteljen, avagy az eszme a napirendről levétessék, az 
előkészítő-bizottság azon meggyőződésre jutott , hogy az 
ez évi augusztus havában megtartani szándékolt tanitó-
gyülés helyett országos értekezletet hiv össze, mely alka-
lommal a már kijelölt programmpontok behatóbban fog-
nak megbeszéltetni és a jövő nagygyűlés módozatai 
megállapittatni." Az előkészítő-bizottság rendes üléseit 
ezután is minden csütörtökön esti 6 órakor tart ja a kath, 
kör helyiségében. 

— A budapesti kir. m. tud. egyetem hittudományi 
kara í. hó 11-én tartott rendes ülésén, dr Fischer-Colbrie 
Ágost cs. és kir. udvari káplán, a sz. Ágostonról nevezett 
bécsi felsőbb papképző-intézet tanúim, igazgatója, — dr 
Rada István pápai t. kamarás, veszprémi püspöki titkár, 
•— dr Ocsényi Anzelm sz. Benedek-*, theol. tanár urak-
nak tudományos és irodalmi érdemeik elismeréseül a 
bekebelezett hittudori cziraet adományozta. 

• — A budapesti tudomány-egyetem hittudományi kará-
ban tegnap (f. hó 22-én) és ma ünnepélyes aktusok foly-
tak le. Tegnap tartotta dr Kiss János ur, a Szent-István-
Társulat lelkes igazgatója, a Bölcseleti és Hittudományi 
Folyóirat fáradhatatlan szerkesztője próbaelőadását a 
propaedeutica philosophico-theologicából e szakból való 
magántanárrá habilitácziója végett. A budapesti közp. 
papnevelő intézet e volt növendéke, a budapesti hittud. 
kar volt tanítványa, az első magántanár a budapesti tud. 
egyetem hittudományi karában. Ma avatta hittudorrá az 
egyetem Baksay Károlyt, a váczi püspöki szentszék jegy-
zőjét, a ki „Communismus és magántulajdon keresztény-
társadalmi szempontból" czim alatt figyelemre méltó 
avató értekezéssel pályázott a tudori koszorúért. 

— A budapesti esperesi kerület jelentése szerint 
Budapesten a legutóbbi bérmálás alatt 8221 hive az egy-
háznak vette fel a bérmálás szentségét. 

— A budapesti kath. kör alapitó-tagjai közé leg-
újabban tolnai Festetich Tasziló v. b. t. tanácsos is belépett. 

— A magyarországi katholikusok nagygyűlése. Miután 
az országos kath. tanitógyülés tartásának ügye az össze-
ütközésbe jött mindkét irányzat megelégedésére a fent 
közzétett módon elintéztetett, az elintézés, illetve tisztába 
hozatal sora az országos kath. nagygyűlés ügyén van. 
Erre nézve óhajt Magyarország érdeklődő kath. közönsége 
nyilatkozatot, illetve intézkedést, lesz-e, nem-e, s mi lesz 
tehát ? 

— A budapesti közp. papnevelő intézetben virágzó 
magyar egyházirodalmi iskola pünkösd hétfőjén fényes 
ünnepet tartott alapitójának 60-ik évfordulója alkalmából,. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. ni. tud. egyetemi ny. r. tanar 

Budapest. 1891. Budnyájxszky A. könyvnyomdájából. (Papr.övelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

S&rk 
Dest, pest, VI. , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, május 27. 42. I. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Becses irodalmi lelet. — A pécsi székesegyház kápolnáinak theologiája fali festményekben. — 
Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII. Litterae Encyclicae de Conditione Opificvm. — Egyházi Tudósítás : 

O n n a n , a h o n n a n : Klerikális liberálizmus. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Becses irodalmi lelet. 
Urnapjcira.) 

Ez az én testem. Máté 26. 26. 

Örömmel, azaz: örömet hozva, jövök ez 
alkalommal. Ki az, ki lelkéből ne örvendene, 
midőn szent hitének drága le téteményét . melyet 
az anyaszentegyház az apostoloktól örökölt, az 
igaz hivő pedig az édes anyai tejjel magába 
szítt, az ellenség vallomása által is beigazolva, 
megerősítve lá t ja ; nem azért, mintha mi szent 
hi tünk védelme s megerősítése végett ellenfeleink 
argumentumaira szorulnánk s nem volnának mi 
ránk nézve elég erősek az isteni kinyilatkoztatás 
bizonyítékai, eléggé hatékony a csalhatatlan 
anyaszentegyház tekintélye. De örvendenünk illik 
és kell az ellenség beismerő vallomásának, épen-
séggel ellenfeleink kedveért, mintegy argumen-
tumnak acl hominem, hogy akiket Isten igéje s 
az anyaszentegyház tekintélye nem győz meg, 
hadd konfundálja, zavarja meg, az üdvösségre 
saját vezérök, vallásszerzőjük világos és határo-
zott érvelése. Ránk nézve annál dicsőbb, elle-
neinkre vonatkozólag annál végzetesebb a mi 
győzelmünk, ha az ellenfélt saját fegyverével, 
saját haderejével legyőznünk sikerül. 

Az egyházmegyei i ra t tá rban kuta tgatván, 
egy becses lelet akadt a kezembe e czim a la t t : 
„De Uteris Martini Luther loco credíbiH Lelesz 
illatis." Ez irat Luther Mártonnak egy fölöttébb 
érdekes levelét tartalmazza, másolatban, melyet 
Vittembergából 1539-ben Révay Ferencz turóczi 
főispánnak irt, amely levélben Luther Révay 
Ferenczet Krisztus s örök üdve érdekében arra 
kéri, ne engedje magát e l tán tor i t ta tn i arra a 

tévhitre, melyet Zwingli terjeszt, s melynél 
fogva azt higyje, min tha az oltáriszentségben 
nem is Krisztus teste és vére, hanem csakis 
kenyér és bor lenne jelen, amely tévhite ellen 
Zwinglinek mi — ugvmoncl Luther — sokat 
küzdöttünk és Isten segedelmével sokakat meg 
meg is té r i te t tünk . „Mi képtelenség, absurdum, 
van ugyanis abban, — ír ja Luther ama levelé-
ben — midőn hiszszük, hogy Krisztus teste az 
égben és a szentségben is jelen van? Avagy 
lehetetlen volna az az Istennek, ami nekünk 
hihetet lennek (megfoghatat lannak) látszik? Szent 
János mondja — folytat ja Lu the r : — Senkisem 
száll föl az égbe, hanem ha az, aki leszállott az 
égből, az ember fia, aki az égben vagyon. Ha ő 
akkor az égben volt — argumentál Luther — 
midőn a földön járdái t , hogy ne lehetet t volna 
egyszerre különböző helyeken? Ki lá tná ezt 
hihetet lennek? Hogyan hihetné valaki e szerint, 
hogy Isten ember is; hogy lakozhatik a szűz 
méhében egyszersmind igaz Isten lényegileg, 
essentialiter ; hogyan testesülhetet t meg a meg-
oszthatat lan Istenségnek — simplicissimae Di-
vini ta t is — egyik személye a többi két személy 
kizárásával ? A h i t t i tkokat — folytat ja Luther — 
emberi szóval adjuk és veszszük, s nem észszel 
fogjuk fel és í téljük meg. Nagyon is, sőt egé-
szen emj)eri ész az, amely azt mondja, hogy 
ugyanazon test nem lehet két helyen egyszerre. 
Ámde az ész vak — mond Luther — s ami 
neki lehetetlen, könnyű szer az Istennek. Én 
szerintem — Luther szavai — ugyanaz a test 
nincs az égben és a földön egyszerre; ámde ki 
vagyok én ? Szerintem nem foglaltatik a nagy, 
az egész test a kis kenyér-részecskében (in par-

42 



:í330 RELIGIO. 

t icula panis.) Úgyde ki vagyok én? Semmi ige 
nem lehete t len Istennek. Nem az, aki megér t i , 
hanem aki hiszen, az üdvözül. És i smé t : Ha nem 
hisztek, mond Izaiás, I. fej. se megér teni nem 
fogjátok, se meg nem marad tok . Nyomoru l tnak 
kellene az Is tennek lennie, — kiált fel Luther — 
k i egyebet sem mondana és egyebet sem tenne, 
m i n t ami á l t a lunk megfogható. Igy végtére 
egyet len hitczikkelyünk sem maradna épségben, 
ha a mi eszünk lenne azoknak a megbirálója. 
De, nagyon el levén foglalva, megállapodom, a 
Krisztus nevében kérvén téged, — mond végül 
Lu the r Révaynak i r t levelében, — hogy az egy-
ház régi hitéhez ragaszkodjál , miglen idővel 
e l l ena rgumen tuma ida t tüzetesebben megczáfolom. 
Is ten igéi : Ez az én tes tem, meg ne téveszsze-
nek, mer t csalfa és hazug az ész és emberi böl-
csesség. Egyébi ránt az Ur Krisztus vezéreljen az 
ő szent lelke által . Amen." 

Ez Luther Révay fe renczhez in téze t t leve-
lének foglalat ja. 

Hadd t anúskod jék azonban i t t maga az 
okmány, mikén t azt a leleszi konvent hitelesen 
közli: 

„Nos Conventus Ecclesiae Sanctae Crucis de Lelesz 
memoriae commendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis : Quod Reverendus Antonius 
Fogarassy Ecclesiae Rno Catkolicae Bottyányiensis Pa-
rochus, medio Lectoris Iuratique Conventualis nostri, 
Honorabilis quippe Ioannis Baptistae Dudásy, certas no-
bis exhiberi ac praestare curaverit Litteras olim Martini 
Lutheri propria manu ad Comitem condam Thurocensem, 
Franciscum de Réva scriptas interque acta Parochiae 
Bottyányiensis repertas, petens nos debito cum honore, 
quatenus easdem in Publicum Tabularium, seu Archivum 
fidedignitati nostrae concreditum pro perenni raritatis 
memoria, fineque tutioris conservations, recipere ac re-
ponere, una tamen authentico quoque Protocollo nostro 
inseri, ac tandem transsumi et transscribi, tenorem vero 
earumdem in Transsumto praesentium Litterarum nostra-
rum authentice emanari, atque sibi extradari facere vel-
lemus, quarum Litterarum tenor talis est : 

Generoso et Clarissimo Viro Domino Francisco de 
Réva Comiti Thurocensi, etc. Domino suo in Christo ob-
servantissimo, Gratiam et Pacem in Domino. Etsi Litteras 
tuas, Vir Clarissime, inter multas occupationes scripsisse 
Te videam. ipse quoque miratus tamen sum, quomodo 
tanta argumentorum copia tibi et Zvinglio inhaeserit in 
re Sacramentaria, et valde doleo istis argumentis ista 
moveri ; sed cum ipse quoque sim occupatior modo, quam 
ut prolixius mihi scribere liceat, interim per Christum et 
salute m tuam Te oro, ne corruas in hune errorem, quod 
solum panem et vinum in sacramento, et non corpus et 
sangvinem Christi esse credas ; nam argumenta tua sunt 
Zvinglii, contra quem nos multa scripsimus, sed verna-

cula, et multos Dei gratia convertimus. Quid enim absur-
dius est credere, corpus Christi in coelo et in Sacramento 
esse ? An omnipotenti Deo difficile est, quod nobis incre-
dibile videtur ? Joannes dicit : Nemo ascendit in coelum, 
nisi Qui descendit de coelo, Filius Hominis, Qui est in 
coelo ; si tune fuit in coelo, cum in terra ambularet, 
qnomodo non simul erat in diversis locis ? An ista sunt 
incredibilia ? Quomodo eredet Deum esse Hominem ? 
Quomodo sit in utero Virginia simul verus Deus essen-
tiali ter? Quomodo una persona simplicissimae Divinitatis 
incarnatur exclusis duabus reliquis ? Mysteria fidei verbo 
sunt tradita et accepta, non Ratione comprehensa, aut 
judicata. Yalde, imo totum ratio est, quae dicit, Idem 
corpus non posse in diversis locis esse; sed Ratio est 
coeca, et quod ei est impossibile, Deo est facillimum. 
Mihi non est idem Corpus in coelo et in terra, sed quis 
sum ego ? Mihi non est corpus magnum in parva parti-
cula Panis, sed quis sum ego ? Deo non est impossibile 
omne verbum. Non qui comprehenderit, sed qui crediderit, 
salvus erit ; et iterum : si non credideritis, dicit Isaias 
C. 1-mo, non intelligetis, neque permanebitis. Miserrimus 
sit ille Deus, Qui non dicit, aut facit, quod nobis incre-
dibile sit. Sic enim nullum tandem habebimus articulum 
fidei, si Iudicio Rationis nostrae aestimandum fuerit . Sed 
occupatus ^cogor hic sistere, Te per Christum rogans ut 
in veteri fide Ecclesiae perster, donec cum tempore argu-
menta Tua copiosius solvero. Verba Dei : Hoc est Corpus 
meum, te non fallant, nam Ratio et Hominum sapientia 
mendax est et fallit. Christus Dominus Te interim regat 
Spiritu sancto suo. Amen. Datum Vittembergae 4-a 1539. 
Tuae Exc. deditus Martinus Luther m. p. 

Cujusmodi petitioni velut justae, Legibusque Patriis 
consonae annuentes, praeexpositas Litteras manuscriptas, 
non abrasas, non cancellatas, non variatas, utut jam attri-
tas, imo etiam in fine laceras, nulla attamen sui in parte 
suspectas, omnique prorsus vitio et suspicionis nota ca-
rentes ; de verbo ad verbum, sine diminutione, variatione, 
vel augmento vocum aliquali cum authentico Protocollo, 
quam et pertibus Litteris nostris inseri transsumique 
fecimus ac taliter easdem in transsumto pretium Littera-
rum nostrarum sub usitato et authentico sigillo nostro 
conventuali Iurium, quorum interest futuram uberiorem 
ad cautelam necessarias extradandas esse duximus et 
concedendas, communi svadente Iustitia. Ipsis ceteroquin 
originalibus Litteris, tutioris conservationis gratia ad acta 
Tabuiarii nostri publici receptis, et in specie repositis. 
Datum die 13. Mensis Septembris. Anno Domini Millesi-
mo Octingentesimo, Decimo tertio. Andrea Zazio Praelato, 
ac Praeposito, Ioanne Baptista Dudásy Lectore, Ladislao 
Pálfy cantore, Ambrosio Komáromy custode, Martino 
Ence, et Francisco Seraphico Parlagi, Mathia item Ioob, 
de Fanchal Rno Kövesdiensis, et Petro Prodán R. Cath. 
Polyániensis Ecclarum Parochis et Districtus Tisza-
Bodrog-Köziensis VADIaconis, Omnibus utpote juratis 
Testimoniis nostris Conventualibus in praescripta hac 
nostra attactorumque Locorum Ecclesiis Deo jugiter 
famulantibus sempiterno. (L. S.) Lecta per me in 
Conventu Ambrosium Komáromy m. p. Iuratum Con-
ventualem." 
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Hogyan j u t o t t Luther Már tonnak ez a ne-
vezetes levele a b o t t y á n y j plébánia és onnét a 
leleszi konvent , min t hiteles hely levél tárába, 
azt eddigelé k ipuhatolnom nem sikerült . A le-
leszi konventnek a Lu the r leveléről szóló bizo-
nyí tványa azonban valószinüleg ugy j u t o t t má-
solatban a szatmár i egyházmegye i r a t t á rába , 
hogy a kassai egyházmegyéhez tar tozó bo t tyán i 
plébános a szomszédos szatmáregyházmegyei ungi 
kerüle tben főpásztori l á toga tás t tevő és bérmáló 
szatmári püspök, Klobusiczky Pé te rnek kedves-
kedhe te t t a leleszi konven t okmányának ezen 
másolatával, igy kerülvén az a szatmáregyház-
megyei levéltárba. 

Es most e lmélkedjünk kissé Luther levelé-
nek t a r t a l m a fölött . 

Lássuk legelőször is, mi t i r t Lu the r? Lu the r 
tévesnek mondja azt a h i t e t és azt a tan t , (me-
lyet Zvingli h i rde te t t ) m i n t h a az oltáriszentség-
ben csak kenyér és bor és nem Krisztus teste 
és vére volna jelen. Lu the r t ehá t ugyanazon t a n t 
hirdet i Krisztusnak az ol tár iszentségben valósá-
gos jelenlétéről, melyet a ka th . anyaszentegyház 
mind e mai napig val l ; a kik pedig ezen t a n t 
nem vall ják, azok Luther szerint is tévhitüek. 
E t a n t Luther nem csak egyszerűen vallot ta, de 
e t annak igazságáért tollal is harczol t és soka-
ka t m e g t é r í t e t t ; amikén t ezt ugyanezen levelé-
ben is cselekszi, ha tha tós a r g u m e n t u m o k k a l vi-
t a tván be Krisztus tes tének és vérének valóságos 
je lenlété t az oltáriszentségben. 

Luther továbbá egészen kath . módon és 
pedig helyesen v i ta t ja , hogy a h i t t i t koka t nem 
észszel szükséges felfogni, de hinni kell. Nem 
aki felfogja, — úgymond — hanem aki hiszen, 
üdvözül; és Izaiást idézve m o n d j a : Ha nem hisz-
tek, nem is fog já tok meg se érteni, se meg nem 
marad tok (az igaz h i t t udományában t. i.) A 
hit dolgában a tudás a lapjául a h i te t veszi 
Luther, tiszta kath. felfogással. Enélkül — úgy-
mond — ha t. i. hi t dolgában minden t eszünk-
kel felfogni k ivánnánk, végül egyetlen hitczik-
kelyünk sem maradna meg. 

Sz. Ágoston Tract. 44. in Ioannem circa 
init . azt mondja oly igazán : vCoecitas est infi-
delitas, i l luminatio fides. (Ami a világosság a 
szemnek, az a hi t a léleknek) Fuimus et nos — 
mond Pál apostollal szent Ágoston, — aliquando 
na tu ra filii irae, sicut et caeteri (qui nempe 
fuerun t et actu sunt infideles.) Si filii irae — 

úgymond — et filii vindictae, filii poenae, filii 
gehennae. Quomodo natura, nisi quia peccante 
pr imo homine, v i t ium pro n a t u r a inolevi t? Si 
au tem vi t ium pro na tu ra inolevit , secundum 
m e n t e m omnis homo coecus na tus est." 

Ugyanez t mondja és á l l i t ja Luther is : Hogy 
t . i. az ész, a pusz ta emberi bölcsesség csalfa, 
hazug és vak. Ennélfogva mindazok, akik a h i t 
dolgában csakis eszök u t án indulnak, vakságban 
sinlődnek. Hol vagy t e h á t te ünnepel t protes-
táns fe lvi lágosul tság? 

Nézzük m á r m o s t : mikor i r t a ezt a levelet 
Luther ? Már m i n t r e fo rmáto r , vagyis a protes-
tan t izmus megalap i tó ja és feje, vagy még előbb 
i r ta-e még, min t a ka th . h i tnek igaz hive ? — 
1520-ban ká rhoz t a t t a X. Leo pápa Lu the r 95 
tézisét s k i m o n d o t t a ellene a kiközösités szen-
tencziá já t , Löwenben és Pár i sban egyaránt éget-
t e tvén el az ő i ra tai . W a r t b u r g i rej tőzködése 
u tán 1522-ben lépet t fel Luther , a szent irás uj 
fordi tásán fáradozván és a l i turgiá t vá l toz ta tván 
meg. 1524-ben leve te t te a r e fo rmátor szerzetes 
r u h á j á t és megszegvén szerzetesi szent fogadal-
mát, feleségül vevé a fogadalmához szintén hűt-
lenné vál t cziszterczi-rendü apáczát, Bora Kata -
lint. 1546. febr. 18-án meghal t Lu the r Márton. 
I r t a pedig a Révay Ferenczhez in t éze t t levelét — 
mint l á t tuk — 1539-ben, t ehá t hét évvel halála 
előtt, „ re formator i " minőségének 15. évében, oly 
erősen okolván meg Krisz tusnak az oltáriszent-
ségben valóságos jelenlétét, hogy ahhoz legki-
sebb kétség sem férhet, min tha Luthernek a 
kath . anyaszentegyház hi té től eltérő nézete le t t 
volna e dogmát illetőleg. 

Avagy t án u tóbb vál toz ta t ta -e meg Luther 
a maga vallásos meggyőződését Krisztus valósá-
gos je lenlétéről az ol tár iszentségben ? Ha igen, 
mikor? Lu the r már j avában re fo rmátor volt 
1539-ben, midőn Révay Ferencznek i r t levelében 
t iszta kath. szellemű hi té t Krisztusnak valóságos 
jelenlétéről az oltáriszentségben nyilván val lot ta 
és ha tha tósan megvédelmezte Zvingli ellen. Ha 
pedig u tóbb még is megvá l toz ta t ta a maga hi té t 
s azt igy megvál tozta tva adta á t és hagyta 
há t r a a maga követő inek; nem is feszegetve 
Luthernek erre való jogosul tságát , csakis azt 
ké rdem: Mikor volt t e h á t ez esetben Luthernek 
az oltáriszentség eme t aná ra vonatkozólag igaza; 
1539-ben-e, midőn Révay Ferencznek szóló leve-
lé t irá, vagy utóbb? S e megvál tozta to t t ke t tős 
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tan közül melyik lesz aztán Krisztus igaz tana, 
azon előbbi tana-e Luthernek , mely az anya-
szentegyház tanáva l te l jesen megegyez, vagy 
amaz utóbbi tana , mely az ősegyház t aná tó l 
merőben e l tér? Mikor érdemel Lu the r nagyobb 
h i te l t eme t a n t i l le tőleg; akkor-e, midőn ugyan-
azt t an i t j a , ami t az anyaszentegyház előad, vagy 
midőn az anyaszentegyház t anáva l merőben 
ellenkezőt h i rde t? Vájjon egy szerencsétlenül 
el tévedt szerzetes melyik esetben érdemel még 
némi hitel t , akkor-e, midőn még egyetér t az 
anyaszentegyházzal bizonyos dogmára vonatko-
zólag, vagy akkor ta lán , midőn szembe száll az 
anyaszentegyházzal ? 

Ha pedig Luther nem vá l toz ta t t a meg utóbb 
se a Révay Ferencznek i r t levelében k i fe j t e t t 
h i t é t az ol tár iszentségre vonatkozólag, ugy kér-
dem : Hol vagytok t i Luther hű követői, t i pro-
tes tánsok, kik az ol tár iszentségben Krisztus tes-
tének és vérének valóságos je lenlé té t már nem 
hiszitek. Hol van a t i h i t e tek , hol a t i vallásos 
meggyőződéstek, hol a t i igazságtok ? Az igazság 
csak vál tozat lan lehet ; ha változó, már nem 
igazság. 

Tehát se nem „evangyeliom szerint r e fo rmál t 
keresztyének," se nem Luther igaz követői mind-
azok, akik Krisztus valóságos je len lé té t az ol tár i -
szentségben nem hiszik, ta lán, mivel azt eszökkel 
föl nem érik. 

Egyébképen Luther nem csupán Zvinglihez 
s a kétkedő Révayhoz, de önnönmagához s vala-
mennyi utódaihoz is joggal intézheté azt a kér-
dés t : „Sed tu quis es?" X. Y. Z. 

A pécsi székesegyház kápolnáinak theolo-
giája fali festményekben. 

(Folytatás.) 

IL Jézus Szent Szive kápolnája, a t emplom 
északi oldalán, a déli be já ra t ta l átellenes i rány-
ban, t é r foga t ra nézve a kápolnák közt legkisebb, 
azelőt t a hét fá j da lmű Sziiz anya, mostan pedig 
Jézus Szent Szivének t iszteletére szentelve. 

E kápolna középpont já t a művészies, román 
stylü ol tár fölé helyezett Jézus Szive szobra ké-
pezi a szokásos felfogásban, de stylszerii kivitel-
ben, Zala György, hazánkfia szobrász min tá ja 
u tán bronzba öntve. 

Erre vonatkoz ta tva a fa l fes tményekben ezen 
alapgondolat tükröződik vissza: Az isteni szeretet 
kiáradásu az emberiségre, a megvál tás vonatkozó 

eseményeiben fe l tünte tve , melyekben t. i. az 
isteni megvál tó Szent Szive közvetetlenül, avagy 
közvetve kifejezésre jut , úgymin t : 

1. A kápolna kelet i fa lán az ol tár fölöt t i 
főkép Jézus születését ábrázolja. A galeria-szerü 
há rmas beosztású kép középrészét a bethlehemi 
rozzant istálló sötétlő a lak ja foglal ja el, benne 
jászolban pólyában fekszik a kisded Jézus, előtte 
őt imádva az ő szent any ja Mária, mögö t t e ülve 
szt. József, fe let tök, az istál ló felet t mennyei 
fényesség közt az angyalok serege énekl i : „Di-
csőség a magasságban Is tennek és békesség a 
földön a jóaka ra tú embereknek." Balra l á tha tók 
a hagyománybel i ál latok (ökör, szamár), melyek 
éppen akkor az is tál lóban bekötve valának, két 
oldalt a pásztorok a lakja i t ű n n e k fel, kik a kör-
nyékből Jézus imádására oda siettek, a jándékul 
bá rány t vivén magokkal . (Luc. 2, 6—20.) A kép 
a la t t ezen fel i rat o lvasható: „Mediätor Dei et 
hominum, qui dédit redemptionem semetipsum. pro 
omnibus.11 (I. Tim. 2, 5—6.) 

2. Az északi f'alon a ké t ablak közt Jézus 
az Olajfák hegyén keserves kínszenvedésének elő-
érzetében vérrel verejtékezvén imádkozik. Előt te 
mennye i fényesség közt kehelylyel megjelen az 
angyal , ki őt a szenvedésre erősiteni j ö t t ; min t -
egy kőha j í t ásny i ra Jézustól három t a n i t v á n y : 
Péter, Jakab és János alvó a lakja i lá thatók. 
(Matth. 26, 36—46; Marc. 14, 32—42; Joan. 
17, 1.) A kép a l a t t e szentirási monda t á l l : 
„Factus est sudor ems, sicut guttae sanguinis." 
(Luc. 22, 44.) 

A kápolna déli oldalán folyta tólag nyugat-
ról kele t felé haladva köve tkez ik : 

3. Jézus megostoroztatása, tövisekkel megkoro-
náztatása. Balról egy Írástudó, meg egy farizeus 
k a j á n t ek in te t é tő l , jobbról pedig a katonai őri-
zet lándzsás embereinek vad kinézésétől kör-
nyezve ül Jézus összekötözött kezekkel, tövisek-
kel koronázot t fejjel, b íborpalástban trónszerű 
magasla ton, előt te van éppen, ki kezébe nyomta 
gúnyból, min t királynak, a nádszálat. (Matth. 27, 
26—29; Marc. 15, 15—18; Joan. 19, 2—3.) E 
kép fe l i ra ta : „Improperium exspectavit cor meum 
et miseriam." (Ps. 68.) 

4. A kereszten függő Jézusnak oldalát Longi-
nus, római vitéz lándzsával átdöfi, mire Jézus 

i szent Szivéből legott viz és vér csurog k i ; meg-
í ny i t t a t o t t a szent Sziv az emberiségnek, de 
» I megny i t t a t o t t Longinusnak is, ki megtérvén 
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vér tanúhalál la l fejezte be életét , mié r t is aureolá-
val van ábrázolva. A kereszten függőnek ba l ján 
szűz anyja Mária áll fá jda lomtól bágyadozva, 
szt. János apostollal s más részvevő jelenlevők-
k e l ; jobbján másik római vitéz paripával , a 
kereszt tövében összeroskadva Mária Magdolna 
kesereg. (Joan. 19, 34.). A kép a la t t ezen fe l i ra t 
áll: „Lancea latus eius aperuit et continuo exivit 
sanguis." (Joan. 19, 34.) 

5. A zsidóktól való félelemből elzárkozott 
apos to loknak fe l támadása u t án másodizben jele-
nik meg Jézus, a mikor szt. Tamás, a hitetlen 
is együ t t volt velők, ki Jézus e lőt t leborul ; Jé-
zus pedig egyik kezével oldalsebére muta tva , a 
másikkal pedig szt. Tamás kezét fogva, ezt oldal-
sebhelyére emeli, m i n t h a mondaná : Tedd kezedet 
sebeim helyére és ezután ne légy hi tet len, ha-
nem hivő. A képet a következő fe l i ra t magya-
rázza: „Affer manum tuam et mitte in latus 
meum." (Joan. 20, 27.) 

6. Az ol tárképpel á te l lenben a kápolna 
nyugot i falán B. Alacoque Margit apáczának har-
madik látomása van ábrázolva, mely 1675-ben 
az Űrnap nyolezada a l a t t t ö r t én t . Margi t a k i t e t t 
o l tár i szentség e lőt t térdelve imádkozik, midőn 
e l ragadta tásában megjelenik neki az Ur Jézus 
és keblét feltárva, szent Szivét m u t a t á neki 
mondván : „Nézd e szent Szivet, mely az embe-
reke t annyira szeret te; az emberek pedig hálát-
lansággal fizetnek érte . Kivánom, hogy az Ű r n a p 
nyolezada u t á n i péntek is teni Szivem ünnepévé 
rendeltessék." (Szentek élete, a Szent-Is tván-Tár-
sula t kiadásában, Y. 279. 1.) E kép a l a t t ezen 
fel i rat áll : „ Vides Cor meum tanto hominum 
amore succensum." (Nilles, De Rat ionibus fes torum 
SS. Cordis Jesu etc. I. p. 115). 

Az északi fal két szélén az ablakok mel le t t 
ké t álló alak l á t h a t ó : az egyik szt. János, a 
szeretet apostola a méregpohárral , min t a mely 
apostol az utolsó vacsorán Krisztus Szivén pi-
henni mél tónak t a l á l t a t o t t ; a másik alak Mária 
Magdolna, a bűnbánó, a labast rom edénynyel, 
kinek "bűneinél nagyobb szeretete Krisztus szent 
tes té t drága olajokkal előre elkészí tet te az elte-
met te tésre . 

Ezen képek fölöt t a kápolna mind a négy 
falán körül fu tnak medail lonokban azon szentek 
mellképei, kik Jézus szent Szivére való vonat -
kozásban közvetve, vagy közvetet lenül i rodalmi-
lag foglalkoztak, vagy a szent Szív i r án t való 

á j t a tosságban különösen k i t ű n t e k : 1. Isaias pró-
f é t a ; 2. Zakariás p ró fé t a ; 3, Arimathiai szent 
József ; 4. Szent Longinus, v é r t a n ú ; 5. Szent Pál 
apos to l ; 6. Szent Ambrus püspök f 397; 7. Szt. 
Cyrill, a lexandr ia i püspök f 444; 8. Damijani 
szent Péter, b ibornok, püspök f 1072; 9. Szent 
Bemárd, apá t j 1153; 10. Assissi szent Ferencz 
f 1226; 11. Szt. Bonaventura, b ibornok, püspök 
t 1247; 12. Szt. Gertrúd, szűz | 1292: 13. Cor-
tonai szt. Margit j 1297; 14. Szt. Meclitilda, 
szűz f a XIY. száz. elején. 15. Justiniani szent 
Lörincz, p a t r i á rka f 1455; 16. Loyolai szt. Ignácz 
I 1556; 17. Kostkai szt. Szaniszló f 1568; 18. 
Villanovaí szt. Tamás, érsek j 1555; 19. Limai 
szt. Róza f 1618; 20. Nerei szt. Fülöp f 1595; 
21. Szalézi szt. Ferejicz püspök f 1622. 

Az imén t elsorolt mellképek fö lö t t a kápolna 
te tőze te a la t t körül fu tó szalagon a szentírás 
következő szavai fordulnak elő : „ Apparuit — 
gratia Dei Salvatoris, qui dedit semetipsum pro 
nobis, ut nos redimeret — ab omni iniquitate et 
mundaret sibi populum acceptabilem(Tit. 2, 
I I — 14). (Folytatjuk). 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E X I I I . 
L I T T E R A E ENCYCLICAE 

DE CONDITIONE OPIFICVM 

Neque est, cur providentia introducatur reipublicae : 
est enim homo, quam respublica, senior : quocirca ius 
ille suum»ad vitam corpusque tuendum habere naturâ 
ante debuit quam civitas ulla coîsset. — Quod vero ter-
rain Deus universo generi hominum utendam, fruendam, 
dederit, id quidem non potest ullo pacto privatis posses-
sionibus obesse. Deus enim generi hominum donavisse 
terram in commune dicitur, non quod eius promiscuum 
apud omnes dominatum voluerit, sed quia partem nullam 
cuique assignavit possidendam, industriae hominum insti-
tutisque populorum permissâ privatarum possessionum 
descriptione. — Ceterum utcumque inter privatos distributa 
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inservire communi omnium utilitati terra non cessât, 
quoniam nemo est mortalium, quin alatur eo, quod agri 
efferunt. Qui re carent, supplent operâ : ita ut vere affir-
mari possit, universam comparandi victus cultusque ratio-
nem in labore consistere, quem quis vel in fundo insu-
mat suo, vel in arte alique operosa, cuius merces tandem 
non aliunde, quam a multiplici terrae fetu ducitur, cum 
eoque permutatur. 

Qua ex re rursus efficitur, privatas possessiones 
plane esse secundum naturam. Res enim eas, quae ad 
conservandam vitam maximeque ad perficiendam requirun-
tur, terra quidem cum magna largitate fundit, sed fun-
dere ex se sine hominum cultu et curatione non posset. 
Iamvero cum in parandis naturae bonis industriam mentis 
viresque corporis homo insumat, hoc ipso applicat ad 
sese earn naturae corporeae partem, quam ipse percoluit, 
in qua velut formám quamdam personae suae impressam 
reliquit ; ut omnino rectum esse oporteat, earn partem ab 
eo possideri uti suam, nec ullo modo ius ipsius violare 
cuiquam licere. 

Horum tam perspicua vis est argumentorum, ut 
mirabile videatur, dissentire quosdam exoletarum opi-
nionum restitutores : qui usum quidem soli, variosque 
praediorum fructus homini privato concedunt : at possideri 
ab eo ut domino vel solum, in quo aedificavit, vel 
praedium quod excoluit, plane ius esse negant. Quod cum 
negant, fraudatum iri partis suo labore rebus hominem, 
non vident. Ager quippe cultoris manu atque arte sub-
actus habitum longe mutat, e silvestri frugifer , ex 
infecundo ferax efficitur. Quibus autem rebus est melior 
factus, illae sic solo inhaerent miscenturque penitus, ut 
maximam partem nullo pacto sint separabiles a solo. 
Atqui id quemquam potiri illoque perf'rui, in quo alius 
desudavit, utrumne iustitia pat ia tur? Quo modo effectae 
res caussam sequuntur a qua effectae suot, sic operae 
fructum ad eos ipsos qui operam dederint, rectum est 
pertinere. Merito igitur universitas generis humani, dissen-
tientibus paucorum opinionibus nihil admodum mota, 
studioseque naturam intuens, in ipsius lege naturae 
fundamentum reperit partitionis bonorum, possessionesque 
privatas, ut quae cum hominum natura pacatoque et 
tranquillo convictu maxime congruant, omnium saeculo-
rum usu consecravit. — Leges autem civiles, quae, cum 
iustae sunt, virtutem suam ab ipsa naturali lege ducunt, 
id ius, de quo loquimur, confirmant ac vi etiam adhi-
benda tuentur. — Idem divinarum legum sanxit auctoritas, 
quae vel appetere alienum gravissime vêtant. Non con-
cupisces uxorem proximi tui: non domum, non agrum, 
non ancillam, non bovem, non asinum, et universa quae 
illius sunt. 

Iura vero istiusmodi, quae in hominibus insunt sin-
gulis, multo validiora intelliguntur esse si cum officiis 
hominum in convictu domestico apta et connexa specten-
tur. — In deligendo genere vitae non est dubium, quin 
in potestate sit arbitrioque singulorum alterutrum malle, 
aut Iesu Christi sectari de virginitate consilium, aut 
maritali se vinclo obligare. Ius coniugii naturale ac 
primigenum homini adimere, caussamve nuptiarum praeei-

') Deut. V. 21. 

puam, Dei auctoritate initio constitutam, quoquo modo 
circumscribere lex hominum nulla potest. Crescite et 
multiplicamini.En igitur familia, seu societas domestica, 
perparva ilia quidem, sed vera societas, eademque omni 
civitate antiquior ; cui propterea sua quaedam iura officia-
que esse necesse est, quae minime pendeant a republica. 
Quod igitur demonstravimus, ius dominii personis singu-
laribus natura tr ibutum, id transferri in hominem, qua 
caput est familiae, oportet : immo tanto ius est illud 
validius, quanto persona humana in convictu domestico 
plura complectitur. Sanctissima naturae lex est, ut victu 
omnique cultu paterfamilias tueatur, quos ipse procrearit : 
idemque illuc a natura ipsa deducitur, ut velit liberis 
suis, quippe qui paternam referunt et quodam modo 
producunt personam, anquirere et parare, unde se honeste 
possint in ancipiti vitae cursu a misera fortuna defendere. 
Id vero efficere non alia ratione potest, nisi fructuosarum 
possessione rerum, quas ad liberos hereditate transmittat. 
— Quemadmodum civitas, eodem modo familia, ut memo-
ravimus, veri nominis societas est, quae potestate propria, 
hoc est paterna, regitur. Quamobrem, servatis utique 
finibus quos proxima eius caussa praescripserit, in deli-
gendis adhibendisque rebus incolumitati ac iustae libertati 
suae neaessariis, familia quidem paria saltern cum socie-
tate civili iura obtinet. Paria saltern diximus, quia cum 
convictus domesticus et cogitatione sit et re prior, quam 
civilis coniunctio, priora quoque esse magisqne naturalia 
iura eius officiaque consequitur. Quod si cives, si familiae, 
convictus humani societatisque participes factae, pro ad-
iumento offensionem, pro tutela deminutionem iuris sui in 
republica reperirent, fastitienda citius, quam optanda 
societas esset. 

Velle igitur ut pervadat civile impérium arbitratu 
suo usque ad intima domorum, magnus ac perniciosus est 
error. — Certe si qua forte familia in summa rerum 
difficultate consiliique inopia versetur, ut inde se ipsa 
expedire nullo pacto possit, rectum est subveniri publice 
rebus extremis : sunt enim familiae singulae pars quae-
dam civitatis. Ac pari modo sicubi intra domesticos pa-
rietes gravis extiterit perturbatio iurium mutuorum. suum 
cuique ius potestas publica vindicato : neque enim hoc est 
ad se rapere iura civium, sed munire atque firmare iustâ 
debitâque tutelâ. Hic tarnen consistant necesse est, qui 
praesint rebus publicis : hos excedere fines natura non 
patitur. Patria potestas est eiusmodi, ut nec extingui, 
neque absorberi a republica possit, quia idem et commune 
habet cum ipsa hominum vita princípium. Filii sunt 
aliquid patris, et velut paternae amplificatio quaedam 
personae : proprieque loqui si volumus, non ipsi per se, 
sed per communitatem domesticam, in qua generati sunt, 
civilem ineunt ac participant societatem. Atque hac ipsa 
de caussa, quod filii sunt naturaliter aliquid patris . . , 
antequam usum liberi arbitrii habeant, continentur sub 
parentum cura. 2) Quod igitur Socialistae, posthabitâ 
Providentia parentum, introducunt providentiam reipubli-
cae, faciunt contra iustitiam naturalem, ac domorum 
compaginem dissolvunt. 

1) Gen. I, 28. 
2) S. Thom. II—II. Quaest. X art. XII. 
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Ac praeter iniustitiam, nimis etiam apparet qualis 
esset omnium ordinum commutatio perturbatioque, quam 
dura et odiosa servitus civium consecutura. Aditus ad 
invidentiam mutuam, ad obtrectationes et discordias pa-
tefieret : ademptis ingenio singulorum sollertiaeque stimu-
lis, ipsi divitiarum fontes necessario exarescerent : eaque, 
quam fingunt cogitatione, aequabilitas, aliud révéra non 
esset nisi omnium hominum aeque misera atque ignobilis, 
nullo discrimine, conditio. — Ex quibus omnibus per-
spicitur, illud Socialismi placitum de possessionibus in 
commune redigendis omnino repudiari oportere, quia iis 
ipsis, quibus est opitulandum, nocet ; naturalibus singulo-
rum iuribus répugnât, officia reipublicae tranquillitatem-
que communem perturbât . Maneat ergo, cum plebi suble-
vatio quaeritur, hoc in primis haberi fundamenti instar 
oportere, privatas possessiones inviolate servandas. Quo 
posito, remedium, quod exquiritur, unde petendum sit, 
explicabimus. (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Onnan, a honnan, május 19. Klerikális liberáliz-
mus. — Ki hitte volna ! pedig hát ugy kell lenni, hiszen 
nyomtatásban olvashatta mindenki, olvastam magam is, 
hogy ez a fából való vaskarika csakugyan létezik, még 
pedig létezik éppen Magyarországon ezidő szerint, amit 
ugy szíveskedjék a t. olvasó érteni, hogy a kormánypárt 
a szabadelvüség zászlaja alatt akarja az országot meg-
hóditani a klerikálizmusnak ; a liberálizmus e szerint tehát 
nálunk csak czég, csak álarcz, mely alatt a klerikálizmus 
lappang, lassan-lassan halad előre, mig végre az országot 
Róma rabigája alá hajt ja . 

Ne tessék azonban vélni, hogy ez állítás talán valami 
rossz élez akar lenni részemről, az idők sokkal komolyab-
bak, hogysem akár jó, akár rossz élczekkel mulattassuk 
egymást ; nem élezés, hanem valóságos világhírű felfede-
zés, melyet nem kisebb ember közölt a nemzettel, mint 
Horváth Gyula ur, a liberális kormánypártnak egyik leg-
tekintélyesebb tagja, ama nyilt levelében, melyben választó 
kerületét értesiti, hogy képviselői mandátumáról lemondott. 

Álljanak itt az ő szavai. A fúzióról megemlékezve 
ugyanis a következőket mondja: „hogy szabadelvű lesz a 
neve ezután is a pártnak, azt hiszem ; mert az ily jól 
csengő neveket czélirányos lefoglalva tartani, (mily jól 
tudja !) de meg vagyok győződve, hogy mint eddig is, 
ugy a jövőben még inkább fog a reakezionárius és kle-
rikális irány e pártban súlyra vergődni ; (ki ne ijedne 
meg e felfedezéstől !) én azt tanultam a történelemből, 
hogy a reactio, ha pompás diszmagyarban is, mindig 
Ausztria felé, a kiérikalismus Róma félé vezetett, mert 
onnan n^eri a befolyást és onnan kapja a vezetést; az 
irányok egymással való mérkőzését kívánnia kell minden-
kinek, de napnál világosabban látjuk a reactio és klerikalis-
mus áramlatát és hatalmának nyilvánulását és hol vannak 
ennek tényezői, h a n e m a kormányban és kormánypártban? 
(óh ! óh !) az természetes is, jogos is, ha a maguk neve 
alatt küzdenek a hatalomért ; de a szabadelvüség zászlaja 
alatt meghódítani az országot a reactiónak és klerikalis-
musnak, visszaélés a nemzet bizalmával." 

Eddig H. Gy. nyilatkozata, melyből világos, hogy 
szerinte a liberalismus nálunk nem liberális, hanem kle-
rikális és igy a világ maholnap egyszerre csak arra 
ébred fel, hogv a minisztérium és a többi hivatalok fur-
fangos módon be vannak töltve Róma által csupa jezsui-
tákkal és még a kálvinistáknak is keresztet kell vetniök, 
a mit természetesen még inkább elő fog mozdítani a 
reactio, mely ime szintén folyamatban van és Ausztria 
segítségét vonja maga után. 

Risum teneatis amici ! Igen, teneatis, mert az már a 
soknál is több, hogy komoly ember, komoly képpel, mi-
képen tud nálunk ezidő szerint ,klerikális áramlatról, a 
klerikális hatalom nyilvánulásáról' a kormányban és kor-
mánypártban beszélni ? Valóban ez is signatura temporis, 
hogy daczára az ellenkező és kézzelfogható tényeknek, 
ily képtelen állítást valaki kinyomasson abban a feltevés-
ben — és ebben aligha csalatkozik — hogy lesznek, kik 
szavainak hitelt fognak adni ; mert mit nem hisznek ma 
el az emberek, ezek a gondolkozni, elmélkedni tunya 
emberek ! 

Vagy, nem ellenkezőleg áll-e a dolog, mint azt H. 
Gy. állitja ? Van-e ugyanis az országban barát, vagy 
ellenség, aki áttekintve a 24 éves alkotmányos aera alatt 
hozott egyházpolitikai törvényeket és ezek felett minden 
részrehajlatlcinság nélkül Ítélve, felmenthetné a létezett 
kormányokat és kormánypártokat ama jogos vád alól, 
hogy tőlük telhetőleg mindent megtettek a körülmények-
hez képest a klerikalismus, azaz a katholiczizmus elnyo-
mására és Róma befolyásának csökkentésére ? Van-e aki 
e vádtól tisztázhatná a jelen kormányt és párt ját ? Vagy 
talán az is a liberalizmus álezája alatt űzött klerikaliz-
musra mutat, hogy az elkeresztelések miatt a jelen kor-
mány alatt, a mult évi februári szerencsétlen rendelet óta 
hevesebben foly az üldözés a kath. papság ellen, mint az 
előtt ? Vagy a mostani kormány terve, az Isten nélküli 
eskü behozatalára, ez is a klerikálizmus befolyásának 
emelkedésére muta t? Es a primatialis széknek a kormány 
clientelája alá, a fővárosba helyezni szándékolt tervezete, 
az anyakönyvek leendő államosítása, a tervben levő egy-
séges házassági jog stb. mind azt mutatják, hogy a kleri-
kálizmus hatalmának tényezői a kormányban és párt jában 
vannak ? Józan észszel ki hiszi ezt el ? Azt már láttuk és 
lát juk, hogy a liberalizmus hangzatos jelszavak alatt a 
klerikalizmust, katholiczizmust üldözi. Vagy nem a szabad-
ság, egyenlőség jelszavai alatt nyomja el a liberalizmus 
hazánkban is a katholiczizmust és emeli a protestantiz-
must ? De azt még nem láttuk, hogy a liberális jelszavak 
alatt a klerikálizmus pártfogoltatott volna. Nem is hiszi 
ezt maga H. Gy. sem, oly tiszta eszű ember azt nem is 
hiheti és ha mégis állitja, teszi egyszerűen azért, mert 
félve a katholikusok felébredésétől, ő gyorsabb tempóban 
szeretné végrehajtatni a katholiczizmuson, a felette ki-
mondott statárialis Ítéletet. Ijeszt a klerikalizmussal, Ró-
mával, és hogy az imminens veszélyt még feltűnőbbé 
tegye, leteszi mandatumát, ily módon vélvén legjobban 
hatni a liberális kálvinista párt radicalis elemeire, kiktől 
a gyorsabb tempó megkezdését reményli. 

Fájdalom, semmi,. de éppen semmi okunk nincsen 
arra, hogy a klerikális irányt, Rómának befolyását, akár 
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a kormányban, akár pár t jában észrevehetnénk ; pedig erre 
az irányra, erre a befolyásra hazánknak nagy, igen nagy 
szüksége van. Mert, hogy tisztában legyünk, mi is az a 
klerikális irány, mitől annyira r e t t egnek? mi más mint 
a keresztény i rány, mint a keresztény törvények uralma az 
egyesek lelkében ugy, mint a törvényhozásban, ez az 
amit a klérus és Róma akar, ez az, ami ellen a liberá-
lizmus agyarkodik és hogy czélját elérje rettenetesen 
bemázolja, hogy gyűlöletessé tegye. Tisztában kell tehát 
lenni mindenkinek az iránt, midőn klerikálizmusról, Ró-
máról van szó, hogy ez alatt az emberiség legbecsesebb 
kincse értendő, melyet a klérus az emberiség boldogitá-
sára megőrizni akar és melytől a liberálizmus őt meg-
fosztani akar ja . Az az irány, azok a törvények még bol-
dogtalanná sem egyeseket, sem nemzeteket nem tet tek, 
hanem igenis tudjuk , hogy Róma befolyása a klerikálizmus 
— értsd ker. törvények — által czivilizálta a világot, 
tudjuk, hogy csakis ezen törvényeknek köszönhetni, hogy 
él magyar, áll Buda még; mert ha a magyar nemzet ezt 
a klerikálizmust be nem fogadta volna, a föld szinéről 
el töröltetet t volna. Téged tehát magyar nemzet ma, a te 
éltető elemedtől akarnak megfosztani ,»midőn előtted rém-
ként emlegetik a klerikálizmust, mintha bizony e mellett 
Baross zóna-tarifáját fenn nem tar thatná, Weker le konver-
sióit nem folytathatná, a közigazgatást Szápáry nem 
javí thatná stb. Ily álbarátaiddal szemben állj lábadra 
magyar nemzet, embereid meg magadat, űzd el a mumust , 
melyet klerikálizmus név alatt, rémként lefestenek, vesd 
el a klerikális liberálizmust és liberális klerikálizmust, de 
necsak ne i jedj meg az igazi klerikálizmustól, mer t ez 
maga a kereszténytan, a keresztény törvények, hanem ezt 
minden törvényes módon követeld mint őseidtől rád 
maradt legdrágább örökséget, és látni fogod, hogy meg-
ijednek tőled, kik most ijesztenek, nem merészlik bántani 
a nemzet drága kincsét; hanem még ők is klerikálisok 
lesznek a te tetterős példádra. Fac hoc et vives ! 

Dr Veterán. 

H I V A T A L O S . 
2418/1891 

I. 
A Religio Tekintetes Szerkesztőségének. 

Az egri érseki egyházmegye növendékpapjai közé 
felvétetni kivánó if jak csődvizsgálatának ideje ez évben 
julius hó 2-ik napjára tűzetvén ki, felkéretik a Tekintetes 
Szerkesztőség annak szives közzétételére, hogy a pályázni 
óhajtó VI . VII . és VIII . gymn. osztályú i f jaknak kereszt-
leveleikkel és ez évi iskolai bizonyítványaikkal ellátva 
Egerben, az egyházmegyei hivatal irodájában folyó évi 
julius hó 1-én a délutáni órákban kell jelentkezniük. 

Kelt Egerben, 1891. évi május hó 16-án. 
Érseki iroda. 

II . 
A pécsi papnevelő intézeti igazgatóság részéről köz-

hírré tétet ik, miszerint a pécsi növendékpapok közé fel-
vétetni kivánók concursualis vizsgálata ez évben jun ius 
hó 30-ik és julius hó 1-ső napján fog megtartatni . 

Azon gymnasiumi tanulók, kik a 4, 5, 6, 7, vagy 
8-ik osztályt jó sikerrel elvégezték, illetve az érettségi 
vizsgálatot letették és a kisszemináriumba, vagy a 8-ik 
osztályból a theologiai tanfolyamra felvétetni óhajtanak, 
iskolai bizonyitványnyal és keresztelési anyakönyvi kivo-
nat tal ellátva jun. hó 30-án a délelőtti órákban a pap-
nevelő-intézeti al igazgatónál (Papnevelde-utcza 1 szám) a 
beiratás eszközlése czéljából jelentkezzenek, a mely alka-
lommal további teendőik iránt is értesíttetni fognak. 

Pécsett , 1891. május hó 21-én. 
Dr Lechner János, apát-kanonok 

papnev.-intéz. igazgató. 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából jö t t tudósításunk szerint a legközelebbi 

consistoriumról keringő hírekben igaz ennyi : Május vége 
felé lesz zárt és nyilt consistorium. Amabban püspököket 
fog a pápa praeconisálni és két bibornokot kreálni : mgr 
Rotelli párisi nuntiust és dr Gruscha bécsi érseket. Emeb-
ben két u j bibornok, Vannutelli Vincze lisaboni inter-
nuntius és Dunajewski krakói püspök veszik át a bíbor-
noki kalapot. 

— Uj katholikus tudomány-egyetem. XIII . Leo pápa 
e napokban szentesité az ottawai tud. egyetem s ta tútu-
mait, melyeket hozzá az ottawai érsek, mint az u j egye-
tem kanűzellárja, ter jesztet t fel megerősítés végett . 

— Furcsa ember Vilmos, a mostani német császár, 
Néha ugy beszél az Istenről, a vallásról, a jó magavi-
seletről, mint akár egy pap. Néha meg olyanokat mond 
és tesz, hogy a jó izlésü embereknek szeme-szája eláll. 
Például minap elnökölt Bonnban az ottani egyetemi tanu-
lók „Borussia" nevü sörivó és párbajozó „Corps"-ának 
„Commers"-én. A ki tudja , hogy Commers a német tanu-
lók nyelvén kolosszális versenyivást jelent, tudni fogja , 
hogy Vilmos császár miben vett részt. Es ha még csak 
részt vett volna ; de vezetett és a duellirozást is megdi-
csérte. , A mi párbaja inkat , igy szólt felköszöntő beszé-
dében, a közönség nem mindig igazságosan itéli m e g ; de 
evvel mi nem gondolunk." Szép oktatás a német i f júság-
nak. De a szülők, kik az ily duellumokban elesett vagy 
megcsonkított fiaikat siratják, másképp gondolkoznak. 
Vilmos császár burschkodása — császári botrány ! Hanem 
hát a czél — szentesíti (! ) az eszközöket. 0 felségének 
és az ő t rónja örökösének szüksége van a sörivásban és 
párbajozásban kitűnő német i f júság rokonszenvére. Ennek 
feláldozza azután a t ízparancsolat ötödikét — a „Gottes-
furcht és f romme Sitten" nemzetének protestáns császárja. 

— Fejedelmi alapítvány. Mahon M. plébános Was-
hingtonban az ottani kath. egyetemnek 408,000 dollárt 
adott alapítványul egy bölcseleti tanszék felállítása és 
fentartása költségeire. 

— A würzburgi egyetem országos költségen u j pa-
lotát fog kapni. De Würzburgban másképp járnak el 
mint Budapesten. Ott a régi épületeket nem semmisitik 
meg, hanem fenntar t ják és gyűjtemények elhelyezésére 
használják. 

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

Budapest. 1891. Budnyájxszky A. könyvnyomdájából. (Papr.övelde-utcza 8. sz.) 
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Vegyesek. 

A pécsi székesegyház kápolnáinak theolo-
giája fali festményekben. 

(Folytatás.) 

III. B. Mór kápolnája. E kápolna régente 
szt. András apostol tiszteletére volt szentelve, 
IX. Pápa ala t t azonban Maurus Pécs második 
püspöke boldoggá avat ta tván, a régi czim meg-
változtatásával, boldog Mór püspök tiszteletére 
ava t t a to t t fel. 

E kápolna festményeinek alapgondolata: a 
kereszténység terjedése és megszilárdulása Magyar-
országon, fe l tüntetve Mór második pécsi püspök 
életéből vet t eseményekben, melyek a fenti alap-
gondolattal a legszorosabb összefüggésben vannak. 

Ezen eszme van jelenetekben és symbolikai-
lag e kápolnában előtüntetve. 

A) Egyháztörténelmi képek magyar tárgygyal : 
1. A kápolna északi falán az első kép Mór, 

benczés szerzetest ábrázolja, amint őt szűz szt. 
Imre herczeg hét csókkal megtisztelé. A hegy or-
mán a pannonhalmi monostor látszik a temp-
lommal, a honnét a monostor szerzetesi kereszt 
a lat t körmenetileg leértek már az őket lá togató 
szt. István király ^fogadtatására, ki fiát, Imré t 
előre küldi a szerzetesek üdvözletére, ő pedig 
kisére^ével távolabbról követi fiát, és a csodál-
kozás kifejezésével nézi fiának találkozását a 
szerzetesekkel, amint őket megta r to t t szűzi tisz-
taságuk mértékéhez képest több-kevesebb csók-
kal illette, Mórt pedig teljes szűzi t isztaságának 
jeléül hét csókkal tisztelte meg. (Koller, Histó-
ria Eppatus Q. Ecclesiensis I. pp. 86—87.) 

2. Az életszentség ekként nyilvánvalóvá t e t t 
mértékének valódisága i ránt meg akarván bizo-

nyosodni a szent király, az éj csöndében a ma-
tu t inum után fölkereste a templomot , s m ig 
a többi szerzetesek a chorus után lefeküdtek, 
addig, kiket Imre többszörös csókkal megtisz-
telt , még imádkozni o t t marad tak . A királyi 
szóra mind megszólaltak, csak Mór marad egy 
oltár előtt térdepelvén imáiba mélyedetten néma, és 
sem szép szavára a királynak, sem fenyegeté-
seire nem szólal meg, hisz ő most a királyok 
királyával társalkodik. Ez eseményt tün te t i elénk 
a második kép első jelenete. — M á s n a p a király, 
hogy Mór alázatosságát próbára tegye, őt az összes 
szerzetestársak jelenlétében különféle ráfogásokkal 
i l le t te ; de ő mindezt, a szivek és vesék vizsgáló-
já ra hagyván ár ta t lanságát , szó nélkül fogadta. 

E próbát a második kép második jelenete 
ábrázolja. (Koller, Hist. Eppatus Q. Eccl. I. p. 87.) 

3. Ekkora alázatosságot a szt. király az 
életszentség biztos jelének vévén, Mórt 1036. 
évben a pécsi püspöki székbe emelte. (Koller, 
Hist. Epp. Q. Eccl. I. p. 88.) Mint pécsi püspököt 
áll í t ja őt élénk a kápolna keleti falán az oltár 
fölött elterülő főkép, hol ő teljes főpapi díszben 
a régi pécsi székesegyház apsisából, a papjai t 
képező szerzetesektől két sorban körülvéve, hí-
veinek az Isten igéjét hirdeti; aggok és if jak, fér-
fiak es rrők, szent áhi ta t ta l csüngnek a prédikáló 
püspök a jka in ; némelyek bünbánólag a földre 
borulva hallgat ják a szent igéket, a kisdedek 
játszadozva simulnak szüleikhez. 

4. A szt. István a la t t munkába vett, Péter 
király a la t t pedig befejezett pécsi székesegyházat 
a hivek nagyobb számának jelzéséül Mór fényes 
egyházi segédlettel consecrálja ; mely jelenet az 
északi fal negyedik képéről tárul elénk. 

43 
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5. Szent Is tván halála u t án Aba uralkodása 
a la t t a keresztény hit ellen t ámasz to t t forron-
gások a pécsi székesegyház papja i ra és hiveire 
is szomorú időket hoztak. András gyöngeségi 
poli t ikából, Levente gyűlöletből szi tot ta a for-
rongás tüzét. A papok elűzettek, leölettek, elszó-
r a t t a k , a nyáj szétveretet t . Mór szerencsésen 
megmenekül t ; a vihar lecsendesülte után, hívei 
körébe visszatért. E visszatérését ábrázol ja a ká-
polna nyugat i falára ve te t t kép, amin t őt a 
pécsi székesegyház mel le t t hivei kezeit csókol-
ván öröm közt hódolat ta l fogadják. (Koller, 
Hist. Eppa tus Q. Eccl. I. p. 129.) 

6. I. Endre a t rónra ju tván , Levente vetély-
t á r sának halála u tán a kereszténységnek amugyis 
csak királyi koroná ja i rán t i fé l tékeny poli t ikából 
fo ly t a to t t üldözésével fe lhagyot t , és Székesfehér-
vá ro t t 1047. évben Mór pécsi püspök által Modest, 
győri és Benetha püspökök segédlete mellet t , 
min t a kik a Vatha-féle üldözésből az országban 
egyedül életben m a r a d t püspökök voltak, király-
lyá koronáztatott. (Koller, Hist . Epp. YEccl. I 
130 —131. p. Lányi-Knauz, Magyar egyháztörté-
nelme I. 277. 1.) E ki rá lykoronázás t t ü n t e t i elő 
az északi fal ha rmadik képe, mely a székes-
fehérvári t emplomot ábrázol ja az o l tár ra l és a 
koronázandó király t rónjával . A t rón há t t e r é t 
dus szőnyeg képezi, melynek be té teként száguldó 
lovasok csapata a szt. Is tván korabeli Kupa-féle 
keresztényellenes zendülést ál l í t ja elénk, a sző-
nyeg szélén végig fu tó ezen fe l i ra t t a l : . P e r 
i n t e rven tum S. Martini S. Stephanus iam pr idem 
in adolescentia sua contra Cupam ducem for tém 
et po ten tem bellum gessit gloriosum." (Turoczy 
Chronicon Budense, 3. kiadás 63. 1.) Mór a szent 
koronát t a r t j a éppen kezében, hogy az előt te 
térdelő Endre fejére tegye, jobb kezével a korona 
kereszt jére m u t a t v a in t i a királyt , hogy a po-
gánysággal való kaczérkodást immár komolyan 
abba hagyván, koroná jának , min t királyi méltó-
sága je lvényének kereszt jéhez hiven, a keresztény 
vallásnak igazi támasza legyen; Mór mel le t t 
segédkezve á l lanak Modest és Benetha püspökök, 
mind főpapi díszben; ezek u t án az ol tár mel le t t 
a keresztvivő áldozár. A király mögöt t az ország-
nagyok diszes csoportja, köztük egy, vánkoson a 
jogar t és az ország a lmá já t t a r t j a . 

B) Az elsorolt egyháztörténelmi képekben 
praegnans k inyomat ra talál a ker. hi t elterjedé-
sének és megszilárdulásának alapgondolata, a mely 
még a diszitményi festészet symbolikájában is igen 

szembeötlő ismétlését bir ja. E symbolika a ká-
polna te tőze té t tagozó, a két oldalfalat á tkö tő 
ivezetek al ján van virágokban és jelvényekben 
kifej tve. Minden egyes ivezet alja különféle vi-
rágokból fon t füzérrel és három-három medail-
lonba f e s t e t t á l la t i és más jelvényekben van 
beszélő diszitéssel ékesitve. 

1. Az első ivezet virágfüzére liliom-, rózsa-
és violából, m in t Mór főerényeinek : a t isztaság, 
szerete t és alázatosság jelvényeiből van egybe-
ál l í tva; az ivezet közép medail lonában a pá-
pai tiara keresztbe t e t t kulcsokkal P. (ontifex) 
M. (aximus) betűkkel ; a ké t mellső medail lonban 
egy-egy basiliskus a gonosz lélek jelzésére. A 
minek é r t e lme : A pápai tekintélylyel az ő hit-
tér í tő i ál tal megindi to t t h i t té r í tés a B. Mórban 
tündöklő keresztény erények varázsával t é r t hó-
dit Magyarországon, de a gonoszlélek incselke-
dései folytán még szilárd gyökeret nem verhet. 

2. A második ivezet virágfüzére liliom-, 
rózsa- é*s tövisekből van fonva ; a közép medail-
l o n b a n a szylveszteri magyar korona, k i r á l y i 
j oga r r a l és az apostoli ke t tős kereszt te l ; a mellső 
ké t medail lonban sas viaskodik a kigyóval. A 
minek ér te lme : A pogányság harczot vivni pró-
bálkozik a kereszténységgel, de Mórt az üldözés 
köz t erényei, és az ő személyében a keresztény-
séget megment ik , a kereszténységnek sasként 
magasba szálló erői ; a pápa ál ta l a magyar nép, 
megkoronázot t k i rá lyának személyében, az európai 
népcsaládba felvétetik és koronás királya a hit 
védelmére r i tka egyházi kivál tságokkal felru-
házta t ik . 

3. A harmadik ivezet virágfüzére liliom-, 
rózsa- és cserfabogyós gályákból; a k ö z é p s ő m e -
dail lonban a pécsi püspökség XI. századbeli 
képzel t czimere lá tható , a czimer pajzsában az 
akkor i pécsi t emplom és püspöksüveg által elő-
á l l í tva ; a mellső két medail lonban a békesség 
galambja . Minek é r te lme: B. Mór és az ő sze-
mélyében a kereszténység az üldözésektől meg-
szabadulva diadalt ül a pogányság fölött és 
békességben fe j the t i ki üdvös tevékenységét a 
püspöki joghatóságnak, mely azon korban nem-
csak erkölcsi, hanem kul turál is tekinte tben is a 
nemzet előhaladásának kizárólagos záloga volt. 

C) A kápolna déli fa lán az ablakok, vala-
min t az ol tár fölöt t i főkép mellet t szentek álló 
a lak ja i l á tha tók : még pedig a főkép balján szt. 
Adalbert kezében hé t lándzsával* jobbján szent 
Gellért egy lándzsával, mint vértanuságuk esz-
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közeivel, azon kiváló szereplésnél fogva, melyet 
mindké t apostoli férfiú a keresztény hi t ter jesz-
tése és megszilárdítása körüli érdemeikkel t e t t 
örök hálára kötelezővé. A déli fal ablakai mel-
le t t nyugat ró l kele t re haladólag köve tkeznek : 1. 
Szt. András, remete vér tanú, 2. Szt. Sebestyén, 
3. Szt. Benedek, r eme te vé r t anú , 4. Szt. Flórián, 
5. Xav. szt. Ferencz, 6. Szt. Ferdinánd király 
kezében templommal , kik közöl szt. András és 
szt. Benedek, benczés-rendü szerzetesek, zobor-
hegyi remeték és vér tanuk e kápolnába felvéve 
le t tek, mivel életszentségök példáin indulva 
haladt B. Mór is magasabb tökéletességre és 
é le t ra jzukat is meg i r t a (Koller, Hist . Epp. Q. Ecel. 
I, 140—141 ; Balics, A róm. kath . Egyház tör-
téne te Magyarországon, I. 217, 234, 11.) Szent 
Sebestyén, Flórián és Xav. szt. Ferencz min t 
Pécsvárosának fogadalmi szentei, szt. Ferd inand, 
min t a restauráló püspök védszent je szerepelnek 
e kápolnában. 

A te tőzet a la t t , az elsorolt képek fö lö t t 
körü l fu tó medaillonok angyalok a lak ja iva l van-
nak ki töl tve. (Vége köv.) 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E X I I I . 
L I T T E R A E ENCYCLICAE 

DE CONDITIONE OPIFICVM 

( Continuatio). 

s I L 

Confidenter ad argumentum aggredimur ac plane 
iure Nostro, propterea quod caussa agitur ea, cuius 
exitus probabilis quidem nullus, nisi advocatâ religione 
Ecclesiaque, reperietur. Cum vero et religionis custodia, 
et earum rerum, quae in Ecclesiae potestate sunt, penes 
Nos potissimum dispensatio sit, neglexisse officium taci-
turnitate videremur. — Profecto aliorum quoque operam 
et contentionem tanta haec caussa desiderat : principum 
reipublicae intelligimus, dominorum ac locupletium, deni-
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que ipsorum, pro quibus contentio est, proletariorum ; 
iliud tamen sine dubitatione affirmamus, inania conata 
hominum futura, Ecclesia posthabitâ. Videlicet Ecclesia 
est, quae promit ex Evangelio doctrinas, quarum virtute 
aut plane componi certamen potest, aut certe fieri, 
detracta asperitate, mollius : eademque est, quae non in-
struere mentem tantummodo, sed regere vitam et mores 
singulorum praeceptis suis contendit : quae statum ipsum 
proletariorum ad meliora promovet pluribus utilissime 
institutis : quae vult atque expetit omnium ordinum con-
silia viresque in id consociari, ut opificum rationibus, 
quam commodissime potest, consulatur : ad eamque rem 
adhiberi leges ipsas auctoritamque reipublicae, utique 
ratione ac modo, putat oportere. 

Illud itaque statuatur primo loco, ferendam esse 
coDditionem humanam : ima summis paria fieri in civili 
societate non posse. Agitant id quidem Socialistae : sed 
omnis est contra rerum naturam vana contentio. Sunt 
enim in hominibus maximae plurimaeque natura dissimi-
litudines : non omnium paria ingénia sunt, non sollertia, 
non valetudo, non vires: quarum rerum necessarium 
discrimen sua sponte sequitur fortuna dispar. Idque plane 
ad usus cum privatorum tum communitatis accommodate ; 
indiget enim varia ad res gerendás facultate diversisque 
muneribus vita communis; ad quae fungenda munera 
potissimum impelluntur homines diiferentiâ rei cuiusque 
familiaris. — Et ad corporis laborem quod attinet, in 
ipso statu innocentiae non iners omnino erat homo futu-
rus : at vero quod ad animi delectationem tunc libere 
optavisset voluntas, idem postea in expiationem culpae 
subire non sine molestiae sensu coegit necessitas. Male-
dicta terra in opere tuo : in laborïbus comedes ex ea 
cunctis diebus vitae duae. *) — Similique modo finis acer-
bitatum reliquarum in terris nullus est futurus, quia mala 
peccati consectaria aspera ad tolerandum sunt, dura, diffi-
cilia : eaque homini usque ad ultimum vitae comitari est 
necesse. Itaque pati et perpeti humánum est, et ut ho-
mines experiantur ac tentent omnia, istiusmodi incom-
moda evellere ab humano convictu penitus nulla vi, nulla 
arte poterunt. Siqui id se profiteantur posse, si miserae 
plebi vitam polliceantur omni dolore molestiaque vacan-
tem, et refertam quiete ac perpetuis voluptatibus, nae 
illi populo imponunt, fraudemque struunt, in mala ali-
quando erupturam majora praesentibus. Optimum factu 
res humanas, ut se habent, ita contueri, simulque oppor-
tunum incommodis levamentum, uti diximus, aliunde 
petere. 

Est illud in caussa, de qua dicimus, capitale malum, 
opinione fingere alterum ordinem sua sponte infensum 
alteri, quasi locupletes et proletarios ad digladiandum 
inter se pertinaci duello natura comparaverit. Quod adeo 
a ratione abhorret et a veritate, ut contra verissimum 
sit, quo modo in corpore diversa inter se membra con-
veniunt, unde illud existit temperamentum habitudinis, 
quam symmetriam recte dixeris, eodem modo naturam in 
civitate praecepisse ut geminae illae classes congruant 
inter se concorditer, sibique convenienter ad aequilibrita-

i) Gen. III. 17. 
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tem respondeant. Omnino altera alterius indiget: non res 
sine opera, nec sine re potest opera consistere. Concordia 
gignit pulcritudinem rerum atque ordinem : contra ex 
perpetuitate certaminis oriatur necesse est cum agresti 
immanitate confusio. Nunc vero ad dirimendum certamen, 
ipsasque eius radices amputandas, mira vis est instituto-
rum christianorum, eaque multiplex. — Ac pritnum tota 
disciplina religionis, cuius est interpres et custos Ecclesia, 
magnopere potest locupletes et proletarios componere 
invicem et coniungere, scilicet utroque ordine ad officia 
mutua revocando, in primisque ad ea quae a iustitia du-
cuntur. Quibus ex olficiis illa proletarium atque opificem 
attingunt : quod libere et cum aequitate pactum operae 
sit, id integre et fideliter reddere : non rei ullo modo 
nocere, non personam víolare dominorum : in ipsis tuen-
dis rationibus suis abstinere a vi, nec seditionem induere 
unquam : nec commisceri cum hominibus flagitiosis. im-
modicas spes et promissa ingentia artificiose iactantibus, 
quod fere habet poenitentiam inutilem et fortunarum 
ruinas conséquentes. — Ista vero ad divites spectant ac 
dominos: non habendos mancipiorum loco opifices: vereri 
in eis aequum esse dignitatem personae, utique nobilita-
tam ab eo, character christianus qui dicitur. Quaestuosas 
artes, si naturae ratio, si christiana philosopliia audiatur, 
non pudori homini esse, sed decori, quia vitae sustentandae 
praebent honestam potestatem. Illud vere turpe et inhu-
manum, abuti hominibus pro rebus ad quaestum, nec 
facere eos pluris, quam quantum nervis polleant viribus-
que. Similiter praecipitur, religionis et bonorum animi 
haberi rationem in proletariis oportere. Quare dominorum 
partes esse, efficere ut idoneo temporis spatio pietati 
vacet opifex : non hominem dare obvium lenociniis cor-
ruptelarum illecebrisque peccandi : neque ullo pacto a 
cura domestica parsimoniaeque studio abducere. Item non 
plus imponere operis, quam vires ferre queant, nec id 
genus, quod cum aetate sexuque dissideat. In maximis 
autem officiis dominorum illud eminet, iusta unicuique 
praebere. Profecto ut mercedis statuatur ex aequitate 
modus, caussae sunt considerandae plures : sed generatim 
locupletes atque heri meminerint, premere emolumenti 
sui caussa indigentes ac miseros, alienâque ex inopia 
captare quaestum, non divina, non humana iura sinere. 
Fraudare vero quem-quam mercede débita grande piacu-
lum est, quod iras e caelo ultrices clamore devocat. Ecce 
merces operariorum . . . . quae fraudata est a vobis, cla-
mat ; et clamor eorum in aures Domini Sabaoth introivit.1) 
Postremo religiose cavendum locupletibus ne proletario-
rum compendiis quicquam noceant nec vi. nec dolo, nec 
fenebribus artibus : idque eo vel magis quod non satis 
illi sunt contra iniurias atque impotentiam muniti, eorum-
que res, quo exilior, hoc sanctior habenda. 

His obtemperatio legibus nonne posset vim caussas-
que dissidii vel sola restinguere ? — Sed Ecclesia tarnen, 
Iesu Christo magistro et duce, persequitur maiora: vide-
licet perfectius quiddam praecipiendo, illuc spectat, ut 
alteram ordinem vicinitate proxima amicitiaque alteri 
coniungat. — Intelligere atque aestimare mortalia ex 

') Iac. v. 5. 

veritate non possumus, nisi dispexerit animus vitam al-
teram eamque immortalem: qua quidem dempta, continuo 
forma ac vera notio honesti in ter i re t : immo tota haec 
rerum universitas in arcanum abiret nulli hominum in-
vestigationi pervium. Igitur, quod naturâ ipsa admonente 
didicimus, idem dogma est christianum, quo ratio et 
constitutio tota religionis tamquam fundamento principe 
nititur, cum ex hac vita excesserimus, tum vere nos esse 
victuros. Neque enim Deus hominem ad haec fragilia et 
caduca, sed ad caelestia atque aeterna generavit, terram-
que nobis ut exulandi locum, non ut sedem habitandi 
dedit. Divitiis ceterisque rebus, quae appellantur bona, 
affluas, careas, ad aeternam beatitudinem nihil interest : 
quemadmodum utare, id vero maxime interest. Acerbita-
tes varias, quibus vita mortalis fere contexitur, Iesus 
Christus copiosa redemptions sua nequaquam sustulit, sed 
in virtutum incitamenta, materiamque bene merendi 
t raduxi t : ita plane ut nemo mortalium queat praemia 
sempiterna capessere, nisi cruentis Iesu Christi vestigiis 
ingrediatur. Si sustinebimus, et conregnabimus.*) Laboribus 
ille et cruciatibus sponte susceptis, cruciatuum et laborum 
mirifice vim delenivit : nec solum exemplo, sed gratia 
sua perpetuaeque mercedis spe proposita, perpessionem 
dolorum effecit faciliorem : id enim, quod in praesenti 
est momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra 
modum in sublimitate aeternum gloriae pondus operatur 
in nobis.2) 

Itaque fortunati monentur, non vacuitatem doloris 
afferre, nec ad felicitatem aevi sempiterni quicquam pro-
desse divitias, sed potius obesse : 3) terrori locupletibus 
esse debere Iesu Christi insuetas minas : 4) rationem de 
usu fortunarum Deo iudici severissime aliquando redden-
dam. De ipsis opibus utendis excellens ac maximi momenti 
doctrina est, quam si philosophia inchoatam, at Ecclesia 
tradidit perfectam plane, eademque efficit ut non cogni-
tione tantum, sed moribus teneatur. Cuius doctrinae in 
eo est fundamentum positum, quod iusta pecuniarum usu 
distinguitur. Bona privatim possidere quod paulo ante 
vidimus, ius est homini naturale : eoque uti iure, maxime 
in societate vitae, non fas modo est, sed plane necessa-
rium. Licitum est, quod homo propria possideat. Et est 
etiam necessarium ad humanam vitam.5) At vero si illud 
quaeratur, qualem esse usum bonorum necesse sit, Ecclesia 
quidem sine ulla dubitatione respondet : quantum ad hoc, 
non debet homo habere res exterior es ut proprias, sed ut 
communes, ut scilicet de facili aliquis eas communicet in 
necessitate aliorum. Unde Apostolus dicit : divitibus huius 
saeculi praecipe . . . facile tribuere, communicare.6) Nemo 
certe opitulari aliis de eo iubetur, quod ad usus pertineat 
cum suos tum suorum necessarios : immo nec tradere 
aliis quo ipse egeat ad id servandum quod personae 
conveniat, quodque deceat : nidlus enim inconvenienter 

') II. ad Tim. II, 12 
II. Cor- IV, 17. 

3) Matth. XIX, 28—24. 
*) Luc. VI. 24—25. 
6) II—II. Quaest, LXVI, a II. 
6) II—II. Quaest. LXV, a II. 
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vivere debet. *) Sed ubi necessitati satis et decoro datum, 
officium est de eo quod superat gratificari indigentibus. 
Quod superest, date elemosinam2) Non iustitiae, excepto 
in rebus extremis, officia ista sunt, sed caritatis christianae, 
quam profecto lege agendo petere ius non est. Sed legi-
bus iudiciisque hominum lex antecedit iudiciumque Christi 
Dei, qui multis modis suadet consuetudinem largiendi ; 
beatius est magis dare, quam accipere: 3) et collatam 
negatamve pauperibus beneficentiam perinde est ac sibi 
collatam negatamve iudicaturus. Quandiu fecistis uni ex 
his fratribus m ei s minimis, mihi fecistis.4) — Quarum 
rerum haec summa est : quicumque maiorem copiam bo-
norum Dei munere accepit, sive corporis et externa sint, 
sive animi, ob banc caussam accepisse, ut ad perfectionem 
sui pari terque, velut minister providentiae divinae, ad 
utilitates adbibeat ceterorum. Habens ergo talentum, cur et 
omnino ne taceat: habens rerum affluentiam, vigilet ne a 
misericordiae largitate torpescat : habens artem qua regi-
tur, magnopere studeat ut usum atque utilitatem illius cum 
proximo partiatur.5) 

Bonis autem for tunae qui careant, ii ab Ecclesia 
perdocentur, non probro haberi, Deo iudice, pauper ta tem, 
nec eo pudendum, quod victus labore quaeratur . Idque 
confirmavit re et facto Christus Dominus, qui pro salute 
hominum egenus factus est, cum esset dives:6) cumque 
esset filius Dei ac Deus ipsemet, videri tarnen ac putari 
fabr i filius volui t : quin etiam magnam vitae par tem in 
opere fabrili consumere non recusavit. Nonne hic est 
faber, filius Mariae?"1) Huius divinitatem exempli intu-
entibus, ea facilius intel l iguntur : veram hominis dignita-
tem atque excellentiam in moribus esse, hoc est in vir-
tute, positam : virtutem vero commune mortalibus Patri-
monium, imis et summis, divitibus et proletariis aeque 
parabile : nec aliud quippiam quam virtutes et mérita, in 
quocumque reperiantur , mercedem beatitudinis aeternae 
sequuturam. Immo vero in calamitosorum genus pro-
pensior Dei ipsius videtur voluntas ; heatos enim Iesus 
Christus nuncupat pauperes : 8) invitât peramanter ad se, 
solatii caussa, quicumque in labore sint ac luctu : 9 ) infi-
mos et iniuria vexatos complectitur caritate praecipua. 
Quarum cognitione rerum facile in fortunatis deprimitur 
tumens animus, in aerumnosis demissus extollitur : alteri 
ad facilitatem, alteri ad modestiam flectuntur. Sic cupitum 
superbiae intervallum officitur brevius, nec difficulter 
impetrabi tur ut ordinis utriusque, iunctis amice dextris, 
copulentur voluntates. 

Quos tarnen, si christianis praeceptis paruerint , pa-
rum est amicitia, amor etiam fraternus inter se coniuga-
bit. Sentient enim et intelligent, omnes plane homines a 
commuai parente Deo procreatos : omnes ad eumdem 

') II—II. Qua est. XXXII, a VI. 
2) Luc. XI, 41. 
3) Actor, XX, 35. 
+) Matth. XXV, 40. 
6) S. Greg. Magn. in Evang. Horn. IX, n. 7. 
6) II. Corinth. VIII, 9. 
') Marc. VI, 3. 
8) Matth. V, 3 : Beati pauperes spiritu. 
9) Matth. XI, 23 : Venite ad me omnes, qui laboratis et one-

rati estis, et ego reficiam vos. 

finem bonorum tendere, qui Deus est ipse, qui afficere 
beatitudine perfecta atque absoluta et homines et Ange-
los unus potest : singulos item pari ter esse Iesu Christi 
beneficio redemptos et in dignitatem filiorum Dei vindi-
cates, ut plane necessitudine f ra terna cum inter se tum 
etiam cum Christo Domino, primogenito in multis fratri-
bus, contineautur. I tem naturae bona, munera gratiae 
divinae pertinere communiter et promiscue ad genus ho-
minum universum, nec quemquam, nisi indignum, bono-
rum caelestium fieri exheredem. Si autem filii, et lieredes: 
heredes quidem Dei, coheredes autem Christi. 

Talis est forma officiorum ac iurium, quam Chri-
stiana philosophia profi tetur. Nonne quieturum perbrevi 
tempore certamen omne videatur, ubi illa in civili con-
victu valere t? (Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, május 22. Az elkeresztelési kérdés egy 
furcsa megoldása. — 

E czim alat t a magyar kath . napilap egyik utóbbi 
számában egy kath. plébános szükségesnek találta köztu-
domásra hozni, hogy kezdeményezésére a protestáns lel-
készszel megegyezett abban, „hogy a gyermeket , akit 
mint vegyesházasságbeli u j szülöttet valamely lelkészhez 
keresztelni visznek, keresztelje meg, egyszersmind anya-
könyvelje el anélkül, hogy a keresztelési kivonatot kö-
zölné a másik lelkészszel. " Hozzáteszi még, hogy e köl-
csönös megegyezést ama biztos föltevésben tette, hogy 
illető hivei közöl senki sem fog nem katholikus lelkész-
szel kereszteltetni, eleve értesittetvén a kölcsönös meg-
egyezés létrejöveteléről. 

Ez t az esetet azért emiit jük föl, mivel az illető 
maga hozta nyilvánosságra; más hasonló hal lgatag vagy 
bevallott kölcsönös megegyezésekről s modus vivendi-ről 
e sorok Írójának már azelőtt is tudomása volt, nevezete-
sen a főváros környékéről, de mindeddig nem véltem 
szükségesnek vagy czélirányosnak e dolgot a nyilvánosság 
előtt szóba hozni. 

Most sem teszem ezt ama czélból, hogy az eljárást 
magát bíráljam, ámbár sok szó férne hozzá,2) és akár-
mint la tolgat ja is valaki annak összes vonatkozásait, más 
eredményre nem ju tha t annál, hogy helyeselni azt nem 
szabad s nem lehet. 

Amidőn mégis szót ejtek róla, teszem azt abból az 
okból, hogy a fönemlitett s más esetek alkalmából rámu-
tassak az elkeresztelésekről s elanyakönyvelésekről szóló 
Csáky-rendelet u jabb visszásságaira, melyeket az élet s 
gyakorlat ugy e rendelet, mint az ennek ügyében hozott 
belügyminisztériumi „döntvény" tar thatat lanságának be-
igazolására feltüntetett . 

Azok a kölcsönös megegyezések, melyek kath. plé-
bánosok és protest, lelkészek közt létrejöttek, világosan 
bizonyítják, hogy még a protestáns papság körében is 
számosan vannak, akik nem helyeslik a kormány által 
folytatot t üldözést a katholikus papság ellen ; akik tisz-

1) Rom. VIII. 17. 
2) Miután Roma locuta est, privát modus vivendiket keresni 

szörnyen furcsa eljárás. A szerk. 
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telik a vegyesházasságban élő szülők lelkiismereti szabad-
ságát gyermekeik vallására nézve; akik épp ugy utál ják 
az erőszakosságot, melylyel más társaik szolgabirákkal, 
zsandárokkal és végrehajtókkal fogdossák a lelkeket, 
amint irtóznak a denuncziálás r u t mesterségétől. 

Másfelől azonban eme kölcsönös megegyezések arról 
is tanúskodnak, hogy a katholikus papság körében akad-
nak s z á m o s a n , k i k — több vagy kevesebb conuiventiá-
val — módot keresnek és találnak, hogy az emiitett 
Csáky-rendelet kellemetlen következményeit magukról el-
hárítsák ; akik visszarettennek a szolgabiró előtti meg-
hurczoltatástól, a pénz- vagy esetleges fogságbüntetéstől , 
de akik mindamellett, eme tulságig vitt nyugalom- vagy 
békeszeretetük ellenére sem teljesithetik ama rendelet 
lelkiismeretet sértő rendelkezései t ; akik tehát élő bizony-
ságai annak, hogy még a legengesztelékenyebb, legbéké-
sebb, legnyugalmasabb, legfélénkebb emberek sem képe-
sek ama rendelet követelményeinek eleget tenni, vagyis 
azok, akik haj landók minden lehetséges s elfogadható 
tranzakczióra, e követelményekkel a tranzakcziót, a m e g -
alkuvást lehetetlennek, kivihetetlennek tapasztal ják s 
tapasztalásaik alapján meggyőzően igazolják. 

Es vájjon számba veszik-e kormány s politikai k ö -
reink a szülők magatar tását ebben a sajnálatos elkeresz-
telési ha j szában? A vegyesházasságban élő szülők a 
Csáky-rendelet, a prot. prédikátorok többjeinek denunciá-
cziói, a szolgabiráknak, alispánoknak, belügyminisztérium-
nak a katholikus papokat elmarasztaló Ítéletei, ezekre 
pénz- vagy fogságbüntetést kiszabó végzései ellenére mégis 
csak a katholikus plébánoshoz viszik keresztelni gyerme-
keiket ; sőt akaduak olyanok is, kik inkább nem keresz-
teltetik meg gyermeküket , semhogy a protestáns lelkész-
hez vinnék keresztelni. Er re nézve a Magyar Állam igen 
jellemző példát hoz föl egy plébános tollából, aki be-
vallja, hogy hiveinek egyike tizenöt napig hagyta keresz-
telés nélkül gyermekét, sőt a 15. napon lelkipásztora 
előtt kijelentette, hogy két évig se keresztelteti meg, ha 
katholikus pap nem kereszteli gyermekét, és ha a gyer-
mek időközben meghalna keresztség nélkül, ezért a fele-
lősséget a plébánosra hári t ja . 

Ilyen s hasonló esetek elég nagy számmal fordulnak 
elő, hogy a szóban lévő Csáky-rendelet s összes követ-
kezményeinek tar thata t lanságát begvőzzék. 

Ez eseteket minél nagyobb számban kell nyilvános-
ságra hozni, hogy a politikai világ s az ország a vérlázitó 
tényekből Ítéletet alkothasson magának a protestánsok tü-
i-elmességéről (?), valamint a Magyarországon dívó vallás-
szabadságról (?), melynek uralma alatt a honpolgárok még 
újszülött gyermekeiket sem kereszteltethetik abban a 
fallásban, amely a magyar nemzetnek ősi vallása, és a 
melynek szabad gyakorlatát az alkotmány biztosít ja. 

Ez eseteket mind össze kell gyűjteni nemcsak a 
mai állapotok jellemzésére, hanem a király s törvény-
hozás tájékoztatására s a sérelmek orvoslására, valamint 
üz u tókor okulására, mely hivatva lesz ítéletet mondani 

szabadelvüség, a szabadelvű kormány, a szabadelvű 
párt-uralom szabadságot tipró, lelkiismeretet béklyózó, 
vallást üldöző hatalmaskodásai fölött . 

*) Nem hihetem, hogy számosan lehetnek. A szerk. 

Ezektől visszaborzadnak már maguk a józanabb 
gondolkodású protestáns lelkészek is, akik a fönemlitett 
kölcsönös megegyezés alapján szövetkeznek egyes kath. 
plébánosokkal e hatalmaskodásoknak elejét veendők. 

Nem ugy a protestáns fanatizmus ! Éppen most 
olvassuk a lapok te legrammjai közt, hogy a tiszántúli 
református kerület máj . 21-én Debreczenben ta r to t t köz-
gyűlésén ismét utasí tást ád lelkészeinek, hogy elkeresz-
telés esetében az anyakönyvi kivonatot a miniszteri ren-
delet értelmében közigazgatási uton követeljék, vagyis a 
keresztelő kath . papot a szolgabírónak denuncziálják és 
a közigazgatási biróságok összes fórumai előtt meghur-
czolják. 

Fölhivjuk az országot, Ítéljen, nem a katholikusok 
s protestánsok közt, hanem a tiszántúli református kon-
vent és ama protestáns lelkészek közt, akik a katholikus 
plébánosokkal kölcsönös megegyezésre ju to t tak az elke-
resztelések ügyében folytatot t hajsza meggátlására. 

Fölhivjuk a vallási béke összes barátai t , Ítéljenek a 
protestáns konventnek türelmessége fölött ugy az elke-
resztelések körül tanúsított gyűlölködő maguktar tása, 
mint általában felekezetközi fanatizmusa tárgyában. 

Fölhivjuk az alkotmány biztositotta vallásszabadság 
összes hiveit, Ítéljenek a lelkiismereti, jogok ama lábbal-
t iprása fölött, melylyel honpolgároknak lehetetlenné teszik, 
hogy vegyes házasságból származó gyermeküket ama 
törvényesen elfogadott vallás papja által kereszteltessék 
meg, amelyet ők legjobb meggyőződésünkből s szülői, 
Isten s természet adta jogukból választanak. 

Fölhivjuk a józan gondolkozású protestánsokat, 
ugyan mit mondanának ők, ha valamely katholikus gyű-
lés a debreczeni, a budapesti protestáns konventek példá-
jára határozat i lag utasítaná lelkészeit a protestáns papok 
üldözésére ? ! 

Katholikus honfitársaimat nem szólítom föl, hogy 
ítéljenek ; mert vagy ítéltek máris, vagy nincs is Ítélő-
képességük. Azok pedig, akik képesek ítélni, bizonyára 
észre fogják venni, hogy a protestáns fanatikusok elke-
resztelési hajszája, melyben a kormány a zsandár szerepét 
vállalta magára, oly czélok és törekvések álczázására 
szolgál, melyeknek nemcsak a katholikusok, de az egész 
ország meg fogja aclni az árát. 

Aki nem lát ja a fenyegető veszedelmet, az annál 
inkább meg fogja érezni, ha a csapás készületlenül 
találja . . . -f-

Eger, május 26. A Tárkányi-féle ó- és Újszövet-
ségi Szentírás második kiadása. — 

Mindazok, kik az egyházi irodalommal foglalkoznak, 
vagy annak fejlődése iránt érdeklődnek, örvendetes ese-
ménynek fogják tekinteni, hogy egy negyed-század alatt 
elfogyott a Tárkányi-féle Szentírás első kiadása, mely 
10,510 példányban nyomatot t az egri érseki lyceumi 
nyomdában 1862. és 1865. évek között. 

Az egyházi irodalom örök emlékű pártolója, az egri 
érseki lyceumi nyomda újra alapitója, boldog emlékű 
Bartakovics Béla egri érsek, még mint udvari papjá t 
bizta meg Tárkányi B. Józsefet, jeles egyházi költőnket, 
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a Szentírás átdolgozásával, s midőn a kézirat sajtókész 
volt, értesité a Szent-István-Társulatot a kiadás tervéről. 

A Szent-István-Társulat az 1862. évi február .hó 
6-án, Lonovics József érsek elnöksége alatt tar tot t választ-
mányi üléséről fölvett jegyzőkönyvének első pontja igy 
szól: „Olvastatott Bartakovics Béla egri érsek ő exjának 
a választmányhoz f. é. jan. hó 18-ról intézett nyilatko-
zata, melynél fogva az ő megrendelése következtében 
újonnan átdolgozott s az apostoli szentszéktől kinevezett 
birálók vizsgálatán is már keresztülment magyar Szent-
írást a Szent-István-Társulatnak tulajdonul fölajánlani 
kegyeskedik, többek között azon föltétel alatt, hogy e 
Szentírás legalább 10,000 példányban nyomattassék, s 
összesen mintegy 150 ívre fogván terjedni, három évre 
felosztva, a társulati tagok közt egy-egy évre 50 ív osz-
tassék ki évi könyvilletmény fejében. — Érsek ő exjának 
a Társulat iránt tanúsított ez ujabb kegyességét leghálá-
sabb elismeréssel fogadván a választmány, a magyar 
Szentírásnak bár áldozattal járandó kiadására készségesen 
vállalkozott ugyan ; de miután a legutóbbi közgyűlés 
abbeli intézkedésén változtatni, mely szerint az esztergomi 
tartományi zsinat rendelete folytán megindított naptáron 
kivül az „Encyclopaedia" és Szentek Elete" állapíttatott 
meg a tagok részére járandó ez évi könyvilletményekül, 
— az egri érsek ő nmlga által kikötött föltétel felett 
való intézkedés a választmány hatáskörén túlesik, e rész-
ben ama határozatot hozta, hogy a kik a társulati tagok 
közül a kijelölt évi könyvjárulékon fölül a magyar Szent-
írást is bírni óhajtják, azok részéről a rendes évi tagdí-
j on kivül még egy u j forint lesz fizetendő." 

Miután a társulat választmányának ezen határozatát 
érsek ő exja helyesléssel fogadta, a Szentírás nyomatása 
megkezdődött, és pedig, — tekintve az azon időbeli lassú 
közlekedést, mely a műre vonatkozó nyomda-technikai 
berendezést hátráltatá, — elég serényen folyt, mert még 
az azon év szept. 5-én a Szent-István-Társulat választ-
mánya által tartott ülésről felvett jegyzőkönyv 5-ik pontja 
ezeket mondja: „A választmánynak bemutatá alelnök ő 
mlga (Danielik János cz. püspök, helytartó-tanácsos) az 
Egerben nyomatás alatt levő Szentírás 16 ívnyi kész 
füzetét, megtekintés végett. — A minden tekintetben 
szépnek mondható kiállitás köztetszésben részesült." 

A Szentírás 150 ivre volt tervezve, de — 218 ivre 
terjedt, és a kiállitás, mely 1862-ik évben vette kezdetét, 
1865-ik évben fejeztetett be, négy füzetben, melyből há-
rom füzet az ó-, és egy füzet az uj-szövetségi Szentírást 
foglalta magában. 

A javítást és nyomdai revíziót négyen eszközölték : 
Ihász Gfêb or, Stephanovszky Sándor, Szvorényi József és 
a fordító Tárkányi Béla, ki ez időben egyeki plébános 
lévén, időről-időre Egerbe jött az érsek udvarba lakni, 
hogy ä nyomatás gyorsabban haladjon. És haladt is ugy, 
hogy mig ő itt bent lakott, volt hét, hogy a nyomda 
négy, sőt öt ivet is nyomott, mert jár t a gép éjfélig is 
váltott munkaerővel. 

A Szentírás három első füzete a Szent-István-Tár-
sulat költségén nyomatott, — de a negyedik füzet nyo-
matási költségeit, valamint az összes egész munkával járó 

irói honoráriumot is néh. boldog emlékű Bartakovics 
Béla érsek födözte. 

Mult 1890-ik évben teljesen elfogyván a Szentírás 
példányai, e körülményről a Szent-István-Társulat jelen-
tést tet t dr Samassa József egri érsek ur ő exjának, ki-
nek b. e. elődje intézkedése szerint jogához tartozik a 
Szentírás u j kiadásának engedélyezése. A Szent-István-
Társulat igazgató-választmánya a Szentírás ujabb kiadá-
sának ügyét a legutóbb tar tot t ülésén tárgyalta, mely 
alkalommal dr Kisfaludy A. Béla alelnök előadta, hogy 
a társulat a Szentírás ujabb kinyomatása tárgyában az 
egri érsek, dr Samassa József ő exjához felirt, előter-
jesztvén, hogy a társulat a Szentírást 5000 példányban 
óhajt ja kinyomatni. A társulat e felterjesztésére ő exja 
dr Samassa József egri érsek ur válaszolt f. é. május hó 
13-án. O exciája, Eger érseke, kegyes leiratában kiemeli, 
hogy azon tiszteleti jogot, melyet boldog emlékű érsek-
elődje az első kiadás által az egri érseki széknek meg-
szerzett, kegyeletes kötelességérzettel megőrzeni s fenn-
tartani kívánván, az ötezer példány nyomdai és korrektori 
költségeit sajátjából készségesen felajánlja s fedezi, áten-
gedvén az egész kiadást a társulat tulajdonába és rendel-
kezésére, buzgó ügyszeretetére bízván értékesítése módo-
zatainak meghatározását is. A választmány hálás köszö-
nettel fogadta az egri érsek ő exciájának nagylelkű 
ajándékát s utasitá az elnökséget, hogy ő exja előtt 
fejezze ki a társulat hálás köszönetét s egyszersmind 
elhatározta, hogy a Szentirásból befolyó jövedelmet, mint 
külön alapot kezelteti. 

Ezek folytán a Tárkányi-féle magyar szentírás 5000 
példányban való ujabb kiadásának nyomtatása az egri 
érseki lyceumi nyomdában közelebbről kezdetét veendi, s 
a 218 ivre terjedő műnek 5000 példányban való teljes 
kiállítása, előzetes számítás szerint két év s pár hétre 
terjedő idő alatt be lesz fejezhető. Ha azonban a korrek-
tura s revízióra való intézkedések ugy történnek, hogy 
esetleg mindakettő Egerben fog eszközöltetni, ez által, a 
nyomdával való közvetlen érintkezés folytán, több tehnikai 
hátráltató körülmény elhárulván, a munka nyomdai 
kiállításának föntjelzett ideje esetleg 10—12 hóval is 
megrövidülhet, s ez esetben az uj kiadás egy év s pár 
hó alatt teljesen elkészülhet. 

S habár dr Samassa József egri érsek ő exja ott, 
hol anyagi áldozatokról van szó, a szentírás ama szavait 
tűzte ki elveül : „Ne tudja a balkezed, amit a jobb teszen" 
— nem tagadhatjuk meg magunktól, hogy ne közöljük 
t. olvasóinkkal, miszerint a magyar Szentírás ez ujabb 
kiadása hozzávetőleges számítás szerint mintegy 18—20 
ezer forintba fog kerülni, mi ujabb fényes bizonysága az 
egri érsek ismert nagylelkű áldozatkészségének. vEger.u 

H I V A T A L O S . 
. 8B8/1891 

Tekintetes Szerkesztőség ! 

A székesfehérvári egyházmegyei növendékpapok so-
rába felvétetni óhajtó ifjak felvételi vizsgája a 7-ik és 
8-ik gymnasiumi osztályba s a hittanfolyam első évére 
az itteni papneveldében f. évi julius 2-án reggeli 10 óra-
kor fog megtartatni. 



344 RELIGIO. 

Tisztelettel felkérem a tekintetes Szerkesztőséget, 
hogy e körülményt becses lapjában felemliteni szívesked-
jék, megjegyezvén, hogy azok, kik felvétetni óhaj tanak, 
a felvételi vizsgára keresztlevéllel, iskolai, illetve ére t t -
ségi, erkölcsi és egészségi bizonyitványnyal ellátva sze-
mélyesen megjelenni tartoznak, és hogy később jelentke-
zők vagy beküldött folyamodványok figyelembe vétetni 
nem fognak. 

Székesfehérvárott, 1891. évi május 25. 
Dr Steiner Fülöp, 

székesfehérvári püspök. 

V E G Y E S E K . 
— A franczia nemzeti fogadalmi templom föl-

szentelése a Monte-Martreon Párisban, Richard bibornok 
mondja, csak előjátéka akar lenni az öt év múlva követ-
kező dedicatiójának, a midőn már az egész templom 
készen leszen. 

— Gróf Károlyi István tudvalevőleg nem régen 
jöt t haza Éjszak-Amerika Egyesült-Államaiból. A finom 
izlésü magyar nábobot bámulatba ej tet te az ottani gaz-
dagság. Nem tudom nyilatkozott-e a nemes gróf ur e 
meglepő jelenség okairól is. Ha nyilatkozott , mást első 
sorban nem említhetett , mint az amerikaiak nagy életre-
valóságát, lázas tevékenységét és munkásságát . Ez a nagy 
életrevalóság és alkotó tevékenység minden téren utat 
tör és fényes eredményekben nyilatkozik. Igy például, mi 
itt Magyarországban a kath. saj tónak mindekkoráig csak 
tengődő életet tudtunk adni ; az amerikaiak az Egyesül t -
Államokban már annyira vitték, hogy az ő katholikus 
sajtó-egyesületök évenkint nagygyűlést t a r tha t Az ezidei, 
a második, f. hó 6-án volt New-Yorkban. 

— A munkások sorsáról szóló bámulatos pápai 
encyclicához fényes illustratio az, a mi e hó 1-én Franczia-
országban történt. Fourmiesben a munkásnép tömege és 
a rend fentartására kiállí tott katonaság közt tett leges-
ségre került a dolog. Sem a polgári, sem a katonai hatóság 
közegei nem voltak képesek a vérengzést kikerülni, meg-
akadályozni. Ekkor , mintegy isteni sugallatra, megjelent 
a helybeli plébános és az ő segédei s a nép és a kato-
naság közé futva véget vetettek a nagy arányúvá válni 
kezdődő vérengzésnek. Nép és katonaság megszűntek 
egymást gyilkolni, mert megjelent a mindeneket kibékitő 
egyház méltó szolgája, mint az Isten angyala, és szent 
lett a béke. 

—• ÂSpanyolországban nagy haladást tesz a köztár-
sasági párt . Május 10-én voltak fele részben a községi 
képviselő választások. Hivatalos adatok szerint az ered-
mény a következő: nagy városokban: 1. monarchista, 
conservativ, monarchista-liberalis 390, 2. republikánus 
243 (!), 3. karlista 28, 4. pártonkivüliek 17, 5. socialista 
1.; falvakban: 1. monarchista 2753, 2. republikánus 834, 
*. karlista ?10, 4. független 169. Ha ez igy megy, mint-
bogy Portugál iában már a köztársaság érdekében láza-
dás történt , nem múlik el egy generáczió és a négy, 

illetve 5 latin eredetű nyelven beszélő országban, Fran-
czia-, Spanyol-, Olaszországban, Portugál iában és Bel-
giumban — köztársaság lesz az államforma. Az egyház 
egy kormányformától sem fél, valamennyit tiszteli, ha 
viszont ő is jogtisztelő, akár monarchia, akár köztársa-
ság legyen. 

— Ha oly rettentően szomorú nem volna a dolog — 
azt mondanók a protestántizmusnak, hogy gratulálunk a 
haladáshoz, melyet ősi hazájában, Németországban — az 
elkereszténytelendés u t j á n tet t és tesz. A prot. „Kirchliche 
Correspondenz" ezidei 8. sz. ezt olvassuk: nIdőjel. Porosz-
ország evangelikus egyházában az 1889-ben született 
545.329 gyermek közöl 30,165 evangélikus szülőktől 
született gyermek maradt kereszteletlen. 122,961 házaspár 
közöl 10,728 pár utasí tot ta vissza az egyházi esketést. 
Hogy ezek a számadások a nagy városokban még kedve-
zőtlenebbek. az magától érthető. Igy Berlinben 100 gyer-
mek közöl csak valamivel több mint 86 gyermek részesül 
keresztségben, 100 házaspár közöl pedig csak 64 esked-
teti magát egyházilag." Mit mond ezekre az adatokra a 
magyar protestántizmus ? ! Kíváncsiak vagyunk arra a 
prot . zsinatra is ! 

— Vilmos német császár és vele az egész hitbuzgó 
német protestantizmus rettenetesen zúgolódik, hogy egy-
szerre két német protestáns királyi hgnő készül elhagyni 
a protestáns vallást és áttérni a schismatikus egyházba, 
köztük maga a német császár nővére, Zsófia, a görög 
trónörökös neje. Ezek a jó fejedelmi urak és úrnők iga-
zán furcsán is bánnak ám azzal a keresztény vallással. 
Vál tozta t ják mint a divatot. E fejedelmi felületesség a 
vallás-változtatásban eszünkbe ju t ta t egy anekdotát , me-
lyet valahol Zsigmond német császárról olvastunk, a ki 
nálunk is mint király ismeretes végtelen hosszú uralkodá-
sáról. A konstanczi zsinat alkalmával tar tot t birodalmi gyű-
lésben a császár erélyesen kimondotta, hogy az u. n. 
nyugati schismát meg kell szüntetni, „ut haec nefanda 
schisma cradicetur." E r re egy philologus közbekiál to t ta : 
„schisma est generis neutrius." Mire Zsigmond császár 
haragosan igy vágot t vissza: „Ego sum rex Romanus et 
super grammaticam." Európa fejedelmei is, kivált a pro-
testánsok és a schismatikusok, magukat vallásfölötti lé-
nyeknek t a r t ják , a kiknek a kezébe az egyház eszköz 
gyanánt van átadva dynasztikus és egyéb czélok elérésére. 
A protestáns fejedelmek találmánya a „cuius regio, illius 
religio" elve. 

— Már a külföldi lapokban is kering a hir, hogy 
Magyarország hgprimásainak jövedelme ezentúl de iure 
is 12 000 f r t ta l lesz kevesebb mint ezelőtt. A pisetum-
vitában, mely t. olvasóink előtt ismeretes, a király állí-
tólag a pisetarius czim és az e czimeu járó 12,000 f r t 
törlése mellett határozott . Ugy tudjuk, hogy ez a 12,000 
f r t a prímást az utóbbi időben tulajdonképpen nem is 
azért illette meg, mert a pénzverés felügyelésében részt 
vett, hanem oly királyi resolutio alapján, mely a prímást 
a tényleges felügyelettel já ró jövedelem elesésétől kívánta 
megóvni. Tehá t az kárpótlás akart lenni. Miért érkezett 
volna el a primási jövedelmek csorbításának az ideje 
éppen most. sede vacante, nem tudjuk, akárhogy keressük. 

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

Budapest. 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'? 
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TABTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A pécsi székesegyház kápolnáinak theologiája fali festményekben. — Sanctissimi Domini 
Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII. Litterae Encyclicae de Conditione Opificvm. — Egyházi Tudósítás: B u d a p e s t : Gróf 
Apponyi Albert legújabb államférfiúi tette és nyilatkozata. — Irodalom : Fragmentum Apologeticum De criterio interno positivo divinae 

originis christianae religionis. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI. , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

A pécsi székesegyház kápolnáinak theolo-
giája fali festményekben. 

(Vége). 

IV. Mária Magyarország Védasszonyának ká-
polnája az észak-nyugati torony mellett . 

A Regnum Mariannm nemzetének kiváltsága 
a lorettoi letenyében imádkozhatni : Mária, Ma-
gyarország oltalmazója könyörögj ére t tünk ! A 
magyar katholikusok e kivál tságának megöröki-
tése e kápolna, mely falfestményeiben ezen alap-
gondolatot tükrözi vissza: Mária, Magyarország 
Védasszonya fel tüntetve a magyar nemzet tör-
ténelméből vet t azon eseményekben, melyekben 
Máriának a magyar nemzet iránt tanúsított véd-
asszonyi szereplése nyilvánvalóvá lett. 

A) Ezen kápolna festményeinek tárgyai a 
keleti, déli és nyugati falakon díszfestészetileg 
alkalmazott galériák há t te rében játszódnak le 
olyképpen, hogy a keleti falon kiindulva, a délin 
folytatva, a nyugatin bevégződve egy vonalban 
haladnak a galériák; a keletin és nyugat in egy-
egy, a délin pedig három galériával; minden 
egyes galéria pedig oszlopokon nyugvó félkörű 
román ivekkel három fülkére van felosztva; a 
keleti és nyugati falak ezen hármas galériái 
fölötjjt pedig a félkörű boltivezetnek megfelelően 
még egy félkörű nagy galéria van alkalmazva, 
mely a keleti falon szintén oszlopokon nyugvó 
kisebb félkörű román ivekkel öt fülkére van 
osztva. 

Ezen öt fülkére osztott felső galéria középső 
fülkéjében van : 

1. A Patrona Hungáriáé, Magyarország Véd-
asszonyát ábrázoló kép a szokásos és általán 

elfogadott régi felfogás szerént. Mária kék pa-
lást tal , kar ján a kisded Jézussal, dicssugároktól 
körülragyogva ül királyi t rónon, fején a korona 
és jogar nélkül, mer t szt. István az első magyar 
király ezt az alant i képen éppen imént lesz neki 
felajánlandó. Mellette két oldalt az ország oltal-
máér t esdekelve állanak a szüzesség liliomai, 
szűz szent Imre herczeg, a magyar szentek zsen-
géje a jobbfelől levő fülkében, szűz szent Margit, 
apácza, IV. Béla király leánya a balfelől levő 
fülkében. A két szélső fülkében angyalok kö-
nyörögnek hódolva Magyarország oltalmáért . E 
kép a kápolna összes falfestményeinek közép-
pontját teszi. 

2. A fent i kép a la t t i hármas galériában 
azon esemény van fel tüntetve, a mikor szt. István 
első apostoli magyar király 1038. augusztus 
15-én, Nagyboldogasszony napján, halálos ágyá-
hoz hivatván országa főpapjai t és főembereit , 
szivökre köt i az ország sorsát és hogy a földi-
nél hatalmasabb támaszt nyerjen, az Isten any-
jának oltalmába ajánlja a magyar korona jelképé-
ben a magyar nemzetet. A galéria há t te ré t drága 
szőnyeg képezi, melynek felső részén végig ha-
ladó szalagon Mária életéből vet t je lenetek van-
nak apró képecskékben szőnyegszerüen feltün-
tetve. -A galéria középső fülkéjében teljes fel-
szereléssel feláll í tott ol tár előtt térdel szent 
István, esdeklőleg a fe le t te lévő kép védasszo-
nyára tekintve, neki jobb kezével a szent koro-
ná t fe la jánl ja ; a mely ünnepélyes cselekményt 
részint állva, részint térdelve meghatottsággal 
nézik jobbfelől a főpapok, főnemesek, főúri höl-
gyek, balfelől pedig a népet képviselő férfiak, 
asszonyok és gyermekek csoportjai. A kép alat t , 
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mely az oltár fölöt t áll, ezen fe l i ra t ér telmezi 
az e s e m é n y t : „Huvgarorum apostolus Dei genitri-
cem Hungáriáé Patronam instituit." 

3. A déli fal első galer iá j a, az ol tár tól szá-
mitva, a veszprémi szt. György t e m p l o m á t ábrá-
zolja, hová Imre herczeg egy szolga kísére tében 
éjnek idején men t á j t a tos ságá t végzendő. I t t 
vaki tó fényességben megjelenik neki a szűz Anya 
Mária, jobb jában lilliomszálat t a r tva , ölében a 
kisded Jézussal és az e lő t te té rdre hullva esengő 
szt. Imre kérésére, hogy je lentené ki neki, mi 
legkevesebb neki, imigyen szól: „A lélek és tes t 
sértet len szüzességét kivánom tő led ; ezt a jánld 
fel Is tennek." Mire szt. Imre minden habozás 
nélköl örök szüzességi fogadalmát tesz, és a szűz 
Anya lábai elé teszi le a királyi koronát , mely 
je lenetnek egyedüli t a n u j a volt az ő szolgája, 
ki bámulva áll a há t t é rben . Éppen ezen módon 
je lent i meg a kép ezen tö r t éne te t . Szűz szent 
Imre herczeg e fogadalma á l ta l nemcsak az ön-
megtagadás hős t e t t é t , hanem min t t rónörökös 
és a ty j a halála u t án király, a t rón következést 
a maga részéről megakasz tván , a család t rón-
utódlásáról való lemondás áldozatát hozta, s az 
országot, halála esetére, hahogy a ty j á t túléli 
vala, t rónvil longások veszélyébe keverte, a mely 
t rónvi l longás tényleg már a ty j a halála u tán is 
az országot marczangol ta . Ekkora áldozat ál tal 
a szűz Anya kedvét nemcsak ő maga megnyerte , 
hanem Mária mia t t a nemzeté t is kedvébe fo-
gad ta ; e ténye által szt. Imre a bold, szűz Máriát 
mintegy az ő a ty ja által neki fe la ján l t ország-
védői tiszt elvál lalására előre haj landóvá t e t t e , 
s Mária már a szt. I s tván u t án i t rónvil longásból 
komolyabb megrázkódta tás nélkül az országot 
kivezette. Ezen eszmét fejezi ki a kép fe l i ra ta : 
„ Voto p>erpetuae virginitatis gratiam Deiparae V. 
genti conciliate 

4. A következő galéria szt László király 
átkelését tünteti elő a Dráván, midőn seregével 
Horvátországba megy, mer t Zvonimir Horvát -
ország kirá lyának özvegyét, I lonát , az ő húgát , 
némely hata lmaskodó horvá t főurak háborgat -
t á k ; szent László, ki minden vál la latát a bold. 
Szűzhöz in téze t t fohászkodással kezdette, s Mária 
képével diszitet t hadi lobogók a la t t szokott in-
dulni a csatákra, a zendülést szerencsésen elfoj-
t o t t a és Horvátországot társországul Magyar-
országhoz csatolta. A mely nagy poli t ikai tény 
nemcsak országos jelentőségénél fogva bir suly-
lyal, hanem a pécsi egyházmegyére nézve azon 

kiváló érdekkel van egyesitve, miszerint ezen 
vál la la tára szt. László a pécsi egyházmegyén 
m e n t keresztül és Vaskánál , a pécsi megye 
maiglan fennálló vaskai apá t ságában megőrzöt t 
emlékű helységnél kel t á t a Dráván. A kép elő-
ál l í tása szerint a Dráva kompjá t a révészek 
rudja ik erőfeszítésével a magyar par thoz igazít-
j á k ; a pánczélba öl tözött szt. László daliás a lakja 
jobb kezével a kompra muta tva , arczával a mö-
gö t t e álló seregének intve, hogy : U tánam ! a 
k o m p r a szállni készül, ka rd j ának marko la t j án 
az olvasó, hadi zászlóinak egyikén a Patrona 
Hungáriáé képe elárulja , hogy e nagy actióra is 
Mária o l ta lma a la t t indult . A kép a l a t t e fel i rat 
o lvasható: „Dravum ad Vaskam trajicit et Croa-
tiam Hungáriáé sociat.u 

5. A t a t á r j á r á s borzalmai közt Dalmátor-
szágba menekülő j ámbor királyi pár, a nagy 
Máriatisztelő IV. Béla és a királyasszony Mária 
fogada lmat tesznek, hogy a gyermeket , ki t éppen 
akkor a királyasszony méhében hordozott , Is ten 
és a szűz Anya szolgálatára szentelik, ha hogy 
az Is ten kedvez életöknek. s a t a tá rok az ő 
életök kára nélkül t aka rodnak ki az országból. 
A gyermek Klisszában (1242.) megszületvén, a 
szt. keresztségben Margit nevet nyert . Csodála-
tos ; meghal Oktai főkán, halá lának hirére az 
öröködést igénylő Batu kán másfél évi kalando-
zás u tán kivezeti vad csordáit az országból. Ma-
gyarország védasszonyának ol talma az ország 
fe le t t szembetűnő. Margit 3 éves korában a 
veszprémi domonkos apáczák zárdájába adatik, 
öt éves korában beöltözködik, 10 éves korában 
több tá rsával az a ty j a IV. Béla ál tal ép í te t t és 
a bold. Szűz t iszteletére szentelt nyulakszigeti 
zárdába vitet ik, melynek romjai a Budapest 
fölöt t i Margitszigeten mind máig l á tha tók ; a 
hová Margitnak a lelkiekben vezéreül Humber t , 
a domonkosok général isa meghivat ik. A kép 
Margitnak ez uj zárdába való bevezetését ábrá-
zolja : a k ikö tö t t hajóból pa t r a száll a kíséret, 
deszkán maga előt t vezeti a királyasszony kis 
apácza leányát Margi to t ; vár ják az érkezőket 
H u m b e r t rendfőnök és apáczák ; a távolban a 
zárdatemplom magaslik ki. A kép a la t t e fel irat 
á l l : „Pro regni incolumitate Patronae Hung, di-
cata claustro datier." 

6. A nyugat i fal alsó galériája tábori misét 
állit szemeink elé. Hunyady János (1456) Nán-
dorfehérvár t a török túlnyomó ha ta lma ellen 
csekély erővel megvédelmezi. A támadók tulsu-
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lyu ereje ellen a gyönge magyar véderőnek a 
győzelemre kevés reménye volt . Kapisztrán szent 
János fe lk iá l tása : „lm a veszedelem küszöbön, 
és nincs, a ki segi tsen!" eléggé m u t a t j a a köz-
meggyőződést, hogy e nehéz pi l lanatokban fen -
sőbb segélyre volt szükség. Azért Hunyady János, 
a szentség hirében elhal t nagy magyar , m i n t 
szokta, most is az ország védasszonyának oltal-
m á é r t esedezik. A vár me l l e t t szabad ég a l a t t 
Kap. szt. János könyürgésül o l ta lomér t tábor i 
misét t a r t ; a hatásos kép éppen az u r fe lmuta -
t á s t ábrázolja, egy öreg szerzetes minis t rá l , éppen 
csenget; a misézővel szemközt az o l tá r előtt 
egyik kezével az o l tá r ra támaszkodva térdel 
Car javai bibornok, pápai követ , mel le t te gon-
dokba merül ten tábor i köpenyben Hunyady János 
fővezér, u t ána té rde ikre omolva a sereg lándzsa 
erdővel, hadi lobogóikon a Patrona Hungáriáé 
képeivel . A mely könyörgésnek a nándorfehér-
vár i dicső győzelem le t t eredménye. A kép a la t t 
a fent ieket magában foglalja a f e l i r a t : „Ante 
victoriam ad Taurunum opem Divae Patronae 
implorant" 

7. Az ezen kép fölöt t i galér iában vona tko-
zásban a Nagyboldogasszony napjára , mikor az 
átellenes kép szerént Mária Magyarország Véd-
asszonyává a v a t t a t o t t , Mária megkoronáztatása 
van ábrázolva. Királyi t rónusán a maga jobbjá ra 
ü l te t i Jézus szűz any já t Máriá t és sa já t kezével 
teszi fejére a dicsőség ko roná já t ; két oldalt 
lebegő angyalok veszik őket körül. A t rón zsá-
molyánál két angyal két felől földig borulva 
m u t a t j a be nekik hódolatát . 

B) A kápolna északi fa lán az ablakok mel-
l e t t álló a lakokban keletről nyuga t r a haladó 
i rányban ábrázolva v a n n a k : 1. Szt. Márton, tu -
roni püspök; 2. Szt. György vér tanú. E két 
szentnek képeivel voltak ékesítve azon zászlók, 
melyek a la t t szt. I s tván k i rá ly a Kupa lázadás 
elfoj tására indult , ezen szentekhez fo lyamodot t 
a szent k i rá ly és ezek o l ta lma a l a t t ve r te is le 
a pár tü tőke t . 3. Szt. Lajos, toulousei püspök, Y. 
Is tván magyar király leányának Máriának és 
II . Karoly, Sieilia k i rá lyának fia szül. 1274-dik 
évben; 4. Szt. Kinga (Cunegunda) szűz, IV. Béla 
király leánya. E k é t utóbbi, m in t magyar vérből 
való szentek le t tek e kiválóan hazafias felfogású 
kápolna képsorozatába felvéve; 5. Szt. András 
apostol, eleink a szi t tyák megtér i tő je ; 6. Szent 
Anna, a bold, szűz Mária édes anyja . 

C) A tetőzet a la t t i á tkötő ivezetek al ján 

a lka lmazot t symbolika virág- és jelvényes nyelven 
bibliai eszmekörben mozog. Alapgondolata: Mária 
részvétele Jézus megváltói müvében, f e l tün te tve a 
rózsafüzér t i t ka i r a való vonatkozásban. Minden 
egyes ivezeten ál landóan visszatérő liliomfüzér 
vonul végig Mária anyasága daczára is sér te t -
lenül m a r a d t szüzességének jelzésére; e l i l iom-
füzérek az ivezetek a l j án a lka lmazot t vázákból 
indulnak ki és az ivezetekre hármasáva l alkal-
m a z o t t medaillonok á l t a l vannak részeikre osztva; 
minden egyes vázán van egy rózsa, melyhez 
fűzve három rózsabimbó csüng le a végén kereszt-
t e l ; a váza rózsájából ki indulva az ivezetek 
szélén, a l i l iomfüzérekkel párhuzamosan, a rany 
falon egész az ivezetek közép medail lonáig, kör-
ben haladólag önmagába visszatérve rózsabim-
bókból és kinyílott rózsákból, minden tíz rózsa-
bimbó („Ave Maria") u tán egy kinyílott rózsával 
( „Pa te r noster") , ötször ismétlődve, f u t körü l a 
rózsafüzér, valóságos olvasó, ugy, hogy minden 
ivezeten ké t olvasó fordul e lő ; az első ivezeten 
az örvendetes, a másodikon a fájdalmas, a har-
madikon a dicsőséges. A rózsafüzér t i t k a i n a k 
ér te lméhez képest a medail lonokban odavágó 
jelvények segi tenek a t i t kos ér te lmű beszéd tova-
szövéséhez. Lássuk ezt részleteiben. 

1. Az első ivezeten a li l iomfüzér olajágakkal 
van közbe szúrva, az olvasó bimbói és rózsái 
rózsaszínben t a r tva . A középső medai l lonban 
emblemakén t , két kígyó összefonva, az egyik 
szá jában almával, a másik szétzúzott fe j je l ; a 
ké t mellső médail lon egyikében rubus ardeus, a 
más ikában virga Aaronis. E virág- és je lvény-
nyelv az örvendetes olvasó t i tka i ró l beszél. A 
Szentlélek ereje á l ta l csodálatosan méhébe fo-
gad ta és szüzességének csorbulása nélkül e vi-
lágra szülte Mária az Is ten fiát, ki a paradicsomi 
kigyó fe jé t szétzúzta, s nagy öröme le t t az 
emberi nemnek, m e r t békességet szerezni j ö t t 
I s ten és emberek közt. 

2. A második ivezeten a l i l iomfüzér tövisekkel 
van közbe szőve, az olvasó bimbói és rózsái lila-
színben t a r tva . A középső medai l lonban hét tőrrel 
átdöfött szív van alkalmazva, a mellső medail lo-
nok egyikében hold (pulchra, u t luna), a mási-
kában nap (electa, u t sol) fénylő sugarakkal . E 
t i tkos ér te lmű beszéd a fájdalmas olvasó t i t ka i t 
hozza emlékezetünkbe. Bűne inknek vál tsága az 
Is ten fiának keserves kínszenvedése vol t ; e szen-
vedést Mária is k iá l lo t ta , szivét a fá jda lmak hét 
élű tőre j á r t a át. 

51* 
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3. A harmadik ivezet l i l iomfüzére czedrus-
galy okkal, a diadal jelvényeivel van diszitve, az 
olvasó bimbói és rózsái bíborpiros szinben ta r tva . 
A középső medail lonban Mária monogrammja 
koronával, a mellső medail lonok egyikében porta 
coeli, a másikában Stella maris. Mely virág- és 
jelvény-nyelv a dicsőséges olvasó t i tka i t adum-
brálja. Krisztus fe l támadt , Aty jának dicsőségébe 
vissza a mennyekbe ment , hová szent any já t is 
tes tes tül- le lkestül felvet te és o t t a dicsőség 
koroná jáva l megkoronázta , ki az emberiség-
nek vándorlásában u tmu ta tó j a , a mennyország 
a j t a j a le t t . 

* 

H á t r a volna még a fes tmények müértékét 
szóba hozni. E t ek in te tben ugyan Í té le te t mon-
dani, i l le tékességünk körén kivül esik, mégis nem 
laikus vélemény, hanem egyéb tekin té lyek közt, 
utolsó és legnagyobb müvének dicsősége előtt, 
az örök dicsőség hónába t é r t Schmidt Fr igyes 
nyi la tkozata inak viszhangjaként megszóla l ta t juk 
az igazság szavát, hogy e kápolnák müfes tményei 
a művészi készültség és bevégzet tség remek ter-
mékei , mél tóan sorakozók a fő templom e nem-
beli remekeinek cyclusaihoz. 

E nyi la tkoza tok visszhangjául annál szive-
sebben vállalkozunk, mivel e fes tmények Lötz 
Károly és Székely Ber ta lan hazánkfiainak európai 
szinvonalu művészeté t hirdetik. 

A „Corpus Christ i" és Jézus Szive" kápol-
ná inak fes tményei ugyanis Lötz Károly, a „Mór" 
és „Mária Magyarország Védasszonya" kápol-
ná inak fes tményei pedig Székely Ber ta lan ih le te t t 
ecsetjei alól kerül tek ki. 

Lötz Károly fegyelmezet t szinezése daczára 
az egyhangúságtól m e n t fes tményeiben a com-
positio u to lérhete t len szabályossága a könnyedség, 
keresetlenség jó tékony hatásával hagy a szem-
lélő lelkében mély n y o m o k a t ; Székely Ber ta lan 
tá rgya iná l fogva élénkebb szinezése mel le t t is a 
művészi nyugodtság ká ra nélkül a lko to t t fest-
ményeiben a bonyolul tabb helyzetekben is elta-
lá l t alakitás, minden izében mélységes tö r t éne lmi 
tanulmány, a costume-ismének r i t ka érvényesí-
tése, mindvégig hazafias lelkesedés ömlik el, mely 
a Patrona Hungáriáé kivitelében, min tha érezte 
volna, hogy i t t a magyarok Nagyasszonyának 
ily felfogásban első emlékkápolnájáról van szó. 
a hazafias ihlet tség magasságába emelkedik, 
gyúj t , magával ragad. 

Mindket te jök festményei , amin t falfestmé-
nyeknél kell, a falhoz simulok, az architectonicus 
szempontoknak szorosan hódolók. 

A diszi tményi festészetet és symbolikáját 
Bamberger G-usztáv intézte, ki bámulandó szin-
érzékével és fényes tehetségeivel az ornamenta l i s 
festészet mesterévé t e t t e magát , a székesegyházi 
káp ta lan i szekrestye első kísérletül csakis nemes 
ambit ióból elvállalt figurális festményeivel máris 
h i v a t o t t művész r ang j á r a küzdöt te fel magá t ; a 
művészet t e rén jövő vár rá. 

Mind a négy kápolnához a képsorozatok 
t á rgya i t az érvényesí tendő felfogás jelzésével, 
nemkülönben a symbol ikában kifejezésre hozandó 
gondola t - lánczola tok te rveze te i t és kiviteli for-
mái t , emblemái t maga a res taura ló püspök szol-
gá l t a t t a . 

Legyen azért neki emia t t is, de ál talában, 
mivelhogy e nagy mű létesí tésének gondja i t ma-
gára vet te , maga az Isten, kinek dicsőségére 
fényes haj lékot készített , bőséges j u t a l m a ; a 
je len nemzedék elismerése pedig mindezért és a 
magyar nemzet i hazafiságnak a vallás t i tka i 
közé t ö r t é n t fe lmagasztos i tásáér t legyen a késő 
pá r t a t l an u tókor há lá jának első kezdete. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 
Dl VIN A PROVIDENTIA 

P A P A E X I I I . 
L I T T E R A E ENCYCLICAE 

DE CONDITIONE OPIFICVM 

( Continuatio). 

II. 
Denique nec satis habet Ecclesiam viain invenien-

dae curationis ostendere, sed admovet sua manu medici-
nám. Nam tota in eo est ut ad disciplinam doctrinamque 
suam excolat homines atque instituât: cuius doctriuae 
saluberrimos rivos, Episcoporum et Cleri opera, quam 
latissime potest, curat deducendos. Deinde pervadere in 
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animos niti tur flectereque voluntat is , ut divinorum di-
sciplina praeceptorum regi se gubernar ique pat iantur . 
Atque in hac parte, quae princeps est ac permagni mo-
menti, quia summa uti l i tatum caussaque tota in ipsa 
consistit, Ecclesia quidem una potest maxime. Quibus 
enim instrumentis ad permovendos animos uti tur , ea sibi 
hanc ipsam ob caussam tradita a Iesu Christo sunt, vir-
tu temque habent divinitus insitam. Istiusmodi instrumenta 
sola sunt, quae cordis at t ingere penetrales sinus apte 
queant, hominemque adducere ut obedientem se praebeat 
officio, motus animi appetentis regat , Deum et proximos 
<;aritate diligat singular! ac summa, omniaque animose 
perrumpat , quae virtutis impediunt cursum. — Satis est 
in hoc genere exempla veterum paulisper cogitatione 
repetere. Res et facta commemoramus, quae dubitationem 
nullam habent : scilicet civilem hominum communitatem 
funditus esse institutis christianis renovatam : huiusce vir-
tu t e renovationis ad meliora promotum genus humánum, 
immo revocatum ab interitu ad vitam, auc tumque per-
fectione tanta, ut nec exti teri t ulla antea, nec sit in 
omnes conséquentes aetates fu tura maior. Denique Iesum 
Christum horum esse beneficiorum principium eumdem 
et finem : ut ab eo profecta, sie ad eum omnia referenda. 
Nimirum accepta Evangelii luce, cum incarnationis Yerbi 
hominumque redemptionis grande mysterium orbis terra-
rum didicisset, vita Iesu Christi Dei et hominis pervasit 
civitates, eiusque fide et praeeeptis et legibus totas im-
buit. Quare si societati generis humani medendum est, 
revocatio vitae ins t i tu torumque christ ianorum sola mede-
bi tur . De societatibus enim dilabentibus illud rectissime 
praeeipitur, revocari ad origines suas, cum restitui volunt, 
oportere. Haec enim omnium consociationum perfectio 
est, de eo laborare idque assequi, cuius grat ia institutae 
sun t : ita ut motus actusque sociales eadem caussa pariat, 
quae peperi t societatem. Quamobrem declinare ab insti-
tuto, corruptio es t : ad insti tutum redire, sanatio. Verissi-
meque id quemadmodum de toto reipublicae corpore, 
eodem modo de illo ordine civium dieimus, qui vitam 
sustentant opere, quae est longe maxima mult i tudo. 

Nec tarnen putandum, in colendis animis totas esse 
Ecclesiae curas ita defixas, u t ea negligat quae ad vitam 
pert inent mortalem ac terrenam. — De proletariis nomi-
natim vult et contendit u t emergant e miserrimo statu 
for tunamque meliorem adipiscantur. Atque in id confert 
hoc ipso operam non mediocrem, quod vocat et instituit 
homines ad virtutem. Mores enim christiani, ubi serven-
tur integri, partem aliquam prosperitatis sua sponte 
par iunt rebus externis, quia conciliant principium ac lon-
tem omnium bonorum Deum : coercent geminas vitae 
pestes, quae nimium saepe hominem efficiunt in ipsa 
opum í bundantia miserum, rerum appetent iam nimiam et 
voluptatum sitim : x ) contenti denique cultu victuque frugi, 
vectigal parsimonia supplent, proeul a vitiis, quae non 
modo exiguas pecunias, sed maximas etiam copias exhau-
riunt, et lauta patr imonia dissipant. Sed praeterea, ut 
bene habeant proletarii, recta providet, instituendis foven-
disque rebus, quas ad sublevandam eorum inopiam intel-
ligat conducibiles. Quin in hoc etiam genere beneficiorum 

V Radix omnium malorum est cupiditas. I. Tim. VI. 10. 

ita semper excelluit, ut ab ipsis inimicis praedicatione 
efferatur. Ea vis erat apud vetustissimos christianos cari-
tatis mutuae, u t persaepe sua se re privarent , opitulandi 
caussa, divitiores : quamobrem neque... quisquam egens 
erat inter Mos.x) Diaconis, in id nominatim ordine insti-
tuto, datum ab Apostolis negotium, ut quotidianae bene-
ficentiae exercerent rnunia : ac Paulus Apostolus, etsi 
sollicitudine districtus omnium Ecclesiarum, nihilominus 
dare se in laboriosa it inera non dubitavit, quo ad tenuio-
res christianos stipem praesens afferret . Cuius generis 
pecunias, a christianis in unoquoque conventu ultro col-
latas, deposita pietatis nuneupat Tertull ianas, quod scili-
cet insumerentur egenis alendis humandisque, et pueris, 
ac puellis re ac parentibus destitutis, inque domesticis 
senibus, item naufragis.2) — Hinc sensim illud extitit 
Patr imonium, quod religiosâ eure tamquam rem família-
rém indigentium Ecclesia custodivit. Immo vero subsidia 
miserae plebi, remissâ rogandi verecundiâ, comparavit . 
Nam et locupletium et indigentium communis parens, 
excitatâ ubique ad excellentem magnitudinem caritate, 
collegia condidit sodalium religiosorum, aliaque utiliter 
permulta instituit, quibus opem ferentibus, genus miseria-
rum prope nullum esset, quod solatio careret. Hodie 
quidem multi, quod eodem modo fecere olim ethnici, ad 
arguendam t ransgrediuntur Ecclesiam huius etiam tarn 
egregiae caritatis : cuius in locum subrogare visum est 
const i tutam legibus publicis beneficientiam. Sed quae 
christ ianam caritatem suppléant , totam se ad aliénas por-
r igentem utilitates, artes humanae nullae reperientur . 
Ecclesiae solius est illa virtus, quia nisi a sacratissimo 
Iesu Christi corde ducitur, nulla est uspiam : vagatur 
autem a Christo longius, quicumque ab Ecclesia discesserit. 

At vero non potest esse dubium quin, ad id quod 
est proposi tum, ea quoque, quae in hominum potestate 
sunt, adiuraenta requirantur . Omnino omnes, ad quos 
caussa pert inet , eodem intendant idemque laborent pro 
ra ta par te necesse est. Quod habet quamdam cum modé-
ratrice mundi providentia similitudinem : fere enim vide-
mus re rum exitus a quibus caussis pendent, ex earum 
omnium conspiratione procedere. 

Iamvero quota pars remedii a republica expectanda 
sit, praes ta t exquirere. — Rempublicam hoc loco intelli-
gimus non quali populus ut i tur unus vel alter, sed 
qualem et vult recta ratio naturae congruens, et probant 
divinae documenta sapientiae, quae Nos ipsi nominatim 
in litteris Encyclicis de civitatum constitutione Christiana 
explicavimus. I taque per quos civitas regitur, pr imum 
conferre operam generat im atque universe debent totâ 
rat ione legum atque inst i tutorum, scilicet efficiendo ut ex 
ipsa conformatione atque administratione reipublicae ultro 
prosperitas""tam communitatis quam privatorum efflorescat. 
Id est enim civilis prudent iae munus, propr iumque eorum, 
qui praesunt, officium. Nunc vero ilia maxime efficiunt 
prospéras civitates ; morum probitas, recte atque ordine 
consti tutae familiae, custodia religionis ac iustitiae, one-
rum publicoruui cum moderata irrogatio, tum aequa 
parti t io, incrementa ar t ium et mercaturae, florens agrorum 
cultura, et si qua sunt alia generis eiusdem, quae quo 

!) Act. IY. 84. 2) Apol. II. XXXIX. 
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maiore studio provehuiitur, eo melius sunt victuri cives 
et beatius. — Harum igitur virtute rerum in potestate 
rectorum civitatis est, ut ceteris prodesse ordinibus, sie 
et proletariorum conditionem iuvare plurimum : idque 
iure suo optimo, neque ulla cum importunitat is suspicione : 
debet enim respublica ex lege muneris sui in commune 
consulere. Quo autem commodorum copia provenerit ex 
hac generali Providentia maior, eo minus oportebit alias 
ad opificum salutem experiri vias. 

Sed illud praeterea considerandum, quod rem altius 
attingit , unam civitatis esse rationem, communem sum-
morum atque infimorum. Sunt nimirum proletari i pari 
iure cum locupletibus natura cives, hoc est partes verae 
vitamque viventes, unde constat, interiectis familiis, corpus 
reipublicae : ut ne illud adiungatur, in omni urbe eos 
esse numero longe maximo. Cum igitur illud sit perab-
surdum, parti civium consulere, par tem negligere, con-
sequitur, in salute commodisque ordinis proletariorum 
tuendis curas débitas collocari publice oportere : ni fiat, 
violatum iri iustitiam, suum cuique tr ibuere praeeipientem. 
Qua de re sapienter S. Thomas : sicut pars et totum 
quodammodo sunt idem, ita id, quod est totius, quodam-
modo est partis.Proinde in offieiis non paucis neque 
levibus populo bene consulentium prineipum, illud in 
primis eminet, ut unumquemque civium ordinem aequabi-
liter tueantur , eâ nimirum, quae distributiva appellatur, 
iustitâ inviolate servanda. 

Quamvis autem cives universos, nemine excepto, 
conferre aliquid in summám bonorum communium necesse 
sit, quorum aliqua pars virilis sponte recidit in singulos, 
tarnen idem et ex aequo conferre nequaquam possunt. 
Qualescumque sint in imperii generibus vicissitudines, 
perpetua fu tura sunt ea in civium statu discrimina, sine 
quibus nec esse, nec cogitari societas ulla posset. Omnino 
necesse est quosdam reperiri, qui se reipublicae dedant, 
qui leges condant, qui ius dicant, denique quorum consilio 
atque auetori tate negotia urbana, res bellicae administren-
tur . Quorum virorum priores esse partes, eosque habendos 
in omni populo primarios, nemo non videt, propterea 
quod communi bono dant operam proxime atque excel-
lenti ratione. Contra vero qui in ar te aliqua exercentur, 
non eâ, qua illi, ratione nec iisdem muneribus prosunt 
civitati : sed tarnen plurimum et ipsi, quamquam minus 
directe, utilitati publicae inserviunt. Sane sociale bonum 
cum debeat esse eiusmodi, ut homines eius fiant adeptione 
meliores, est profecto in virtute praeeipue collocandum. 
Nihilominus ad bene constitutam civitatem suppeditatio 
quoque pertinet bonorum corporis atque externorum, 
quorum usus est necessarius ad actum virtutis. Iamvero 
his pariendis bonis est proletariorum maxime efficax ac 
necessarius labor, sive in agris artem atque manum, sive 
in officinis exerceant. Immo eorum in hoc genere vis est 
a tque officientia tanta, u t illud verissimum sit, non aliunde 
quam ex opificum labore gigni divitias civitatum. Iubet 
igitur aequitas, curam de proletario publice geri, ut ex 
eo, quod in communem affert utili tatem, pereipiat ipse 
aliquid, ut tectus, ut vestitus, ut salvus vitam tolerare 

») II—II. Quaest. LXI, a. I. ad 2. 
2) S. Thom., De reg. Princip. I, c. XV. 

minus aegre possit. Unde consequitur, favendum rebus 
omnibus esse quae conditioni opificum quoquo modo 
videantur profuturae . Quae cura tantum abest ut noceat 
cuiquam, ut potius profu tura sit universis, quia non esse 
omnibus modis eos miseros, a quibus tam necessaria bona 
proficiscuntur, prorsus interest reipublicae. 

Non civem, ut diximus, non familiam absorberi a 
republica rectum est : suam utrique facultatem agendi 
cum libertate permit tere aequum est, quantum incolumi 
bono communi et sine cuiusquam iniuria potest. Nih i l -
ominus eis, qui imperant , videndum ut communitatem 
eiusque partes tueantur . Communitatem quidem, quippe 
quam summae potestati conservandam natura commisit 
usque eo, ut publicae custodia salutis non modo suprema 
lex sed tota caussa sit ratioque principatus : partes vero t 

quia procurationem reipublicae non ad utilitatem eorum r 

quibus commissa est, sed ad eorum, qui commissi sunt, 
na tura pertinere, philosophia pariter ^t fides Christiana 
consentiunt. Cumque imperandi facultas proficiscatur a 
Deo, eiusque sit communicatio quaedam summi principa-
tus, gerenda ad exemplar est potestatis divinae, non mi-
nus rebus singulis quam universis cura paterna consulen-
tis. Si quid igi tur detrimenti allatum sit aut impendeat 
rebus communibus, aut singulorum ordinum rationibus, 
quod sanari aut prohiberi alia ratione non possit, obviam 
iri auetori tate publica necesse est. — Atqui interest sa-
lutis cum publicae, tum privatae pacatas esse res et 
compositas : item dirigi ad Dei iussa naturaeque prin-
cipia omnem convictus domestici disciplinant: observari 
et coli religionem : florere privat im ac publice mores 
in tegros : sanctam retineri iustitiam, nec alteros ab alteris 
impune violari : validos adolescere cives, iuvandae tutan-
daeque, si res postulet, civitati idoneos. Quamobrem si 
quando fiat, ut quippiam tu rba rum impendeat ob seces-
sionem opificum, aut intermissas ex composito operas : 
ut natural ia familiae nexa apud proletarios re laxentur : 
ut religio in opificibus violetur non satis impertiendo 
commodi ad officia pietatis : si periculum in officinis in-
tegritati morum ingruat a sexu promiscuo, aliisve perni-
ciosis invitamentis peccandi : aut opificum ordinem herilis 
ordo iniquis premat oneribus, vel alienis a persona ac 
dignitate humana conditionibus aifligat : si valetudini 
noceatur opere immodico, nec ad sexum aetatemve accom-
modate, his in caussis plane adhibenda, certos intra fines, 
vis et auctoritas legum. Quos fines eadem, quae legum 
poscit opem, caussa determinat : videlicet non plura susci-
pienda legibus nec ultra progrediendum, quam incommo-
dorum sanatio, vel periculi depulsio requirat . 

Iura quidem, in quocumque sint, sancte servanda 
sunt : atque u t suum singuli teneant, debet potestas 
publica providere, propulsandis atque ulciscendis iniuriis. 
Nisi quod in ipsis protegendis privatorum iuribus, praeei-
pue est infirmorum atque inopum habenda ratio. Siquidem 
natio divitum, suis septa praesidiis, minus eget tutelâ 
publicâ : miserum vulgus, nullis opibus suis tutum, in 
patrocinio reipublicae maxime nititur. Quocirca merce-
narios, cum in multitudinem egena numerentur, debet curâ 
providentiâque singulari complecti respublica. 

(Folytatjuk.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Budapest, jan. 2. Gróf Apponyi Albert legújabb 
államférfiúi tette és nyilatkozata, — értjük a képviselő-
ház mult szombati ülésében mondott nagyszabású beszé-
dét, — ismét megtette a szokott nagy hatást, és a mint 
e lángeszű államférfiunál ez már egy neme a sorsnak, a 
végzetnek, lassan bár, de biztosan meg fogja teremni gyü-
mölcseit, meg fogja érlelni eredményeit az országra és 
Apponyi Albert grófra magára nézve is egyaránt üdvö-
seket és dicsőségeseket. 

Apponyi Albert gróf beszédei, melyekre egy egész 
ország ßgyel, egy nemzet összes barátai és ellenségei 
lesnek, megérdemlik, hogy Magyarországban mindenki 
elolvassa. Ez a legutóbbi beszéde ezenfelül előttem érde-
mesnek látszott még arra is, hogy miatta valamennyi 
számbavehető budapesti napilapnak vezérczikkét vagy 
más alakú, róla szóló nyilatkozatát is sorban elolvassam. 

Igenis, olvastuk a „Pester Lloyd"-ot, a P . Naplót, 
a Nemzetet, az Egyetértést, a Budapesti, Pesti és Nem-
zeti Hírlapokat, a Függetlenséget, a N. Pest. Journalt . 
A B. Tagblatt-ra nem voltunk kíváncsiak. Nos, mi a sok 
hirlapozásnak az eredménye ? 

Az, hogy midőn Apponyi Albert gróf beszédét ma-
gát elolvasván kezünkből letettük, tisztában voltunk az 
ügygyei, az ország helyzetével, a pártok viszonyaival, 
magával a nemes grófnak államférfiúi egyéniségével ; mi-
dőn pedig a lapokat végig olvasván az ott elmondottak 
végére eljutottunk, — chaos, végtelen felfordulás és ösz-
sze-visszazavarodás akart erőt venni gondolataink felett, 
és erőt is vett volna raj tunk, mint sok más jóhiszemű 
halandók ezrein, hogyha eszünkbe neiii ju t vala a szent-
irás által megőrzött egy igen józan elv mások megitélé-
sére nézve, t. i. „ipsum audite, aetatem habet," azaz hall-
juk mindig csak Apponyit magát önmagáról. 0 legjob-
ban tudja, mit gondol, mit érez, mit tesz és mit akar 
tenni, még azt is, hogy mit mond és miért mondja. 

Apponyi Albert gróf kétségkívül Magyarország leg-
nagyobb államférfiai közé lesz sorolandó. Útban van arra, 
hogy neve Széchenyi, Kossuth, Deák és Andrássyé 
mellett a maga sajátos jelentősségében foglaljon helyet. 
Nem igaz sem az, a mit több meggondolatlansággal, 
hogy ne mondjam hízelgéssel, mint igazsággal híveinek 
némely exaltáltjai mondanak, hogy például : e beszéde 
által s éppen csakis e legutóbbi beszéde által érte el 
államférfiúi reputácziójának zenithjét, „európai színvona-
lát ;" sem az nem igaz, a mit például az „Egyetér tés i -
ben nyilatkozó apró ellenfelei kiabáltak róla, hogy evvel 
a beszédével „Apponyi gróf elesett," elbukott. Az egyik 
felfogás <̂ >p oly vagy gyermekes vagy szenvedélytől su-
gallt, szándékosan rossz felfogás mint a másik. Állam-
férfiú, avval a nagy észszel, melylyel Isten gróf Apponyi 
Albertet megáldotta, a lelkesedésnek avval a zászlójával, 
melyet kezében tart, a tiszta, érdektelen és pártatlan 
hazaszeretetnek oly tiszteletet parancsoló elveivel, melyek 
diadalra juttatásának vezéréré őt a viszonyok és az em-
berek emelték fel, valamint még nem lehet fent befolyá-
sának, működésének, alkotásainak tetőpontján mind addig, 
mig a közhatalmat vagyis jobban mondva, annak vezeté-

sét, irányítását kezébe nem keríti : ugy nem is eshetik 
el az oppositió terén soha, mig lesz ember e hazában, a 
ki ebben az érdekhajhászó és sikerimádó korszakban a 
közjó önzetlen szolgálatát megbecsülni tudja. 

Rettenetes, majdnem sisyphusi munkát kell végezni 
Apponyi Albert grófnak. Tisztelik elveit, hódolnak poli-
tikai erkölcseinek, bámulva hallgatják a klasszikus világ-
irodalom színvonalán álló szónoklatait ; de ennyivel aztán 
meg is elégednek ; követni nem követik csak kevesen, a 
közjóért önzetlenül s mellékes érdekek hajhászása nélkül 
lelkesedő törekvésében, melylyel a magyar nemzet politikai 
erkölcseit oda akarja felemelni, hol az egészséges parla-
menti élet virágzik. Meddig fog e helyzet ta r tani ; meddig 
fogják Apponyi Albertnek, kit a magyar nemzet politikai 
szelleme vezérének avatott fel minden, a mi államférfiú 
alkotására hivatott tényező lehet, — meddig fogják neki 
ú t já t állni a hatalomra jutásban a hatalomért személyes 
hiúságból vagy mellékes érdekekből reszkedő pár temberek: 
az halandó ember lelke előtt kifürkészhetetlen psychologiai 
talány, melynek megoldását az időtől lehet várni, és az 
emberek jobb természetének történet-igazolta abból a 
sorsából lehet előre sejteni, melynél fogva előítéletek, 
megrögzött tévedések, különféle érzelmek által megméte-
lyezett törekvések egvideig, jóidéig lefoglalva tar that ják 
az ország hajójának kormánykerekeit, de el kell jönni az 
időnek, midőn az emberek jobb természete, az elvek kul-
tusza, a politikai erkölcsök nemes tisztasága, önzetlensége, 
elementáris erővel utat törve magának az akadályokon 
keresztül, diadalmasan elfoglalja megillető helyét az 
ország ügyeinek intézésében. 

Apponyi Albert gróf tehát sem el nem esett, sem 
alkotásra született államférfiúi hivatásának zenithjét még 
el nem érte. De azoknak sincs ám igazuk, kik, mint a 
„Pester Lloyd", a „Pesti Hirlap" és a „Pester Journal", 
Apponyi Albertnek mostani eljárását, melylyel a sokszor 
emlegetett „fusiót" a mostani kormánypárttal és helyzettel 
a szó teljes értelmében magától elrúgta és valóságosan 
felrúgta, — azt mondják, hogy ez egy államférfiuhoz 
nem illő „impraktikus" eljárás, az erkölcsi szemérmetes-
kedésnek látszata, szóval „érthetetlen" eljárás. Persze, hogy 
oly praktikus emberek előtt, kik mindenben először is 
a maguk tetszését és hasznát keresik, meg egyéb mellék-
czélokat, érthetetlen eljárás fog maradni, hogy valaki 
indignáczióval felrúgja a zsámolyt, melyet a viszonyok 
lába elé toltak, hogy rálépjen és elérje a miniszteri bár-
sony-széket. De a ki éppen arra vállalkozott, hogy nem-
zetét az ily kufár szellemtől lehetőleg megtisztítsa, annál 
az ily eljárás következetesség és hazafiúi kötelesség, 
melyért nem kér jutalmat senkitől, csak Istenétől és lelki-
ismeretétől — az igazi nagy ember és nemzet-vezér ! 

Gróf Apponyi Albert nagyon jól ismeri az embere-
ke t ; tudja, hogy őt az uralkodó érdek- és pártszellem 
előbb megtörni, sőt összetörni akarja, hogy aztán a maga 
képére és hasonlatosságára átgyúrván „fusio" utján ma-
gába beolvassza és elnyelje. A nemzet vezére nem olvadhat 
be abba a rendszerbe, melyet az ország politikai erköl-
cseinek regenerácziója érdekében krónikus betegségéből 
kigyógyitani akar. A nemzet vezérének várni kell, mig 

I az ő gyógyitása megteszi a hatást ; de azután ám neki is 
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szent kötelessége, mikor csakugyan elérkezik az ő ideje 
és a nemzet szivvel-lélekkel hajlandó átadni magát az ő 
vezetésének, — kiragadni a hatalmat a gyengék, lanyhák 
és hivatatlanok kezéből, és a puszta korrigálások, ellen-
állások és birálkodások teréről áttérni az alkotások gaz 
dagon termő mezejére. Ez, az alkotások mezeje, ez az 
államférfiak ambicziójának a netovábbja ; itt várja őket a 
dicsőségnek, a halhatatlanságnak legmagasabb foka, a 
politikával való foglalkozás igazi zenith-pontja. Es ezt 
Apponyi Albert gróf, — ne féltse őt senki, — jobban 
tudja mint bárki más. ? P 

IRODALOM. 
*** Fragmentum Apologeticum De critero interno 

positivo diviuae originis christianae religionis. Edi-
dit Dr Aug. Fischer-Colbrie, C. et R. Capellanus aulicas, 
Studior. Director in C. et R. sublim, presbyterorum 
educationis Instituto ad S. Augustinum Vindobonae. Cum 
permissione Illmi et Rmi D. Vicarii Capitularis Strigo-
niensis. Vindobonae, Strigonii. MDCCCXCI. 8-r. 76 lap 
Ara 50 kr. 

Szerző, a magyar klérus egyik disze, ki e müvében 
theologiai tudományával igazán művésziesen tud bánni, 
Simor János bibornok emlékének, benedictae memoriae 
optimi in Christo Patris et Praesulis ajánlotta e fényes 
értekezését, melylyel a bécsi tud. egyetem hittudományi 
karában dicsőséget aratott. 

V E G Y E S E K . 
— A lyoni hitterjesztő társulat (Oeuvre de la Pro-

pagation de la Foi) 1890-ben az egész világról kapott 
7,072,811 frankot 55 centimet; az előbbi évhez képest 
530,892 frankkal többet. Legtöbbet áldozott Franczia-
ország, t. i. 4,310,842 frankot. Utána következik Olasz-
ország 414,444 frankkal, Németország 388,662 frankkal, 
Belgium 388,200 frankkal, Elszász-Lotharingia (két egy-
házmegye) 358,251 f rankot , Nagy-Britannia 164,599 
frankot, Németalföld 118,719 frankot gyűjtöt t . A Courrier 
de Bruxelles azt mondja, hogy nem 7 hanem 17 millió 
is elkelne. 

— Az emberiség nagy jótevője, — Kneipp wöris-
hofeni plébános, f. hó 17-én érte el születésének 70-ik 
évfordulóját. Ez alkalomból nagy ünnepélyek voltak 
Wörishofenben. Legemlékezetesebb s eredményeiben is 
legmesszebb kihatónak Ígérkezik, hogy az orvosok, kik 
Kneipp vizgyógyitásának módját elfogadták (200 körül 
jár a számuk), egyesületet alakítanak a gyógymód ter-
jesztésére. Követelni fogja az egyesület, hogy a hydrothe-
rapia, különös tekintettel Kneipp gyógymódjára, az egye-
temeken tantárgygyá tétessék. 

— Concursus. Az erdélyi püspöki megye papnöven-
dékei közé felvétetni kivánó ifjakkal a nyilvános pályázati 
vizsgálat a püspöki székvárosban Károlyfehérvárt 1891. 
évi julius hó 4-ik napján fogja megtartatni. 

— Növendékpapok csődvizsgája. A veszprémi egy-
házmegye növendékpapjai sorába felvétetni óhajtó ifjak 
csődvizsgálata f. évi julius hó 2-án fog megtartatni. A 
csődvizsgálatra csak azok fognak bocsáttatni, a kik érett-
ségi bizonyitványnyal és keresztelő levéllel ellátva az 
egyházmegyei hivatalban ugyanazon hó 1-én jelentkeznek 
s az előzetes orvosi vizsgálaton egészséges testszervezettel 
biroknak bizonyulnak. 

— Apát-benedicálás. Vajda Ödön, a zircz-, pilisi-, 
pásztói- és szentgotthárdi czisterczi-rend kinevezett apát ja 
ő nagyságának benedicálása, irja „V. Közi.", junius hó 
8—9-én a veszprémi székesegyházban fog végbemenni. 
Az ünnepélyes szertartást dr báró Hornig K. püspök ur 
ő méltósága fogja végezni. — Az u j apát ur installácziója 
valószinüleg szeptember hóban fog Zirczen megtartatni, 
egyidejűleg a restaurált templom benedicálásával. 

— Az angol faj körében annyi a visszatérés a kath . 
egyházba, mint sehol másutt. Legújabban convertáltak 
Québecben Andrews Steward nyug. főbiró, továbbá Mis-
souriban Ludlow és Pennsylvániában Benson Werner 
episcopalis theologusok, Dawson all-hallowsi anglikán 
lelkész Angliában. 

— Zarándoklás sz. Alajos sirjához. Dr Robitsek 
Ferencz közp. papnevelő-intézeti felügyelő sz. Alajos ha-
lálának háromszázados évfordulójakor zarándoklást ren-
dez Rómába. Az ut oda és vissza, öt napi teljes ellátás-
sal, vezetőivel és omnibuszszal az I. osztályon 90, a Il-on 
pedig 77 forintba kerül. A résztvenni szándékozók a fent-
emlitett felügyelő urnái jelentkezhetnek. 

— Az uj munkácsi püspök. Az O. E. jelenti : A 
Pásztélyi János püspök halálával megürült munkácsi gör.-
kath. püspöki székre Firczák Gyula, ungvári gör.-kath. 
prépost és országgyűlési képviselő neveztetett ki. A mun-
kácsi egyházmegyének gratulálunk. 

— A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hit-
tudományi karában f. hó 1-én volt a dékán választás. 
1891/2-re megválasztatott dr Berger ev. János. Rektor-
választók dr Aschenbrier Antal, dr Breznay Béla, dr 
Kisfaludy A. Béla, dr Rapaics Raymond. 

— Greuter, a nagynevű tyroli pap, parlamenti kép-
viselő és szónok emlékére, szülőhelyén Farrenzben, szobrot 
emeltek. Greuter jelszava volt : „Összetartani." Nálunk 
is elkelne — egy kicsiny több az összetartásból ! 

— Maryland állam, egyike az éjszak-amerikai 
Egyesült-Államoknak, alapitója és első kormányzója, lord 
Baltimore tiszteletére, a ki a kath. vallásnak oszlopa volt 
korában, szobrot emeltet. A szobrot azon a helyen állít-
ják fel, a hol Marylandban az első szentmisét tar tot ták. 
A szobrot jun. 3-án Gibbons bibornok avatja fel. 

— Örömmel jelentjük Magyarország kath. közönsé-
gének, hogy Szobon trappisták fognak letelepedni és fiuk 
nevelésével fognak foglalkozni. A vidék köznépének 
erkölcsi, ipari és földmivelési haladása sokat fog nyerni 
a szobi trappista telep által. Majd ha meglesz az egész, 
többet mondunk róla. 

— A király a protestáns zsinat tartására az enge-
délyt már megadta. 

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

Budapest. 1891. Budnyájxszky A. könyvnyomdájából. (Papr.övelde-utcza 8. sz.) 
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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 E X I I I . 
L I T T E R A E ENCYCLICAE 

DE C O N D I T I O N E OPIFICVM 

( Continiiatio). 

II . 

Sed quaedam maioris momenti praestat nominatim 
perstringere. — Caput autem est, imperio ac munimento 
legum tutari privatas possessiones oportere. Potissimum-
que, in tanto iam cupiditatum ardore, continenda in offi-
cio plebs : nam si ad meliora contendere concessum est 
non repugnante iustitia, at alteri, quod suum est, detra-
here, ac per speciem absurdae cuiusdam aequabilitatis in 
fortunas aliénas involare, iustitia vetat, nec ipsa commu-
nis utilitatis ratio sinit. Utique pars opificum longe ma-
xima re ! meliores honesto, laboré comparare sine cuius-
quam iniura m a i u n t : verumtamen non pauci numerantur 
pravis imbuti opinionibus rerumque novarum cupidi, qui 
id agunt omni ratione ut turbas moveant, ac ceteros ad 
vim impellant. Intersit igitur reipublicae auctoritas, iniecto-
que concitatoribus freno, ab opificum moribus corruptr i -
ces artes, a legitimis dominis periculum rapinarum co-
erceat. 

Longinquior vel operosior lábos, a tque opinatio 
curtae mercedis caussam non raro dant artificibus quam-
obrem opere solvant ex composito, otioque dedant volun-
tario. Cui quidem incommodo usitato et gravi medendum 
publice, quia genus istud cessationis non heros dumtaxat , 
a tque opifices ipsos afficit damno, sed mercaturis obest 
reique publicae util i tatibus : cumque haud procul esse a 
vi turbisque soleat, saepenumero tanquil l i tatem publicam 
in discrimen adducit. Qua in re illud magis efficax ac 
salubre, antevertere auctori tate legum, malumque ne 
erumpere possit prohibere, amotis mature caussis, unde 
dominorum atque operariorum conflictus videatur exti-
turus . 

Similique modo plura sunt in opifice, praesidio mu-
nienda reipublicae : ac pr imum animi bona. Siquidem vita 
mortalis quantumvis bona et optabilis, non ipsa tamen 
illud est ul t imum, ad quod nati sumus : sed via tantum-
modo atque instrumentum ad animi vitám perspicientia 
veri et amore boni complendam. Animus est, qui expres-
sam geri t imaginem similitudinemque divinam, et in quo 
principatus ille residet, per quem dominari iussus est 
homo in inferiores naturas, atque efficere utilitati suae 
terras omnes et maria parentia. Eeplete terrain et subicite 
earn: et dominamini piscibus maris et volatilibus caeli et 
universis animantibus, quae moventur super terram. *) 
Sunt omnes homines hac in re pares, nec quippiam est 
quod inter divites a tque inopes, inter dominos et famulos, 
inter principes privatosque dif férâ t : nam idem dominus 
omnium. 2) Nemini licet hominis dignitatem, de qua Deus 
ipse disponit cum magna reverentia, impune violare, neque 
ad earn perfectionem impedire cursum, quae sit vitae in 
caelis sempiternae consentanea. Quin etiam in hoc genere 
tractari se non convenienter naturae suae, animique ser-
vitutem velle, ne sua quidem sponte homo po tes t : neque 
de iuribus agitur, de quibus sit in tegrum homini, verum 
de officiis adversus Deum, quae necesse est sancte ser-
vari. — Hinc consequitur requies operum et laborum 
per festos dies necessaria. Id tamen nemo intelligat de 

Gen. I. 28. 
2) Rom. X. 12. 
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maiore quadam inertis otii usura, multoque minus de 
cessatione, qualem multi expetunt, fautrice vitiorum et 
ad effusiones pecuniarum adiutrice, sed omnino de requiete 
operum per religionem consecrata. Coniuncta cum reli-
gione quies sevocat hominem a laboribus negotiisque 
vitae quotidianae ut ad cogitanda revocat bona caelestia, 
t r ibuendumque cultum numini aeterno iustum ac debitum. 
Haec maxime natura atque haec caussa quietis est in 
dies festos capiendae : quod Deus et in Testamento veteri 
praecipua lege sanxit : memento ut diem sabbati sanctifi-
ées ; e t facto ipse suo decuit, arcana requiete, statim 
posteaquam fabricatus hominem erat, sumptâ : requievit 
die septimo ab universo opere quod patrarat.2) 

Quod ad tutelam bonorum corporis et externorum, 
primum omnium eripere miseros opifices e saevitia opor-
tet hominum cupidorum, personis pro rebus ad quaestum 
intemperanter abutentium. Scilicet tantum exigi operis, 
ut hebescat animus laboré nimio, unâque corpus defati-
gationi succumbat, non iustitia, non humanitas patitur. 
In homine, sicut omnis natura sua, ita et vis efficiens 
certis est circumscripta finibus, extra quos egredi non 
potest. Acuitur illa quidem exercitatione atque usu, sed 
hac tarnen lege ut agere intermittat identidem et acquie-
scat. De quotidiano igitur opere videndum ne in plures 
extrahatur horas, quam vires sinant. Intervalla vero quie-
scendi quanta esse oporteat, ex vario genere operis, ex 
adiunctis temporum et locorum, ex ipsa opificum valetu-
dine iudicandum. Quorum est opus lapidem e terra excin-
dere, aut ferrum, aes, aliaque id genus effodere penitus 
abdita, eorum labor, quia multo maior est idemque vale-
tudini gravis, cum brevitate temporis est compensandus. 
Anni quoque dispicienda tempóra : quia non raro idem 
operae genus alio tempore facile est ad tolerandum, alio 
aut tolerari nulla ratione potest, aut sine summa difficul-
tate non potest. — Denique quod facere enitique vir 
adulta aetate beneque validus potest, id a femina pue-
rove non est aequum postulare. Immo de pueris valde 
cavendum, ne prius officina capiat, quam corpus, ingenium, 
animum satis firmaverit aetas. Erumpentes enim in pue-
ritia vires, velut herbescentem viriditatem, agitatio praecox 
elidit : qua ex re omnis est institutio puerilis intei'itura. 
Sic certa quaedam artificia minus apte conveniunt in 
feminas ad opera domestica natas : quae quidem opera et 
tuentur magnopere in muliebri genere decus, et liberorum 
institutioni prosperitatique familiae natura respondent. 
Universe autem statuatur, tantum esse opificibus tribuen-
dum otii, quantum cum viribus compensetur labore con-
sumptis ; quia detritas usu vires debet cessatio restituere. 
In omni obligatione, quae dominis atque artificibus invi-
cem contrahatur, haec semper aut adscripta aut tacita 
conditio inest, utrique generi quiescendi ut cantum sit : 
neque enim bonestum esset convenire secus, quia nec po-
stulare cuiquam fas est nec spondere neglectum officiorum, 
quae vel Deo vel sibimetipsi hominem obstringunt. 

Rem hoc loco attingimus sat magni momenti : quae 
lYcte intelligatur necesse est, in alterutram partem ne 
peccetur. Videlicet salarii definitur libero consensu mo-

1) Exod. XX. 8. 
2) Gen. II. 2. 

dus : itaque dominus rei, paeta mercede persoluta, libe-
ravisse fidem, nec ultra debere quidquam videatur. Tunc 
solum fieri iniuste, si vel pretium dominus solidum, vel 
obligatas artifex operas reddere totas recusaret : his caussis 
rectum esse potestatem politieam intercedere, ut suum 
cuique ius incolume sit, sed praeterea nullis. — Cui ar-
gumentation! aequus rerum iudex non facile, neque in 
totum assentiatur, quia non est absoluta omnibus parti-
bus : momentum quoddam rationis abest maximi ponderis. 
Hoc est enim operari, exercere se rerum comparandarum 
caussa, quae sint ad varios vitae usus, potissimumque ad 
tuitionem sui necessariae. In sudore vultus tui vesceris 
pane.*) Itaque duas velut notas habet in homine labor 
natura insitas, nimirum ut personalis sit, quia vis agens 
adhaeret personae atque eius omnino est propria, a quo 
exercetur, et cuius est utilitati na ta : deinde ut sit neces-
sarius, ob hanc caussam, quod fructus laborum est ho-
mini opus ad vitam tuendam : vitam autem tueri ipsa 
rerum, cui maxime parendum, natura iubet. Iamvero si 
ex ea dumtaxat parte spectetur quod personalis est, non 
est dubium quin integrum opifici sit pactae mercedis 
angustius finire modum : quemadmodum enim operas dat 
ille voluntate, sic et operarum mercede vel tenui vel 
plane nulla contentus esse voluntate potest. Sed longe 
aliter iudicandum si cum ratione personalitatis ratio con-
iungitur necessitatis, cogitatione quidem non re ab illa 
separabilis. Reapse manere in vita, commune singulis 
officium est, cui scelus est deesse. Hinc ius reperiendarum 
rerum, quibus vita sustentatur, necessario nascitur: qua-
rum rerum facultatem infimo cuique non nisi quaesita 
labore merces suppeditat. Esto igitur, ut opifex atque 
herus libere in idem placitum, ac nominatim in salarii 
modum consentiant: subest tamen semper aliquid ex 
iustitia naturali, idque libera paciscentium voluntate ma-
ius et antiquius, scilicet alendo opifici, frugi quidem et 
bene morato, haud imparem esse mercedem oportere. 
Quod si necessitate opifex coactus, aut mali peioris metu 
permotus duriorem conditionem accipiat, quae, etiamsi 
nolit, accipienda sit, quod a domino vel a redemptore 
operum imponitur, istud quidem est subire vim, cui 
iustitia reclamat. — Verumtamen in his similibusque 
caussis, quales illae sunt in unoquoque genere artificii 
quota sit elaborandum horâ, quibus praesidiis valetudini 
maxime in officinis cavendum, ne magistratus inferat sese 
importunius, praesertim cum adiuncta tam varia sint 
rerum, temporum, locorum, satius erit eas res iudicio 
reservare collegiorum, de quibus infra dicturi sumus, aut 
aliam inire viam, qua rationes mercenariorum, uti par 
est, salvae sint, accedente, si res postulaverit, tutela prae-
sidioque reipublicae. 

Mercedem si ferat opifex satis amplam ut ea se 
uxoremque et liberos tueri commodum queat, facile stu-
debit parsimoniae, si sapit, efficietque, quod ipsa videtur 
natura monere, ut detractis sumptibus, aliquid etiam 
redundet, quo sibi liceat ad modicum censum pervenire. 
Neque enim efficaci ratione dirimi caussam, de qua agi-
tur, posse vidimus, nisi hoc sumpto et constituto ius 
privatorum bonorum sanctum esse oportere. Quamobrem 

') Gren. I I I . 19. 



RELIGIO. 355 

íavere huic iuri leges debent, et, quoad potest , providere 
ut quamplurimi ex mult i tudine rem habere malint. Quo 
facto, praeclarae uti l i tates eonsecuturae sunt : ac p r imum 
certe aequior parti t io bonorum. Vis enim commutat ionum 
civilium in duas civiuiaa -classes divisit urbes, immenso 
inter u t ramque discrimine ánteriecto. E x una parte factio 
praepotens, quia praedives:: quae cum operum et merca-
turae universum genus soila potiatur, facul ta tem omnem 
copiarum eifectricem ad sua commoda ae rationes trahit , 
a tque in ipsa administratáone reipublicae non parum 
potest. E x altera inops a tque infirma multitudo, exulcerato 
animo et ad turbas semper parato. iamvero si plebis 
excitetur industria in spem .adipiscendi quippiam, qaod 
solo contineatur, sensim fiet ut alter ordo evadat finiti-
mus alteri, sublato inter summás divitias summamque 
egestatem discrimine. — Praeterea rerum, quas terra 
gignit^ maior est abundantia fu tu ra . Homines enim, cum 
se elaborare seiunt in suo, alacritatem adhibent s tudium-
que longe mains : immo prorsus adamare te r ram inst i tuunt 
sua manu percultam, unde non alimenta tantum, sed 
etiam quamdam copiam et sibi et suis expectant. Is ta 
voluntatis alacritas, nemo non videt quam valde conférât 
ad uber ta tem fructuum, augendasque divitias civitatis. — 
Ex quo illud tertio loco manabit commodi, ut qua in 
civitate homines editi susceptique in lucem sint, ad earn 
facile ret ineantur : neque enim patr iam cum externa 
regione commutarent, si vitae degendae tolerabilem daret 
patria facultatem. Non tamen ad haec commoda perveniri 
nisi ea conditione potest , ut privatus census ne exhauria-
tur immanitate t r ibutorum et vectigalium. lus enim pos-
sidendi privatim bona cum non sit lege hominum sed 
natura datum, non ipsum abolere, sed tantummodo ipsius 
usum temperare et cum communi bono componere aucto-
ritas publica potest. Faciet igitur iniuste atque inhumane, 
si de bonis privatorum plus aequo, t r ibu torum nomine : 
detraxerit. (Vége köv.) 

Űrnapján. *) 
„. . . Angyalok eledelével tápláltad 

népedet, és munka nélkül készített 
kenyeret adtál mennyből nekik, min-
den gyönyörűség és minden íz édessége 
levén abban." 

Bölcsesség lcönyve, 16, 20. 
Az isteni bölcseség működésének lelket megragadó 

nyilvánulásai csodálatosak ; az isteni szeretetnek bőséges 
áldással kisérő fénye örök halára kötelező. A legbölcsebb 
mennyei Atya az emberiségnek benne helyezett hitéből 
származó eredmények szépségével és fönségével hódolatot 
parancsai az észnek, — és szeretetének messzeterjedő 
hangjával szent rezgésbe hozza az érző sziv hálanyilváni-
tásra hangolt húrjai t . Az isteni bölcseség eszmélődésre 
mt, — oktat; az isteni szeretet lángheve magához édes-
get, — nevel. E kettő kell nekünk, halhatat lan lélekkel 
megáldott teremtményeknek; oktatás és nevelés a mi 

*) Mutatvány a szerzőnek kéziratban levő és sajtó alá ren-
dezendő vasárnapi, ünnepi s halotti szent beszédeiből. Klasszikus 
izlésü munkatársunk e beszédgyüjteményére kedves kötelességünk 
m. t. olvasóink figyelmét felhivni. A szerk. 

je lszavunk is, Kr. drága sz. v. megv. k. k. hivek ! — de 
nem a föld göröngyeihez való ragaszkodás csalóka elvein 
alapuló, hanem az, mely az Istennel kezdődik, Istennel 
nyeri folytatását és Istennel végződik. Az ember Istent 
keresi ; Isten nélkül tévelyg és szánalomra méltó. 

Ez az oka, hogy a lánglelkü költő sz. hevű fohász-
kodásában as ész és érző lélek ügyét Istennel köti összey  

s buzgón omlik le szine előtt, miután igy zengett : 

„Isten ! kit a bölcs lángesze fel nem ér, 
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt : 

Léted világit mint az égő — 
Nap, de szemünk bele nem tekinthet." 

(Berzsenyi D. műnk. Toldy F. Pest, 1864. I. k. 111.) 

Ah, de m i , kik a római katholikus anyaszent-
egyház éltető kar ja i közt pihenünk, — már többet, már 
magasztosabbat mondhatunk az isteni bölcseség és szere-
tet viszonyáról, mivel a Szentlélek kegyelemharmatától 
az elme és sziv hitvirágai nyilnak s i l latárban úsznak az 
örök napfény áldásos világánál, mely Jézus Krisztus, a 
Szentháromság második isteni személye, a mi legkegye-
sebb Megváltónk, legbölcsebb oktatónk s legjobb szivü 
nevelőnk a legméltóságosabb oltáriszentségben ! A kit a 

' p ró fé t ák ihletet t seregének t i tkon érző lelke óhaj tva sej-
tett , a kit a megvál tásér t sóvárgó emberiség szive esz-
ményképül óhaj ta , a kinek életadó elvein kiváná az Is ten-
ben bizó világ fölépiteni műveltségének, haladásának s 
majdan üdvösségének sz. t emplomát , — az Ur Jézus oly 
közelségben marad t szeretteivel, hogy tőlünk f ü g g : lel-
künkbe, szivünkbe szálljon-e ? ! — Isten választott népé-
nek a pusztában mannát adott . , M i t meglátván Izrael 
fiai, mondák egymásnak : Man hu? mi azt teszi: Micsoda 
ez ? mert nem tudják vala, mi az. Kiknek mondá Mózes : 
Ez azon kenyér, melyet az Ur aclott nektek eledelül.11 

(Móz. II. k. Exod. 16, 15.) Az az Ur ál tal adott manna 
előképe vala az égből alászállott élő kenyérnek vagyis a 
legméltóságosabb oltáriszentségnek, melyet ugy re j t ma-
gában oltárainkon az aranyozott szentségtartó, miként 
re j té drága edényben a manná t a sz. sátor frigyszekrénye. 
Tehát velünk maradt édes Jézusunk, az angyalok elede-
lével táplál ja népét, vagyis ama mennyei kenyérrel , mely 
minden gyönyörűséggel és minden iz édességével teljes. 
Hála neked, Is tenünk ! mert : „Angyalok eledelével táplál-
tad népedet, és munka nélkül készített kenyeret adtál 
mennyből nekik, minden gyönyörűsége levén abban.'1 (Bölcs, 
k. 16, 20.) „Ez a kenyér, mely áz égből szállott alá. — 
Mondja az isteni Udvözitő, — (sz. J án . 6, 59.) Nem ugy, 
mint atyáitok mannát ettek és meghaltak. A ki e kenyeret 
eszi, örökké él." 

Ha aquinói sz. Tamásként : „Az oltáriszentség az 
egyházban létező egység szentsége, mely arra figyelmeztet 
minket, hogy sokan vagyunk egyek Krisztusban", — 
bizonyosan a legméltóságosabb oltáriszentség legmélyebb 
gyermeki hódolat ta l való imádásának egységében is, melyet 
a mai urnapi körmenet oly kiválóan czéloz, Önmagatok 
megbecsülhetet len javára s mások épülésére lelket és szi-
vet emelően izmosodni, erősödni fogtok. Hogy is ne erő-
södnék ma a hitben a ker. ember, midőn azon rendkívüli 
pompa és fény, melyet a kath. anyaszentegyház a mai 
napon kifejt , a napnak magasztos voltát jelenti ? A leg-

45* 
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méltóságosabb oltáriszentség szerzésének ünnepét szentel-
jük ma meg. Hogy ne tenné hát igyekezetünk tárgyát 
égi kincsünknélJézusunknak, az oltáriszentségben való 
legmélyebb imádása — s megszerzése az élet kedves és 
kedvezőtlen napjaira ama fontos tanulságoknak, melyeket 
kegyes Jézusunk az észhez szóló legbölcsebb oktatásában, 
és egész erkölcsi egyéniségünket átölelő legáldásosabb neve-
lésében nyúj t ? ! — Vizsgáljuk hát, hogy lelki és testi 
iavunk mily mennyei kincsét birjuk mi a legméltóságosabb 
oltáriszentségben ? 1. tekintve kegyes Jézusunknak az ész-
hez szóló legbölcsebb oktatását, II. megfigyelve édes Meg-
váltónknak szivünk minden ügyét felölelő legáldásosabb 
nevelését. 

Kegyes jó Istenünk ! azon legforróbb könyörgéssel 
fordulunk hozzád, hogy méltóztattál sz. Lelked kegyelem-
fényével megvilágosítani a te örök igazságod után törekvő 
elméjét és szelid nyugalomra vágyó szivét mindnyájunk-
nak, kik itt e sz. hajlékban, sz. Fiadnak valóságos jelen-
létét az oltáriszentségben — hiszszük és valljuk, s imá-
datos hódolattal borulunk le e nagy szentség előtt. B. 
&züz Mária, hitvallók királynéja ! támogasd erőtlenségünket 
értünk való esedezésed nagy ereje által. 

I. Kr. d. sz. v. mv. k. k. hivek! Az emberi termé-
szet gyöngeségében fekszik, hogy, valahányszor az oltári-
szentségről akarunk szólani, erőt vesz raj tunk a sajnál-
kozás : miért nincs gyöngédebb, szivhez szólóbb szavunk 
a csodák csodájának elmondására ? Ugy van ; erőt vesz 
raj tunk a sajnálkozás : miért nincs hatalmasb szavunk, 
mely világra szóló hanghullámaiban elmondaná, hogy a 
legméltóságosabb oltáriszentség Jézus végtelen szeretetének 
legfelsőbb foka ? ! De mindama sajnálkozás ellenére is — 
Istentől nyert küldetésünknél fogva — szeretettel szólal-
ta t juk meg a tanitás sz. magaslatáról Jézus örökigazságu 
igéinek s az egyház tanításának erejében leledző okta-
tásunkat, hogy a küzdő anyaszentegyház elméjében, szivé-
ben a lelkesedés tüzét éleszszük, s a közönyösség téveteg 
utjain haladókat az üdvös tevékenység kies mezejére 
vezessük. Es, midőn a kevésbbé hatalmas emberi oktatás 
hangja mellett az Isten kegyelme működik a czél eléré-
sében, Józsue harsonájává leszen a gyönge szó is! Józsue 
harsonájává, mely hatalmas hangjával megreszkettette 
Jerikó büszke falait, s melynek hallatára a küzdő sereg 
lelkébe hősies bátorság költözött. — Hősi bátorságot 
tanúsítottatok ti is, k. k. h., az oltáriszentség imádásában, 
midőn Isten felszentelt szolgája városunk téréin vivé azt 
díszes körmenetben, a hit bátorító ékes zászlainak lobog-
tatása s virágot szóró ártatlan gyermekek és fehér liliom-
mal lépdelő leánykák s a hivő sokaság buzgólkodása 
mellett ; hősi bátorságot, de egyszersmind kedves köte-
lességet gyakoroltatok az oltáriszentség imádásánál, midőn 
a szabad természet üde lombjaival s a nyiló virágok 
különféle szinpompájával díszített négy oltárnál a nagy 
szentség áldását vevétek ; hősi bátorságot, ker. kötelességet 
gyakoroltok — s a Jézus iránt való hűség erősbödésének 
igéretét teszitek itt, midőn visszhangzik ajkatokon a kar-
nak gyönyörű éneke: 

„Áldunk téged, oh angyali kenye'r ! 
Váltságunkért adatott drága bér ! 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, — 
Hatalmas, kegyes s nagy ! 

Légy áldott e szentségben, 
Elrejtve kenyér színben." 

A kath. világ nemes érzelmeinek fölemelkedése és 
vallásos diadalmenete ez alkalmával azonban nem kérdez-
ték-e sokan azt, a mit Izráel népe kérdezett a manna 
hullásakor a pusztában: Micsoda ez? A hivők diadalt 
ülnek, a szentségtartóban levő sz. ostyára sóvárgó sze-
mekkel tekintenek s imádják Jézust a legméltóságosabb 
oltáriszentségben; a hitetlenek gúnyolódnak, a tévedésben 
levők boszaukodnak, a gyengék kétkednek, midőn szemök 
csak kenyeret lát, emberi eszök előtt a titok felfogha-
tatlan, — és mindnyájan kérdezik : Micsoda ez ? . . . A 
Jézus szavain alapuló oktatás hü őre, az egyház, pedig 
igy felel : Ez az Ur Jézus szeretete állandóságának leg-
kimagaslóbb jele! Ez az oltáriszentség, melyben, íme, — 
a sz. ostya szine alatt Jézus igazán, valóban, lényegileg, 
— testével, lelkével, istenségével, emberségével jelen van ! 
Vagyis a káté szavai szerint: A legméltóságosabb oltári-
szentség azon szentség, melyben Krisztusnak igazi teste 
és vére a kenyér és bor szine alatt jelen van, hogy fel-
áldozzuk, imádjuk és magunkhoz vegyük. (Catech. Rom.) 
„Aki e kenyeret eszi, örökké él(Sz. Ján. 6, 59.) íme, 
az Üdvözítő itt csak a kenyér vételéről szól ; ebből követ-
kezteti a trienti sz. zsinat, (21. ül. 1 fej.), hogy az Ur 
vétele a kenyérszin alatt is elegendő. Jézus mondta — 
és sz. igaz ! íme, ez tehát a mi lelki és testi javunk 
mennyei kincse; itt az oltáriszentségben van a mi isteni 
vezérünk, tekintve kegyes Jézusunknak az észhez szóló 
legbölcsebb oktatását. Erre van korunknak nagy szüksége ! 

Oktatás! ugyan hány embernek ül ajakán e szó, 
mely korunkben egészen divatossá vál t? Hányan vannak 
az életben, kik gyakran hivatkoznak a ker. világnézetet, 
a kath. elvek paizsával ellátott józan bölcseletet fitymáló 
oktatásuk módszerére ? ! S egy-egy kifejezésével az állí-
tólagos műveltségnek és az Isten nélkül való haladásnak 
— szeretnék vajmi sokszor megváltoztatni a ker. gondol-
kozásmódot, s kiirtani az egyház tanitásában való hitet, 
mely legbiztosb alapokon áll ! — Jézus Krisztus örök 
bölcseségénél fogva belátott a jövendő korok észjárásának 
ama hamisságot igazság gyanánt áruló üzleti körébe, s 
tudván egyházának jövő sorsát, — oly isteni fönségben 
lépett föl, mint oktatóink, hogy iránta szeretetünk ma-
gasztosságával csak hálánk nagysága versenyez ! — Néz-
zük csak eljárását az oltáriszentség szerzésénél ! E szentség 
az élet kenyere. E szentség nélkül nincs lelki élet. E 
nélkül nincs boldogság, nincsenek magasztos vágyak, 
sivár volna a jelen, kétségbeesésre késztető a jövő. Az 
oltáriszentség titka legfönségesebb valamennyi közt, — s 
mégis ez van legjobban bebizonyítva. Lépj csak Krisztus 
szavainak megdönthetetlen sziklájára és áldd, ember ! 
eszedhez szóló legbölcsebb oktatását. Midőn a mi isteni 
oktatónk ama nagy titokról beszélt, igy oktatot t : „Én 
vagyok az élet kenyere: a ki én hozzám jő, nem éhezik.. 
(Sz. Ján. 6, 35.) Es : „Ez a mennyből leszállott kenyér, 
hogy a ki abból eszik, meg ne haljon(6, 50.) Továbbá 
az isteni szavak igy hangzanak: „Bizony, bizony mondom 
nektek : Ha nem eszitek az ember fia testét, és nem iszszá-
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tok az ő vérét, nem lessen élet ti bennetek. " (Sz. Ján. 6, 
54.) „Mer t as én testem bisonynyal étel, és as én vérem 
bisonynyal ital. — A ki essi as én testemet, és isssa as 
én véremet, én bennem lakik, és én ö benned (6, 56, 57.) 
Majd örök élet kenyerének nevezi a minden gyönyörű-
séggel és a minden iz édességével teljes s égből adott 
angyali eledelt, mondván: „ E s a kenyér, mely az égből 
szállott alá. Nem ugy, mint atyáitok mannát ettek és meg-
haltak. A ki e kenyeret essi, örökké él." (6, 59.) Ily 
mennyei kincs Ígéretére, a lelki oktatással járó édes sza-
vak hallatára — méltán kiálthatunk fel ss. Ágostonnal: 
„ Oh, kegyesség ssentsége ! oh egység jele ! oh sseretet kö-
teléke! ki élni akar, van hol élnie, van honnan életet 
nyernie: lépjen hossá, higyen benne, kebelestessék Jézusba 
mindenki, hogy életerőt nyerjen ; viseltessék ragaszkodással 
a sz. testhez, éljen Istennek — az Istenből(Tract. 26. 
super Ev. Joan. c. 6.) — De álljunk csak tovább az 
oltáriszentség szerzésénél megdönthetetlen szikláján az 
Ur Jézus szavainak, melyek világosak, egyszerűek, szaba-
tosak ! A képletes beszédnek nincs helye Jézus említett 
szavaiban. Hallgatói meg is értették ; de, fel nem foghat-
ván elméjök a titkot, sebtiben felzudidnak ellene a zsidók ! 
Jézus ott van. Hallja őket. Mit cselekszik ? Ismétli, a mit 
állított, hogy az ő teste valóban étel . . . A zsidók ke-
mény beszédnek találván tanát, — nem feszegetik tovább ; 
hanem morogva tovább állnak ! Sőt többet mondok : Még 
Jézus tanítványai közt is meghasonlás áll be ; — már 
sokan elhagyák őt a kemény beszéd miatt. Jézus nem 
megy utánok, nem mondja, hogy őt félreértették ; hanem 
megmarad isteni szavainak állítása mellet t! Végre apos-
tolaihoz fordul és kérdi, hogy tán ők is tova akarnak 
menni? Mintha mondaná: Vagy higyetek az én tanítá-
somnak, vagy álljatok tovább ; mintha kérdené : hát ti 
kétkedtek hatalmamban ? elmétek még nem sejdité a sze-
retet ama fenséges találmányát, melyet az oltáriszentség-
ben hagyok? Ah, de Péter felkiált, hogy nincs kihez 
menniök ; mert az örök élet igéi Jézusnál vannak! — És 
milyen keretbe illesztette Jézus az oltáriszentség szerzését 
megelőző ama jelenetet ? Hogy jobban kidomborodjék sz. 
tanítása, — az anyagi lakománál, a pusztában, ; midőn 
embert öt kenyérrel és két halacskával megvendégelt, — 
ugy van, az anyagi lakománál érzett jósága — és hatal-
mának csodálandó keretébe illeszté Üdvözítőnk a megigérés 
jelenetét! Ott adta elő, hogy az igazi kenyér, melyre az 
ember éhezik az életben, s mely átsegíti az embert a 
halálon, az : Jézus maga ! (V. ö. A ker. és korunk. Bou-
gaud u. Dobos és Szentannai. 1885. II kiad. V. k. 170.) 

De maradjunk csak tovább Jézus megdönthetetlen 
tanításának szikláján ; hallgassuk az oltáriszentség szer-
zésének nyílységes szavait, melyekhez nem fér már taga-
dás, nem a megütközés. I t t már csak hallgatják, itt már 
csak imádják tanítványai Jézust. A ssersés napja Jézus 
halálának előestéje volt, — az elbúcsúzás lelket meg-
reszkettető gyöngédség órája. Ilyenkor a szeretteit elhagyó 
tisztábban, világosabban, az észhez oly igen felfoghatóan 
beszél; mert nem lesz többé övéi közt, hogy végrende-
letének szavait újra — meg újra magyarázza ! Mi történt 
hát az utolsó vacsorán ? Egyszerű, tiszta, minden czikor-
nyát mellőző szavai hangzanak a végrendeletet tevő 

Jézusnak, miután kezeibe vette a kenyeret, megáldá, 
megtöré és tanítványainak adá : „ Vegyétek és egyétek, es 
az én testemAzután a kehelyben levő bort megáldá, 
mondván : „ Vegyétek és igyátok, es as én vérem. Est 
cselekedjétek az én emlékezetemre(L. Köz. Kat. Eger, 
1882. 97. 1. V. ö. I. Kor. 11, 24. 25.) íme, az oltáriszentség 
szerzésének világossággal telt szavai ! Mi szó szerint, azon 
értelemben veszszük ezeket, a mint az isteni bölcseség, 
Jézus, vette ; mi oly szeretettel közeledünk Jézushoz sz. 
hitünk vezérfáklyájával, hogy imádjuk Megváltónkat, 
pásztorunkat, vezérünket a legméltóságosabb oltáriszent* 
ségben, — mint a mily szeretethévvel nyújtotta nekünk 
az Ur Jézus sz. testében és drága vérében boldogságunk 
reményének dicső zálogát. Az nem tartozik hozzánk, mit 
tar tanak az egyház életadó fájától elvált különféle fele-
kezetek, e hervatag levelű törékeny ágak, az oltáriszent-
ségről ! Nekünk elég, ha Jézussal tartunk, ha tanító-
mesterünkül őt valljuk, — s azon egyház látható fejét, 
a mely egyház sz. Pétertől kezdve XIII . Leóig — nyilt 
homlokkal hirdeti Jézus valóságos jelenlétét, s a meg-
váltás folytonos hasznát és üdvünkre való alkalmazását a 
a legméltóságosabb oltáriszentségben, mely előtt térdet 
haj tunk és abban Jézust a gyermeki hódolat melegével 
imádjuk. 

Nem fog minket megingatni soha az oltáriszentség 
iránt tanúsítandó imádásunk folytonosságában ellenségeink 
azon szemrehcinyéisa, hogy az Űrnapja csak 1264. évtől 
kezdve ünnepeltetik, midőn IV. Orbán pápa apostoli kör-
levele azt az egész egyházra kiterjesztette, s rendeletét 
1311-ben V. Kelemen pápa, valamint ennek tisztfolytatója, 
X X I I . János is 1317-ben megújította, és azóta Űrnapja 
a kath. világnak egyik legkedvesebb örömünnepét teszi. 
(V. ö. Lonovics J . Népsz. egyh. arch. 1865. I. k. 296.) 
Ez a rendelet nem bizonyítja azt, hogy az oltáriszentség 
az egyház kezdő korától fogva nem volt az imádás tárgya, 
hanem csak azt — kedves ellenvető ! hogy ily ünnepélyes 
körmenetben nem hordozák a városok és falvak terein a 
legszentebbet. Lám, itt is az egyház legnemesb értelem-
ben vett szabadvizsgálódása lép előtérbe ! A lüttichi 
látomány után, bizonyos Julianna nevű istenfélő szűznek 
tett mennyei jelenetre alapított hathatós kérelmek folytán, 
— nagyon is korszerűnek látta az egyház, hogy nyilvános 
téreken is megadható az imádás hódolata a legszentebb-
nek, kit már az első századok hivei sz. áhítattal imádtak 
a templomok ivei alatt ! Ez az igazi szabad-vizsgálódás 
és lelkiismereti szabadság ! Hála hát neked Istenünk ! 
hogy e sz. napon a hasznos oktatásnak híjával nem 
vagyunk. Hála neked, hogy már Sz. Perpetua előtt, a 
legrégibb katakombákban, ott van mindenütt a tejes csésze, 
melyből a"~jó Pásztor juhai t táplálja. Ismét máshol még 
fölségesebb a jelenség, — a dicskör a tejes csésze körül 
van ! (Lucina sírbolt régi termei, az I. századból, Szent 
Péter és Marcellin katakombája.) Mit jelent a dicskör? 
A dicskört, azt a mennyei fényességre emlékeztető kör-
sávot, az első két században egyedül csak Krisztus Urunk 
feje körül festették. Tehát a csésze dicsköre az oltári-
szentségben jelenlevő Jézus istenségét jelenté, minthogy 
ama tejes csészében ábrázolták a nagy szentség titokza-
tosságát. (V. ö. Ker. és korunk i. m. III. 71.) Higyj hát 
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az egyháznak, ker. lélek, ha szereted Jézust. Higyj s ne 
okoskodjál ilyenténképen : Miképen lehet az, hogy Krisztus 
Urunk egészen rejtőzzék az oly kis ostya szine alá, vagy 
mi módon jő a világ ura, lelked teremtője, a mi lelkünk 
hitvány lakocskájába ? Hallgass csak ! A bölcseség azt 
hirdeti : ez a sz. Lélek Istenhez és a Magasságbelinek 
erejéhez tartozik, a kinél nincs lehetetlenség, és a ki a 
leglángolóbb szeretettel követ minket; mert lia te nem 
ennél mást, csak oly étkeket, melyeknek mibenlétét érte-
lemmel felfogod, melyeknek készitésmódjáról fel vagy 
világosítva, és melyekről tudnád, hogy mi módon táplál-
nak, — valóban, igen keveset, vagy talán semmit sem 
ennél. (Y. ö. Salmeron, tr. 40. c. IX.) Ha megfigyelnéd 
egyszer as erdő dalos madarát, (v. ö. Eugen, apud Mansi, 
diseurs. I. n. 7.) midőn természeti ösztönből eredt gon-
dossággal fészkében tojáskáin ül, azt mondanám neked, 
ki kétkedel: Nézd csak, azok a természetes testi meleg-
ség által belülről testté válnak, kívülről héj tűnvén fel. 
Mennyivel inkább válik a sz. ostya Krisztus testévé az 
isteni mindenhatóság melegétől ; ha egy ostyát, ha kettőt, 
ha százat, vagy akár ezeret és még többet helyez a pap 
a sz. mise alkalmával az oltárra s elmondja azok fölött 
az átváltozás igéit, — megmaradván kívülről a kenyér 
szine, alakja, a sz. Lélek azokat a maga kegyelme fényé-
nek erejével azonnal Krisztus sz. testévé változtatja ! Lám, 
még a természet is Jézus legbölcsebb oktatása igazságá-
nak elismerésére utalt. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Pécs. Főpásztori szózat, mely az egyházmegye pap-
ságát a restaurált bazilika f'ólszentelésére meghívja. 

1477 1891. 
Honorabili ac Venerabili Clero Dioeceseos 

Salutem et Praesuleam JBenedictionem ! 
Magnum gaudium annuncio Yobis, Honorabiles ac 

Venerabiles Fratres et Filii, Cathedralis Ecclesiae Nostrae 
consecrationem, quam Ipsa Sacratissima Sua Majestas 
Imperator, et Rex Noster Apostolicus in diem 22-am 
mensis Junii a. c., quae est feria secunda infrahebdomadam 
V. post Pentecosten, clementissime defigere dignata est. 

Is quippe nobis instat summus honor, tantum huius 
diei augmentum laetitiae, ut in hac Solemni Dedicatione 
Ecclesiae clementissime partem capere velit Ipse Augu-
stissimus Imperator, et Rex noster Apostolicus Franciscus 
Josephus I. cuius Sacratissimam Majestatem, dum, in medio 
nostrum fulgentem, et nobiscum in loco isto Deum depre-
cantem proni venerabimur, certe uberius et efficacius 
„descendet in hanc Ecclesiam Dei Spiritus Sanctus septi-
for mis gratiae ubertate redundáns; ut omnes, qui hoc 
templum bénéficia juste deprecaturi ingredientur, cuncta 
se impetrasse laetentur ac perpetuo miserationis Dei munere 
glorientur." 

Si enim olim Salomone rege preces fundente Majestas 
Domini implevit domum illam, quae nonnisi symbolum 
erat praesentiae Dei et figura veritatis, et Deus audivit 
orationem eius dicens : ego exaudiam de coelo et propitius 
ero et sanabo terram eorum, qui in loco isto oraverint 
(Paralip. 7), quanto magis et verius hic ? — Et si Ecclesia ! 

Christi hac die canit: „Gaudent in coelis animae Sanc-
torum, qui Christi vestigia sunt secuti," numquid non 
aderunt suis, pro Rege et populo, suffragiis hac nostrae 
solemnitatis et laetitiae die Principes Apostolorum SS. 
Petrus et Paulus, divi patroni huius Ecclesiae, Sanctus 
Stephanus Protorex fundator Ecclesiae, Sanctus Emericus, 
Sanctus Ladislaus, qui partem Dioeceseos Slavonicam 
videlicet Hungáriáé sociavit et caeteri quiqui, qui per 
longum novem saeculorum decursum, quo Basilica nostra 
exstat, Christo adscripti, Deum adoraverunt in loco isto ? 

Itaque Fratres carissimi ! exultemus in Domino et 
cantemus canticum novum. In medio multorum laudemus 
eum. Collaudemus secundum multitudinem magnitudinis 
eius. (Psalmi.) 

Basilica haec nostra, qnam nobilissimum templum 
antiqui scriptores depraedicant insigni amplitudine et 
strueturae magnificentia caetera Hungáriáé templa ante-
cellentem, — disputante doctissimo Koller (Hist. Eppatus 
Q.-Eccles. Tom. I. in vita 6. Mauri) — ipsum divum 
Stephanum Protoregem nostrum auetorem habet. 

In ea Petrus rex tumulatus, rex Salamon pace cum 
Belae filiis facta anno 1064. coronatus est. 

Interim históriám Basilicae texere nolo. Audiamus 
tarnen brevi quae doctissimus noster Koller, fundamento 
documentorum scribit : „Urbem Quinque-Ecclesiarum, 
inquit, S. Stephani Regis aetate, in omni regione, quae 
episcopi procurationi commissa est, praeeipuam fuisse, 
utpote dioecesis caput et sedem antistitis, pronum est 
existimare. Ludovico I. regnante inter urbes Hungáriáé 
erat insignior. Huius decus praecipuum est Basilica S. 
Petri in Castro sita et etiamnum nulli hungaricarum 
secunda. Anno 1303. aliquid in sanetuario innovatum 
apparet. Altius, quam initio fuerit, eduetum illud fuisse 
opinor. Ante annum 1345. repetitis vieibus templum 
incendio foedatum fuisse constat ; quod cum esset pristino 
nitori restitutum, Sigismundus episcopus cogitabat illud 
picturis exornare." (Harum picturarum aliqua vestigia sub 
decursu restaurationis nunc praesuseeptae reipsa inventa 
sunt). „Anno 1526. urbe, injecto a victoribus Turcis igne, 
absumta, templum intactum permansit. Anno 1543. eadem 
urbe a Turcis capta, profanis ac vilissimis usibus uno 
saeculo ac dimidio servire debuit, nullum tarnen grave 
incommodum, praeter id, quod eius temporis squallor et 
negligentia inferre potuit, passum videtur. Anno 1686. 
Quinque-Ecclesiis reeeptis, rite purgatum expiatumque a 
Francisco Comité de Nesselrod episcopo testudine, mediae 
navi imposita tectum. (Koller Prolegomena XIII.) Tectum 
hoc ex imbricibus ligneis toti Ecclesiae a summo usque 
deorsum deductum, nequaquam decori fuit templo, quod 
per id speciem magni granarii induit. 

Ultima Basilicae nostrae architectonica transformatio 
initio huius saeculi labentis praesuscepta est inter annos 
1805—1827. adeoque maiori ex parte sub episcopatum 
episcopi Josephi de Király cadit. Tune turres altius 
eductae et ex antiqua forma cuspidata in decussatas 
transmutatae parietesque principales e lapidibus quadris 
a parte cumprimis meridionali ad altitudinem fere parietis 
medii elevati sunt abs dubio maxime ideo, ut sua mole 
suoque robore totam Basilicam, iamiaw collabescentem, 
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stipando sustineant. Huic parieti robustissimo subin anno 
1854. sub episcopo Georgio Girk statuae 12 apostolorum 
adhuc per episcopum Joannem Scitovszky ordinatae, 
superpositae sunt, quae statuae nunc in horto seminarii 
prostantes videri possunt. — Atque haec erat facies templi 
nostri, dum recentissimae instaurationi 1882. die 13. Junii 
initium datum est. 

Omnes vero hae transformationes et instaurationes, 
quae inde a prima omnium post incendium anni 1064. 
quo (scribente Thuróczio) „totam Ecclesiam et omnia 
palatia ceteraque aedificia ei appendentia flamma corripuit 
et universa vastante incendio corruerunt", omnes hae, 
inquam, restaurationes, quae praesusceptae et per decursum 
novem saeculorum saepe saepius iteratae sunt, originariae 
nobilitati structurae Basilicae nostrae nequaquam pro-
fuerunt, immo nocuerunt. P ro temporum enim et adjun-
ctorum varietate iam alterius aedificandi species superindu-
ctae aliquando plane, silentibus per tempóra artium musis, 
prorsus ineptae formae adhibitae sunt. Quo factum, ut 
Cathedralis Ecclesia nostra sensim nonmodo suam styli 
romani praestantiam exuerit, verum etiam in consistentiae 
firmitate periclitata, de die in diem magis evaserit, utroque 
sub respectu reconstructionis indiga. 

Felici eventu factum est, ut ingenuis artibus inde a 
dimidio saeculi labentis validissime denuo efflorescentibus 
invenerimus virum in arte architectonica celeberrimum et 
aevo nostro nemini fortassis secundum, cui opus hoc arduum 
quidem, nec tarnen incelebre tuto commiti poterat. Is erat 
Liber Baro Fridericus Schmidt, caesareus et regius supremus 
architectus, vir bene catholicus, qui vita comité ultra centum 
templa Deo partim nova exstruxit, partim delineavit, partim, 
ut Basiiicam nostram, ad exigentias artis et ad justam 
artis peritorum admirationem instauravit cooperantibus 
compluribus eximiis archi tects sociis, quorum praecipuus 
Augustinus Kir stein, qui magno magistro die 28. Januarii 
1891. operi immortuo, abinde aedificationem solus ad 
finem perduxit. Picturas figurales in parietibus invenerunt 
et penicillo executi sunt : Carolus Andreä Rhenanus et 
Carolus Lötz, necnon Bartholomaeus Székely Budapesti-
nenses. Ornamentales tandem picturas composuit et perfici 
cura vit architectus Gustavus Bamberger ; sculpturisticae 
figurális opera in interna Ecclesia perfecit Georgius Zala, 
sculptor artifex Budapestinensis. 

Cuncti, cum ceteris minorum gentium, in suo quis-
que genere, ingenio valuerunt, omnem suam solertiam 
impenderunt et de nobis optime meruerunt, digni omnino, 
quorum memoria in his paginis perennet. 

Atque ita nunc stat Basilica nostra in conspèctu 
omnium posita et firma consistit, firmior ac unquam olim 
et omni apparatu splendidior, tamquam sponsa ornata, 
Domus \Dei et Domus orationis, Jerusalem quae aedifica-
tur, ut civitas, symbolum spirituális aedificationis ex lapi-
dibus vivis ; plena significationibus mysticis, symbolis et 
adparatu mentem docendo illustrantibus et cor erigentibus 
ad Deum, ad coelestia et salutaria, quibus, Dilectissimi, 
obaudiamus et obsequamur, ut sanctae catholicae Eccle-
siae votis respondeamus, quae etiam per ea, quae externe 
visibilia ostendit, ad interna et invisibilia, mentem ani-
mumque movere ac dirigere contendit. 

Hoc sensu s. Augustinus in rem nostram scribit : 
„Quotiescunque, fratres carissimi, altaris vel templi festi-
vitatem colimus, si fideliter ac diligenter attendimus et 
sancte ac juste vivimus, quidquid in templis manufactis 
agitur, totum in nobis spiritual! aedificatione completur. 
Non enim mentitus est, qui dixit: Templum enim Dei 
sanctum est, quod estis Yos ; — et iterum : Nescitis, quia 
corpora vestra templum sunt Spiritus Sancti, qui in vobis 
est? E t ideo, fratres carissimi, quia nullis praecedentibus 
meritis per gratiam Dei meruimus fieri templum Dei, 
quantum possumus, cum ipsius adjutorio laboremus, ne 
Dominus noster in templo suo, hoc est in nobis, inveniat, 
quod oculos suae Majestatis offendat." (Sermo 252. Off. 
dedicationis II. noct.) 

E t alibi: „Jerusalem quae aedificatur ut civitas. 
Quando dicebat ista David, perfecta erat civitas illa, non 
aedificabatur. Quam ergo civitatem intell igit? Earn, ad 
quam currunt in fide lapides vivi, de quibus Petrus ait : 
et vos tamquam lapides vivi coaedificamini in domum 
spirituálém, id est, templum Dei sanctum . . . Corpora 
aedificaverunt istam structuram, quam videtis amplam 
surrexisse huius Basilicae et ideo fundamentum in imo 
posuerunt. Quia vero nos spiritualiter aedificamur et fun-
damentum huius spirituális aedificationis in coelo est, 
ideo illuc tendamus, illuc curramus, ibi aedificemur." (In 
Ps. 121.) 

„Aedificium, imo aedificatio, habet laborem, dedi-
catio exultationem. Si domus Dei nos ipsi, nos in hoc 
saeculo aedificemur, ut in fine saeculi dedicemur." 

„Quod hie factum corporaliter videmus in parietibus, 
spiritualiter fiat in mentibus ; et quod hie perfectum cer-
nimus, in lapidibus et lignis, hoc aedificante gratia Dei, 
perficiatur in corporibus nostris." 

„Principaliter vero gratias agamus Domino Deo 
nostro, a quo est omne datum optimum et omne donum 
perfectum. Eius bonitatem tota cordis alacritate laudemus; 
quoniam ad construendam istam Domum orationis fide-
lium, suorum visitavit animum, excitavit affectum, surro-
gavit auxilium, inspiravit necdum volentibus, ut vellent, 
adjuvit bonae voluntatis conatus, ut facerent. Ac per hoc 
Deus, qui operatur in suis et velle et perficere pro bona 
voluntate, haec omnia ipse coepit, ipse perfecit." (Serm. 
de temp. 256.J 

Quam magni faciat haec nostra ad Dei Altissimi 
gloriam et ad utilitatem et spirituálém aedificationem 
Christi fidelium directa conamina Ipse Augustissimus Im-
perator et Rex Apostolicus : Sacratissimae Suae Majestatis 
personalis praesentia commonstrat, dum perraro exemplo 
benignitatis religiosissimae ad nos, hac occasione, Sese 
clementissime demittere, nosque ad vitam et sanguinem 
usque fideles subditos suos ineffabili gaudio consolari 
dignatur. (Vége köv.) 

Róma, 1891. máj. 29. A hangulatról, májusi Mária-

lcultusz, nerii sz. Fülöp, TJrnapja a Vatikánban. — 

Ngos s FŐt. Szerkesztő Ur ! 
Róma most a borzasztó robbanás okozta ijedelem 

és a május elseje alkalmából a munkásokat pár napig 
izgatottságban tartott tüntetések óta csendesebb, nyugod-
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tabb szint öltött, habár sok munkás foglalkozás nélkül 
jár-kel és több helyen ingyen osztogatott alamizsna-
kenyérben részesül, mig i t t-ott munkára akadhat . 

A végefelé járó májusi hónap itt is a boldogságos 
szűz Mária tiszteletének volt szentelve, és e magasztos 
sz. czélból minden parochialis — tehá t 53 templomban a 
legjelesebb szónokok magasztal ták dicsőitették a boldog-
ságos Szüzet, Krisztusnak szent anyját , nap-nap után. A 
templomok, kivált a kisebbszerüek, tömve valának hallga-
tókkal . Az ily aj tatosságok it t többnyire délután 6 óra-
kor sz. olvasó elmondásával kezdődnek és szentséggeli 
áldással végződnek. 

Május 26-án, nerii szent Fülöp napján Rómában 
egyházilag rendelt ünnepnap van, és ezt a római buzgó 
nép nagyon megtar t ja , lévén nerii szent Fülöp Rómának 
különösen tisztelt apostola, ki életében igen sokat tett a 
vallásosság terjesztésében, kivált az i f júság oktatásában. 
0 alapitot ta tudvalevőleg az úgynevezett „Oratorii Con-
gregatio"-t, épí t tetet t nagyszerű templomot, a „Chiesa-
nová-1, és melléje a szerzetes társulat részére terjedelmes 
Conventet. E congregatiónak tagjai most „Filippini"-knek 
neveztetnek és minthogy az u j gazdák — értsd a betolako-
dott olasz királyi forradalmárokat — tágas Conventjökből 
Tribunale- t csináltak, a szerzetesek, kik a templom őrizetére 
és az isteni szolgálat végzésére meghagyat tak, magok egy 
kis zugban földszint kénytelenek meghúzódni. Azon lakosz-
tály, az első emeleten, a hol sz. Fülöp lakott, érintetlenül 
maradt . A l i pedig egy keskeny folyosóból és három 
szobából. A szobákba vezető ajtó felett eme latin felirat 
díszlik : „Introite in atria Eins." Az első két szobában, 
melyek kápolnákká átalakitvák, látható a nagy szentnek 
azon ülő széke, a melyről élete alkonyán, mint a felirat 
mondja, vsedes ex qua ad se venientibus divina verba 
facïbat." Egy másik szögletben áll u j tokban, a már szú-
ette gyóntatószéke, „sedes Conf'essionalis" felirattal, a túlsó 
oldalon kis armariuma és u j üvegszekrényben két ócska 
deszkából összeütött ágya „Lectulus," ra j ta a silány 
takaró holmi, és mellette a falon azon eszközök, melyek-
kel disciplinázta magát . A harmadik kis szobácska sek-
restyéül szolgál. 

Az emiitett tárgyakon kivül három kisebb tokban 
ereklye gyanánt őriztetnek apróbb ruhatárgyak, továbbá 
breviarum, horae diurnae stb. A manuscriptumok pedig 
rámákban a falon képek alakjában függnek. 

Ez ünnep alkalmából a három szoba egész nap 
nyitva van és az ájtatoskodók által folyton nagy tömeg-
ben látogattat ik ; maga a templom pedig és a kápolna, 
hol a szentnek nagy bronz koporsóban szent teste nyug-
szik, ilyenkor zsúfolásig megtelik. 

Az Urnapi solennitás ez idén is csak Szent Pé ter 
temploma belsejében ment végbe ; „ad Cathedram sancti 
Petri" oltárán fényes segédlettel mondotta a nagy ünne-
pélyes misét monsignor Badia, a körmenetet a feldiszi-
te t t templomban és port ikusban körül egy püspök vezette. 
A szentpéteri Confraternitás, a központi seminarium if júsága, 
a beneficiatusok, a káptalani tagok, Lenti konstantinápolyi 

patr iarcha, Casseta o szentsége alamizsnása, Sanminiatelli 
és Persico Ignácz érsek, a bazilika vicariusa előlépdelésé-
vel. Az áj tatosságon megjelent nép 10 ezerre tehehető. 

Gmitter Alfonz, 
pápai m. gyógytató. 

V E G Y E S E K . 
*** A ïlép, — a nép körébe is lehatot t már az egész 

világnak szóló pápai encyklikának atyai szózata Nép-
egyletek, népgyűlések nyilatkoznak és mondanak hálát a 
kereszténység a tyjának üdvös tanitásaért , páratlan fel-
világosításáért. Az „Osservatore Romano" kezdi közleni a 
nép millióinak e hódolatát. Német - és Francziaország 
járnak elől. Igy Reicklingshausenből több ezerből álló nép-
gyűlés táviratban te t t fogadást a pápának május hó 24-én, 
hogy egész magán és nyilvános életükben mindig szabályul 
fogják tartani a pápai levél tanításait . Megjegyzendő, 
hogy a nep szervezese legelőrehaladottabb állapotban van 
Németországban. Windhors t lángesze észrevette a veszélyt 
és sietett megindítani az akcziót a német katholikus nép-
nek „Volksverein", kath. népszövetségben való szorosabb 
egyesítése iránt. A sociáldemokraciának oly csábítók a 
tanai, oly csiklandósak az ígéretei, hogy a legjózanabb 
népet is lehet félteni tőle. Windhors t félt, hogy a sociál-
demokracia el fogja halászni a népet a katholikus poli-
tikától, a kath. Centrumtól, azért indította meg egész 
Németországban a „Volksverein"-ek alkotását. A kath. 
népgyűlések ennek folytán egész Németországban napi-
renden vannak. Mi prédára hagyjuk a népet a népcsá-
bitóknak, sőt még a kath . értelmességet sem tudjuk 
összehozni egy valamire való kath. nagygyűlésben. Irgalmas 
ég, mikor tekintsz reánk ? ! 

— XIII. Leo pápa f. hó 1-én titkos consistoriumot 
tar tot t , melyben bibornokokká kreálta Botelli Lajos cz. 
érseket és Gruscha Antal bécsi hg-érseket, azután több 
püspököt praeconisált. 

— Angolországban az értelmesség köréből feltűnően 
sokan térnek vissza a kath. egyházba. Legújabb konver-
titák : miss Turner , madrasi volt főbíró neje, Bírd kapi-
tány és Knot t György, az episcopalis egyház tagja. 

— Az olasz katholikusok nagygyűlése f. hó 8-án 
nyílik meg Vicenzában s öt napig fog tartani. 

— Castiglioneban, sz. Alajos szülőhelyén, műkiáll i-
tást rendeznek a háromszázados centenárium alkalmából, 
a szent Alajos életére és csodatetteire vonatkozó tá rgyak-
ból és emlékekből. 

— Rómában 20 év óta nincs igazi Űrnap ja ; nem 
lehet körmenetet t a r t an i ; a kormány nem engedi. Gari-
baldit, Giordano Brúnót körmenetekkel lehet megtisztelni, 
Krisztus Urunka t nem. Furcsa agyafúr tság, furcsa hely-
zet ! Quousque tandem ? ! 

— Ausztráliában a legújabb statisztikai kimutatás 
szeíint van 659,505 katholikus hivő, 25 érsek és püspök, 
784 áldozópap. Az i f júság nevelését, a fiukét is, jobbára 
szerzetesek végzik, számszerint 348 iskolás testvér és 
2588 apácza. 

Szerkesztőségi telefon. 
Róma. Már ugy kellett valahogy történni. Köszönöm a meg-

emlékezést. — Szob. Közölhető-e már a hir ? — WörisTiofen. F. A 
mellőzhetetlen közlemények sokasága hátráltatta eddig. Üdvözlöm 
Cselkát. 

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

Budapest, 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, junius 10. 46. I. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A szent Szív temploma. — Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae 
XIII. Litterae Encyclicae de Conditione Gpificvm. — Egyházi Tudósítások : P é c s : Főpásztori szózat, mely az egyházmegye papságát a 
restaurált bazilika felszentelésére meghívja. — O r o s z - L e n g y e l o r s z á g : A vallási kérdés a lengyeleknél. — Irodalom : Isten és a 

világ. — Gonzaga sz. Alajos. — Dante theologiája. — Hivatalos. Vegyesek. 

A szent Szív temploma 
Az ország szivében. 

(Beszentelve Budapesten, 1891. jun. 5-én.) 

Mi titkos ihlet s csöndes ima szárnyán 
Mint égi eszme szállt a föld felett : 
Most szép váló lett , zsönge templom árnyán 
Isten Szivének adva nyughe lye t : 
S ez ünnepen, hol Jézus szent Szívének 
Százezrek ajkán szól öröm- s dicsének 
E dal először zeng e boltou át : 
„Aldd meg dicső Szív, a magyar hóná t ! " 

Oh Budapest, te tündérszép menyasszony ! 
Kit egy nagy ország hős szíve szeret — 
Hogy rád hit-édent, üdv-tavaszt fakaszszon 
S legyen malasztkincs, dús kegy : éksze red . . 
Egy gyöngyöt ád még mátka-koronádra : 
Isten Szivét, mely égi fénynyel áldja ; 
S te azt ma fődre zengve felfonád : 
„Aldd meg dicső Szív, a magyar hóná t ! " 

Szép kebled' annyi durva vészek érték 
S most mint a főniksz, büszkén ébredez . . . 
De rongytapasz a műkincs s földi érték : 
H a bünfekélyt s rohadt szivet fedez ; 
Szebb kort csak őshit üdv-patakja termel, 
Isten Szívéből foly e tiszta csermely . . . 
S most rád ömöl ez u j oltáron á t : 
„Aldd meg dicső Szív, a magyar hóná t ! " 

\ 
S im' áll az oltár, mely fölé művészet 
Emel te t rónját , tiszta remekét ; 
S az eszme, melyet érezbe, kőbe vésett 
Lebüvölé a földre szép egét. 
Az oszlopos kar, mint erős apostol, 
A békelak, a szende kis kolostor 
S száz díszrakat, zeng egy nagy harsonát : 
„Áldd meg dicső Szív, a magyar hóná t ! " 

Oly szép ez o l t á r ; mint füzér körötte 
Angyal-szivekből rózsa s liliom . . . 
A menny szerelme együvé kötöt te 
S dús ha rmato t hint minden lomb s szirom ; 
Aranyt , ezüstöt igy harmatozának 
Nemes virági a magyar hazának ; 
Oh szép füzér ! nézd égi koronád' 
S zengd: „Aldd dicső Szív, a magyar hóná t ! " 

S látatlanúl, mint jobb hazánknak árnya 
A nagy Simor leng e füzér felett . . . 
Jézus Szívéhez vitte béke szárnya 
Nyitván sebében boldog enyhelyet ; 
Onnan tekint le árva szép müvére 
Melylyel dúsabb lőn koronája , bére . . . 
S fönt kérub-a jka esdő hangot ád : 
„Áldd meg dicső Szív, a magyar hóná t !" 

Áldd meg kegyes Szív ! oh legyen e csarnok 
A szív-szabadság biztos őrfala, 
I t t tépje szét, — a bűn, e lelki zsarnok 
Lánczát , — az irgalom diadala ; 
I t t zengje Szíved lángoló szerelmét 
— Gyulasztva lelket, győzve kétes elmét 
Igaz igéd ; oh áldd meg szónokát 
Egy hittel áldd meg a magyar hónát ! 

Mély balzsamos kút légyen it t ez oltár, 
Belőle vigaszt nyerjen nép s család ; 
S a liliomszív, kit Szivedbe oltál 
Üdítse benne tiszta bimbaját , 
Az özvegy, árva, könnyét bele hintse 
S gyöngygyé bűvölve légyen égi kincse . . . 
Oh enyhe forrás, folyj a síron á t : 
„Aldd meg dicső Szív, a magyar hónát !" 

Hi tbás tyaként fog állni i t t e szentély, 
Homlokzatán ragyog erős Neved, 
S kiket magadhoz társokúi emeltél 
S gyűlöl a balhit s gúnyosan nevet . . . 
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Hevítse Szíved vértanúi l áng ja ! 
S nem ár t nekik a bősz kigyó fulánkja 
Legyőzik ármány s tévely ostromát 
S zengik: „Oh áldd meg a magyar hóná t ! " 

Nagygyá, dicsővé tedd a szittya népet , 
zivébe öntsd az áldozat tüzét, 

ha lobogódhoz hősi harczra lépett , 
melyre Szíved' czímerül tüzéd : 

a Szíved él minden magyar szivében 
a végcsapást megál l ja bátran, épen : 

yisd fel az üdv győzelmi templomát 
örökre áldd meg a magyar hónát ! 

Kalocsán, 1891. jun . 4. 
Rosty Kálmán S. J . 

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 E X I I I . 
L I T T E R A E ENCYCLICAE 

D E C O N D I T I O N E OPIFICVM 

( Continuatio). 

I I I . 

Postremo domini ipsique opifices mul tum hac in 
caussa possunt, iis videlicet institutis, quorum ope et 
opportune subveniatur indigentibus, et ordo alter propius 
accedat ad alterum. Numeranda in hoc genere sodalitia 
ad suppetias mutuo ferendas : res varias, privatorum Pro-
videntia constitutas, ad cavendum opifici, i temque orbitati 
uxoris et l iberorum, si quid subitum ingruat , si débilitas 
afflixerit, si quid humanitus accidat : instituti patronatus 
pueris, puellis, adolescentibus natuque maioribus tutandis. 
Sed principem locum obtinent sodalitia artificum, quorum 
complexu fere cetera continentur. Fabrum corporatorum 
apud maiores nostros diu bene facta constitere. Revera 
non modo utilitates praeclaras artificibus, sed artibus 
ipsis, quod perplura monumenta testantur , decus atque 
incrementum peperere. Erudi t iore nunc aetate, moribus 
novis, auctis etiam rebus quas vita quotidiana desiderat, 
profecto sodalitia opificum flecti ad praesentem usum 
necesse est. Vulgo coiri eius generis societates, sive totas 
ex opificibus conflatas, sive ex utroque ordine mixtas, 
gra tum est : optandum vero ut numero et actuosa virtute 

crescant. Etsi vero de iis non semel verba fecimus, pla-
cet tarnen hoc loco ostendere, eas esse yalde opportunas, 
et iure suo coalescere: item qua illas disciplina uti, et 
quid agere oporteat. 

Virium suarum explorata exiguitas impellit hoininem 
atque hortatur , u t opem sibi alienam velit adiungere. 
Sacrarum l i t terarum est illa sententia : melius est duos 
esse simul, quam unum: liabent enim emolumentum socie-
tatis suae. Si îinus ceciderit, ab altero fulcietur. Vae 
soli : quia cum ceciderit, non habet sublevantem se.1) Atque 
illa quoque : frater, qui adiuvatur a fratre, quasi civitas 
firma. '2) Hac homo propensione naturali sicut ad con-
iunctionem ducitur congregationemque civilem, sic et alias 
cum civibus inire societates expetit, exiguas illas quidem 
nec perfectas, sed societates tarnen. Inter hac et magnam 
illam societatem ob différentes caussas proximas interest 
p lur imum. Einis enim societati civili propositus pertinet 
ad universos, quoniam communi continetur bono : cuius 
omnes et singulos pro portioné compotes esse ius est. 
Quare appel latur publica quia per earn homines sibi invi-
cem communicant in una republica constituenda. 3) Contra 
vero, quae in eius velut sinu iunguntur societates, priva-
tae habentur et sunt, quia videlicet illud, quo proxime 
spectant, privata utilitas est, ad solos pertinens consocia-
tos. Privata autem societas est, quae ad aliquod negotium 
privatum exercendum coniungitur, sicut quod duo vel très 

societatem ineunt, ut simul negotientur.4) Nunc vero 
quam quam societates privatae existunt in civitate, eius-
que sunt velut partes totidem, tarnen universe ac per se 
non est in potestate reipublicae ne existant prohibere. 
Pr ivatâs enim societates inire concessum est homini iure 
naturae : est autem ad praesidium iuris naturalis insti tuta 
civitas, non ad interi tum : eaque si civium coetus sociari 
vetuerit , plane secum pugnantia agat, propterea quod 
tarn ipsa quam coetus privati uno hoc e principio na-
scuntur, quod homines sunt natura congregabiles. — 
Incidunt aliquando tempóra cum ei generi communitatum 
rectum sit leges obsistere : scilicet si quidquam ex insti-
tu to persequantur , quod cum probitate, cum iustitia, cum 
reipublicae salute aper te dissideat. Quibus in caussis iure 
quidem potestas publica, quo minus illae coalescant, im-
pediet : iure etiam dissolvet coalitas i summám tarnen 
adhibeat cautionem necesse est, ne iura civium migrare 
videatur, neu quidquam per speciem utilitatis publicae 
statuat , quod ratio non probet . Eatenus enim obtempe-
randum legibus, quoad cum recta ratione adeoque cum 
lege Dei sempiterne consentiant. 5) 

Sodalitates varias hic reputamus animo et collegia 
et ordines religiosos, quos Ecclesiae auctoritas et pia 
christianorum voluntas genuerant : quanta vero cum salute 

!) Eccl. IV. 9—12. 
s) Prov. XVIII. 19. 
3) S. Thorn. Contra impugnantes Dei cultum et religionem, 

cap. II. 
*) lb. 
5) Lex humana in tantum habet rationem legis, in quantum 

est secundum rationem rectam, et secundum hoc manifestum est quod 
a lege aeterna derivatur. In quantum vero a ratione recedit, sic 
dicitur lex iniqua, et sic non habet rationem legis, sed m agis vio-
lentiae cuiusdam. (S. Thorn. Summ. Theol. I—II. Quaest. XIII. a. III.) 
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gentis humanae, usque ad nostram memóriám história 
loquitur. Societates eiusmodi, si ratio sola diiudicet, cum 
initae honesta caussâ sint, iure naturali initas apparet 
fuisse. Qua vero parte religionem attingunt, sola est 
Ecclesia cui iuste pareant. Non igitur in eas quicquam 
sibi arrogare iuris, nec earum ad se traducere administra-
tionem recte possunt qui praesint civitati : eas potius 
officium est reipublicae vereri, conservare, et, ubi res 
postulaverint, iniuriâ prohibere. Quod tarnen longe aliter 
fieri hoc praesertim tempore vidimus. Multis locis com-
munitates huius generis respublica violavit, ac multiplici 
quidem iniuria: cum et civilium legum nexo devinxerit, 
et legitimo iure personae morális exuerit, et fortunis suis 
despoliarit. Quibus in fortunis suum habebat Ecclesia ius, 
suum singuli sodales, item qui eas certae cuidam caussae 
addixerant, et quorum essent commodo ac solatio addictae. 
Quamobrem temperare animo non possumus quin spolia-
t i o n s eiusmodi tam iniustas ac perniciosas conqueramur, 
eo vel magis quod societatibus catholicorum virorum, 
pacatis iis quidem et in omnes partes utilibus, iter prae-
cludi videmus, quo tempore edicitur, utique coire in 
societatem per leges licere : eaque facultas large revera 
hominibus permitti tur consilia agitantibus religioni simul 
ac reipublicae perniciosa. 

Profecto consociationum diversissimarum, maxime ex 
opificibus, longe nunc maior, quam alias frequentia. Plu-
res unde ortum ducant, quid velint, qua grassentur via, 
non est huius loci quaerere. Opinio tamen est, multis 
confirmata rebus, praeesse ut plurimum occultiores aucto-
res, eosdemque disciplinam adhibere non christiano nomini, 
non saiuti civitatum consentaneam : occupataque efficien-
dorum operum universitate, id agere ut qui secum con* 
sociari recusarint, luere poenas egestate cogantur. — Hoc 
rerum statu, alterutrum malint artifices christiani oportet, 
aut nomen collegiis dare, unde periculum religioni exti-
mescendum : aut sua inter se sodalitia condere, viresque 
hoc pacto coniungere, quo se animose queant ab illa 
iniusta ac non ferenda oppressione redimere. Omnino 
optari hoc alterum necesse esse, quam potest dubitatio-
nem apud eos habere, qui nolint summum hominis bonum 
in praesentissimum discrimen coniicere ? 

Yalde quidem laudandi complures ex nostris, qui 
probe perspecto quid a se tempóra postulent, experiun-
tur ac tentant qua ratione proletarios ad meliora addu-
cere honestis artibus possint. Quorum patrocinio suscepto, 
prosperitatem augere cum domesticam tum singulorum 
student : item moderari cum aequitate vincula, quibus 
invicem artifices et domini continentur : alere et confir-
mare in utrisque memóriám officii atque evangelicorum 
custodia^ praeceptorum ; quae quidem praecepta, homi-
nem ab intemperantia revocando, excedere modum vetant, 
personarumque et rerum dissimillimo statu harmoniam in 
civitatem tuentur. Hac de caussa unum in locum saepe 
convenire videmus viros egregios, quo communicent con-
silia invicem, viresque iungant, et quid maxime expedire 
videatur, consultent. Alii varium genus artificum oppor-
tuna copulare societate student ; consilio ac re iuvant, 
opus ne desit honestum ac fructuosum, provident. Alacri-
tatem addunt ac patrocinium impertiunt Episcopi : quo-

rum auctoritate auspiciisque plures ex utroque ordine 
Cleri, quae ad excolendum animum pertinent, in conso-
ciatis sedulo curant. Denique catholici non desunt copiosis 
divitiis, sed mercenariorum velut consortes voluntarii, qui 
constituere lateque fundere grandi pecunia consociationes 
adnitantur : quibus adiuvantibus facile opifici liceat non 
modo commoda praesentia, sed etiam honestae quietis 
futurae fiduciam sibi labore quaerere. Tam multiplex 
tamque alacris industria quantum attulerit rebus commu-
nibus boni plus est cognitum, quam ut attineat dicere. 
Hinc iam bene de reliquo tempore sperandi auspicia 
sumimus, modo societates istiusmodi constanter incrementa 
capiant, ac prudenti temperatione constituantur. Tutetur 
hos respublica civium coetus iure sociatos : ne trudat 
tamen sese in eorum intimam rationem ordinemque vitae : 
vitális enim motus cietur ab inferiore principio, ac facil-
lime sane pulsu eliditur externo. 

Est profecto temperatio ac disciplina prudens ad 
earn rem necessaria ut consensus in agendo fiat conspira-
tioque voluntatum. Proinde si libera civibus coeundi 
facultas est, ut profecto est, ius quoque esse oportet earn 
libere optare disciplinam easque leges, quae maxime con-
ducere ad id, quod propositum est, iudicentur. Earn, quae 
memorata est temperationem disciplinamque collegiorum 
qualem esse in partibus suis singulis oporteat, decerni 
certis definitisque regulis non censemus posse, cum id 
potius statuendum sit ex ingenio cuiusque gentis, ex pe-
riclitatione et usu, ex genere atque efficientia operum, ex 
amplitudine commerciorum, aliisque rerum ac temporum 
adiunctis, quae sunt prudenter ponderanda. Ad summam 
rem quod spectat, haec tamquam lex generalis ac per-
petua sanciatur, ita constitui itaque gubernari opificum 
collegia oportere, ut instrumenta suppeditent aptissima 
maximeque expedita ad id, quod est propositum, quodque 
in eo consistit ut singuli e societate incrementum bono-
rum corporis, animi, rei familiaris, quoad potest, asse-
quantur. Perspicuum vero est, ad perfectionem pietatis et 
morum tamquam ad caussam praecipuam spectari opor-
tere : eâque potissimum caussâ disciplinam socialem peni-
tus dirigendam. Secus enim degenerarent in aliam formam, 
eique generi collegiorum, in quibus nulla ratio religionis 
haberi solet, haud sane multum praestarent Ceterum quid 
prosit opifici rerum copiam societate quaesisse, si ob 
inopiam cibi sui de salute periclitetur anima ? Quid pro-
dest homini, si mundum universum lucretur, animae vero 
suae detrimentum patiatur ?Hanc quidem docet Chri-
stus Dominus velut notam habendam, qua ab ethnico 
distinguatur homo christianus : haec omnia gentes inqui-
runt . . . qiiaerite primum regnum Dei, et iustitiam eius, 
et haec omnia adiicientur vobis. 2) Sumptis igitur a Deo 
principiis, plurimum eruditioni religiosae tr ibuatur loci, 
ut sua singuli adversus Deum officia cognoscant: quid 
credere oporteat, quid sperare atque agere salutis sempi-
ternae caussa, probe sciant : curâque praecipuâ adversus 
opinionum errores variasque corriptelas muniantur. Ad 
Dei cultum studiumque pietatis excitetur opifex, nomina-
tim ad religionem dierum festorum colemdam. Vereri 

!) Matth. XVI. 26. 
s) Matth. VI. 32 -33 . 
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diligereque communem omnium parentem Ecclesiam con-
discat : itemque eius et obtemperare praeceptis et sacra-
menta frequentare, quae sunt ad expiandas animi labes 
sanctitatemque comparandam instrumenta divina. 

Socialium legum posito in religione fundamento, 
pronum est iter ad stabiliendas sociorum rationes mutuas, 
ut convictus quietus ac res florentes consequantur. Munia 
sodalitatum dispartienda sunt ad communes rationes acco-
modate, atque ita quidem ut consensum ne minuat dissi-
militudo. Officia partiri intelligenter, perspicueque definiri, 
plurimum ob hanc caussam interest, ne cui fiat iniuria. 
Commune administretur integre, ut ex indigentia singulo-
rum praefiniatur opitulandi modus : iura officiaque domi-
norum cum iuribus officiisque opificum apte conveniant. 
Si qui ex alterutro ordine violatum se ulla re putarit, 
nihil optandum magis, quam adesse eiusdem corporis viros 
prudentes atque integros, quorum arbitrio litem dirimi 
leges ipsae sociales îubeant. Illud quoque magnopere 
providendum ut copia operis nullo tempore deficiat opi-
ficem utque vectigal suppeditet, unde necessitati siogulo-
rum subveniatur nec solum in subitis ac fortuitis industriae 
casibus, sed etiam cum valetudo, aut senectus, aut infor-
tunium quemquam oppressit. — His legibus, si modo 
voluntate accipiantur, satis erit tenuiorum commodis ac 
saluti consultum : consociationes autem catholicorum non 
minimum ad prosperitatem momenti in civitate sunt ha-
biturae. Ex eventis praeteritis non temere providemus 
futura. Truditur enim aetas aetate, sed rerum gestarum 
mirae sunt similitudines, quia reguntur providentia Dei, 
qui continuationem seriemque rerum ad earn caussam 
moderatur ac flectit, quam sibi in procreatione generis 
humani praestituit. — Christianis in prisca Ecclesiae ado-
lescents aetate probro datum accepimus, quod maxima 
pars stipe precaria aut opere faciendo victitarent. Sed 
destituti ab opibus potentiaque, pervicere tamen ut gra-
tiam sibi locupletium, ac patrocinium potentium adiun-
gerent. Cernere licebat impigros, laboriosos, pacificos, 
iustitiae maximeque caritatis in exemplum retinentes. Ad 
eiusmodi vitae morumque spectaculum, evanuit omnis 
praeiudicata opinio, obtrectatio obmutuit malevolorum, 
atque inveteratae superstitionis commenta veritati chri-
stianae paullatim cessere. — De statu opificum certatur 
in praesens : quae certatio ratione dirimatur an secus, 
plurimum interest reipublicae in utramque partem. Ra-
tione autem facile dirimetur ab artificibus christianis, si 
societate coniuncti ac prudentibus auctoribus usi, viam 
inierint eamdem, quam patres ac maiores singulari cum 
salute et sua et publica tenuerunt. Etenim quantumvis 
magna in homine vis opinionum praeiudicataruni cupidi-
tatumque sit, tamen nisi sensum honesti prava voluntas 
obstupefecerit, futura est benevolentia civium in eos 
sponte propensior, quos industrios ac modestos cognove-
rint, quos aequitatem lucro, religionem officii rebus om-
nibus const.iterit anteponere. Ex quo illud etiam conse-
quetur commodi, quod spes et facultas sanitatis non 
minima suppeditabitur opificibus iis, qui vel omnino de-
specta fide Christiana, vel alienis a professione moribus 
vivant. Isti quidem se plerumque intelligunt falsa spe 
simulataque rerum specie deceptos. Sentiunt enim, sese 

apud cupidos dominos valde inhumane tractari, nec fieri 
fere pluris quam quantum pariant operando lucri: qui-
bus autem sodalitatibus implicati sunt, in iis pro caritate 
atque amore intestinas discordias existere, petulantis atque 
incredulae paupertatis perpetuas comités. Fracto animo, 
extenuato corpore, quam valde se multi vellent e Servi-
tute tarn humili vindicare : nec tamen audent, seu quod 
hominum pudor, seu metus inopiae prohibeat. Iamvero 
his omnibus mirum quantum prodesse ad salutem collegia 
catholicorum possunt, si haesitantes ad sinum suum, ex-
pediendis difficultatibus, invitarint, si resipiscentes in fidem 
tutelamque suam acceperint. 

Habetis, Venerabiles Fratres, quos et qua ratione 
elaborare in caussa perdifficili necesse sit. — Accingen-
dum ad suas cuique partes, et maturrime quidem, ne 
tantae iam molis incommodum fiat insanabilius cuncta-
tione medicinae. Adhibeant legum institutorumque provi-
dentiam, qui gerunt respublicas: sua meminerint officia 
locupletes et domini : enitantur ratione, quorum res agi-
tur, proletarii : cumque religio, ut initio diximus, malum 
pellere funditus sola possit, illud reputent universi, in 
primis instaurari mores christianos oportere, sine quibus 
ea ipsa arma prudentiae, quae maxime putantur idonea, 
parum sunt ad salutem valitura. — Ad Ecclesiam quod 
spectat, desiderari operam suam nullo tempore nulloque 
modo sinet, tanto plus allatura adiumenti, quanto sibi 
maior in agendo libertás contigerit: idque nominatim in-
telligant quorum munus est saluti publicae consulere. 
Intendant omnes animi industriaeque vires ministri sacro-
r u m : vobisque, Venerabiles Fratres, auctoritate praeeun-
tibus et exemplo, sumpta ex evangelio documenta vitae 
hominibus ex omni ordini inculcare né desinant : omni 
qua possunt ope pro salute populorum contendant, potis-
simumque studeant et tueri in se, et excitare in aliis, 
summis iuxta atque infimis, omnium dominam ac regi-
nam virtutum, caritatem. Optata quippe salus expectanda 
praecipue est ex magna effusione caritatis : christianae 
caritatis intelligimus, quae totius Evangelii compendiaria 
lex est, quaeque semetipsam pro aliorum commodis sem-
per devovere parata, contra saeculi insolentiam atque 
immoderatum amorem sui certissima est homini antido-
tus : cuius virtutis partes ac lineamenta divina Paulus 
Apostolus iis verbis expressit : Caritas patiens est, benigna 
est : non quaerit quae sua sunt : omnia suffert : omnia 
sustinet.x) 

Divinorum munerum auspicem ac benevolentiae No-
strae testem vobis singulis, Venerabiles Fratres, et Clero 
populoque vestro apostolicam benedictionem peramanter 
in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XV. Maii An. 
MDCCCXCI. Pontificatus Nostri Decimoquarto. 

LEO PP. XIII. 
l) I. Corinth. XIII. 4—7. 



RELIGIO. 365 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pécs . Főpásztori szózat, mely az egyházmegye pap-

ságát a restaurált bazilika fÖlszentelésére meghívja. 
1477/1891. (Vége). 

Quanti vero hanc ipsarn Augustissimi Regis Apostoliéi 
dementia adauctam Solemnitatem aestimet Beatissimus 
totius orbis Christiani Pater gloriosissime regnans Leo 
Tapa X I I I . Pontifex Maximus, Sanctissimus Dominus 
noster, itidem per gratias ostendit, quas de coelesti the-
sauro sibi commisso liberalius impertire et solito maiori 
copia in nos diffundere nosque per eas beare clementissime 
pariter dignatus est. Sunt vero gratiae istae sequentes : 

1. Apostolica Benedicto, quam in ipsa Consecrationis 
die omnibus praesentibus, cum plenaria indulgentia, imper-
tiendi facultas episcopo pontificanti datur. 

12. Item plenaria indulgentia pro omnibus et singulis 
Christi fidelibus, poenitentibus confessis et Sacra Commu-
nione refectis, qui vei ipsius dedicationis die vel eius in 
posterum Anniversario hanc ipsam Cathedralem Ecclesiam, 
a primis vesperis ad occasum solis devote visitaverint 
ibique pro christianorum Principum concordia, haeresum 
exstirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Eccle-
siae exaltatione pias ad Deum preces fuder in t ; quaeque 
animabus etiam in purgatorio existentibus per modum 
suffragii applicari possit. 

3. Gratia Altaris privilegiati, quam Beatissimus Pater 
altari Resurrectionis in Crypta subterranea Ecclesiae Ca-
thedralis existenti pro perpetuis temporibus adjungit. 

Quarum sequentia tria brevia a Beatissimo Patre 
Nostro obtenta fidem faciunt : 

1) Leo PF. X I I I . Venerabiiis Frater Salutem et 
Apostolicam Benedictionem. Cum vetustissima tua Cathe-
dralis Ecclesia initio undecimi saeculi coepta erigi a S. 
Stephano Hungarorum Apostolo, atque, ut fertur, a B. 
Mauro secundo Quinque-Ecclesiensi Antistite consecrata, 
ac Deo in honorem BB. Apostolorum Petri et Pauli 
dicata, modo vetustate collabefacta instaurata fuerit, ac 
fere ex integro aedificata, Tibique in votis admodum sit, 
ut quo adventatis mensis Junii die ipsum templum magni-
fica structura ad pristinum decus revocatum sollemniter 
iterum Deo dicabitur, coelestes Ecclesiae thesauros, quorum 
Nos dispensatores voluit Altissimus, reserare dignaremur, 
Nos piis tuis huiusmodi precibus annuendum existimavi-
mus. Quare omnes et singulos, quibus hae Literae Nostrae 
favent, peculiari benevolentia complectentes, et a quibusvis 
excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sen-
tentiis, censuris ac poenis, quovis modo vel quavis de 
causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei 
gratia ab^olventes et absolutes fore censentes, Apostolica 
Auctoritate Nostra, vi praesentium, facultatem hac una 
tantum vice valituram facimus, ex qua vel Tu, Venerabiiis 
Frater, vel alius Sacrorum Antistes, qui die Consecrationis 
ipsius Cathedralis Ecclesiae tuae Pontificaliter celebrabit, 
Christiano populo in ipsa Cathedrali Ecclesia convenienti, 
cum plenaria peccatorum omnium Indulgentia, iuxta ritum 
formulamque praescriptam, Nostro nomine et auctoritate 
benedicere licite possis et valeas, vel possit item valeatque. 
Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. 

/ 

Datum Romae apud s. Petrum sub Annulo Piscatoris, die 
XXVIII. Április MDCCCXCI. Pontificates Nostri Anno 
Decimoquarto. (L. S.) M. Card. Ledóchowski m. p. 

2) Leo PP. X I I I . Ad perpetuam rei memóriám. Cum 
propediem sacra aedes Cathedralis • Dioecesis Quinque-
Ecclesiens, antiquissima ac celeberrima in Hungaria, 
vetustate collabefacta jamdiu ac pene diruta, ad pristinum 
decus revocata iterum sollemni ritu Deo dicabitur, Nos, 
ne auspicatissimae hujus Consecrationis memoria excidat, 
de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli 
App. ejus auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque 
sexus Xtifideübus vere poenitentibus et confessis ac Sacra 
Communione refectis, qui vel ipsius dedicationis die, vel 
ejus in posterum anniversario, praefatam Cathedralem 
Ecclesiam, a primis vesperis ad occasum solis dierum 
huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, ibique pro 
Xtianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, 
peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione 
pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium pecca-
torum suorum Indulgentiam et remissionem, quam etiam 
animabus Xtifidelium, quae Deo in charitate conjunctae 
ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare 
possint, misericorditer in Dno concedimus. In contrarium 
facientibus non obstantibus quibuscunque. Praesentibus 
perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romae 
apud s. Petrum sub Annulo Piscatoris die V. Maji 
MDCCCXCI. Pontificatus Nostri Anno Decimoquarto. (L. 
S.) M. Card. Ledóchowski m. p. 

3) Leo PP. X I I I . Ad perpetuam rei memóriám. 
Omnium saluti paterna charitate intenti sacra interdum 
loca spiritualibus Indulgentiárum muneribus decoramus, 
ut inde fidelium defunctorum animae D. N. J . C. ejusque 
Sanctorum suffragia meritorum consequi et illis adjutae 
a Purgatori i poenis ad aeternam salutem per Dei miseri-
cordiam peiduci valeant. Volentes igitur Cathedrale 
Quinque-Ecclesiensis Dioecesis templum et in subterranea 
ejusdem templi crypta situm Altare titulo Resurrectionis 
D. N. J . C. (dummodo praeter unum ad Septennium et 
aliud vi facultatis a S. Sede Ordinario forte concessae 
designatum vel designandum, nullum aliud inibi privile-
giatum Altare reperiatur concessum), hoc speciali dono 
illustrare, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri 
et Pauli App. ejus autoritate confisi, ut quandocumque 
sacerdos aliquis secularis vel reguláris Missam pro anima 
cujuscumque Christifidelis quae Deo in charitate conjuncta 
ab hac luce migraverit, ad praefatum Altare celebrabit, 
anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii 
Indulgentiam consequatur ; ita, ut Dni Nri Jesu Christi 
ac Bmae Virg. Mariae Immac. Sanctorumque omnium 
meritis sibî suffragantibus, a Purgatori i poenis, si ita Deo 
placuerit, liberetur, concedimus et indulgemus. In con-
trarium facient. non obstant. quibque. Praesentibus per-
petuis futuris temporibus valituris. Datum Romae apud 
s. Petrum sub Annulo Piscatoris die V. Maji MDCCCXCI. 
Pontificatus Nostri Anno Decimoquarto. (L. S.) M. Card. 
Ledóchowski m. p. 

Pro his gratiis, gratias agamus Beatissimo Patri 
nostro, proque eius salute et incolumitate, Deum assidue 
deprecari non intermittamus. 
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Vestrum porro erit, Venerabiles et Dilectissimi Fratres 
et Filii, tenorem h arum indulgentiarum populo fideli 
explicare, eumque quo earum tum in ipsa solemni Dedi-
cationis, cum postmodum in recurrente Anniversaria die 
lucrifieri contendant, monere et quotannis solerter cohortari. 

Celebrabitur autem imposterum anniversaria haec 
dedicationis dies in Dominica, quae praecedit diem 22. 
Junii ; quae anniversaria dies tarn quoad Officium quam 
quod Missam ritu duplici I. Classis a Clero saeculari 
obeunda est ; in urbe Quinque-Ecclesiensi cum octava, 
extra urbem vero per Dioecesim sine octava. Enpropter 
iam hoc anno die 23. Augusti et subseque officium Dedi-
cationis cessabit. 

In quarum mutationum sequelam ordo divini Officii 
in Directorio Dioecesano praescriptus respectivis diebus, 
uti in advoluto '/. elencho notatur, erit immutandus. 

Sua Maiestas Sacratissima, solemniis Dedicationis 
clementissime interventura Quinque-Ecclesias adveniet 
hora 7-a matutina diei 21. Junii in Dominicam V. post 
Pentecosten incidente, qua ipsa die circa horam 9-am 
matutinam praesentes hic Illustrissimos Episcopos, Vene-
rabile Capitulum, item eos e Clero, qui adesse poterunt, 
ad audientiam clementissime admittet. Eadem die hora ?. 
post meridiem canentur nocturni et laudes matutinae in 
honorem Sanctorum, quorum reliquiae sunt recondendae. 
Die vero Sabbati praevia, i. e. 20-a Junii Clerus saecula-
ris et populus fidelis urbis Quinque-Ecclesiensis cum 
Episcopo ieiunare debent, quod ipsum populo fideli, 
praecedente die Dominica, ex ambone débité annuncian-
dum erit. 

Hac eadem occasione Parochi Q.-Ecclesienses ritum 
consecrationis fideli populo explanare non intermittant, 
illud praeprimis eidem inculcantes nemini introitum in 
Ecclesiam e praescripto rubricarum patere, antequam 
ecclesia in Dornum Altissimi peracta consecratione inau-
gurata fuerit. Invitent parochi suos parochianos, quo ma-
iori numero solemniis consecrationis interesse contendant, 
ast in circumvicinia ecclesiae maneant, et consecratione 
finita post sacrum etiam, ad quod nonnisi speciali facili-
tate provisi admittentur, primum introitum alienigenis 
cédant, quod vei humanitatis et urbanitatis ratio postulat, 
ut eosdem fatigia et sumtus itineris fecisse, quin ecclesiam 
vidissent, non poeniteat, populum vero tale incommodum 
alienigenis attulisse pigere non debeat. Die 22-a Junii 
ante horam 7-am matutinam incipiet actus Consecrationis; 
quo finito Sua Majestas Sacratissima ex aede residentiali 
ad Basiiicam solemnissime deducetur et audito Sacro ad 
eandem aedem residentialem pari cum solemnitate redu-
cetur. 

Adhuc cum animi gratitudine commemorare Vobis 
volo, plures de Venerabiii Choro Episcoporum suam prae-
sentiam gratiosissime promisisse partim, ut Deo gloriam 
et huic domui eius honorem tribuant, partim vero, ut 
mihi gratiosissime opem ferant, meque per Consecrationes 
altarium, quas perficere dignabuntur, perbenigne adj in-
vent. Atque ii quidem sunt : Illustrissimi et Reverendis-
simi Domini : Illmus ac Rmus D. Daniel Guilielmus 
Sommerwerck, episcopus Hildesheimiensis ex Germania. 
Illmus et Rmus D. Cornelius Hidasy, episcopus Sabarien-

sis. Illmus et Rmus D. Emericus Bende, episcopus Neo-
soliensis. Illmus et Rmus D. Sigismundus Bubics, episco-
pus Cassoviensis. Illmus et Rmus D. Julius Meszlényi, 
episcopus Szathmáriensis. Illmus et Rmus D. L. Baro 
Carolus Hornig, episcopus Veszprémiensis. Illmus et Rmus 
D. Alexander Dessewffy, episcopus Csanádiensis. Illmus et 
Rmus D. Philippus Steiner, episcopus Alba-Regalensis. 
Item Illmus et Rmus Archi-Abbas Montis Pannoniae 
Claudius Vaszary. 

Sperare tandem licet ipsum Beatissimi Patris Nun-
cium apostolicum, Excellentissimum ac Reverendissimum 
Dominum Archi-Episcopum Nicaenum, Ludovicum Galim-
berti adfuturum et nostra solemnitatum gaudia sua be-
nigna praesentia pariter adaucturum. 

Horum omnium vei ideo mentionem facio, ut vos 
una mecum uberius grati animi sensa profiteri valeatis, 
neque unqnam tantae undique benevolentiae memóriám 
obliterari sinatis. 

Non superest aliud, quam ut vos rogem, quo ad 
haec Solemnia nostra, quiqui absque dispendio muneris 
pastoralis potestis, compareatis et Matrem Ecclesiam ve-
stram hac occasione visitetis. Ad quae Solemnia dum vos 
omnes peramanter invito, una monitos esse volo, ut sin-
guli breviario, superpelliceo et bireto provisi compareatis. 

Habita ratione magni confluxus urbem visitantium, 
qui undique adventantes expectantur, de hospitio quisque 
vestrum ipse, tempestive, sit sollicitus. Victum submini-
strabit Conventus Pa t rum Franciscanorum et Conventus 
Fratrum Misericordianorum. Necesse tarnen est, ut unus-
quisque, qui in eo partem habere vult, hoc fine sive apud 
patrem Guardianum Franciscanorum, sive apud Priorem 
domus Misericordianorum praevie et quanto ocyus sese 
insinuet. 

Interim ferventer oremus Deum, ut, qui sacrando-
rum sibi auctor est munerum, effundat super hanc domum 
Benedictionem suam, ut ab omnibus in ea nomen suum 
invocantibus, auxilium divinae defensionis et gratiae quam 
uberrime sentiatur. Per Christum Dominum nostrum. 

Datum Quinque-Ecclesiis Feria II. s. Pentecostes die 
18-a Maji Anno Domini 1891. 

Ferdinandus, m. p. 
Episcopus. 

Orosz-Lengyelország. A vallási kérdés a lengye-
leknél. — 

Hire jár, hogy Oroszország engedményeket hajlandó 
tenni a lengyeleknek. Gurko tábornok, Lengyelország fő-
kormányzója Sz.-Pétervárra hivatott, és ez utazás külön-
böző, habár elég zagyva hirlelésekre ad alkalmat. E föl-
tevések s számitások eddigelé nem alapulnak egyéb tényen, 
mint azon, hogy Gurko tábornok s neje, a ki pedig isme-
retes lengyelek elleni gyűlöletéről, nagy kitüntetéssel 
fogadták a lengyel nemességet, midőn ez sürgős meg-
hívásukra megjelent hivatalos báljukon Varsóban. 

Mindamellett kevés bizalommal fogadják a czár 
politikájának változásáról szóló híreket. Pobedoneszew 
kineveztetése ellenkezőleg annak bizonyítékául szolgál, 
hogy ujabb üldözés van készülőben a katholikus egy-
ház ellen. 
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Mert valóban, ha a közeledés a lengyelekhez javu-
lástjelentene az egyházpolitikai téren, a fölhozott érveknek 
elvitathatatlan becsük volna. Ugy látszik azonban, hogy 
ezzel hamis uton járnánk, mivel a mult meggyőző pél-
dákat szolgáltat arra, hogy a lengyeleknek adott enged-
mények kisérlete nagyon összefér az orosz politikában az 
egyház üldözésével, sőt ennek álczázására alkalmaztatik. 

Az orosz kormányzat lényegében forradalmi kor-
mányzat ugy Orosz- mint Lengyelországban. Ez állitás 
fonáknak tetszhetik, különösen azoknak, kik az orosz 
autokrataságban konzervativizmust hajlandók látni; azért 
meg kell állapitanunk, hogy mit is keli a forradalmi 
jelző alatt értenünk. Forradalmi mind ama törekvés, mely 
valamely nép történelmi fejlődését zavarja. Forradalmat 
lehet felülről ép ugy csinálni, mint alulról, és a felülről 
jövő forradalmak eredményei gyakran a legvészesebbek 
mindannyi közt. Oroszország e tekintetben mintaképül 
szolgálhat, mint könnyen meggyőződhetünk róla. 

Különösen áll ez az orosz czárok politikájáról Len-
gyelország irányában. Ha valamely nép történelmi s ren-
des fejlődésének megzavarása, ha hagyományos életfolyása 
fonalának durva elszakítása forradalmi cselekedetet jelent, 
akkor senki sem tagadhatja, hogy valamely nép teljes 
elnemzetlenitésének s más népbe való erőszakos beleol-
vasztásának a kisérlete végső hatalmaskodásában mutat ja 
be a forradalmi jelleget. Es vájjon más-e az orosz politika 
czélja Legyeiországgal ? 

A forradalmárok akár felülről, akár alulról dolgoz-
nak, egyaránt egyenlő eljárást követnek. Az utóbbiak le 
akarják rontani a megállapodott rend két alapját : a lelki 
hatalmat és a világi hatalmat. De nem támadják meg 
mindakettőt egyszerre ; ellenkezőleg támaszkodni igyekez-
nek az egyikre, hogy annál könnyebben befejezhessék 
romboló munkájukat. Rendszerint az egyház ellen intézik 
első rohamaikat, mert emberileg ő a két hatalom közt 
a gyöngébb és mert az állam ehhez készseggel nyúj t 
segédkezet, sőt atyai figyelmes szemmel felügyel a rom-
boló munkára. Katholikus országokban ez a cselekvési 
mód előnyben részesül, mivel a katholikus egyház soha 
sem nyújt segédkezet a forradalmároknak. 

A felülről dolgozó forradalmárok hasonló eljárást 
követnek. Hogy megtörjék valamely népnek történelmi 
fejlődését, majd a nemzetet, majd a vallást támadják meg 
előbb. Általában azonban ez utóbbi ellen fordulnak, mert 
ez gyakorlatibb mód egy katholikus nemzet ellenében. 
Mert az egyház a mint védelmezi a törvényes hatalom 
tekintélyét, épp ugy védi az elnyomott népnek a jogait 
is ; és az egyház épp oly kevéssé szövetkezik a koronás 
f orradalmárokkal, mint frigiai sapkával vagy petroleum os 
bödönnel föllépő forradalmárokkal. 

Oroszország sem szakított ama hagyományos forra-
dalmi harczmóddal. 0 is legelőbb az egyháznak támadt 
és pedig még nagyobb dühvel mint álnoksággal. Képtelen 
lévén eltitkolni a gyűlöletet, melylyel a római egyház 
ellen el van telve, csak ritkán s rövid időközökre igye-
kezett palástolni az üldözést, melyet alattomban még 
akkor is folytatott, midőn hivatalosan látszólag engedett 
a jogosság- s méltányosságnak. Természetétől fogva bru-
tális s erőszakos lévén, az öldöklés s rablás inkább meg-

feleltek hajlamainak ; és álnoksága e rettenetes küzde-
lemben ama szemtelen hazugságok által nyilvánult, 
melyekkel alávaló bűntetteit tagadja. Ha a brutalitás 
belpolitikájának fő jellemvonása, az álnokság és képmu-
tatás a fő kiviteli czikkét képezi. Kivált a Vatikánban 
szokta színlelni a tiszteletet a katholikus egyház iránt, 
a hol álnok szemforgatással sajnálkozását fejezi ki, hogy 
a lengyelek visszaélnek a vallással forradalmi törekvéseik 
palástolására. Es bzzzáteszi, hogy, ha az egyház el akarna 
válni a lengyel nemzetiségi mozgalomtól, Oroszország 
mindent megtenne a katholiczismusért. 

Krisztus helytartójának szeme azonban keresztül lát 
e gyalázatos szövevényen. A pápa jól tudja, mit várhasson 
az orosz politika e fondorlataitól. A kereszténység atyjá-
nak szive vérzik ama kegyetlen üldözések láttára, melyek-
nek papjai s hivei áldozatul esnek, de inkább látja őket 
elveszni Szibéria jégmezőin vagy a moszkó hóhérok kan-
csukája alatt, semhogy elhagyná azt az elnyomott népet, 
mely Isten után ő beléje helyezi miden bizodalmát, mert 
e nép hiven szolgálja Istenét, kit ő imád. 

Ennek következtében nem lehet meglepő, hogy a 
czár másfelé fordítja erőlködéseit. Ha az egyház nem 
árulja el a nemzetet, talán a nemzet el fogja árulni 
az egyházat? Ez nem az első ily nemű kísérlet. Még 
vissza tudunk emlékezni a harmincz év előtti fon-
dorlatokra, melyekbe Wielopolski ártotta magát. Azért 
mondjuk, hogy mi meglepő sem volna abban, ha 
Oroszország kísérletet tenne a lengyelek elcsábítására. 
Ha Lengyelország megfeledkeznék önmagáról, ha meg-
hazudtolván dicsőséges múltját s kezet csókolna a fejedelmi 
hóhérnak, és ha beleolvadna a mérhetlen orosz biroda-
lomba, akkor már nem volna messze a kath. vallás 
elárulásától, a hitehagyástól és a forradalmi czár diadal-
maskodnék. 

Yérig sebző sértés volna a lengyel nemes népről 
egy pillanatra is föltenni, hogy képes volna nemzeti 
paizsát bemocskolni. Á m huzza vissza karmait a muszka 
medve és mutasson bár bársony talpat, az egész nemzet 
megvetése be fogja neki bizonyítani, hogy lehet ugyan egy 
népet halomra gyilkolni, de nem lehet megbecsteleniteni. 

Lengyelország szive mélyén meg van győződve, 
hogy a nép lelke az ő vallása; tudja, hogy egyedül hite 
tar t ja őt fönn és ád neki éltető erőt ; tudja, hogy katho-
likusnak kell maradnia, ha nem akar meghalni. 

Századunkra pedig örök gyalázat, hogy érzékteleniil 
nézi enüek a népnek halálos vívódását, Istenéhez s nem-
zetiségéhez való hűsége eme vértanujának lassú elvérzését. 
Európa süket az áldozatok nyögéseire, sőt még mosolygó 
arczot vág a koronás hóhérnak. 

Egyetlen egy férfiú nem szűnik meg tiltakozni e 
minősíthetetlen bűntények ellen és ez a hivők atyja, ő, 
akinek szive megkettőztetett szeretettel öleli magához 
védett gyermekeit. Az ő jobbja áldást osztva terjed a vér-
tanú Lengyelország fölé; az ő szivéből szent fohász kél 
Éghez 0 imádkozik az áldozatért ugy, mint a hóhérért. 

És ama bizonyos, múlhatatlanul bekövetkező órában, 
midőn a czár meg fog jelenni Isten Ítélőszéke előtt, a föld 
leghatalmasabb uralkodója nem fog birni becsesebb szószó-
lóval, mint a vatikáni fogoly emez imájával. C. de B. 
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IRODALOM. 
Három irodaimi gyöngyről 

van szerencsénk t. olvasóinknak ezennel jelentést tenni 
s azokat kiváló figyelmökbe ajánlani. Magyar katholikus 
irodalmunk a három u j gyöngye, a beküldés időrendje 
szerint eképp következik: 

1. Is ten é s a világ. Különös tekintettel a termé-
szettudományokra. I r ta Dr. Prohászka Ottokár. Esztergom, 
1890. N . 8. r . 241 1. 

Igen korszerű, igen ügyes dolgozat, s hogy magas 
tudományos niveaun áll, arról a szerző hirneve kezeskedik. 
Mást kivánni nem lehet, mint hogy sok ezer példányban 
ter jedjen el országszerte világi értelmességünk körében 
s ott az elmékben legyen a tiszta világosság olajának 
forrása, az emberi elmét foglalkoztató legfőbb, legnagyobb 
tárgyak, az Isten és a világ — tisztán látására. 

2. Gonzaga SZ. Alajos Jézus-társasági JiHvallónak, 
a kath. ifjúság példaképe és pártfogójának élete. Boldog 
halála háromszázados évfordulóján 1591 — 1891. Számos 
képpel, a kor viseletében. I r ta Rosty Kálmán S. J . kalocsai 
érs. főgymnásiumi tanár . Az esztergom-főegyházmegyei 
hatóság jóváhagyásával. Budapesten, 1891. 16-r. 168 1. 
Ara 40 kr. 

Már egyszer emiitet tük, vagyis akkor inkább csak 
előre hirdettük megjelenését. Most, hogy megjelent , lát tuk, 
forgat tuk, olvastuk, élveztük, avval a forró óhajjal a ján l juk 
a lelkipásztorok, a szülők, a nevelők és tanférfiak figyel-
mébe, vajha teljesüljön az érdemekben dúsgazdag szerző 
kívánsága, a ki ezt a kincses müvecskét, lelkesedése hevé-
vel, „a magyarhoni katholikus i f júságnak, az egyház és 
haza reményének, az ár tat lanság és pályaválasztás haza-
fiaiban vezére és pár t fogója sz. Alajos hü s lelkes köve-
tőjének a jánl ja — szeretettel." Va jha elég korán eljusson 
ez a mennyei talizmán minden kath. i f jú lelkéhez, elég 
korán ahhoz, hogy tudjon az illető tisztelettel meghajolni 
az oly ideálok előtt, a milyent sz. Alajos állit a jövő kor 
reményei elé. 

3. Dante theologiája. Dr. Het t inger Ferencz müvei 
nyomán irta Csicsáky Imre, csauádmegyei áldoz.ír. Buda-
pest, 1891. 8-r . 84 1. 

Szerzőnek ez a hetedik müve Danteról 1887 óta. 
Első müve a Paradicsom I. f. I—VII . énekének fordítása, 
második müvének czime Beatrice mint az egyház jelképe, 
harmadik müve Dante politikája, negyedik Dayite bölcselete, 
ötödik Dante orthodoxiája, hatodik Dante tudományos-
sága, a hetedik ez : Dante theologiája. Szerencsés iró, a 
ki igy eltalálja a neki érdemet gyűj tő s dicsőséget szerző 
tárgyat . Tanul is, tani t is, és igy két kézzel szedi a méz-
édes gyümölcsöt magának és másnak is. Mi is j á rká l tunk 
egykor Dante vi lágában: tehát tud juk mit mondunk, mi-
dőn azt mondjuk Csicsákynak, — gratulálunk ! 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, a rozsnyói székeskáptalanban : dr Podraczky 
István őrkanonoknak az éneklőkanonokságra ; Verbjár Pál 
idősb mesterkanonoknak az őrkanonokságra ; Schellengh 
Emil i f jabb mesterkanonoknak az idősb mesterkanonok-
ságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként 
megüresedeett i f jabb mesterkanonokságot Fábián Ferencz 
tornai esperesplebánosnak, Schellengh Emil idősb mester-

kanonoknak pedig a drusmai vagy duzmai czimzetes apát -
ságot adományozom. Kelt Bécsben, 1891. évi május hó 
25-én. F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. Gr. Csáky Albin, s. k. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére : Henny Sebestyén kerületi esperesnek, szent-
széki ülnöknek és Versecz szab. kir. város plébánosának 
a sz. Magdolnáról nevezett magodlini vagy maegdlini 
czimzetes prépostságot : Vudy Antal temesvár-gyárvárosi 
plébánosnak és szentszéki ülnöknek a B. Sz. Máriáról ne-
vezett szepesi apátságot ; dr Grosz József lippai plébá-
nosnak és szentszéki ülnöknek a szent keresztről nevezett 
vértes-kereszturi czimzetes apátságot ; végre Ivánkovics 
János kerületi esperesnek és szeged-rókusi plébánosnak a 
szt. Lamber t rő l nevezett vásárhelyi czimzetes apátságot 
adományozom. Kelt Bécsben, 1891. évi május hó 25-én. 
F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. Gr. Csáky Albin, s. k. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére : Pánthy Endre egri főkáptalani nagypré-
postot, a Szentlélekről nevezett monosztori czimzetes apátot 
és h. zsinati vizsgálót, olchini választott püspökké kineve-
zem. Kelt Lainzban, 1891. évi május hó 29 én. F E R E N C Z 
J Ó Z S E F , s. k. Gr. Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A Szent-István-napi szónok. A Budavárában f. é. 

aug. hó 20-án tar tandó Szent-István-ünnep alkalmából az 
ünnepi szónoklat tartásával dr Samassa József egri érsek 
ő exja Krassy Félix gyöngyösi apát-plebános ő nsgát 
bizta meg. (Eger.) 

— A pünkösdi királyságnak vége. A bajor kormány 
Reinkens ókatholikus püspököt a püspöki jelvények vise-
lésétől Bajorország területén eltiltotta. 

— A tud. egyetem rektor-választó bizottsága f. hó 
8-án 1891/2-re rektorrá dr báró Eötvös Lorándot válasz-
to t ta meg '16 szavazat közöl 15-el, vagyis, mivel a meg-
választott maga is tag ja volt a választó testületnek, egy-
hangúlag. 

— Kedves családi ünnepe volt f. hó 6-án, Mária-
napján, szombaton, dr Barta Béla kir. táblai tanácselnök 
ur ő mgának. Jul ia leánya esküdött örök hűséget dezseri 
Rudnyánszky Béla fővárosi ügyvéddel. Az esketést fényes 
egyházi beszéddel ft. dr S te iner Fülöp székesfehérvári 
püspök ur ő mga végezte. Magyarország katholikus kö-
zönsége áldást kiván a nagyérdemű kath . vezérférfiu csa-
ládjára. 

— Szent Alajos háromszázados jubileuma alkalmá-
ból Rómába küldendő albumot József főherczeg és családja 
is aláirta. Az albumot alkotandó ivekből 4 hatalmas kö-
tetre való érkezett eddig vissza. A zarándoklatra vonat-
kozólag ft . dr. Robitsek Ferencz rendező ur jelenleg azon 
fáradozik, hogy a növendékpapok a Collegium germanico-
hungariumban igen szerény feltételek mellett kapjanak 
szállást. Az egész katholikus világot mozgató e nagy 
ügy kivánatossá teszi, hogy hazánk méltóképpen vegyen 
részt benne. 

— Ft. dr báró Hornig Károly veszprémi püspök u r 
ő méltósága Veszprémben kisdedóvót állit, Nagyváradon 
pedig az Erzsébet-árvaházban levő Ferencz József a lapí t -
ványt 500 f r t ta l gyarapí tot ta . 

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

Budapest. 1891. Budnyájxszky A. könyvnyomdájából. (Papr.övelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

A franczia papság polgári alkotmánya és 
annak következményei. 

A franczia forradalom 1789—91-iki törvény-
hozása, mely lehetetlenné t e t t e a királyságot,1) 
vallási téren a római kath. vallás helyébe schis-
mát akar t állitani. A „reformok" kezdetének bizo-
nyára elég sok volt. Hogy magunkat szabatosan 
kifejezzük : a sok hasznos, sok szükséges reform 
mellett , melyet az alkotmányozó gyűlés (Con-
stituante) létesi tet t , a királyság aláaknázása, a 
római kath. kultusz elnyomatása, a „bölcsészek-
nek," a szélsőknek te t t engedmények kezdete 
gyanánt elég nagy lépés volt, amely lépés u tán 
következett a többi : a királyi pár kivégeztetése, 
a köztársaság kikiál tatása, a rémuralom ; vallási 
téren a papoknak és hi thű világi katholikusok-
nak üldöztetése, vérpadra hurczoltatása, az ész-
kultusz behozatala, ennek lejár ta után az egyház 
teljes államositása az anyakönyvek lefoglalásáig. 

Altalán el van ismerve, hogy a „Constitu-
ante" legnagyobb hibája „a papság polgári 
a lkotmányának" behozatala volt. Mély sebet sza-
ki tot t az Francziaország testén. A franczia klé-
rus akkor is minden izében hazafias volt. A 
királyság a la t t korábbi időkben lábrakapot t visz-
szaélések megszüntetésének, a terhek aránylag 
egyenlő viselésének, ál talán a törvény előtti 
egyenlőségnek nemcsak pártolója, de lelkes elő-
mozditója is volt. Az utasitások (cahiers), melyet 
a klérus képviselőinek az 1789-iki nemzetgyű-
lésre adott , haza- és szabadságszeretetét oly 

L. B. Eötvös József: „A XIX. század eszméinek befolyása 
az államra." II. kiad. II. köt. 210 — 11. 1. 

határozot tan tolmácsolják,1) hogy azokra utóbb, 
midőn rága lmazta to t t , tel jes önérzettel hivat-
kozhatot t . A soraiból az 1789-re megválasztott 
törvényhozók a szabadság, az egyenlőség eszméi 
ál tal lelkesittetve jelentek meg a nemzetgyűlé-
sen, melyen 308 tagjok által voltak képviselve. 
S midőn a kezdetben általános zűrzavarban ter-
mészetes ingadozás után az egyházi képviselők 

'*többsége a harmadik rendhez , csatlakozék, az 
engesztelékenységnek, a békeszeretetnek oly ekla-
táns jeleit adta, hogy azokat a képviselők világi 

j része a legélénkebb lelkesedéssel fogadta. A 
franczia forradalom tör ténete tanulmányozójának 
nem kerüli ki figyelmét, hogy a három első lel-
kész (Ballard, Jalles, .Lecesve), kik a harmadik 
rendhez csatlakoztak, azon Vendéebólz) való volt, 
mely négy évvel utóbb nem a haza ellen, hanem 
atyái vallása védelmére a vallástipró konvent 
ellen ragadt fegyvert. 

A franczia klérusra a hazafiatlanság bélye-
gét akkor sütötték, midőn a nemzetgyűlés, a 
papság kérése és figyelmeztetése ellenére, átlép-
vén illetékességét, folyton viszályt hintő janze-
nisták és vallásgyülölő voltaireiánusok vezérlete 
a la t t belement a „papság polgári alkotmányá-
nak" tárgyalásába, melynek sem jelentősége, 
sem hordereje i rán t a képviselők többsége tisz-
tában nem volt. 

Ezen polgári alkotmány, melynek tárgya-
lása a nemzetgyűlésben 1 790. május 29-ikén 
vet te kezdetét, •') többszörös megszakitás után 

') V. ö. Léon de Poncins : Les cahiers de 89 ou les vrais 
principes libéraux. Paris 1887. II. éd. 

2) A régibb elnevezés szerint Poiton. 
3) L Moniteur, május 29-iki ülés. IV. 490. 
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1790. jul ius 12-ikén fogad ta to t t el; királyi szen- I 
tes i tés t nyer t ugyanazon évi augusztus 24-ikén. 

A nemzetgyűlés, mely kevéssel előbb (ápril j 
13-ikán)1) nagy szótöbbséggel magáévá t e t t e 
La Rochefoucauld-Liancourt herczeg i nd i t ványá t : 
„jelentse ki a nemzetg}áilés, hogy a lelkiismere-
ten és vallási véleményeken nincsen ha ta lma, s 
azér t ily h a t a l m a t nem is gyakoro lha t ; hogy a 
vallás fönsége s az a mély t isztelet , melylyel 
annak tar tozik, nem engedik meg, hogy az vita 
tá rgyává t é t e thessék ; de különben sem kétel-
kedhetni arról, hogy a nemzetgyűlés a katholikus, 
apostoli és római valláshoz ragaszkodik, me r t e 
kul tuszt a közkiadások sorában első helyre állí-
to t t a , " — ez a nemzetgyűlés „a papság polgári 
a lko tmányában" az egyház megkérdezése nélkül 
ennek kormányza t i joga i t bi torol ta , midőn az 
egyház a lko tmányá t önkény t megvál tozta t ta . 

Miután az országot a régi t a r tományok 
megszünte tésével pol i t ikai lag 83 megyére (dé-
pa r t ements ) osztot ta , ami magában egyik leg-
czélszerübb re formja vala, mer t megalkot ta 
Francziaországnak addig nélkülözött egységét, 
melyhez az első eszmét Siéyes abbé adta, — az 
u j fölosztás keretébe á l l í to t ta a franczia egyhá-
zat is. A poli t ikai megyék szerint á l l ap í to t t a 
meg az egyházmegyék te r jede lmét és h a t á r a i t ; 
48 püspöki széket végleg megszünte te t t , az ér-
seki méltóságot e l töröl te ; számos plébániát 
beszüntete t t , másoka t egyes i te t t ; az egyház-
megyék jogha tóságá t részben magához ragadta , 
részben módos í to t ta . A püspököket a megye 
választot ta , a plébánosokat a kerület i válasz-
t ó k : részben zsidók, protestánsok, országszerte 
szervezett klubbok tagjai , kik nem csupán 
a kathol ika egyháznak, de á l ta lán a keresztény-
ségnek elkeseredett ellenei valának. Nem volt 
szabad elismerni oly érsek vagy püspök jogha-
tóságát , kinek székhelye idegen hata lom terüle-
t én van. A választandó püspökök közöl senkinek 
sem szabad a pápához fordulni avégre, hogy a 
h iva ta lában való megerősí tést tőle kér je ; a pá-
pához, min t az egyetemes egyház lá tha tó fejéhez 
a püspökök Í rha tnak a hi tben fön ta r tandó egy-
ség jeléül, de a kánoni megerősí tést nem a 
pápától , hanem az egyház tar tomány legidősebb 
püspökétől kell kérniök : a kápta lanok, apátsá-
gok, perjelségek, szóval, a püspökségeken és 
plébániákon kivül minden egyéb javadalmak 

') Moniteur IV. 110. 

e l tö rö l t e tnek ; sem püspöknek, sem plébánosnak 
működése helyéről a politikai hatóság engedélye 
né lkül ké t hétnél hosszabb időre távoznia nem 
szabad ; a püspökök és plébánosok közhivatalno-
koknak t ek in te tvén , esküt kel le t t tenniök,*) és 
pedig a t emplomban a nép előtt, hogy hiven 
meg fogják t a r t a n i az a lko tmányt , amely pedig 
akkor még készen sem volt, mer t csak 1791. 
szeptember 3-ikán h i rde t t e t e t t ki. — Ez lénj^e-
gében a r papság polgári a lko tmányának tar -
ta lma. ") (Folytatjuk.) 

Űrnapján. 
„ . . . Angyalok eledelével tápláltad 

népedet, és munka nélkül készített 
kenyeret adtál mennyből nekik, min-
den gyönyörűség és minden íz édessége 
levén abban." 

Bölcsesség könyve, 16, 20. 
(Vége.) 

II . Ha ma, Űrnapján , különösen megérteni töreked-
tünk, hogy lelki és testi javunkra nézve mily mennyei 
kincset birunk mi a legméltóságosabb oltáriszentségben, 
tekintve kegyes Jézusunknak az észhez szóló legbölcsebb 
oktatását : nem fogjuk-e egyszersmind kimondhatatlan 
kincsünket feltalálni e nagy szentségben, megfigyelve édes 
Megváltónknak szivünk minden ügyét felölelő, legáldáso-
sabb nevelését is? — Nevelés! mily szép szó, mily fontos 
szó ! Korunkban, — és pedig nagyon helyes e dolog, — 
sokszor forog a szegény, a közsorsu és a gazdag ajakán 
e szó. A gyermekeik jövőjén szeretettel csüggő szülők 
óha j t j ák , hogy szivök kincse szelid, tisztességtudó, a jóban 
ál lhatatos legyen ; a társadalom az annyi mindenféle 
alkalmazásban megbízható, kötelességtudó egyéneket óhaj t ; 
a mindennapi sajtó, az irodalmi szövetkezetek, a nem 
ti tkos és titkos társulatok emberei haladást, emberiességet, 
könyörületet , szeretetet hangoztatnak. Telve vannak a 
keblek forró óhajokkal, — csupa jó sziv akar lenni a 
v i lág : mégis a gyermekek vajmi gyakran éltök virágában 
öröm helyett bánatot szereznek szüleiknek s háladatlan-
sággal fizetik a jó akaratot ; a társadalomban megbizhat-
lanság s mások kárával já ró önérdek uralkodik ; az ajánlt 
haladás és szeretet erénye a maradás és szeretetlenség 
bűnébe csap á t ! S miér t? mert hiányzik az alap, melyen 
az erények kedves épületének emelkednie kellene ! Hiány-
zik Jézus tanításának, nevelésmódszerének foganata a szi-
vekből ! Nem keresik az emberek a valódi műveltség és 

') A minta szerint hűséget kellett esküdniök a nemzetnek, 
törvénynek és királynak, és hogy teljes erejök szerint megtartják 
a nemzetgyűlésben és a király által elfogadott alkotmányt. (Tit. 
II. art. 21. és 38.) — A papság alkotmánya benfoglaltatott a tel-
jes alkotmányban, mint annak egy fejezete. Később (1790. deczem-
ber 27.) a polgári alkotmány külön fölemlitése is elrendeltetett 
ekként : „ Esküszöm, hogy minden erőmből föntartom a franczia 
alkotmányt, és különösen a papság polgári alkotmányára vonatkozó 
rendeleteket 

2i A papság polgári alkotmánya teljes szövegét 1. Jagernél • 
Hist, de l'Eglise de France pendant la Révolution. I. 340 kk. 



RELIGIO. 

haladás legfőbb forrásában vagyis a legméltóságosabb 
oltáriszentségben jelenlevő Ur Jézus neveléselveinek drága 
kincsét! Pedig sz. Bonaventuraként: „Az oltáriszentség 
által az ember nagyobb szelídséggel közéig a javuláshoz, 
kitartóbb a munkára, lángolóbb a szeretetre, érzékfinom-
sága hatalmasb a bűntől való óvakodásra, készségesebb az 
engedelmességre, buzgóbb a haladásra.11 (Lib. 9. Comp. 
Theol. vérit. c. 15.) Nem az vezet hát czélhoz ez életben, 
ha valaki kényén-kedvén ereszti vétkes indulatinak ár ját 
a világ hamis elveinek tengerébe ; hanem a veszedelmes 
elvek óceánjába való jutás törekvésének megvetésével az 
éri el a megnyugvás és boldogulás kies part ját , ki az 
Istennek tanusitandó hű szolgálat vágyával, a szivtisztaság 
ösvényeinek nagyra becsülésével tár ja fel ügyét-bajá t az 
oltáriszentség előtt. Miként a tűz erősebben és gyorsab-
ban éled a száraz fától, mint a nyerstől : ugy Krisztus 
az oltáriszentségben sebesebben és bőségesebben gyúj t ja 
fel azt szeretettüzével, a kiben a hamis elvek és földi 
kivánságok hajtásai elszáradtak, mint pedig az olyat, kit 
azokkal elevenében telve talál. — (V. ö. Paedag. Christ, 
p. 2. c. XVI. §. 3.) Ide vonatkoznak a nemzetek Aposto-
lának (I. Kor. 5, 8.) szavai : „Azért lakozzunk nem a 
régi kovászszal, sem a gonoszság és álnokság kovászával, 
hanem a tisztaság és igazság kovasztalanaival.11 

Jézus, ki legbölcsebb tanításával meggyőzte, s meg 
fogja ezután is győzni a gondolkozó lelkeket arról, hogy 
minden embernek természeténél fogva katholiku9nak kell 
lenni, s természetükből vetkőznek ki azok, kik megszűn-
nek katholikusok lenni, — ismételjük, Jézus a maga 
kifürkészhetetlenül jó szivével legforróbban óhajtotta, hogy 
legyen az emberi sziv számára valami oly üdvforrás az 
egyházban, hol a sziv nemességének virágai nyílta után 
a ker. jó cselekedetek gyümölcsei megérlelődjenek ; s ez : 
— az oltáriszentség ! ezt nevezte szt. Bál az igazság 
kovásztalanának ; ezt hirdette szt. Bonaventura a javulás, 
a szeretet, az érzékfinomság, az engedelmesség és haladás 
kútfejének ! 

Tudta édes Üdvözitőnk, bogy az emberi nevelésnek 
égő szüksége van egy isteni szivre, melyből erőt merítsen 
a bölcsőtől kezdve a sir bezárultáig. A nemesen érző sziv 
balzsam a fájdalom sebeire ; a szívtelen ember pedig átok 
környezetén, vagyis vad ember polgáriasodott alakban. 
Járulhat a szivtelenséghez képzettség, okosság ! annál 
rosszabb, mert az ezekkel is ártani fog ; a tudomány és 
a társadalmi illem nem pótolhatják a sziv nemességének 
hiányát. — Ne csodálkozzunk hát azon, hanem szeretettel 
fogadjuk, hogy Jézus magát, mint erkölcsi egyéniségünket 
egészen átölelő nevelőnket, hagyá nekünk legcsodálatosb, 
legszentebb és legesleghasznosabb emlékjelül, véget nem 
ismerő szeretete zálogául — a legméltóságosabb oltári-
szentségben. Hisz' az emberek könnyen felednek. Akit ma 
magasztalnak, két-három nemzedék után mi lesz belőle ? 
Mi történik a nagyság magaslatára helyezett emberekkel ? 
Lassan elnyeli őket a feledés. A mi legbensőbb van ben-
nünk, elenyészik az is. A legkedvesb érzelmek, a gyer-
mekkor tiszta barátságai, az ifjúság emlékei, a meglett 
kor örömei, — várjatok három évet, már elhalványodtak; 
várjatok hatot, kilenczet: már az emlékek elmosódtak! 
Es igy mehetnénk tovább ! Tekintve az emberi termé-

szetet, nem csodáljuk hát, hogy Jézus nekünk az oltári -
szentséget hagyta, mely a feddésnek ellenáll — s az 
emberiség történetében a sziv mélyén csodákat mivel. 
Vegyétek ezt, és őrizzétek meg emlékemre. ÄEzt cseleked-

jétek az én emlékezetemre/•' Használjátok szivetek neme-
sítésére, bírjátok neveléstek fő ténvezőjeül : „ Boldogok, 
kik megéheztek, mert megelégíttettek /" mondja az Üdvözitő. 
(Sz. Luk. 6, 25.) „ Valamint a mi testeink egészségeseliké 
lesznek, és erősödnek az alkalmas ételek váltakozó vétele 
folytán; ugy van valami, mi hasonlóképpen táplálja a 
lelket, és annak üde erőt kölcsönöz a jónak gyakorlására. 
Be mi az utoljára is? Kétségkivül az, mit az Ur Jézus 
mondott : ,Az én testem valóban étel, és az én vérem való-
ban italS* — Ezt mondja szt. Bazil. (In c. III . Isaia.) 

E drága eledel nyújtása minden emberi emléket 
fölülmúl. Jézus azt adta nekünk, mit csak Isten adhatott; 
ő ugy nevel minket, a mint a mennyei szeretet nevelhet 
egyedül ! Az édes anya, mint az élet nem egyszer mu-
tat ja, ha j für t jé t zárja aranyérembe, mely paizsként fog 
nyugodni gyermeke szivén ; ha az anyai szeretet tovább 
mehetne, egész anyai szivét rejtené abba az arany-emlék-
tárgyba, — s melyik jó anya nem tenné meg szeretet-
hevében? Melyik anya nem mondaná: ,Isten veled! meg-
válók tőled, de nem hagylak el ! Védelmedre szivedben 
leszek ! mint hű nevelőd az élet utain szivembe zárlak !' 
A mit ember nem tehet, Jézus azt valósitá meg. Nem 
hagyta nekünk jászolát — a búcsúzás sz. napján, — 
hisz' imádandó testét az csak érintette ; nem hagyta ne* 
künk keresztjét, bár azt vére festé ; olyat akart hagyni, 
a mi jobban megvalósitsa az emberi sziv valósithatatlar-
nak látszó óhaját. Azt mond ta : Vegyétek, ez nem csak 
olyasmi, mi engem érintett ; ez nem csak az én képem; — 
ez nem hajfürtöm ; hanem ez, a mit hagyok nektek, az 
én egész testem, egész vérem, egész lelkem, egész istensé-
gem (V. ö. Bougaud i. m. V. k. 187. 1.) Oh, kegyes 
Megváltónk ! ki a legméltóságosabb oltáriszentségben 
templomaink sz. falai közt azért vagy oly szeretettel jelen, 
hogy imádjunk, hogy a sz. miseáldozatkor az élők sziv-
nyugalmát megszerezd s a holtak lelki üdvét eszközöld, 
hogy a sz. áldozás alkalmával hiveid lénye legmélyének, 
szivünk szentek-szentének megszentelésére cscdát művelj, 
— mit adjunk neked viszonszeretetül? Mit adjunk? Még 
habozva kérdeznők ! Megmondja az egyház! . . . 

Imádjuk Jézust az oltáriszentségben ! íme, a legbiz-
tosabb ut a baladásra, az ész müvelése mellett a sziv 
nevelésének hathatós eszközlésére. Járuljatok gyakrabban 
a sz. áldozáshoz — buzgósággal, méltóan, — s neveljétek 
a gyermekeket, — ez sz. kötelesség ! — a sz. áldozáshoz 
való járulás édességének megkedvelésére ! Mert, higyétek 
el, k. k. h-., a nevelésben a legfontosb eszközök egyike, 
elseje a sz. áldozás, melyet gyermekeknél, ifjaknál a ne-
velés más eszközeivel, — de főképpen az egyház elveinek 
szeretetétől irtózó paedagogia, — neveléstan, — talmi-
arany szabályaival nem lehet — pótolni. Az oltáriszent-
ség imádásának iskolájában lettek nagyok Borromaei sz. 
Károly, Loyolai sz. Ignácz, Xaveri sz. Ferencz, Kala-
zanczi sz. József, Paulai sz. Vincze, Szalezi sz. Ferencz, 
Chantai Francziska, stb., mint a ker. szeretet, a külső 
hittérítés és haladás-eszközlés, s a nevelés és iskola szent-
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jei, kiket méltán nevezhetünk a hath, reformatio szentjei-
nek! Ezek az emberiség igazi jótevői. E ker. hősök nem 
mondták életökben, mivel megtalálták az élet kenyerét, — 
a királyi zsoltáros e szavait : „Levágattam, mint a széna, 
és szivem kiszáradott, ugy, hogy elfeledtem enni kenyere-
met. (101, 5.) Hasonlóképpen Jézus legyen hát éltetőnk 
az oltáriszentségben ! Szeretetheve azt akarja, hogy szi-
vünkben is a hálás szeretet lángja lobogjon. 

Jonathás szeretetét nyilvánitandó Dávid iránt, ruháit 
egész testéig megszakgatta ; oh, mily nagy Krisztus sze-
retete, ki sz. testét is engedé szakgatni egykoron a kinok 
helyén, hogy azt nekünk eledelül ad ja ! (Tostatus, 9. 10. 
in 1. I. Reg. c. XVI.) Artaxerxes, a perzsák királya, 
midőn hozzá az övéitől száműzött Themistokles megérke-
zett, oly nagy örömre gyuladt, hogy éjjel háromszor serkent 
fel álmából s igy kiáltott : ,Nálam van Themistokles !' 
Ah, mit fogsz te tenni, k. k. hivő, ki legszeretőbb ven-
dégedül Krisztust vagy szerencsés fogadni? (V. ö. Plutarc. 
in Themist.) Arthemisia, Caria királynője, oly nagy szere-
tetet mutatott férje iránt, hogy nemcsak a világ csodáihoz 
számlált mausolaeumot emeltette számára ; hanem annak 
csontból keletkező s az illatszerek közé vegyitett hamvait 
is kiitta, hogy ekként, mint mondá, élő sirja legyen urá-
nak. (L. Agellius. 10. noct. Attic.) Ah, de még nagyobb 
Krisztus szeretetlángja ! Jézus egész testével velünk akart, 
sz. testével velünk óhajt maradni ! velünk egyesülni ! s 
vonakodnánk-e élő hajlékai lenni a mennyei édességnek, 
az élet kútfeje- és a királyok gyönyörűségének Jézusnak ! ? 
Nem, nem taszitjuk el magunktól ama csodálatos egyesülés 
legdrágább kincsét ! Ez egyesülés az oltáriszentség véte-
lében tette magyarországi sz. Margitot az erények hősévé ; 
ez tette Hunyadi Jánost, a nándorfehérvári hőst, a mi 
példaképünkké, ki az oltáriszentség iránt, mély hódolatra 
int. 0 nem kivánta betegségében, hogy az Ur testét hozzá 
vigyék, — méltatlan dolognak tartván, hogy a király a 
szolga hajlékába jöjjön ; — tehát meghagyta, hogy, — 
bár fogyni érzi erejét, — a templomba vigyék őt ; és ott 
— a nagv szentséget magához vette vala, s Kapisztrán 
János karjai közt adta vissza nagy lelkét Teremtőjének. 
(Ex Aenea Sylvio. in hist. Eur.) Yálaszszuk hát mi is 
alázatossággal ez életben, a halálra biztos vezérünkül 
Jézust, hogy a boldog élet a boldog halál előhirdetője 
legyen. 

Űrnapja jeles ünnepén, megújítván szeretetünket az 
oltáriszentségben jelenlevő édes Jézusunk iránt, megér-
tettük, hogy lelki és testi javunk mily mennyei kincsét 
birjuk mi a legméltóságosabb oltáriszentségben, — tekintve 
Jézusunknak az észhez szóló legbölcsebb oktatását, s meg-
figyelve Megváltónknak szivünk minden ügyét felölelő, 
legáldásosabb nevelését. Valóban, Uram, az „Angyalok 
eledelével tápláltad népedet, és munka nélkül készített ke-
nyeret adtál mennyből nekik, minden gyönyörűség és min-
den íz édessége levén abban." (Bölcs. 16, 20.) 

Tudjuk, hogy az Ur Jézust egykor, nyilvános taní-
tásának, nevelésének ama boldog napjaiban, mindenrendü 
s állapotú emberek követték : vakok, sántáit, gyengék, sze-
gények, gazdagok! Vajha követték volna őt a mai kör-
menetben is azok a vakok, kik ellene mondanak Krisztus-
nak ; azok a sánták, kik Krisztust szájjal vallják, tettel 

tagadják ; azok a gyengék, kik az oltáriszentség iránt 
köteles hűséggel, buzgalommal s hálával nincsenek ; azok 
a szegények, kiket nyomor kinoz, lelkök bűnterhe nyom ; 
azok a gazdagok, kiket a változandó és hamar muló földi 
jólét s hamis bölcseleti elvek — látszólag Krisztus nélkül 
is boldogitanak ! Es ha követték Jézust diadalmenetében. 
— boruljanak le velünk együtt a legméltóságosabb oltári-
szentség előtt ! Ugy, ugy ! boruljunk le velők együtt és 
mondjuk szivből szálló hangon: Üdvözlégy és áldott légy 
szentséges és méltóságosabb oltáriszentség, annyiszor, a 
hány csillag van az égen, szikra a tűzben, vizcsepp a 
tengerben, porszem a földön! (V. ö. Joh . — sz. Gertrud 
u. — Lig. sz. Alfonz Vez.-k. az oltárisz. látog. 5. kiad. 
Dr Nogál Ján. 1885. 405. 1.) Üdvözlégy annyiszor, a 
mennyei virág tár ja ki szűz kebelét a tavaszi napfénynél, 
a mennyei gyümölcs mosolyog le a fák gályáiról nyáron, 
a mennyei levél hull alá őszszel, a mennyi hópehely 
szállong télben, s a mennyi teremtett lény van az égben 
és földön ; mert minden dicséretre méltó vagy, legböl-
csebb tanítónk s legjobb szivü nevelőnk, Isten báránya, 
áldott Jézus, — ki itt a kenyérszin alatt valósággal jelen 
vagy ! 

Üdvözlégy s áldott légy legméltóságosabb oltári-
szentség ! Amen. Paszlavszky Sándor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius hó 9. A közigazgatás államosítása 

és a vallási társadalom. — 
A magyar képviselőház már jó ideje tárgyalja és 

ugy látszik, még nagyon sokáig fogja vitatni a közigaz-
gatás államosításáról vagyis inkább a közigazgatási tiszt-
viselők kormányi kinevezéséről szóló törvényjavaslatot. 
Nem feladatunk e lapok hasábjain e nagy átalakulást 
előidézni hivatott javaslat politikai s polgári kihatását s 
vonatkozásait elbírálnunk ; ez fölösleges is volna azok 
után, miket a képviselőház leghivatottabb politikusai s 
legragyogóbb szónokai eddig elmondottak vagy a sajtó 
közrebocsátott. Amidőn mégis hozzászólunk a tárgyhoz, 
teszszük ezt a Religio félszázados programmjához hiven 
ama kötelességből s hivatásból, mely e becses lapokat a 
politikai s polgári vonatkozású kérdések megítélésénél is 
mindig a legmagasabb, mert legeszményibb s mégis leg-
gvakorlatibb látópontról, a vallás-erkölcs látópontjáról 
kiindulva a legszorosabb tárgyilagossággal vezette hozzá-
szólásaiban. 

Azért a közigazgatás átalakításának előkészítésében 
s majdan végrehajtásában is erre a látópontra emelke-
dünk, meg lévén győződve, hogy valláserkölcs nélkül 
semmiféle közigazgatási rendszer, maguk az államok sem 
állhatnak fön. 

Amit az előkészítésnél, a szóban lévő törvényjavaslat 
eddigi soknem ü tárgyalásánál észlelhetünk, az vallás-
erkölcsi tekintetben vajmi tanulságosnak mondható. Látunk 
ugyan elvi meggyőződést, és őszinte jóakaratot a nemzet 
szolgálatában ugy a reform támogatóinál, mint ellenzőinél, 
de sajnálattal kell szemlélnünk, hogy mindkét táborban 
számosan vannak, akik önös érdekből foglalnak állást 
mellette vagy ellene ; azt azonban nem csekély felhábo-
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rodással tapasztalja az ország, hogy akad egy klikk, mely 
amig hatalmon volt, meg is volt elégedve az eddigi köz-
igazgatással, mióta pedig abból kicseppent, nincs nagyobb 
hive a közigazgatás államosításának nálánál, annyira, hogy 
— pusztán a kormány gyeplőinek visszanyerése reményé-
ben — a javaslatban a kormány hatalmának, vagyis a föl-
támadni reménylett saját uralmának öregbítésén dolgozik 
azokkal szemben, kik kezdettől fogva megfelelő ellen-
garancziáktól tették függővé az államosítást. Ezt koránt-
sem lehet vigasztaló látványnak mondani, annál kevésbbé, 
minthogy ámbár a közigazgatás államosítása biztosított-
nak látszassék, ennek mikéntje — ami pedig a leglénye-
gesebb benne — még mindig függőben van az önzés s 
hatalmi viszketeg, valamint másfelől az önzetlen s haza-
fias gondolkodás s cselekvés közti háború kimenetelétől. 

Es ettől függvén másodsorban az államosítás végre-
hajtásának módozata, semmi kétség sem foroghat fön az 
iránt, hogy nem csekély aggodalommal lehet annak ke-
resztülvitele elé nézni. 

Mert nyilvánvaló dolog, hogy a telhetetlen önzés és 
boszuért lihegő hatalmi viszketeg a közigazgatás államo-
sítását ama czélok megvalósítására fogja fölhasználni, 
amelyek érdekében oly hosszu-hosszu időn keresztül szer-
vezte s rendszerré emelte a korrupcziót. Ama czélok 
egyikét pedig elárulta a klikk hivatalos röpirat-írója, 
midőn a katholikus papság s hivek által a képviselőház-
hoz intézett tömeges kérvényezés ellenében és ennek 
petituma érdekében felszólalt papképviselők elnémitására 
a vallás szolgáit ugy az ország, mint a törvényhatóságok 
képviseletéből kizárandóknak és egyáltalán mások képvi-
seltetésére méltatlanoknak, mert „megbízhatatlanoknak" 
stigmatizálta, amint annak előtte egy másik pamfletjében 
a katholikus egyházi s alapítványi javak elvételét, a kath. 
intézmények s jogok elnyomását a „magyar liberálizmus" 
legelső teendőjének hirdette. 

Ámde sikerüljön bár ama klikk vakandok-munkáját 
a nagyváradi „gerle-pulyka" harcz sikeréhez képest meg-
bénítani, nagy kérdés támad arra nézve, vájjon mi sors 
vár a vallási társadalomra az államositás oly végrehaj-
tásától, minőt a képviselőház szőnyegén lévő javaslat szö-
vege igér ? 

Ha vallási hitelveink, egyházi intézményeink, jogaink 
s igazaink az eddig fönállott, úgynevezett önkormányzati 
közigazgatásnál joggal igényelhető támaszt s oltalmat 
nyertek volna, akkor sírnunk kellene a régi megye meg-
szüntetése fölött, mint siránkoznak s hajukat tépik a 
világgá elszórt zsidók Jeruzsálem elpusztulása fölött. 
Sajnos, erre teljességgel semmi okunk ; amióta a Kossuth 
hatalmi viszketegénél még nagyobb forradalmi felhevülés 
kizökkentette a nemzetet a józan haladás és fokozatos 
fejlődés amaz útjáról, melyet gr. Széchenyi István, Deák 
Ferencz és más nagy férfiaink eléje tűztek, azon időtől 
fogva a megye megszűnt az lenni, ami a rendi képviselet 
korában vala, mert Kossuth s pártja volt az, mely meg-
fosztotta emez ősi intézményt legnagyobb előjogától, a 
követ küldésének, utasításának és visszahivhatásának 
souverain jogától ; és aki elolvassa Kossuth kifakadásait, 
melyeket a negyvenes években hírlapjában és beszédeiben 
ama megyék s testületek ellen haragtól tajtékzó ajakkal 

hangoztatott, amelyeknek követei nem pártolták izgatá-
sait, az bizonyára igazat fog adni e sorok írójának, midőn 
mosolyog Kossuth híveinek a „municzipalizmusa" fölött, 
mert hiszen ezzel megtámadják és meghazudtolják magát 
a 48-diki Kossuthot, aki megásta a régi megye, az alkot-
mány védbástyájának nevezett ez ősi intézmény sirját, 
melybe az általa életképességétől megfosztott önkormány-
zati rendszernek annál előbb bele kelle zudulnia, minél 
mélyebb gyökeret ver a minden ellenőrzéstől felszabadí-
tott , jogérvényesen szavatoló aláírásokkal ellátott, de 
kitöltetlen váltóval megajándékozott, és vesztegetéssel s 
itatással, bolonditással megvásárolható képviseleti „man-
dátum" (!) rendszere. 

A Kossuth által deposszedált megyét tehát nincs 
okunk sajnálni, mert amit ez még az elnyomatás kor-
szakában, midőn rövid időre föléledt, az ország jogainak 
s igazainak revindikácziója körül nyújthatott , csak azért 
tehette, mert országgyűlés s felelős kormány hiányában 
régi, Kossuth s társai által elkobzott előjogaival élt ; az 
alkotmány visszaállításával ezek végképpen megszűnvén, 
azonnal beállt a felelősség nélküli parlamentarizmus által 
okozott lassú sorvadás. A megyének Kossuth levágta a 
f e j é t ; csoda, hogy oly sokáig birta azóta; nem is birta 
volna, ha a korrupczió nem tart ja ki szuszszal. 

Az államosított közigazgatás teljességgel nem lehet 
rosszabb a vallási társadalomra, mint a korrumpált ön-
kormányzat : a megye nemcsak végrehajtotta a sérelmes 
törvényeket, nemcsak keresztülvitte azokat a sérelmes s tör-
vénytelen miniszteri rendeleteket (mint az elkeresztelésről 
valót), melyeket a rendes állami bíróságok vonakodtak 
teljesíteni, hanem még zaklatással s ujabb sérelmekkel 
tetézte azokat : a vasár- s ünnepnap megszenteléséről, a 
vallástiszteletről, a hitközségek jogai- s kötelezettségeiről 
s más vallási vonatkozású ügyekről szóló, vajmi szórvá-
nyosan törvényeinkben előforduló intézkedéseket az ön-
kormányzat közegei nem teljesiték. A sok közöl például 
szolgáljon, hogy a maroknyi zsidóság kedveért rendsze-
rint szombatról vasárnapra tették át a kirakó vagy marha-
vásárokat. Általában azt lehet mondani, hogy, ritka kivé-
tellel, az önkormányzat közegei mind megannyi apró 
zsarnokként viselkedtek a hitközségek s vallásunk irányá-
ban. Az állami közigazgatás közegei ellen legrosszabb 
esetben a kormány felelősségéhez lehet felebbezni, és ha 
ez szintén zsarnoknak, az állam egész hatalmával rendel-
kező zsarnoknak bizonyulna, mint egységes szervezet 
minden esetre könnyebben volna hozzáférhető a vallási 
társadalom egységes fellépése által, mint egyes önkor-
mányzati kis basák az egyes hitközségek által. A minisz-
ter soha sem mondhatná az ország szine előtt, amit egyes 
szolgabíró akárhányszor szalasztott ki a száján, hogy : 
mi neki a törvény, ezt a hitközség nem érti, itt különben 
a megye parancsol. 

Tovább füzhetnők ez összehasonlítást, de fölösleges-
nek tar t juk, a köztudomásu tényekkel szemben, melyek 
közt egyike a legkiválóbbnak az, hogy az önkormányzati 

') A király esküt tesz az alkotmányra, miniszteri ellenjegy-
zéssel uralkodik ; a miniszterek esküt tesznek s felelősek ; a képvi-
selő sem esküt nem tesz, sem nem felelős, sőt megtartja „mandá-
tumát," ha meggyőződést és pártot cserél is. 
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közegek a legtöbb esetben megtagadták a hivatalos assis-
tentiát a plébánosoktól, midőn ezek az állam által stipu-
lait törvényes szerződés értelmében őket illető járandósá-
gaik, nyomorúságos párbérük beszedésénél segitségüket 
kérték. Mennyi baj volt még ezenfelül, arról a vallás 
szolgái tanúskodhatnak leginkább, kik legközvetlenebbről 
s legérzékenyebben ki voltak téve az önkormányzatnak 
nevezett basáskodás mindennemű „áldásainak." 

A vallási társadalom helyzetét tehát a közigazgatás 
nem teheti rosszabbá ; vájjon azonban javulni fog-e ez ? 

Az nagyon fogas kérdés volna, ha bizonyos slendriá-
nos szokás szerint mindig és mindent csak az államtól s 
törvényhozástól várnánk. Az állam a nemzet, ennek pedig 
óriási nagy többsége keresztény ; a törvényhozás pedig a 
nemzet akaratának kifejezése, ha a polgárok önérzetes s 
férfias lelkiismeretességgel teljesitik kötelességeiket s gya-
korolják jogaikat. Ettől függ az állami közigazgatás, 
valamint az állami kormányzat magatartása a jövőre 
nézve. Ha másként lesz, a hibát nem szabad másokban 
keresnünk, midőn Isten s emberek előtt azok felelősek a 
helyzet alakulásáért, akik bármily okból késedelmeskednek 
összegyűjteni a valiisi társadalom összes erőit és ezeket 
Isten dicsőségére s a haza javára érvényesíteni. 

A panasz csak akkor jogosult, ha nem alapszik a 
panaszló kötelességmulasztásán. 

Ha a keresztény polgári társadalom hivatott s képe-
sített körei a képviselőválasztásoknál kötelmüket teljesitik 
s jogaikat érvényesitik, akkor az államosított közigazga-
tás nem fog okot adni panaszra, bármilyen legyen az 
erről szóló törvény szövege, ellenkező esetben a legjobb 
törvény, a legzseniálisabban kieszelt garancziák nem érnek 
semmit, mert a példa megtaníthatott mindenkit arra, 
hogy vallási társadalmunk ellenei a hatalom gyakorlásá-
ban nem ismernek törvénytiszteletet sem jogokat, hanem 
ellenkezőleg a törvények elcsavarásán és a jogok lábbal 
tiprása által állandósítják önkényuralmukat az alkotmá-
nyosság meghamisítása és a rendszerré emelt korrupczió 
segélyével. _i_ 

Eger, jun. 2. Leányiskoláink fejlődése Egerben. — 
Az egri angolkisasszonyok intézetében már serényen 

folyik az építkezés, s a város egyik égető szükségén a 
jövő tanév elején segítve lesz, a mennyiben egy ujabb 
négy osztályú eleme leányiskola fog megnyílni az angol-
kisasszonyok tapintatos vezetése alatt. - Az építkezési 
terv azonban nagyobb szabású, mint a minő egy négy 
osztályú leányiskola befogadására szükséges. — Ezen 
nagyobb mérvű építkezés szorosan összefügg azon tervvel, 

a tanitónőképző-intézettel kapcsolatosan s avval j 
rokon összeköttetésben egy kisdedóvónőképző-intézet, va-
lamint ennek kiegészítő része, egy minta kisdedóvó-inté-
zet is a közel jövőben van. 

Azon osztatlan s lelkes fogadtatás, mely a kisded-
óvási törvényjavaslatot már derengő hajnalán felkarolta ; 
melynek oly sok szempontból van kiváló hatása akár a 
humanismust, akár a közművelődést, akár nemzeti fejlő-
désünket tekintsük: egyik szép példáját fogja mutatni 
Eger, ha a tervbe vettek kellő és alapos megoldást nyer-

nek ; s az kétséget nem is szenved, mert oly kezekben 
van ez, mely tud is akar is tenni. 

Eger város történetében egy fényes s lánczolatos 
hosszú névsora vonul keresztül az emberbaráti, a tudo-
mányos törekvés, a művészet, s a hazafiúi érzület kiváló 
alakjainak. E százados munkák úttörői, s fejedelmileg 
bőkezű adakozóinak sora még nem merítette ki a műve-
lődési tényezők mindegyikét ; a fejlődés fokozatán még 
sok a pótolni való ; az ujabb viszonyok, ujabb munkát 
rónak reánk ; — de nemzeti kulturánk öntudatosan fejlő-
dik, izmosodik. 

Századunk utolsó felének egyik legszebb s legáldást-
hozóbb munkája az, melyet a nők nevelése s szellemi 
kiképzése érdekében tett s tesz. A nemes gyümölcsfának 
azonban sok és gondos ápolásra van szüksége. 

Ily fontos s valóban megbecsülhetlen kincse lesz 
Egernek, ha a nőnevelés és nőképzés falai között lassú, 
de biztos lépéssel közéig feladatának megoldásához. — 
Hisz már talán az is nyilt titok, hogy Egerben az angol-
kisasszonyok vezetése alatt álló elemi leányiskolának felső 
leányiskolává kifejlesztése is csak idő kérdése. Leány-
iskola felállítását maga a város is tervbe vette. 

Kik teszik közvetett s közvetlen utakon e szép fej-
lődéshez a tapintatos lépéseket, kik az áldozatkész nemes 
lelkek? — említeni nem akarom. Saxa loquentur . . . 
Legyen áldás munkáikon ! M. 

Belgium. A szocziális kérdés. — 
Franczia nyelven a fenti czim alatt egy röpirat 

jelent meg, mely ft. Butten, liége-i püspöki helynök amaz 
értekezését tartalmazza, melyet közelebb a Gand-ban tar-
tott gyűlésen fölolvasott. E röpirat csakhamar nagy 
elterjedést nyert, mert a mostani válságos viszonyok 
Belgiumban nagyon időszerű méltatásban részesülnek 
annak fejtegetéseiben. 

A liberálisok szántszándékkal behunyják a szemüket 
a világosság előtt és tagadják a szocziálizmus veszélyes 
voltát még most is, midőn fenyegetőzve lép föl s általá-
nos munkabeszüntetést kísérel meg. 

Azért a helga katholikusok annál inkább áthatvák 
a helyzet szükségleteitől, hogy annál jobban teljesíthessék 
kötelmeiket, pótolván azokat is, akik, ha fölismernék a 
közérdeket, a katholikusok mellé állva vállvetve munkál-
kodnának a társadalmi rend védelmén. 

Pedig a szocziálizmus veszedelme nőttön-nő. A hamis 
tanok mikróbja, mint mondja ft. f lutten, társadalmunkban 
kedvező viszonyokra talált fejlődése számára. Máris infi-
cziálta a társadalom testét és vészes pusztításokat fog 
véghez vinni, ha erélyes közbelépés nem gátolja meg 
tovább terjedését. 

A „La question sociale" tudós írója amaz okok 
között, amelyek a vészes szocziálista tanok elterjedését 
megkönnyítették, első helyre teszi a vallásosság csökkenését 
vagy kivesztét és az érzéki szenvedélyek elburjánzását. 

Ez pedig az észelviség (raczionalizmus) és poziti-
vizmus munkája, amely megcsinálta az utat a szoczializ-
musnak ; minthogy pedig a raczionalizmust az életbe a 
liberálizmus plántálta és növesztette, a liberálizmus felelős 
a mai állapotokért. 
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A szoezializmus elleni védekezésről szólván Rutten 
kanonok igy nyilatkozik : 

„Különböző módokat s eszközöket hoznak javaslatba, 
és én nem is akarnám mondani, hogy nem hasznosak 
vagy hogy veszély nélkül mellőzhetők volnának. Igv 
például az állam közbelépése igazságos törvényekkel a 
visszaélések megszüntetésére, a munkás, a családanya, a 
nő, a gyermek jogainak védelmezésére, a különböző üd-
vös társulatok czéljainak előmozditására, az Ínségnek lehető 
csökkentésére, a jogos panaszok orvoslására és amaz ürü-
gyek eloszlatására, melyekkel a szoczialisták az elméket 
fölizgatják; ez a közbelépés az állam illetékes hatásköré-
ben tagadhatatlanul jó és okvetetlenül foganatosítandó. 
Ez eszköz azonban, mint annyi más, nem elégséges és 
nem fogna czélt érni, ha nem működik vállvetve az egye-
dül czélra vezető eszközzel, a római kath. egyház áldásos 
tevékenységével." 

I t t azután szerző nagyszerű képben mutat ja be az 
egyház működését, mint amely mindenkor megfelelt üd-
vözitő és szabadító hivatásának, és mindmegannyiszor 
megmentette a népeket az eretnekségtől, bármely téren 
jelentkezett és bármily nagy hatalommal birt is ez idő-
ről-időre. 

Azért most sem lehet kételkedni végső diadalában; 
de mikor és hogyan fog ez beállani ? Ez az, amit nem 
tudunk. Arról azonban biztosak vagyunk, hogy az egyház 
meg fogja találni és foganatba hozni a társadalom üdvé-
nek elengedhetetlen segédforrásait. Nem látjuk-e máris, 
mint gyakorolja befolyását, fölhiván a katholikusok gon-
doskodását a szocziális kérdések felé ? Nem halljuk-e a 
legfőbb pásztor szavát, amely az újjászületés muukáját 
megindítja ? Es nincsenek-e a katholikusok mindenütt már 
a munkánál ? 

A kérdés tehát nem teendő föl akképpen : miként 
fogja az egyház legyőzni a szoczializmust? Nem; mondja 
Rutten ; amit nekünk kérdeznünk kell, az abban áll, hogy 
miként fogjuk mi támogatni az egyházat eme küzdelmé-
ben, miként fogunk mi a magunk részéről közrejárulni a 
közös üdv munkájában ? 

Az értekező e czélból még figyelmezteti a katholi-
kusokat ama veszélyre, hogy, tudtokon kivül bár, a szo-
cziálista eszmék befolyása alá jutnak és ez által akár 
népszerűség hajszolásából, akár hamis nagylelkűségből el 
hagyják magukat ragadtatni. Hasonló történt kezdetben 
a liberálizmus elleni küzdelemben. Azért szorosan a kath. 
elvekhez kell ragaszkodnunk, és ha kétség merül föl, 
kér jük ki a hittudósok tanácsát. 

I t t oly kérdést érint, melyről átadjuk a szót az érte-
kezőnek : 

„Soká zor mondják nekünk, hogy a régi theologia 
képtelen megadni a jelen kérdések megoldását, melyek 
azelőtt nem létezvén, nem is voltak megbírálhatok. Ez 
ellenvetés nem bir semmi alappal. A mult százévek nagy 
hittudósai sokkal mélyebben tanulmányozták a természet-
jogot, mint a jelenkor nemzetgazdaságtani írói; ők meg-
állapították az elveket, melyek akkor, most s jövőben 
mindig igazak voltak s lesznek, és amelyeknek csupán 
alkalmazása változhatik a körülmények változandósága 

szerint. Hol találhatnék például jobban meghatározva a 
lényeges különbséget e két erény közt, mint az angyali 
tudornál, aquinói sz. Tamásnál? Ha jobban figyelembe 
vették volna a hittudományt, akkor nem állítottak volna 
föl annyi könnyelműséggel, és anélkül, hogy tudnák, a 
légben lebegő szocziálista tanok befolyása alatt oly elve-
ket s elméleteket, nem léptek volna föl oly igényekkel, 
melyeknek jogossága és igazsága több mint vitatható ; 
akkor nem használtak volna oly kifejezéseket, melyeknek 
értelmetlensége vagy kétértelműsége vészes következmé-
nyekre vezethet vagy egyenesen a szocziális eszméknek 
egyengeti az útját . Igy a minap egy katholikus publiczista 
czikkelyében olvastam e szavakat: 

„A munkabérre való jogosultság egy s ugyanaz az 
élethez való jogosultsággal." Első tekintetre ez állítás 
igazságot látszik kifejezni ; de ha közelebbről vizsgáljuk, 
azonnal észreveszszük, hogy a benne kifejezett gondolat 
nem alapul jogosságon. Minden embernek joga van az 
élethez, de nem minden embernek van joga munkabérre ; 
ennélfogva e két jogosultságot nem szabad összezavarni. 
Kinek van joga munkabérre? Nem mindenkinek, aki él, 
hanem csupán annak, aki valamely megegyezés alapján 
bizonyos megbatározott munkát végez. Egyébiránt, amidőn 
az író ama következtetéshez jut, hogy a munkásnak lét-
jogosultságánál fogva joga van a munkabérre, amely 
elegendő legyen saját felesége s gyermekei eltartására, 
lakásukra és ruházkodásukra, erre joggal azt lehet vála-
szolni : igen, ha munkája méltó ily bérre, nem, ha nem 
az. A munkás az ő jogát nem meriti szükségleteiből, 
hanem egyes-egyedül munkájából, melyet egy másikért 
teljesít. Ha nem dolgozik, teljességgel semmi joga a 
bérre, bármily mérhetetlen nagyok legyenek is szükség-
letei. „Ha valaki másnak a szőllőjében dolgozott — 
mondja sz. Tamás — ez utóbbi amannak adósává válik 
annyiért, amennyit a munka megér." Azért a munka-
bérre való jogosultság nem terjed tovább a munka érté-
kénél, melyen a jog alapszik. 

„A jogosság megköveteli — tanít ja továbbá szent 
Tamás — hogy a megegyezésben vagy szerződésben min-
denekelőtt meg legyen óva az egyenlőség, amely abban 
áll, hogy „az egyik annyit kapjon, amennyit ád." Mit 
kap a munkaadó ? Munkát. Hogy tehát megfeleljen az 
igazságosságnak, neki annyit kell adnia, amennyit az a 
munka megér. Ha többet ád, segélyezi a munkást további 
szükségleteiben és nem a jogosság, hanem a felebaráti 
szeretet kötelmét teljesiti. Mit válaszolna a fönemlitett 
iró, ha azt mondanák neki : Azoknál, kik nem tudnak 
dolgozni, az élethez való jogosultság egy s ugyanaz a 
meghatározott birtokhoz való jogosultsággal." Ennélfogva 
azoknak, akik nem tudnak dolgozni, joguk van oly bir-
tokra, mely elegendő legyen saját s családjuk eltartására ? 
Ez okoskodás alapjában nem különbözik az övétől, holott 
nyilvánvaló szoczialista tanelvre vezet. Ezért — mondja 
Rutten — eszélyeseknek kell lennünk és mindenkor az 
anyaszentegyház tanítását kell szemünk előtt tartanunk." 
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V E G Y E S E K . 
— Furcsa „bevett* vallás Magyarországban ez a mi 

kath. vallásunk! Még pedig a prot. vallással az 1848. 
XX. tczikk uralkodó értelmében „tökéletes" egyenlően 
bevett vallás ! De hogy ?. . . Hát ugy, hogy a hol katholi-
czizmus és protestantizmus ugy állnak egymással szem-
ben, hogy amit a kath. bit állit, azt a prot. vallás tagadja, 
például a házasság felbonthatatlanságáról, a katholicziz-
must és protestantizmust „tökéletes egyenlően" bevevő 
magyar államhatalom legújabban a kultuszminisztérium-
ban ugy döntött, hogy a „bevett" kath. vallás dogmáját 
a házasság felbonthatatlanságáról az ablakon kidobta, a 
protestáns felbonthatóság hitét pedig alapul fogadta és 
zsinórmértékül oly esetekre nézve, midőn arról van a 
szó, hogy kath. vallású nő, kit a polgári hatóság férjétől 
örökre elválasztott, viselheti-e ennek a nevét a polgári 
biróság Ítélete után is. Minthogy a dolog, illetve a kul-
tuszminiszteri rendelet épp ugy, mint annak megokolása 
fölöttébb érdekes és bennünket katholikusokat újra pro-
vokáló, közöljük teljes szövegében, amit róla a „B. Hír-
lap "-ban olvastunk: 

„Az elvált nő neve. Fontos kérdésben döntött a 
minap a kultuszminiszter, u. m. a nev. lap. A kérdés az 
volt, vájjon jogosítva van e a róm. kath. hitvalláson maradt 
nő, kinek férje újból megnősült, volt férje nevét továbbra 
is viselni? A vallás- és közoktatási miniszter — mint a 
Jogtudományi Közlöny irja — e kérdésre tagadólag felelt. 
A nőt csak az jogositja fel a fér j nevének viselésére, 
mondja a miniszteri rendelet megokolása, hogy a házasság 
által közte és férje közt oly benső viszony jött létre, 
amelyben ő a férjjel egységet képez. (Nos, a kath. nő, 
házassága felbonthatatlansága miatt férjével nem szűnik 
meg ezt az „egységet" „képezni" soha.) De a nő eme 
jogának minden alapja megszűnt (?) a polgári biróság amaz 
Ítélete által, mely a házassági köteléket örökre jogérvé-
nyeseu felbontja, minthogy a házasság végérvényes fel-
bontása után a fér j előbbi házasságát semmi tekintetben 
sem tartozik elismerni, tehát nevét sem tartozik volt 
nejével megosztani. Er re kizárólagos joga van az ő má-
sodik nejének, akit arra kötelezni, hogy jogait az első 
feleséggel oszsza meg, a monogamia mellett jogi lehetet-
lenség volna. Es végre a közrend tekintetébe s az általános 
jogérzetbe is ütköznék annak a viszonynak megengedése, 
hogy egy férfinak két, esetleg több nő viselhetné a nevét." 
Nemde, nyájas olvasó, furcsa okoskodás, furcsa védelme 
a monogamiának ! Vagy „bevett" vallás nálunk a kath. 
vallás, és akkor az államhatalom köteles védeni az oly 
róm. kath. hitvallású nőt, kinek férje, más vallásra tér-
vén át újból megnősült, abban a jogában, hogy ő tovább 
is viselhesse férje nevét, a kitől — kath. hite szerint 
nincs elválva ; vagy hát ne hirdessék tovább a hazugság 
öblös tárogatóival, hogy a kath. vallás Magyarországban 
„bevett", törvény által védelmezett vallás. Bolonddá nem 

tartanak többé. Magyarországban vagy „uralkodó vallás" 
lesz ismét a magyar valláspolitikai vezéreszme — (ha a 

! katholikusok a katholiczizmust uralkodóvá tenni, uralko-
dásában megtartani nem akarják, majd megteszik a pro-
testánsok a protestantizmust), — vagy annyi gordiusi 
csomót fog a „bevett" vallások rendszere felhalmozni, 
hogy Danyi bácsi (Irányi Dániel) utoljára is czélját éri s 
a magyar állam kimondja majd, hogy minden vallás 
„egyenlően" rossz, azért valamennyi nem „bevett," hanem 
egyenlően kidobott, szabad útjára bocsátott vallás Ma-
gyarországban. Vagyis ott leszünk Deák Ferencz „ameri-
kai politikájánál," mely ellen hiába fogunk tiltakozni 
azzal, hogy „beveti" vallás vagyunk, mikor már dogmás-
tól, mindenestől kidobták. 

— Orvietoban a főszékesegyház centenáriumán jelen 
volt mint pápai delegatus Vannutelli Séraphin bibornok, 
avval a megbízatással XIII. Leo pápa részéről, hogy ünne-
pélyes pápai áldást adjon. Ebben a pápai delegátust Nico-
tera minister rendelete megakadályozta. 

— Párisban Űrnapját fényes körmenetekkel tartották 
meg, de már a monte-martrei nemzeti fogadalmi templom 
benedikálásakor zavart okozott a hitetlenség. Véres össze-
ütközés volt a hivek és a hitetlenek között. 

— Igazi püspöki, apostoli gondolat. Egy franczia 
püspök, nevét nem emliti à la „Croix" cz. lap, melyből e 
hirt merítjük, oda nyilatkozott, hogy ő felszólitást fog 
intézni püspöktársaihoz, hogy közös költségen nyomassák 
ki a legújabb pápai encyklikát 10 millió példányban és 
ingyen osztassák ki ugyanennyi példányban, mert ennyien 
vannak Francziaországban, kik választó joggal birnak. 

— „Le styl c'est Vhomme.u Azt olvastam II. Vilmos 
német császárról, hogy a legújabb pápai encyklika dísz-
példányáért köszönetet mondva, a többi között azt irta 
volna a pápának, hogy ő, mármint Vilmos császár, „meg-
elégedéssel" fogadta a pápa encyklikáját. Ez a hang 
körülbelől olyan, mint mikor az én jó Lonkay urambá-
tyám és kollégám megelégedést konstatált a maga részé-
ről akkor, ha egy-egy püspök vagy a pápa, vagy a király, 
vagy más ilyen nagyobb ember mint ő, valami nagyot 
tett a közügy érdekében. Vilmos császárnak, ha nem 
volna oly erős lutheránus inspiráczióknak kitéve, van 
annyi esze és tapintata, hogy el tudja találni, miképp be-
széljen a pápával. Egy-egy pápai encyklikát ő, ha nem 
ismeri is el a pápa lelki fensőbbségét, mint souverain 
társától köszönettel és nem „elismeréssel" köteles fogadnia. 

— Szent Alajos centenáriumára mi hivtuk fel ha-
zánkban először az érdeklettek figyelmét, közölve magyar 
fordításban az apostoli szentszéknek erre vonatkozó buz-
dítását. Ma már magas hullámokat ver a szent Alajos 
kultusza iránt támadt lelkesedés. De még hiányzik valami. 
Az elemi és középiskolai ifjúság köréből nem hallunk még 
oly sürü tudósításokat, mint a minőket várni lehetne, az 
iránt, hogy Magyarország katholikus tanuló ifjúsága oly 
nagy arányokban készül meríteni az aloysianus kultusz 
malasztjaiból, mint a hogy ezt a külföldi kath. tanuló 
ifjúságról olvassuk. A regensburgi püspök például elren-
delte, hogy ne legyen kath. tan- és nevelő intézet, a hol 
sz. Alajos centenáriumát meg ne tartanák. 

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

Budapest. 1891. Budnyájxszky A. könyvnyomdájából . (Papr.övelde-utcza 8. sz.) 
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A franczia papság polgári alkotmánya és 
annak következményei. 

II. 
Ha a vázolt egyház-reformban volt is olyan, 

amely a változott viszonyok folytán időszerűnek 
tűnhete t t föl, mint például az egyházmegyék 
határainak módositása avégre, hogy összhang-
zásba hozassanak az ország uj politikai fölosztá-
sával, — a nemzetgyűlés e reformra nézve 
fejezhetett ki óhajt , de a végdöntés az egyházat 
i l lette volna meg. Egészben pedig a papság pol-
gári alkotmánya szükségképpen szakadásra ve-
zetett. Figyelmeztet ték erre a nemzetgyűlést 
annak egyházi képviselői; alaposan bebizonyítot-
ták a többség tévedéseit az alkotmányozó gyű-
lés püspök-tagjai egy együttesen közzétett levél-
ben.1) Figyelmeztette a királyt VI. Pius pápa 
1790. julius 30-ikán hozzá intézet t i ratban, hogy 
a folyamatban levő vallási uj i tások schismára 
vezetnek.2) 

Mind e fölszólalások és figyelmeztetések a 
kormányban és a nemzetgyűlés többségében siket 
fülekre talál tak. A katholikus klérus (a protes-
tánsokat e dekretumok nem érintették)3) azon kény-

1790. október 30. — A püspökök levelét 1. Vollständige 
Sammlung der Schriften, die seit der Eröffnung der Reichsstände 
Frankreichs in Rlicksicht auf den Klerus und dessen bürgerliche 
Verfassung erschienen sind. Kempten 1795. 

2) „Ad nostrum munus spectat . . . Majestati Tuae palam 
facere ... si décréta ad clerum pertinentia approbes, eo ipso in 
errorem universam Te inducturum nationem tuam, regnumque in 
schisma et in crudele fortasse etiam religionis bellum esse impulsu-
rum.iL — L. Theiner • Documents inédits relatifs aux affaires reli-
gieuses de la France 1790 à 1800. I. 6. 

3) „A protestánsoknak szabad (hinné valaki, hogy Franczia-
országban a katholikus vallás annyira jutott, hogy másvallásuak 

szerűségbe sodortatot t , hogy megtagadja hozzá-
járulását a törvényekhez mindabban, ami a lelki 
ügyekre vonatkozik, és amihez az egyházi hata-
lom hozzájárulása kivántat ik. Ez a többség sze-
mében nagy hazafiatlanság volt, amely abban 
állott , hogy a klérus hü kivánt maradni vallá-
sához. és nem adta beleegyezését arra, hogy az 
állam illetéktelenül avatkozzék az egyházi ügyekbe 
és bürokrat ikus módon rendszabályozza az egy-
házat. 

A hű világi katholikusok is csakhamar föl-
ér te t ték, hogy a par lament i többség törekvései 
a katholiczizmus elnyomására irányozvák. 2) 

A katholikus klérus legnagyobb része lelki-
ismerete szerint megtagadván a kivánt esküt, a 
nemzetgyűlés szigorított rendszabályokkal remélte 
az ellenállást megtörhetni . 

Már egy korábbi törvény (1790. julius 24.), 
mely a papság polgári a lkotmányával egyszerre 
szentesi t te tet t , elrendelte, hogy a hivatalaikban 
megta r to t t püspökök és lelkészek csak akkor 

jogaira kell hivatkoznia !) a protestánsoknak szabad egyházszolgáik 
vallási ténykedése tekintetében tetszés szerint testületeket alkotni ; 
ebben a világi hatalom nekik sem törvényeket nem ir elő, sem kény-
szeritésökre jogot nem követel magának." (A püspökök idézett együt-
tes levelében). 

') A kath. egyház ellenei által ünnepelt Hausser heidelbergi 
tanár igy nyilatkozik : „Ich gehöre nicht zu Denen, die meinen in 
Fragen des Staatsrechtes und der Staatsverfassung sei das canoni-
sche Recht die oberste Autorität; aber ich bin darum doch kein 
Bewunderer der „constitution civile du clergé" von 1790, nach der 
Staat in alle geistliche Angelegenheiten hineinregieren und die kirch-
lichen Dinge bureaukratisch regeln wollte.* L. Der Kulturkampf in 
Frankreich in den Jahren 1789—98. 46. 1. 

2) Broz, a liberális történetiró is elismeri, „hogy a papság 
polgári alkotmánya nagy mértékben megerősité azon hitet, hogy 
a nemzetgyűlés a katholiczizmust meg akarja semmisíteni." (Hist, du 
regne de Louis XVI. Edit. 1860. III. 177. 1.) 
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részesülnek fizetésben, ha a polgári a lko tmány 
ál tal előirt esküt leteszik. Azonban a legtöbb 
püspök és lelkész, kik a lelkek gondozását nem 
t ek in t e t t ék pénzkérdésnek, kiveik alamizsnájából 
t a r tván fönn maguka t , fizetés nélkül is megma-
rad tak h e g e i k e n és fo ly ta t t ák hivatalos műkö-
désöket. A nemzetgyűlés Voydel képviselő indí t -
ványára x) e lhatározta, hogy a helyeiken megma-
r a d t püspökök és lelkészek nyolcz nap a la t t az 
a lkotmányos esküt letenni t a r toznak . Ezen idő 
el tel te után azok, kik az engedelmességet meg-
tagadják , olyanokul tekin tendők, min t kik püs-
pöki, i l letve lelkészi h iva ta lukról l emondot tak . 
Es ha müködésöket mégis fo ly ta tnák, a kerület i 
törvényszékek min t lázadók ellen fognak irá-
nyukban e l j á rn i : elvesztik fizetésöket, polgári 
jogaikat , többé semmiféle hivata l t nem viselhet-
nek. A körülmények követe lménye szerint elle-
nök még szigorúbb büntetések is a lkalmazandók. 

„Siessenek tehát , szóla Maury képviselő e 
rendelet tárgyalásakor , siessenek tő lünk oly esküt 
követelni, mely egyházi kö te lmeinkbe és elveinkbe 
ü tköz ik! Látn i fogják, hogy részünkről nem 
hiányzik az erély és bátorság, mely semmibe 
sem veszi a földi előnyöket, sem az élet fölál-
dozását sem, ha köte lmeink a magunk föláldo-
zását követelik. Vigyázzanak! veszélyes dolog a 
szélsőségig űzni oly férfiakat, k iknek van lelki-
i smere tök ; kik a császárnak készek megadni, ami 
a császáré, de I s t ennek is meg akar ják adni, ami 
Istené. Be fog juk önöknek bizonyitani , hogy a 
halál t eléje teszszük az esküszegésnek, és ha 
nem is leszünk szerencsések önök kegyét ki-
nyerni, lelki ismeretünk és meggyőződésünk hűsége 
által ki fogjuk erőszakolni önök becsülését. " 2 ) 

A szerencsétlen gyenge király, egy hónapig 
t a r t ó kinos küzdelem után , valamint a pápa 
tanácsa ellenére szentesi te t te volt a papság pol-
gári a lko tmányá t , ugy 1890. deczember 26-ikán 
szentes i te t te a november 27-iki rendele te t is. 

A nemzetgyűlés az esküt mindenelőt t az 
egyháziaktól követel te , kik annak tag ja i valának. 
A janzenis táknak és bölcsészeknek megvolt az az 
örömük, hogy a papok közöl többen a schismá-
hoz á l lo t tak . Példával j á r t elől az utóbb püspök-
ségre emelkede t t Grégoire emberménis i lelkész, 
a papság polgári a lkotmányának egyik legbuz-
góbb előmozditója, ki a többség tapsai között 

1) L. a Moniteur 1890. november 28-iki számát. 
2) Jager, i. m. II. 62. 

k i j e l en te t t e , hogy a papság polgári a lko tmányá-
ban semmit sem lát, mi a kathol ikus egyház 
dogmáiva l ellenkezik. Az eskületételben követ te 
őt vagy 60 lelkész-képviselő ])> és 8 egyházi kép-
viselő, kik nem levén lelkészek (vagyis közhiva-
t a lnokok — fonct ionnaires publies — az akkori 
hivatalos elnevezés szerint) akkor még nem tar-
toz tak volna esküt tenni . Ez utóbbiak egyike 
vala Gerle hóbortos karthausi . Deczember 2S-ikán 
e skü t tesz Talleyrand au tuni püspök, 1791. jau . 
2- ikán Gobel lyààcii püspök s a bázeli püspök suífra-
ganeusa, ki késedelmét betegséggel menteget te , 
1791. j a n u á r 23-ikán Loménie de Brienne toulousei 
érsek, mudsensi püspök, összesen mintegy száz 
egyházi képviselő, a nemzetgyűlés papi tag ja inak 
egy harmada. 

A nemzetgyűlés remélte, hogy a magas 
klérus érdekből, az alsóbb ambiczióból fog a 
polgár i a lkotmányhoz csatlakozni. E várakozá- -
sában csalatkozott . Az eskütéte l re k i tűzöt t nyolcz 
nap már-már elmúlt , s az esküre nem jelentkez-
tek. Bonnal c lermont i püspök a jan. 2-ki ülésben 
f e j t ege tn i kezdé, hogy a katholikus papság kész 
engedelmességgel elfogadja az egész a lkotmányt , 
kivéve a lelki dolgokba avatkozó rendele teket ; 
de megvonták tőle a szót,2) és csak egyszerű 
k i je len tés t köve te lnek : akar-e esküdni vagy nem. 

Az eskütéte l ha tá rnap jáu l jan. 4-ike tüze te t t 
ki. E napon a nemzetgyűlés elhatározta, hogy 
az esküre fölhivandó egyháziaknak semmiféle 
indokolásá t meg nem hallgatják, hanem szorosan 
csak esküt k ivánnak. Első Dusson de Bonnac 
agen-i püspök h iva to t t föl. „Nem sajnálom, 
mondá, sem ál lásomat, sem vagyonomat ; de 
sa jná lnám elveszteni önök becsülését. . . Kérem 
azért , fogadják kijelentését sa jná la tomnak, hogy 
az esküt le nem tehetem." Nyomban utána 
ugyanazon megyéből Fournés abbé: „Az első 
keresztények egyszerűségével kimondom, hogy 
dicsőségemnek, becsületem követelményének te-
k i n t e m követni püspökömet, min t Lőrincz kö-
ve t te az ő pásztorát." Emery elnök (zsidó) 
dühösen fö lk iá l t : „Nem szabad egyebet mon-
dani, min t esküszöm vagy nem esküszöm" (je 
jure ou je refuse). Mire Foucault képviselő az 
elnökhöz szól: „Ez zsarnokság. A vér tanuka t 

') A Moniteur 58-at sorol föl. VI. 738. 
2) „A nemzetgyűlés, irja Thaine a clermonti püspök nyilat-

kozatáról szólva, jobban akarja tudni, mint a püspökök, hogy med-
dig terjednek, s liol érnek véget a lelkiek ; a nemzetgyűlés határozta 
ezt meg, s határozatát rákényszeríti a kanonistákra és theologusokra,u 

A jelenkori Francziaország alakulása. II. 291. 
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üldöző császárok megengedték nekik k imondani 
i s t en nevét és vallásukhoz való hüségök kije-
lentését." 

Hiában vá r j a a nemzetgyűlés az eskütételre 
jelentkezőket . Elnök : „Senki sem jelentkezik többé 
esküté te l re?" Nagy feszültségben negyedórai vá-
rakozás. Végre Beaupoil de Saint-Aulaire poit i -
ersi püspök lép a szószékre. „Hetven éves vagyok 
s 3-5 év óta püspök; meg te t t em minden jót , a 
mi ha t a lmamban ál lot t . Az évek és t anu lmányok 
a la t t összeroskadva, nem akarok öregségemre 
becstelenséget hozni; nem teszem le az esküt . 
A bűnbána t szellemében fogom sorsomat viselni." 
— Ismét hosszabb várakozás. Elnök : „Fölhivom 
utolszor az egyházi közhivatalnokokat , hogy a 
rendelet szerint tegyék le az esküt !" — Senki 
sem jelentkezik. 1) Aztán Barnave ind í tványára 
ha tá roza tba ment, hogy a nemzetgyűlés azon 
egyházi tagja i , kik esküt nem t e t t e k , mozdit tas-
sanak el állásaikból s helyökbe választassanak 
úgynevezett a lkotmányos papok (kik az esküt 
le te t ték) . Az elmozdi t ta tás sorsa 42 püspököt és 
mintegy 200 más egyházi képviselőt sú j to t t . 

Ezen el járás igazságtalansága ellen világi 
képviselők is fölszólaltak. „Önök a pöspököket 
kiűzik palotáikból, mondá Montlosier képviselő ; 
el fognak vonulni a szegények kunyhóiba, kiket 
eddig táplál tak. Elveszik a püspökök arany ke-
resz t je i t : fakereszte t fognak viselni. Fakereszt 
szabadi to t ta meg a világot." Cazales e jóslat-
szerü szavakat mondá : „Azt hiszik önök, ha a 
püspököket elűzik székeikből, a lelkészeket plé-
bániáikból, ezzel legyőzik az ellenállást , melyet 
lelki ismeretök fe j t ki önök ellen1? N e m ; önök 
az üldözés első lépcsőjén állanak. Kételkednek 
önök abban, hogy a hivek egy része ragaszkodni 
fog régi pásztoraihoz s az egyház örök elvei-
hez! Akkor a schisma be lesz hozva, kezdetöket 
veszik a vallási viszályok ; az ország meg lesz 
osztva. Látni fogják, hogy az országban szerte 
menekülő katholikusok r e j t e t t helyekre, a vado-
nokba követ ik üldözött pásztoraikat , hogy tőlök 
vegyék föl. érvényesen a szentségeket." *) 

A janzenisták és „bölcsészek" szolgála tában 
álló nemzetgyűlési többség nem ha l lga to t t a jó 
tanácsokra. Egész Francziaországhoz „instruct iót" 3 ) 

Igy irja le maga a Moniteur (VII. 44.), amely pedig sokat 
elhallgat, mi a többségnek nem kedvezett. 

2) Mortimer-Ternaux : Hist, de la Terreur. I. 325—26. 
3) Szövegét 1. Moniteur VII. 130 s kk., módosított szövegét 

VII. 209 s kk. 

in téze t t , melyben vallási n j i t ása i t igazolni igyek-
szik. Mosakodott , s máig divó szokás szerint 
minden ba j é r t a p a p o k a t t e t t e felelőssé. Az 
„ ins t ruc t io" szerint a viszályt nem a nemzet-
gyűlés kezdte, hanem a „reni tens" papok; a 
nemzetgyűlés a legnagyobb t iszteletben t a r t j a a 
vallást és a p á p á t ; eszeágában sincs a dogmákat 
bo lyga tn i ; ő csak világi természetű dolgokban 
intézkedik, amihez joga van . . . 

Az eskü le té te lére azon püspökök és plébá-
nosok is fölszól i t ta t tak, kik a nemzetgyűlésnek 
nem vol tak tagjai . A ké t képviselő-püspökön 
kivül esküt t e t t e k a már emi i t e t t Loménie de 
Brienne,*) Jar ente orleansi, Savines viviersi püs-
pök. s) A többi püspök mind hive m a r a d t egy-
házának. 1791. február 24-ikéről má jus l - ig 80 
a lko tmányos püspök vá lasz ta to t t és szentel te-
t e t t föl. 

A hű püspökök példá já t legnagyobb részben 
köve t t ék a lelkészek. Ennek folytán 70,000 pap 
közöl több min t 46,000 elvesztet te ál lását . A 
hi thű világi kathol ikusok nem je lenvén meg a 
választásra, a h i te t len és más vallású választók 
a megüresede t t p lébániákra kiközösi te t t vagy 
rossz erkölcsű világi és szerzetes papoka t válasz-
to t t ak , kik vagy m á r magukka l hozták család-
jokat , vagy a plébánia elfoglalása u t án mielőbb 
asszonyt kerestek. 

Beál lot t az, ami t Casales megjósolt , hogy az 
országban beál lo t t a szakadás. Az egyházhoz hü 
papok kötelességöknek t a r t o t t á k tuda tn i a nép-
pel, hogy az úgynevezet t a lkotmányos valóságban 
schismatikzts papok ki vannak zárva a kathol ikus 
egyházból, s hogy a lelkipásztori teendők vég-
zésére nincsen kellő fölhatalmazásuk. Ezek — a 
be to lakodo t t ak ( intrus) — a világi ha tóságok 
e lő t t denuncziál ták a nem-a lkotmányos — sze-
r i n t ö k „lázadó" — papoka t , hogy fanatizál ják a 
népet , nem t a r t j á k t i sz te le tben a törvényeket , 
megsér t ik az ország a lko tmányá t . A betolako-
do t t ak elkeseredése annál nagyobb volt, mivel 
a legtöbb helyen a hivek elfordultak tőlük. „Az 
uj plébános hallgatói — i r ja Taine5) — csak a 
kéte lkedők, deisták, közönyösök, a klubbok, a 
közigazgatás tagjai , kik éppen ugy j á rnak a 

*) „E méltatlan főpap, irja Thiers, miután viharokat hozott 
hazájára, azzal tetőzte be életét, hogy jakobinussá és aposztatává 
lett." Hist, de la Révolution I. 25. 

2) A négy püspök közöl, kik az esküt letették (Gobel nem 
volt megyés püspök), „három : Talleyrand, Jarente és Brienne köz-
tudomásúlag hitetlenek és rosszerkölcsüek." Taine, i. m. II. 292. 

») I. m. II. 294. 
51* 
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templomba, min t a városházra vagy népgyülé-
sekre ; nem vallási, hanem polit ikai mozgalom-
ból, s kik csak azért t á r t ák fönn a betolakodót , 
hogy az „a lko tmányt föntar tsák." „A régi plé-
bános köré — i r ja ugyanaz — sereglenek mind-
azok, kik hivek vagy meg té r t ek ; kik meggyőző-
désből ragaszkodnak a szentségekhez; kik . . . 
szükségét érzik a mise ha l lga tásnak vagy buz-
galomból teszik azt. 

S mivel a dénuncziálók folyton appel lá l tak 
a ka rha ta lomra , beál lo t t te l jes mér tékében a 
vallási üldözés : a száműzetés, börtönöztetés , vér-
padra hurczoltatás. *) 

Mert ami t a Const i tuante kezdett , azt tel jes 
buzgalommal, valóságos fanat izmussal fo ly ta t t a 
a nemzetgyűlés második szaka: a Législative. A 
vallási kérdések — mindig a hi thű katholikusok 
e lnyomására — jó fo rmán folyton napirenden 
voltak. Már október 7-ikén tel jes dühvel indul t 
meg a ka thol ikus papok elleni harcz. Couthon 
képviselő ellenök a legerélyesebb rendszabályokat 
követ i , mivel annyi ra vakmerők, hogy mernek 
misézni, gyóntatni, a házakban vizet szentelni.2) 
Mily borzasztó hazaárulás ! Nem is késet t a 
nemzetgyűlés Couthon panaszainak részletes t á r -
gyalásába belemenni .3) Lejaune sürgeti , hogy a 
„reni tens" papok a megyék székhelyein in ter -
náltassanak, mer t nagy befolyásuk van a népre, 
a mi szerinte az a lko tmányra a legnagyobb 
veszélyt képezi. Fauchet „a lkotmányos püspök" 
az október 26-ki ülésben éhenhalásra aka r j a 
őket kárhozta tn i , sürgetvén, hogy a nem-alkot-
mányoá papokról, t ek in te t nélkül a betegekre és 
aggot takra , vonassék meg a nyugdij . Duval 
ugyanakkor inditványozza, hogy a nem-alkotmá-
nyos papok öltönyükön a baloldalon nagy betűk-
kel, az öl tönytől különböző szinnel ily föl i ra tot 
t a r tozzanak viselni : „lázadásról gyanús pap" 
(prêtre suspect de sédition); ha e papok meg 
n e m ad ják maguka t s inkább a száműzetést 
választják, k iu ta s i t t a tnak az országból; ha nem 
távoznak, élethossziglani fogságra Í té l te tnek . 4 ) 
Isnart egy lázitó beszédben, melyet Lecoz kép-

1) „Sajátságos ellenmondás következtében — irja Taine i. m. 
II. 294. — a többség az üldözött, s a kisebbség az üldözők. — De 
vájjon ugyanazon ellenmondás nem huzódik-e végig az egész franczia 
•forradalmon ? A minden eszközt jónak találó erőszakoskodás nagyon 
sokszor győz a többségen, mely még a törvényes, a loyális eszkö-
zöket is alig meri használni. 

2) Moniteur X. 56. 
3) Október 21-ikén. Moniteur X. 187. 
4) Moniteur X. 223. s. kk. 

viselő „az atheismus kódexének" nevezett , a po-
gány állammindenhatóságot e szavakkal prokla-
m á l t a : „Az én is tenem a törvény, más törvényt 
nem ismerek" (Mon Dieu c'est la loi ; je n'en 
connais pas d 'aut re) ; e theor ia a lapján az összes 
nem-a lko tmányos papoka t száműzetni kívánta.1) 

I snard beszédének ha tása a l a t t Gensonné 
ajánlo t ta , hogy az anyakönyvek vezetése a pap-
ságtól elvétessék.2) 

A sokféle vélemény összegezésével, illetve 
azok nyomán rendelet szövegezésével megbíza-
t o t t a fe lügyelet i bizottság (comité de surveil-
lance), melynek munkála ta november 29-ikén 
e l fogadta to t t és lényegében következő: 

Nyolcz nap a la t t az összes papok az esküt 
l e tenni ta r toznak. 

Az el lenkezőktől a fizetés és nyugdij meg-
vonat ik . 

Az engedet lenek a tö rvény elleni lázadás 
s a haza i rán t i rosszakarat gyanújában állóknak 
t ek in t e tnek , s a hatóságok felügyelete alá he-
lyeztetnek. 

Oly helyekről, hol zavargások ál lanak be, a 
megye i igazgatóság és községek határozata foly-
t á n ideiglenesen el távolí thatók. 

Akik a rendeletnek meg nem hódolnak, 
legalább két évi fogságra Ítélhetők. 

Oly helyeken, hol vallási zavarok t ámadnak , 
a megtor lás költségei az illető községekre há-
rulnak, kivéve, ha az izgatók ellen magák is 
segédkezet nyú j t anak . 

Az állam ál tal f ön t a r to t t t emplomokat csak 
a lko tmányos papok használhat ják. 

A ren i tens papok jegyzéke a nemzetgyűlés 
elé ter jesztet ik.3) 

E rendelete t a király nem szentesi te t te ; de 
azzal a nemzetgyűlés már nem törődöt t , sőt 
tovább ment . Lecointe-Pyravaux a nem-alkotmá-
nyos papok tömeges depor tá t ió já t követelte. Sze-
r in t e ha ezek nem is prédikálnak nyilvánosan, 
a fo r rada lom ellenei a gyóntatószékböl táplálkoz-
h a t n á n a k ; a reni tens papok gyóntatásról kijátsz-
h a t j á k a törvényt . 4 ; Vergniaud a nem-alkotmá-
nyos papok ellen 1792. május 16-ikán szintén 
depor ta t ió t a ján lo t t . 5 ) 

Az egyháziak üldözését bete tőzte az 1792. 

1) Moniteur X. 874. 
2) Az anyakönyvekre vonatkozókat alább egyben tárgyaljuk i 
3) Moniteur X. 387. 
*) Moniteur XII. 403. 
6) Moniteur XII. 407. 
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m á j u s 27-îki decretum, mely szerint a nem-a lkot -
nyos papok minden i té let nélkül depor tá lha tok ; 
ha husz választó polgár a depor ta t ió t kéri, azt 
a közhata lom végreha j tan i tartozik.1) 

(Vége köv.) 

f Fektor Gáspár emléke. 
Az Üdvözitő örvendetes születése emlékünnepének 

nyolczada alatt, 1890. decz. 29-én, egy Jézus szive szerint 
való papnak lelke költözött át a pannonhalmi ősrégi monostor 
falai közül az örökkévalóság hazájába, akiről e helyen 
megemlékezni amily kegyeletes, oly szent kötelességnek 
tar t juk, hogy Krisztusban kedves paptársaink látván az ő 
jó cselekedeteit, dicsőítsék a mennyei Atyát és buzgón 
kövessék annak példáját, ki maga is hű követője volt 
Krisztusnak, leikeink főpapjának. 

Fektor Gáspár, keresztnéven András, született Ko-
máromban 1816. évi nov. 25-én. Gyermekéveit ugyanott 
és Szent-Péter komárommegyei községben töl töt te ; isko-
láit szülőhelyén és Győrött végezte. Mint az ur Jézusról, 
ugy a boldogultról is elmondhatjuk, hogy engedelmes volt 
szülőinek : kegyeletes tisztelet és hálás szeretet szülői 
iránt jellemezték egész életét, amiért meg is áldotta őt a 
jó Isten hosszú élettel. 

A nagyobb tökélyre vágyó ifjú, elhagyván a világot, 
1838. évi szept. 16-án, Pannonhalmon szent Benedek-
rendébe lépe t t ; elvégezvén tanulmányait, 1845. évi jul. 
26-án letette áz ünnepélyes fogadalmakat s ugyanazon év 
aug. 1-én áldozópappá szenteltetett. 

Elöljárói által a tanári pályára rendeltetvén, mint 
gymnasiumi tanár áldásosán működött Nagyszombatban 
5 évig, Pápán 1 évig és Esztergomban 10 évig. Tanári 
kötelmeit lelkiismeretes pontossággal teljesítette, és midőn 
tanítványainak elméjét hasznos ismeretekkel gazdagitá, 
nem mulasztá el őket minden jóra oktatni, simul docens 
et faciens, szavaival tanítván, példájával buzdítván. 

A tanári pályát 1860-ban a lelkészivel cserélte fö l ; 
elöljárói őt Füssre küldötték, hol a valóban jó pásztor 9 
évig működött Isten dicsőségére és híveinek ideig s örökké 
tartó javára ; hogy mily sikerrel, azt csak azok mondhat-
nák el hiven, kiknek mindene volt. A kisdedek oktatása, 
az isteui szolgálat pontos megtartása, a szentmise-áldozat 
épületes s ájtatos bemutatása, a szentségek készséges ki-
szolgáltatása s a betegek kitartó gondozása voltak lelki-
pásztori életének kedves foglalkozásai. Mint jó paphoz 
illik, mindig tanult, a szent beszédekre szorgalmasan ké-
szült ; hogy a lelkiatyai tisztet a gyóntatásban jól kezel-
hesse, tanulmányozta az ide vágó theologiai müveket ; de 
volt is áldáávgyóntatói működésén, mert lelki gyermekeit 
a szükségesekre megtanította, azoknak lelki sebeit gon-
dosan gyógyítgatta, őket a jó Istennel kiengesztelte, mint 
jó atya szeretet által nyerte meg őket a szeretet Istené-
nek. Hogy buzgó fáradozásait kedves hívei és lelki gyer-
mekei életében siker kövesse, imádkozott és többször 
misézett érettök a pro populo köteles szentmisén fölül is ; 

l) A 19 pontból álló rendelet szövegét 1. Moniteur XII. 
560—61. 

még utóbbi éveiben is évenkint többször felajánlotta lelki 
gyermekeiért a vérontás nélküli áldozatot, meg levén 
győződve, hogy midőn a perquam tremenda coram iacet 
victima, legbizonyosabb a meghallgattatás, ex fontibus 
Salvatoris hauriens solidem sibi et suis. Különösen a be-
tegek képezték atyai gondoskodásának, munkás szereteté-
nek kedves feladatát ; kivétel nélkül teljesítette az ultima 
assistentia kötelmét; a betegeknek ezen önfeláldozó gon-
dozása által nyerte meg különösen hívei szeretetét any-
nyira, hogy az 1869. évben onnan távozó lelkipásztort 
hivei megsiratták s emlékét hálás kegyelettel megőrizték. 

Az előbb jelzett évben a boldogult főapát őt Pannon-
halmon az ujoncznövendékek mesterévé tette, hogy azokat 
szent Benedek apát szellemében képezze, a szentek tudo-
mányában oktassa s a jócselekedetek gyakorlására buzdítsa. 
Uj hivatalában a nála ismert pontossággal, lelkiismeretes 
buzgósággal s egész odaadással jár t el, 12 éven át taní-
tással és példával övéinek élvén. 

Munkás életének utolsó 10 évét Pannonhalmon töl-
tötte ; ezen idő alatt buzgó imában szolgált Istennek, 
szorgalmas gyóntatás, kitartó jótékonyság és példás élet 
által munkálta mások üdvét. Folytonosan önmegszente-
lésén munkálkodott, naponként elmélkedett, minden nap 
misézett, órákat töltött imában, magával esténként számot 
vetett, hetenként gyónt, hónaponként egy napot a halálra 
való készületnek szentelt. Tagja volt több imatársulatnak, 
szent Alfonz szerint üdvösnek tartotta az imaegyletekben 
való részvételt, mert a tagok kölcsönös imái által hatha-
tós védelmül szolgálnak azok a gonosz lélek megtáma-
dásai ellen és biztos eszközül a végállhatatosság nagy 
kegyelmének megnyerésére. 

A boldogult talpig becsületes magyar ember volt. 
igazán szerette hazáját és mert igy szerette azt, mélyen 
fájt neki, hogy éppen a magyarok oly borzasztóan káro-
molják a jó Istent ; ima, intés, feddés által minden kitel-
hetőt megtett e rut bün kiirtására. Ha azt mondjuk, hogy 
ő jó pap volt, mindent megmondottunk; a szent hivatásá-
nak élő papot különösen jellemzi Jézus szeretete az 
oltáriszentségben, a bold, szűz Mária buzgó tisztelete s a 
purgatoriumban szenvedő lelkek iránt való könyörülő 
részvét ; mindez megvolt kedves elhunytunk életében. 
Minden hó első napján egy órát és naponként bizonyos 
időt töltött a kenyér szín alatt igazán és valóságosan je-
lenlevő Istenember, az ur Jézus imádásában ; az ő isteni 
szivébe ajánlá ezen alkalommal az egyház közszükségeit, 
a bűnösöket, az élőket és holtakat, szóval mindazokat, 
kikért a jámbor lelkek imádkozni szoktak. A bold, szűz 
Mária, Isten anyjának tiszteletére naponként elmondta a 
szent olvasót s a hét fájdalmu rózsafüzért ; de ezen fölül 
sok más imát is végzett a szent Szűz tiszteletére ; kiváló 
tisztelője volt ő szent Józsefnek is, szűz Mária szűz jegye-
sének s az Ur Jézus nevelő atyjának. A tisztító helyen 
levő lelkek iránt való könyörülő szeretet, ha szabad azt 
mondani, életfeladata volt a boldogultnak ; sokszor misé-
zett érettök, minden bucsut, melyet csak nyerhetett, az ő 
enyhülésükre s nyugalmukra ajánlott fel ; s ami több, 
minden elégtételi jó cselekedetét, minden, halála után 
érette végzendő szent misét s egyéb jó tettet, szóval 
minden elégtételi érdemét, hősies feláldozás által a purga-
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fcormmi lelkeknek ajándékozta. Boldogok az irgalmasok, 
mondja az Ur, mert ők irgalmasságot nyernek; és hiszszuk 
is, hogy az ur Jézus i rgalmas volt iránta és megadta neki 
a végállhatatosság nagy kegyelmét, amiért ő folytonosan 
imádkozott ; a kitartó imával egyesité ő az önmegtagadást 
is szent Ignácz e szavai szerint : Nemo vir erit magnae 
orationis, nisi paris fuerit mortificationis.x) 

Amilyen volt a boldogultnak élete, olyan volt ha-
lála ; az Isten előtt kedves életnek koronája a jó halál 
és ju ta lma maga az ur Jézus. Rövid betegsége alatt Isten 
szent akaratán teljesen megnyugodot t ; nem kért sem fel-
gyógyulást, sem halált, egészen 'a j ó i s t en re bizta m a g á t : 
Legyen a te akaratod. Töredelmesen meggyónt , á j tatosan 
magához vette az U r testét ; a betegek olajával a végső 
barczra megerősitve, az apostoli áldás többszörös vétele 
után teljes búcsúkban részesülve, adta vissza jó lelkét a 
Teremtőnek: csöndesen hunyt el az Urban, mialatt a 
mellette levők e fohászt ismételték folytonosan : Jézusom 
irgalom ! 

Szent Benedek rendje sokat vesztett a boldogultban, 
de bizva Jézus végtelen irgalmasságában, szent Ambrus 
szavaival vigasztalja magát , ki testvérének elhunyta fölött 
igy vigasztalódik : Requiescit in Christo, quae supra nos 
sunt cernit et quae potiora sunt nobis, iam se videre lae-
tatur. Nyugodjék békében és ha majd az ő jó lelke az 
ur Jézus isteni szivén pihen, könyörögjön érettünk, pap-
társaiért, hogy szentül él jünk, jó harczot harczoljunk, a 
hitet megtartsuk és végre elnyerjük az igazság koronáját , 
melyet Isten az őt szeretőknek készített . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma. Nagy szent Gergely X I I I . centenáriuma s a 

gergelyi (gregoriánus) ének. — 
E becses lapok hasábjain (1. Religio 1891. ápril 

29-diki 34. sz.) már ismertettem a Nagy sz. Gergely pápa 
tizenhárom százéves emlékének fordulója alkalmából ren-
dezett fényes ünnepségeket. Ezút ta l fölemlitem, hogy ez 
alkalommal a sz. Benedek szerzetrend majd minden 
országból több tagot küldöt t ide, hogy részt vegyenek a 
nagy pápa, sz. Benedek e hírneves tanítványának emlék-
ünnepélyén, akinek többi közt a l i turgikus ének vissza-
állítását köszönhetjük. Ismeretes, hogy u jabb időben a 
gergelyi dallamok mély tanulmányok tá rgyá t képezik ; 
és a most említett emlékünnep óhaj tot t alkalmat nyúj to t t 
az egyházi zene barátainak, hogy egymással közöljék 
kutatásaik eredményét és kimutassák mély tiszteletüket a 
nagy szent pápa iránt, ki megállapitá a nyugat i egyház 
repertór iumát . 

E dicsőséget legújabban el akar ta tőle vitatni Gavaert, 
a brüszeli konzervatórium igazgatója, de a franczia ben-
czések, nevezetesen Dom Pothier és Dom Cagin tudós 
kutatásai megczáfolták amannak állításait és ez a vita 
ismét alkalmat nyúj t szaporítani ismereteinket ama szol-
gálatokról, melyeket Nagy sz. Gergely az egyháznak és 
az ének- s zeneművészetnek tett . 

Az időben, midőn Isten e nagy pápát állitá egyháza 
élére, a cantores oly képzelődéseknek engedték át magu-

') S. Ign. Sel. sent. 

kat , melyek az egyházi énekek czéljával merőben ellen-
keztek. Alighogy Gergely pápává lőn, azonnal megkezdé 
e gyanús éneklés kiküszöbölését; azután összegyüjteté a 
hellén cantilenákat s más énekeket, és egyesitvén ezeket 
sz. Ambrus dalaival, ez elemekből egybeállí t ja vala az 
Antiphonariumot, mely az ő nevét viseli. De itt még nem 
állapodott meg. Gyakorlati szelleme megalapít ja Rómában 
ama hírneves énekiskolát, mely tizenhárom száz esztendő 
óta szolgáltatja az ének- s zene-müvészeket Róma bazi-
likáinak, nevezetesen a Sixtus-ról nevezett kápolnának. 
Eleinte a legelőkelőbb családok fiai feles számmal özön-
löttek e Gergely-iskolába ; de a nagy pápa biztos a lapra 
óhajtván fektetni ezt, összeszedette az árva fiukat R ó m a 
utczáin és az énekiskolával összekapcsolt külön árvaház-
ban müvelteté ki őket. Innen vette a keresztény világ 
több százéven keresztül a karmestereket s énekeseket ; 
később pedig ezek nemcsak Olaszországban, de Európa 
legtöbb nagy városaiban hasonló énekiskolákat szerveztek 
és alapját vetették meg a mai konzervatóriumoknak, 
melyek tehát szintén az egyháznak köszönhetik létüket . 

Milyen jellege van a gergelyi éneknek ? Ennek kellő 
megértésére néhány szót kell ejteni ama hellén dalla-
mokról, melyekből a nagy pápa Ant iphonar iuma számára 
merí tet t . 

Az ének- s zene-müvészet bölcsőkorában a hellének 
nem követtek más ry thmus- t , mint a metrikus hangsuly-
lyal kombinált szótagok számának hanglejtését. „Az á r j a 
nyelvek méretéből származtatot t e népies rythmusra — 
ír ja Dom Janssens Lőrincz atya*) — következett egy 
mesterkéltebb rythmus, mely a szótagok hosszúságán és 
prozódiai minőségén alapult, ekképpen kettős, hármas, 
négyes stb. hanglej tés t alkotván, mely alapját képezi a 
modern rendszer négy méretének. A dallamok szigorú s 
kenet te l jes menete összevág az egyházi költészettel. D& 
ez az „eurythmia" az euphonia (széphangzás) módjára 
lassanként megromlik. Melanippides-szel, Phrynis-szel, T i -
motheos-szal, Aristoklides-szel a dallamok komolysága 
veszni kezd és zavarossá válik. A chromatikus gamma 
mindinkább elözönli a melopeát. Hiába igyekszik Aristo-
xenes föltartóztatni a hanyatlást : a dilettantizmus diadal-
maskodik. A zene elválván a költészettől, fékvesztetten 

-ide-oda zihál s tántorog. 

Amidőn az egyház befogadta a görög-római művé-
szetet szentélyeibe, megtisztitá ezt salakjától. A rómaiak 
s görögök, kiket Sicyon cziterásai elbájoltak, szabad utat 
engedtek ama hanyatlás hangszinezésének. „Melanippides 
engem elgyöngit s ellágyit" mondá Pherekrates, és Hali-
karnasszusi Dénes szemükre hányta kortársainak, hogy 
minden hanglej tést , rythmust össze-vissza kevernek. A z 
egyház a zene ez elaljasulása idején szakit a meglazult 
iránynyal és visszatérvén az egyszerű hanglejtéshez, u j 
fényre emeli a diatonikus hagyományt. Ez jelentős reform 
vala. Azonnal vége szakad a művészet hanyatlásának. 
Azért az utókor nagy hálával emlékezik meg a nagy 
pápáról , aki u j életre kelti az aesthetikát. Gavaert 
„L'histoire de la musique" cz. müvében a modern zene 

') Le chant grégorien, sa genèse et son développement, par 
dorn Laurent Janssens, Bénédictin de l'abbaye de Maredsous. — 
Tournai (Belgique), à la Société de St. Jean l'Evangeliste. 
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nevében köszönetet mond ezért az egyháznak. Nélküle és 
az általa fentartott elvek nélkül Haendel s Bach, Liszt 
soha sem irták volna Oratoriumjaikat, Beethoven szim-
fóniáit, Wagner zenekölteményeit. 

Nagy sz. Gergely fölkarolásából az egyszerű s tiszta, 
de egyúttal vonzó és költői dallamoktól visszhangoztak a 
bazilikák bolthajtásai. A beszéd kifejezésteljes hanglejtése 
a gergelyi ének rythmusává lesz ; de ezt a hanglejtést 
zengzetes hangsúly képezi, nem pedig elnyújtott és nyo-
mott, hanem a hang rögtönös emelkedése, az ictus, mint 
a mesterek mondják, vagy mint Bentoew mondja „egy 
villám, mely a szótagok egyikére lecsap és visszfényével 
megvilágitja a többieket is." Ez az ictus s ez a villám 
bájolták el annyira őseinket s tettek rájuk oly kedves 
benyomást. A szent psalmodia úgyszólván apostoli misz-
sziót végez : a gergelyi cantilenák hangjainál szállt partra 
Ágoston szerzeteseivel az angolok szigetén s átváltoztatá 
szentek szigetévé ; nemsokára Wilfrid püspök a ripon-i 
nagyszerű kalastromban ének-iskolát nyit, hol a northum-
berlandi ifjúság az imának s szépizlésnek hódol. Es ami-
dőn a hit e buzgó terjesztőjét a westerfield-i gyűlés 
megtámadja, az ékesszóló aggastyán védelmére fölhozza, 
hogy ő tanította a nemzetet az egyház édes dallamaira 
két egymást felváltó kar é n e k l é s é r e . A szent énekek 
mindenütt elbájolják a sziveket: gróf Powys hallván a 
kastélya előtt ének- s hárfaszóval elvonuló szerzeteseket, 
utánuk megy, hogy megtanulja tőlük e szép dalokat.2) 

Es a gergelyi dallamok nemcsak az első századok-
ban vannak ily hatással a szivekre, hanem sokkal későb-
ben is. Igy a XVI. százévben a páviai véres csatában 
elfogott franczia királyt a szomszédos benczés kolostorba 
vezették, hol beléptekor a barátok épp zsolosmákat éne-
keltek ; kiket egy ideig hallgatván, a királyi zsoltárossal 
fölsóhajtot t : mielőtt megaláztattam volna, igaztalanságot 
követtem el. Es őszinte bünbánás fogta el V. Károly 
császár e versenytársának könnyelmű szivét. 

Hogyan van az, hogy a gergelyi ének ma nincs ily 
hatással ? Mi az oka annak, hogy gondolkodóba esünk 
Hippo püspökének eme fölkiáltása fölött : „Uram, mennyi 
könyet ontottam hymnusaid s énekeid hallattára ! Mily 
édes s hatalmas megindulás vett raj tam erőt, hallván di-
csőítésed hiveid ajkáról!" Közönyünk s hidegségünk 
könnyű magyarázatot nyújt erre nézve. Kivéve néhány 
kolostort s templomot, az egyházi ének nem olyan, minő-
nek lennie kellene. A ihlet nélkül való énekesek hangi-
csálása inkább elfáraszt, semhogy megindítana. A hivők 
pedig feledik, hogy a szent dallamok a szertartások lénye-
ges részét képezik. „Az egyház — úgymond egy hittudós 
— azt vallja, hogy az egyszerű beszéd nem elégséges a 
külső vallásgyakorlathoz, és hogy ezzel az éneknek kell 
egyesülnie, >és hogy ez utóbbi nélkül e vallásgyakorlat 
tökéletlen volna." De ki emlékszik meg az elvről ma ? 
Es hány nagyobb templomban, különösen nagyobb egy-
házi ünnepeken vegyül el a nép szava, ez élő czitera — 
mint Cassiodor szépen mondja — a cantores énekébe ? 
Miért nem tekintik ma a hivek, különösen az értelmesség 
köréből, az egyházi énekek zengedezését templomi áhita-

') Montalembert : Les moines d'Occident, IV. 327. 
2) U. o. II. 370 lap-

tuk egyik lényeges részének ? Vagy miért nem alakulnak 
plébániánként templomi dalegyletek Isten dicsőségének 
emelésére ? Ma már alig veszik számba, hogy az isteni-
tisztelet egy szent dráma, melyben a népnek egész sze-
repköre van Az egyház nemcsak azért hiv az egyházba, 
hogy ott „nézzünk", hanem hogy „közreműködjünk." 

Vajha Nagy szent Gergely emlékezete újból föl-
élesztené korunk katholikusaiban a szeretetet az egyházi 
énekek iránt és megnyitná a méltatlan hallgatás által 
megmerevedett ajkakat ! A közöny némaságával szembe 
kell állítani szent énekeink, szép hymnusaink örvendező 
zengedezését. C. de B. 

Bajorország. Protestáns félelem a szent leereszt tisz-
teletétől. — 

Jellemző dolog történt nemrég Aeschach községben 
Lindau mellett. Ennek a protestáns vallásúak által lakott 
érdemes községnek elöljárósága hivatalból kijelentette, 
hogy miután kereszteket állítani a nyilvános utak mellett 
katholikus szokás : a hol ily kereszt áll tiszteletre kitéve, 
ott a katholiczizmus uralkodik, a hol nincs kitéve — ott 
— a protestantizmus az ur, és azért az aeschachi protestán-
sok „érzelmei, nézetei és erkölcsei ellen" sérelem esett 
az által, hogy a katholikus vallású Quadt-Wykrad-Isny 
gróf, saját földbirtokán, egy mezei keresztet állíttatott 
fel, a miért is ők, az aeschachi protestánsok „önsegély-
hez" folyamodtak, midőn a nevezett gróf birtokán emelt 
keresztet éjnek idején összetörték ! Ez a történet. 

Hogyha az ember ezt a beszédet és annak megokolását 
hallja, nemde kedve kerekedik kételkedni a fölött, vájjon 
keresztények között, Európában élünk-e vagy — Chiná-
ban ? A sz. kereszttől való ez az irtózás eddig csak a 
zsidóknál és az ó- és uj pogányoknál, a 8. század ikono-
klasztáinál, a 16. század képirtóinál, a franczia sansculot-
toknál és a bajor illuminatusoknál fordult elő a mult 
század végén s a jelen elején. „Beisst die Kreuze ans 
Erde;" azaz: „rántsátok le a földre a kereszteket!" — 
mondá egy az oltár és trón ellen rebellis költő, a hires 
Göthe, a ki ama 3 dolog között, melyek előtte leggyü-
löletesebbek, a keresztet is emlité. „En, irá Heine, japáni 
akarok lenni." Es vájjon miért? Azt is megmondá. „Mert. 
úgymond, ezek a j a p á n i a k semmit sem gyűlölnek annyira 
mint a keresztet. En japáni akarok lenni h Furcsa gusztus! 

Mióta a kereszténység létezik, mindig voltak embe-
rek, kiknek a kereszt botrány és ostobaság, kiknek „ér-
zelmeit, nézeteit és erkölcseit" az ily kereszt látása sérti ; 
de hogy ezt egy protestáns hitközség elöljárósága tapasz-
talja magán és mondja ki világgá, az mégis meglepett, 
és meg vagyunk győződve róla, hogy komolyan és val-
lásosán gondolkozó protestáns atyánkfiai is helyteleníteni 
fogják a szent kereszt iránt nyilvánuló ezt a botrányos, 
fanatizmus által sugallt eljárást. 

Mondok én itt valamit . . . Hogyha a protestántizmus 
a megváltás jelének, a szent keresztnek felállítását a nyílt 
utak szélén csakis azért perhorreskálja, mert ez katholi-
kus szokás: akkor a protestantizmusnak a kereszttől való 
távozásában, még messzebb kell mennie és a kereszteket 
templomaikból, iskoláikból, családi tűzhelyeikről is el kell 
távolitania. Miért ? Mert a keresztnek tisztelete ezeken a 
helyeken is régi katholikus szokás. Es igy az utak mellett, 
a mezőkön felállított keresztek lerombolásától nem messze 
esik a keresztek kidobása a templomok, iskolák és családi 
házakból is. 1886-ban történt a következő eset. Frigyes 
császár, akkor még trónörökös, Merseburgban levén, 
elment az ottani dómba is. Ezt a híres templomot katho 
likusok építették, mikor még egész Németország kath. 
volt, és — a protestánsok használják, mert hát elhagyták 
atyáik hitét. Frigyes herczeg körüljárván a templomban, 
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észrevette, hogy a dóm oltárán nincsen kereszt. Kapta 
magát, bement a sekrestyébe, és az oltárról oda vitt és 
félre tett keresztet kivitte s föltette az oltárra. Azután 
nyomban kifordulva a jelenlevőkhöz igy szólott : „Hiszik 
önök, hogy a kereszt itt fog maradni?" Felelni nem felelt 
a herczegnek senki. Nemsokára a protestáns „Hall. Zeit"-ban 
ez esetre vonatkozólag ezt a jellemző nyilatkozatot olvas-
tuk : „A pillanat jelentőségének megfelelően, köröskörül 
néma csend uralkodék !" 

Oh te „sola fides". — mily néma csendet tudsz te 
teremteni, mikor a keresztbe, a Krisztusba vetett hit 
megingathatatlanságáról tesz valaki protestáns hitfelei 
körében — szót ? ! 

IRODALOM. 
= Buzárovits Gusztáv kiadó-hivatalában Eszter-

gomban éppen most jelent meg és nála, valamint minden 
hazai könyvkereskedésben kapható a következő természet-
gyógytani munka : Igy éljetek ! tanácsok és utasítások 
egészségesek és betegek számára. Ir ta Kneipp Sebestyén, 
kath. lelkész bajorországi Wörishofenben. Forditotta 
Jagicza Lajos, ravazdi lelkész. 8-rét, 27 iv. Ára fűzve 
1 frt 80 kr., kötve 2 frt 20 kr. 

Midőn jeles szerzőnk 1866-ban először „Vizkurám" 
czimű müvét kiadta, evvel csakhamar majdnem az egész 
müveit világot, de különösen a kath. papságot meghódí-
totta magának. E valódi áldásnak nevezhető természet-
gyógytani müvének német eredetije nemcsak számos ki-
adásában — most már 21-ike forog közkézen — 140,000-nél 
több példányban van elterjedve, hanem több idegen nyelvre 
s Huszár Károly székesfehérvári kanonok ur által honi 
nyelvünkre is átültetve, s ma egyik legkeresettebb köny-
veink közé tartozik. 

E rendkivüli ritka siker arra ösztönzé szerzőt, hogy 
1889-ben egy másik hasonló művel ajándékozza meg a 
német irodalmat: „So sollt Ihr leben" czimen, mely munka 
kiegészitése s némely a „Vizkurám"-ban csak futólag 
érintett egészségi intelmek s tanácsoknak bővebb s beha-
tóbb fejtegetése, s igy a „Vizkurám" czimü müvének épp 
oly tanulságos és hasznos, mint nélkülözhetlen folytatása. 

E munka is már 11-ik kiadását érte német eredeti-
ben és már 60,000 példányban van elterjedve. 

Kneipp „Vizkurám"-ja rövid idő alatt egyike, a 
müveit közönség legkeresettebb könyveinek bizonyult. 

Szives megrendelések a legalkalmasabban s legol-
csóbban postautalványon történhetnek. — Bérmentesítési 
dij fejében kéretik az árhoz 10 krt csatolni. 

H I V A T A L O S . 
Vallás és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére : dr Feszti Károly pécsi székesegyházi olvasó-
kanonokot, káptalani kisprépostot és királyi tanácsost, 
corczolai választott püspökké kinevezem; dr Szeredy József 
pécsi székesegyházi kanonoknak és plébánosnak, pápai 
kamarásnak, püspöki jogakadémiai h. igazgatónak és h. 
zsinati vizsgálónak a B. Sz. Máriáról nevezett almádi 
czimzetes apátságot, és Károly Ignácz pécskerületi ales-
peresnek és tanfelügyelőnek, pécskülvárosi plébánosnak, ' 

a Sz. Mihály arkangyalról nevezett gáborjáni czimzetes 
apátságot adományozom ; végre dr Wurster József pécsi 
papneveidei hi t tanárt és zsinati vizsgálót, a pécsi székes-
káptalanban tiszteletbeli kanonokká kinevezem. Kelt Bécs-
ben, 1891. évi junius hó 3-án FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Gr. Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
•— Egy vallásos katli. magyar főúr öröme. F. hó 

7-én, u. m. Jézus sz. szive oktávája előtti vasárnapon, a 
szobi kálvárián levő Jézus sz. szive kápolnájához tartott 
körmenetben a vidékről körülbelül 1400 ember jelent 
meg processionaliter. Jelen volt a dömösi, szálkái, helembai 
és mária-nostrai plébános híveivel és dr Horváth theologiai 
tanár Esztergomból, a ki V27 órakor reggel a kápolnában 
misézett. 10 órakor volt az impozáns körmenet és a ká-
polnában assistentiás nagymise, melyen a kápolna alapi-
tója, mélt. Luczenbacher Pál ur is jelen volt. Örömmel 
láthatta, hogy az általa ültetett fa mily szép virágzásnak 
indult. De az is igaz, hogy Jézus sz. szive hatalmát nem 
lehet elnyomni a pokol kapuinak. Áldja meg a sz. sziv 
azt, a ki őt szeretve az alapított kápolna által tanítja az 
embereket szeretni Jézus szivét! 

— A kis Bajorországból 800 zarándok indult f. hó 
8-án Lo'urdesba, köztük 100 pap. 

— Svájczban a protestánsok szaporodása 1850 óta 
21'6°/0, a katholikusoké 22-4°/0. Ugyanazon év óta a 
lakosság Svájcz területén igen nagy vegyülésen ment 
keresztül: a protestáns kantonokban tekintélyes számra 
emelkedett, a katholikusok száma, de a katholikus kan-
tonokban is tetemesen felszaporodtak a protestánsok. Igy 
például Zürich kantonban 60 év előtt alig volt 200 katho-
likus: jelenleg van 40.402, kik közöl 20,000 Zürich 
városára esik. Viszont Solothurn kantonban a protestánsok 
száma 8000-ről 21,000 re emelkedett. Genf kantonban (nem 
értve ide a várost) a katholikusok többségben vannak. 

Felhívás előfizetésre, ^ m 
A „Religio" első félszázados pályafutásának befeje-

zéséhez immár csak a most következő rövid félév hiányzik. 
A lefolyt ötven esztendő alatt a kath. egyháznak Magyar-
országban egy . egészen u j korszaka keletkezett. Szent 
István öröksége, a kath. vallás, uralkodó vallásból — 
üldözött vallás szerepére szoríttatott vissza. A „Religio", 
mint az egyházi szellem ős magyar közlönye, a nagy vál-
tozások és átalakulások közepette, nehéz küzdelmek tüzé-
ben is, állandóan hű maradt kötelességeihez, hű maradt 
nevéhez, üres lárma és hiú dicsekvések nélkül. 

Isten segítségével s diszes olvasóközönségének lelkes 
és lelkesítő támogatásával, hű lesz, hű igyekszik lenni 
teljes erejével, kötelességeihez ezentúl is. Az uj korszak 
nagy feladatainak teljesítése nagyban csak ezután követ-
kezik. Következni fog ugy, a mint az események kijelölik 
a tért, és a megmásíthatatlan isteni elvek, a dogmák, 
kiszabják az irányt 

A jövő félévre szóló előfizetés a lap czime mellett 
kifejtett módon történhetik. Annak gyors megtevését kéri 

a szerkesztőség. 

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

Budapest. 1891. Budnyájxszky A. könyvnyomdájából. (Papr.övelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmém és Tanulmányok : Szent Alajos dicsőségbe lépésének harmadik centenáriumán. — Ordo Occasione Dedicationis 
Ecclesiae Cathedralis Quinque-Ecclesiensis Observandus. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Egy interpelláczió a primási szék betöl-
téséről és tanulságai. — R ó m a : A pápaság s a keleti n. e. egyház. — B é c s : Ft. Stadler serajevói érsek állítólagos jelöltsége a 

zágrábi érseki székra és annak oka. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI. , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

: Előfizethetni 
minden 

I kir. postahivatalnál ; 
\ Budapesten a szerkesz-
! tőnél, és Rndnyánszky 
S Â. könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 
Ë 8. sz. alatt, hova a ne-
i taláni reclamatiók is, 
i bérmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

SanCte . ALoysI . 
seCVLo . ter t io . eXItVs . tVI . pLeno . 

MVnDVs . ple . gest l t . 
H. Gy. . 

A katholikus egyház bámulatosan tud hatni 
az emberi természetre. Meglátszik keze nyomain 
századokról-századokra, hogy benne, és csakis ő 
benne lakozik i t t e földön a megváltó és üdvö-
zitő Jézus Krisztus mindeneket ujjáalkotó szent 
ihlete. 

A k a t o l i k u s vallás minden képzelmet felül-
múló módon megtermékenyí t i isteni csirákkal 
az emberi szellemet, midőn a keresztség szent-
sége által lelkünkbe az isteni fiúság szent ke-
gyelmét kiáraszt ja és a mennyországban lakozó 
istenség örök boldogságának leendő részeseivé, 
teljes jogú örököseivé avat fel mibennünket. 

Más vallások csaknem megölik a lelket, ha 

ez elmélyed bennök, s a ki tekintést a halál után 
következő örökkévalóságba velőt emésztő ir tózat 
vagy ret tegés társává lenni kény szeri tik. Luther 
„sola fides "-szének és „pecca for t i ter sed fortius 
fide" bűnbuzditó szózatának „igazhitű" követői 
például józan eszök világos pi l lanataiban irtó-
zattal kell hogy forduljanak el a képtől, melyet 
lelkök elé tanuk konszekvencziája, a minden 
bűnt betakaró s mennyországba felvivő lutheri 
„iust i t ia" festett , hol ledérség és szüzesség, 
diadalmas gazság és küzködő becsületesség a 
„sola fides" és a külső, a bűnt csak betakaró, 
de ki nem ir tó „iusti t ia" kegyetlen lánczaival 
összefűzve, együt t örvendeznek, együtt vigadoz-
nak, Isteu bocsássa meg e szót, — magával az 
Istennel. Vagy például a Calvin felekezetének 
t ana az abszolút predesztináczióról, a föltét len 
isteni végzetről, a mely szerint némelyek tekin-
t e t nélkül cselekedeteikre, t ehá t benső erkölcsi 
értékökre nézve, örök kárhozatra, uémelyek, 
szintén tekintet nélkül arra, hogy hogyan éltek 
e földön, isteni örök határozat ta l örök boldog-
ságra elvégeztetének, — nem észbontó ret tegés 
rabjává képes-e tenni az emberi lelket, a mely 
hogyan szerezzen magának csak sejtelemmel is 
tudomást és némi megnyugvást arra nézve, hogy 
ugyan i n k é p p is lehet valaki akár égbekiáltó 
bűnökkel is örök boldogságra, és viszont más, 
akár angyali erkölcsökkel örök kárhozatra desz-
tinálva, Isten által előre kirendelve a Krisztus 
nélkül volt „massa daranatá"-ból? 

Mily más, mily egyszerű, mily józan és az 
emberi lelket meg is nyugtató, üdvös isteni 
félelemben is megtar tó tájékozást nyúj t a kath. 
vallás az örökkévalóságra vezető útról, és ma-

49 



:í386 RELIGIO. 

gáról a boldog vagy boldogtalan örökkévalóság- [ 
ról ! Kathol ikus hi tünk tanítása, szerint az örök | 
boldogság u t ja , nem a „pecca f'ortiter," hanem 
csakis az erény u t ja . és a boldog vagy boldog-
ta lan örökkévalóság Isten k iku ta tha t a t l an vég-
zetének a kifolyása, de ugy, hogy amaz egyszers-
mind a mi érdemeink ju ta lma, emez pedig esetleg 
a mi bűneink bün te tése gyanánt esik Isten és 
emberek előt t a latba. 

A mennyország ut ja , igenis, nem a „pecca 
f'ortiter sed for t ius fide," s nem az abszolút, 
bünt , e rényt egy mederben hömpölygető végzet, 
hanem a malasztos jó cselekedetek, a keresztény 
erények, küzdelmek és érdemek pályája. Ezen az 
u ton háromszáz év e lő t t egy i f jú j u t o t t el az 
örökkévalóság küszöbére, Gonzaga sz. Alajos a 
neve, kihez fogható angyali t isztaságú lélek és 
tes t kevés lakozot t i t t e gömbölyű föld hátán . 

Sok pa t rónusa van mennyben az emberiség 
virágának, a serdülő, reményeket igérő i f júság-
nak. Mindnyájuk közt első és leghősiesebb a 
példaadásban Gonzaga sz. Alajos, a castiglionei 
liliom, az emberi t e s tbe öl tözött örökif jú angyal. 
Az egész világon hirdet ik erényeinek, tisztaságá-
nak, ajtatosságának, f á radha ta t l an munkásságá-
nak dicsőségét, s f. hó 21-én nem lesz kath. 
t emplom vagy kápolna, a hol pap megfordul, 
a hol sz. Alajos emléke előt t nem szólalna meg 
az egyház bámula t t a l vegyült lelkesedő i m á j a : 
„0 quam pulchra est casta genera t io!" 

Valóban bámulatos az egyház az ő szentjei-
ben! A ha lha ta t l anság a világ legnagyobb po-
gány bölcsei előt t is legjobb esetben csak az 
emberi léleknek jól eső gondolat , borul tabb 
p i l l ana tokban csak kétséget je lentő vál lvonogatás 
tá rgya vala. Ma, a keresztény emberiség előtt , a 
ha lhata t lanság, az örökkévalóság — angyalok és 
porladozó testből kiszállt istenies emberi lelkek 
ál tal benépesí te t t mennyország. Gondolat — és va-
lóság, é le t ; szkeptikus tépelődés sötét, lélekvesztő 
labyr in t ja — és isteni boldogság elenyészhetetlen 
fénykora : mily különbség a ke t tő között , mily 
messze u ta t t e t t meg az emberiség a pogány filo-
zófia ama legfelsőbb csúcsaitól az örök élet ker. 
hitének, reményének és az ér te mindent feláldozni 
kész keresztény Isten- és emberszerete tnek eme 
magaslatáig ! És ezen az ily magasra vezető uton 
az emberiséget kalauzol ja — Krisztus és az ő 
egy igaz vallása, az ő egy igazi kathol ikus 
egyháza. 

Szent Alajos rövid élete alat t Spanyolor-
szágban is megfordul t . Madridba vezető ú t jában 
az uclesi zárda-várban felölté a sz. J akab lovag-
rendnek viseletét, vagyis belépett a nevezett 
lovagrendbe. Az ily lovagrendeknek tudvalevőleg 
első czélja vala a — hitet védeni. Es csakugyan, 
az uclesi templom egyik o ldalkápolnájában o t t 
van az i f jú lovagnak egy gyönyörű képe, a min t 
egy keresztalaku markola t ta l készi te t t kard 
gombjá ra támaszkodik. A kard lapján ez a fel-
i r a t o lvasható: „Defens io fidei." l) 

Tegyen meg sz. Alajos közbenjárása által 
Is tennél minden magyar kath . i f jú t a kath. hi t 
lovagias védelmének re t t en the te t l en ba jnokává! 

Ez a mi óhaj tásunk, ez a mi kérésünk, ez 
a mi imánk. 

O R D O 
OCCASIONE DEDICATIONS ECCLESIAE CATHEDRALIS 

QUINQUE-ECCLESIENSIS OBSERVANDUS. 

. Dia 20. Junii i. e. Sabbato praescriptum jejunium, 
quod ab universo Clero dioecesano et a populo fideli urbis 
Quinque-Ecclesiensis observandum est. 

Die 21. Junii i. e. Dominica V. post Pentecosten 
hora 7. matutina adventus Suae Majestatis Sacratissimae ; 
qua hora cum Praesule Dioecesano Venerabile Capitulum 
et omnis Clerus, alumni Seminariorum, tum etiam reli-
giosi quique, porro scholares praeparandiae episcopalis, 
sodales etiam catholici cum vexillis suis, sodalitates 
catholicae, alumni scholae musicae et orphanotrophii etc. 
in foro Ecclesiae Cathedralis, ante residentiam episcopa-
lem congregabuntur , ut adventantem Suam Majestatem 
excipiant ab episcopo dioecesano brevi allocutione ho* 
magiali humillime salutandam. 

Toto tempore, quo Sua Majestas per urbem vehitur, 
usquedum residentiam episcopalem intrat, i. e. ab hora 
7. usque circiter 8-am continuo omnes in omnibus ecclesiis 
urbis campanae pulsantur. 

Eadem die hora 8-a Sua Majestas Sacratissima Sacrum 
lectum in capella residentiali audiet, a praesule dioecesano 
celebrandum. 

Eadem die circa horam 9-am Sua Majestas Sacra-
tissima universum clerum ad audieotiam clementissime 
admittere dignabitur. Quo fine venerabile capitulum, di-
gnitarii et sacerdotes tarn saeculares, quam reguläres in 
aedibus residentiae suo tempore in palliis ecclesiaticis 
comparebunt . 

Eadem die circa meridiem Sua Majestas Sacratissima 
Ecclesiam Cathedralem clementissime inspiciet. Qua occa-
sione ante fores portae occidentalis aderunt membra com-
missionis aedilis, architecti et artifices praecipui. Retro 
vero in eodem foro consistere poterunt ceteri operarii 
quicunque. Nemo tarnen Ecclesiam intrabit praeter archi-
tectos et canonîcos, qui posteriores in atrio sese contine-
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bunt ut Sua Majestas indisturbate objecta clementissime 
p^rlustrare possit. 

Eadem die hora 3. pomeridiana datis more solito 
c^mpanarum signis in Ecclesia Sanctimonialium de Nostra 
Domina, ubi ss. Reliquiae depositae erunt, persolventur 
Nocturni et Laudes de officio SS. Reliquiarum (pars 
autumn, pro aliqu. locis.) Quibus persolutis ss. Reliquiae 
processionaliter asportantur in Sacristiam Capellae SS. 
Corporis Christi. Donec processio durât, pulsantur cam-
panae Ecclesiae Cathedralis et Ecclesiae Canonissarum de 
Nostra Domina. 

Die 22-a Junii i. e. feria 2-a erit Basilicae Dedi-
catio et altarium consecratio, hoc ordine : 

1. 3/4 pro septima matutina ante portam Ecclesiae 
Cathedralis adveniet Consecrator Praesul dioecesanus et a 
venerabili capitulo, ab assistentibus iam vestibus prae-
scriptis indutis et reliquo clero exceptus, ordinanda ordi-
nat, duodecim candelas accendere jubet, tum vero accedit 
ad locum, ubi ss. Reliquiae pridie depositae fuerunt, 
ibique cum clero incipit Septem Psalmos poenitentiales 
cum Antiphona absque tamen lytaniis. Interim dum 
Psalmi dicuntur, induet se Consecrator vestibus in Ponti-
ficali praescriptis. 

Aderunt etiam cantores et caementarii, necnon 
sacristani pro unaquaque Assistentia, qui sese ante fores 
Ecclesiae debito ordine collocabunt. 

2. Expletis psalmis redit Consecrator ante fores 
Ecclesiae et stans sine mitra iuchoat cum Antiphona 
Adesto schola prosequente ritum consecrationis. 

3. Postquam Consecrator Ecclesiam ingressus est 
et subséquentes ceremonias sacras perfecisset, decantato 
hymno : Veni creator Spiritus, respectivi Cerimoniarii ad 
hospitia concedentes Illustrissimorum es Reverendissimo-
rum Praesulum, eos ad Cathedralem invitant. Qui man-
telettis induti, ad Ecclesiam advecti ad portam principalem 
i. e. occidentalem a suius assistentibus venerantissime 
excepti comitante etiam competente caementario et famulo 
sacristano ad suam quisque capellam, sive altare dedu-
centur et ibi in sedibus suis vestibus Pontificalibus induti 
incipient et prosequentur ritum consecrationis Altarium 
suorum, videlicet: 

Illmus ac Rmus D. Praesul Hildesheimensis : altaris 
B. Mauri in Capeila huius nominis. 

Illmus et Rmus D. Praesul Sabariensis : altaris S. 
Stepliani protoregis. 

Illmus et Rmus D. Praesul Neosoliensis : altaris 
Sancti Josephi. 

Illmus et Rmus D. Praesul Szathmáriensis : in capella 
subterranea altaris Resurrectionis Domini. 

Illmus et Rmus D. Praesul Veszprémiensis : altaris 
Sacratissimi^Coniis Jesu. 

Illmus ac Rmus D. Praesul Csanádiensis : altaris 
Beatissimae Yirginis Mariae, Patronae Hungáriáé. 

Illmus ac Rmus D. Praesul Alba-Regalensis : altaris 
capellae Sanctissimi Corporis Christi. 

4. Incepta Antiphona „Introibo ad altare Dei" 
archidiaconus adfert in vase aquam a Consecratore bene-
dictam sie dictam Gregorianam, quacum linienda sunt 
Altaria et septies aspergenda. Tum Episcopi Reverendis-

simi continuant ritum consecrationis, usque dum ordi-
natur processio ad SS. Reliquias ; quas, ut placet, aut 
Reverendissimi quoque Praesules una cum assistentiis suis 
comitantur, aut vero ad altare suum expectant, donec 
eae penes altare maius deponentur. Quo facto, jubent 
adferri per archidiaconum de feretro vasculum, in quo 
Reliquiae sui altaris reconditae sunt ; tum signant Con-
fessionem et peragunt reliqua prout in Pontificali prae-
scribuntur usque finem. 

5. Finita consecratione, Pontifex accedit ad sedem 
suam et lavat manus. Ministri vero mundant altare et 
extergunt ; tum tobaleas, vasa et ornauienta altaris ad 
benedicendum praesentant, qui ea omnia stans cum mitra 
benedicit et aqua benedicta aspergit. 

6. Hoc facto ministrorum pars vestit altare, apponit 
crucem et candelabra et caetera ; alia vero pars cum 
episcopo récitât Antiphonas, responsona et psalmum et 
postquam Pontifex altare ter in modum crucis thurifieavit, 
dicit duas orationes finales. 

7. Tandem accensis luminaribus, deposito pluviali, 
Reverendissimi Episcopi sumunt vestes pontificales et 
legunt Missam, quae habetur in ipsa die Dedicationis 
Ecclesiae; qua finita sive in pluviali et mitra, sive in 
manteletta et bireto, ut praeplacet, accedunt ad sedes in 
sanetuario sibi parafas ibique finem consecrationis altaris 
maioris exspectant, subin cum caeteris ad Suam Majesta-
tem cum processione deducendam et post auditum Sacrum 
et promulgatas indulgentias ad Eandem rursus solemniter 
reducendam. 

Excepto altari principali in caeteris omnia dicuntur 
recitando. 

8. Finita consecratione Sua Majestas Sacratissima 
solemni processione e palatio episcopali ad Ecclesiam 
deducitur hoc ordine : 

a) Praecedit Ostiarius Basilicae. 
b) Sequuntur huszari episcopales. 
c) Tum architecti Cathedrales. 
d) Ceremoniarius Cathedralis. 
e) Crucifer assistentialis in medio duorum acoly-

torum. 
f) Secretarius et nótárius episcopalis. 
g) Dignitarii ecclesiastici, videlicet : Canonici et Prae-

positi et Abbates titulares bini et bini, in mozettis et 
bireto. 

h) Venerabile capitulum Quinque-Ecclesiense. 
i) Duo diaconi fungentes, post hos duo diaconi capi-

tulares et in medio posteriorum Archidiaconus. 
k) Illustrissimi ac Reverendissimi Episcopi pariter 

bini et bini sive in ornatu pontificali, sive in mantelettis, 
prout eis placuerit, unusquisque suo sacerdote stipati. 

1) A latere canonicus cum aspersorio et paeifieali, 
et pastoralista. 

m) Episcopus Consecrator. 
n) Excellentissimus Dominus Nuncius Apostolicus 

cum suis sacerdotibus. 
o) Post hunc : Electus episcopus cum cruce apos-

tolica. 
p) Sua Majestas Sacratissima, sub baldachino, quod 

sex presbyteri in dalmaticis portant. 
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q) Tandem post baldachinum : Caesareae et Regiae 
Aulae Dignitarii et officiates etc. 

Ubi ad portam Ecclesiae perventum fuerit, hu-
szari episcopales a dextris et sinistris foris subsistent, 
ostiarius vero intrat Ecclesiam, sed ad portam in atrio 
manet. Foris ante portam permanet etiam baldachinum, 
quod interea, usque ad reditum, a famulis Ecclesiae susten-
tatur. 

Reliqui omnes, passu lento et gravi per navim pro-
cedentes ad sanctuarium ascendunt, ita tarnen, ut ante 
altere ss. Crucis bifariam divisi gradus conscendant et ad 
sanctuarium pervenientes ad dexteram et sinistram (in 
spatio inter stalla canonicalia et ultimum gradum ascen-
sus) penes cancellos sese collocent; solis episcopis, Suam 
Majestatem Sacratissimam usque ad gradus throni vene-
rantissime deducentibus. 

10. Posteaquam Sua Majestas thronum conscendit, 
episcopi facta profunda reverentia ad sua quisque loca 
discedent. Episcopus Dioecesanus deposito pluviali et 
sumta casula statim, ad altare vadit et facta prius cum 
assistentibus profunda rursum versus thronum reverentia 
intonat „Te Deum" cum oratione gratiarum actoria et 
oratione pro „Rege". Deinde Sacrum lectum célébrât; in 
fine ad exigentiain Pontificalis romani, solemnem dans 
benedictionem. 

Postea more solito publicantur Indulgentiae a Beatis-
simo Patre concessae et data benedictione apostolica, 
episcopus ab altari, facta denuo profunda versus thronum 
reverentia, recedens sumit pluviale et omnes sicut nr. 8. 
et 9. descriptum est, eadem ratione Suam Majestatem ad 
palatium episcopale reducunt. 

Suapte intelligitur, durante processione, tam in 
accessu ad Ecclesiam, quam in recessu ab eadem, omnes 
campanas Ecclesiae pulsandas esse. 

11. Omnes de Clero, qui non sunt assistentes atta-
men superpelliceo sunt induti, liberum ad Ecclesiam acces-
sum habent, dum laicis nonnisi cum schedulis accessus 
patet ; rogantur tarnen ut sese collocent in navi Ecclesiae 
ad dexteram et sinistram graduum ascensus ad sanctuarium 
inter ambones et gradus minores, vel vero in capellas 
sese recipiant, ut extraneis adventantibus locus relinquatur. 
Gradus tarnen ascensus nemini occupare, tanto minus in 
eis commorari permittitur. 

Aliqui de Clero constituentur, qui ordini in Ecclesia 
advigilent, advenientium schedulas inspiciant eosque ad 
designata sibi loca dirigant, — fascia albi et cerulei 
coloris in brachio dextro distinguendi. 

12. Quod assistentem Episcopis clerum adtinet, erunt 
sequentes : 

1. Assistentia Episcopi Dioecesani: Ceremoniarius : 
Rssmus D. Josephus Szeredy. Acolythi: duo alumni 
Seminarii. Thuriferi : duo alumni Seminarii (qui sub pro-
cessione emanent). Lotores : duo alumni Seminarii (sub 
processione emanent). Diaconi fungentes : duo praebendati. 
Diaconi honorarii : duo Canonici. Archidiaconus : Illmus 
D. Franciscus Troll. Infulista: D. Franciscus Keserics. 
Pedista : D. Ludovicus Szilvek. Crucifer : D. Josephus 
Wurster . Librifer: D. Josephus Pozsgay. Dirigens Cere-
moniarum: Rssmus D. Antonius Walter, cum amanuensi 

D. Nicolao Ujváry. Caementarius : Spect. D. Augustinus 
Kirstein, architectus. 

II. Assistentia illmi et rssmi D. Episcopi Hildes-
heimensis. Ceremoniarius: D. Julius Wajdi ts . Acolythi: 
ex alumnis Seminarii. Thurifer : ex alumnis Seminarii. 
Lotor ; ex alumnis Seminarii. Diaconi : DD. Franciscus 
Prantner et Joannes Jozgits. Archidiaconus : Rssmus D. 
Gabriel Hanny. Infulista: D. Carolus Schultz. Librifer: 
D. Gabriel Svetics. Caementarius : D. Josephus Espaura-
berger. 

III. Assistentia illmi et rssmi D. Episcopi Sabari-
ensis. Ceremoniarius: D. Franciscus Romaisz. Acolythi, 
thuriferarius et lotor : ex alumnis Seminarii. Diaconi : DD. 
Josephus Streicher et Joannes Germán. Archidiaconus : 
Rssmus D. Joannes Spies. Pedista : D. Martinus Zsulye-
vics. Librifer : D. Martinus Molnár. Caementarius : Spect. 
D. Gustavus Bamberger, architectus. 

IV. Assistentia illmi et rssmi D. Episcopi Neoso-
liensis. Ceremoniarius : D. Carolus Körmendy. Acolythi, 
thuriferarius et lotor, ut supra Diaconi : DD. Antonius 
Schell et Ignatius Dreven. Archidiaconus: D. Ignatius 
Károly. Pedista : D. Desiderius Radó. Librifer : D. Grego-
rius Andrin. Caementarius : Spect. D. Carolus Schlachta, 
architectus. 

V. Assistentia illmi et rssmi D. Episcopi Szathná-
riensis. Ceremoniarius : D. Franciscus Fent. Acolythi, 
thuriferarius et lotor, ut supra. Diaconi : DD. Paulus 
Sághy et Aemilius Pfiszterer. Archidiaconus : Rssmus D. 
Alexander Rónay. Librifer: D. Ernestus Forster. Pedis ta: 
D. Josephus Walter . Caementarius: D. Josephus Wierer . 

VI. Assistentia illmi et rssmi D. Episcopi Vesz-
prémiensis. Ceromoniarius : D. Franciscus Köhler. Acolythi, 
thuriferarius, lotor, ut supra. Diaconi: DD. Michael Szil-
vásy et Petrus Streicher. Archidiaconus : Rssmus D. Ste-
phanus Bencze. Librifer : D. Antonius Szandtner. Pedista : 
D. Stephanus Fülöp. Caementarius : Franciscus Enzmann. 

VII. Assistentia illmi et rssmi D. Episcopi Csaná-
diensis. Ceremoniarius : D. Alexander Götz. Acolythi etc. 
ut super. Diaconi : DD. Antonius Szauter et Josephus 
Magenheim. Archidiaconus : Rssmus D. Josephus Pécsy. 
Librifer: D. Julius Tóth. Pedis ta : D. Carolus Erdélyi. 
Caementarius: Josephus Mischl. 

VIII. Assistentia illmi et rssmi D. Episcopi Alba-
Begalensis. Ceremoniarius : D. Franciscus Németh. Aco-
lythi, etc. ut supra. Diaconi : DD. Augustinus Frantich 
et Nicolaus Gundy. Archidiaconus: Rssmus D. Joannes 
Huber. Librifer: D. Josepus Haragó. Pedis ta : D. Augu-
stinus Fekete. Caementarius : Stephanus Vass. 

Ad umbellam constituuntur. DD. Franciscus Obadich 
et Mauritius Wosinszky. DD. Ladislaus Kelemen et Eme-
ricus Biró. DD. Josephus Halvax et Mathias Eberling. 

Assistentium erit ritum addiscere, ut ad altaria ex-
pedite servire possint. Quo fine libri manuales in semi-
nario, apud D. spirituálém Julium Wajdits haberi possunt, 
qui unicuique assistentiae et praesertim ceremoniariis, 
erga requisitionem, necessaria exemplaria, post usum alio-
quin restituenda, distribuet. 

Ceremoniariorum cumprimis, qui caeteros assistentes 
dirigent, erit ritum consecrationis altarium quam exactis-
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aime perdiscere. — Insuper eorum est respectivis Illmis 
et Revdissimis Episcopis in omnibus ad servitia esse; 
vestes, tobaleas, vasa et ornamenta necessaria, liquores 
etiam sacros, verbo omnia ad Consecrationem necessaria 
sub superinspectione Reverendissimi Canonici Wal ter con-
quirere et penes singula altaria ad credentias iam pridie 
Dedicationis, cointelligenter cum DD. Architects , collocare. 

Eadem die 22-a circa horam 6-am vespertinam 
iidem, qui in adventu Suae Majestatis Sacratissimae in 
foro Ecclesiae Cathedralis comparuere, rursus congrega-
buntur, ut Suae Majestati media septima vespertina di-
scessurae cultum homagialem exhibeant. 

Datum Quinque-Ecclesiis die 30. Maji 1891. 
Ferdinandus, m. p. 

Episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 18. Egy interpelláció a primási 

ssék betöltéséről és tanulságai. — 
Ugrón Gábor a képviselőház tegnapi ülésében egy 

interpellácziót intézett a vallás- s közoktatásügyi minisz-
terhez, mely annyira inpßrlamentdris, hogy csak a ma-
gyar parlamentben és talán egyesegyedül Ugrón Gábor 
úrtól telik ily csodabogár. 

Azért nem is lehet azt komolyan venni, mint az 
interpelláló számos előző „katholikus" fölszólalásait. Ezzel 
teljes közönynyel napirendre térhetnénk fölötte, ha maga 
pz a szertelen inczidens nem nyújtana alkalmat egyet-
mást elmondani, amit a helyzet múlhatatlanul követelni 
látszik 

Hogy Ugrón Gábor urnák tetszik a fenegyereket 
adni, az privát gusztusa, de hogy a magyar képviselő-
házban megrovás és rögtöni visszautasítás nélkül meg 
lehessen támadni mindama köröket, melyek joggal és 
hivatalból befolynak az egyházi kinevezésekre, vagy ame-
lyek társadalmi állásuknál és kegyes érzetüknél fogva 
érdeklődnek e kinevezések iránt, és akik ott nem lévén 
jelen, a támadások ellen nem is védhetik magukat : ez 
oly anomália, mely Péchy Tamás elnökösködésére örökre 
sötét fényt fog vetni ; pedig mindenki tudja, hogy volt 
már több eset rá, midőn zsidók, külföldi s más távol eső 
személyek vagy körök megtámadtatását a fentisztelt kép-
viselőházi elnök ur erélyesen elutasította, kijelentvén, 
hogy „nem felel meg parlamenti szokásoknak olyanokat 
megtámadni, kik ott nem védhetik magukat." 

Eme tények egybehasonlitásából nem lehet más kö-
vetkeztetésre jőni annál, hogy a magyar képviselőházban 
Péchy Tamás elnökösködése alatt a katholikus egyházat, 
a katholikus köröket szabadon lehet támadni s bántalmazni. 
Ebben Péchy >£. lutheránus szive csak örömét leli; pedig 
neki és a többi protestánsoknak, kik sunyi settenkedés-
sel csucsoritották mosolyra szájukat vagy egész nyiltan 
mutogatták fogaikat, jó lesz meggondolni azt, hogy ily 
praecedensek után gyakran be szokott állani az, hogy 
„ma nekem, holnap neked." Máris általános a megbotrán-
kozás a katholikus müveit osztályok körében e minősit-

Károlyi Gábor gróf egy közbeszólásával már szemére ve-
tette az elnöknek, hogy lutheránust nem utasit rendre. 

hetetlen szertelenségek fölött, mely még fokozódni fog, 
és kell is hogy kitörésre kerüljön mindazok ellen, akik 
a magyar katholikus társadalom legszentebb érzelmeit 
vérig sértik. 

Mert tudomásul kell venni ama tényt, hogy a ma-
gyar képviselőházban katholikus részről soha sem avat-
koztak a hazai protestáns felekezetek vagy görög-keletiek 
belügyeibe, nem azért, mintha erre nem volna elég okuk, 
hanem annyira tisztelik mások vallási jogait s szabadsá-
gát, hogy ezt már szinte hibának lehet mondani, tekintve 
ama sajnálatos körülményt, hogy eme magatartás nem 
talál viszonzásra a felekezetek részéről. Igy mindenki 
emlékezhetik ama jogosulatlan támadásokra, melyeket a 
képviselőházban protestánsok a katholikus alapok s ala-
pítványok ellen, a katholikus tanintézetek, a katholikus 
szerzetes rendek ellen annyiszor intéztek, holott ők ka-
szát-kapát készek ragadni, ha valaki az ő felekezeti va-
gyonukat vagy intézményeiket csak a kis ujjával is 
érintené ! Ország-világ ismeri a protestánsok erőszakosko-
dását a Ferencz-József nevelő-intézet katholikus jellege 
ellen, amelynél a katholikusok gyáva meghunyászkodása 
következtében sikerült keresztül vinniök, hogy abból kath. 
pap kizáratott. Hát még az „elkeresztelések" kérdésében?! 

Ezek ellen forduljon, akiben részrehajlatlan jogtisz-
telet és őszinte igazságszeretet honol. I t t mutassa ki bá-
torságát, aki nem a védtelen „asszonyok" és „főpapok" 
ellen olcsó módon szinrehozott duhajkodásban keresi a 
férfias önérzet és politikai hivatottság kielégítését. Ez a 
tér az, hol bebizonyíthatja nagyratermettségét s önbecsü-
lését, amidőn ősei és saját hitét legalább annyi tisztelet-
ben tartja, mint ellenlábasai az övékét. 

Ámde sajnos, a magyar parlamentárizmusnak éppen 
ezeknek hiánya képezi főjellemvonását a katholikus kép-
viselők részéről. Egész a gyávaságig, az önmeghazudto-
lásig, önlealacsonyitásig megy az a meglapulás, meghu-
nyászkodás, melylyel azok iránt viseltetnek, kik bármely 
párton legyenek is, mindenütt a protestáns felekezeti 
szükkeblüséget képviselik, elnevezvén ezt „magyar libe-
ralizmusnak." Akár politikai, akár vallási, akár pedig 
társadalmi s emberi látópontról tekintsük is e viszás 
helyzetet, nem is képzelhetünk ennél szánalmasabb lát-
ványt. Mert mindenképpen csak ferdeséget, sőt fonákságot 
mutat . 

És ebben rejlik hazánk belpolitikai helyzetének, 
minden politikai kérdésnek a kulcsa. 

És ez a magyarázata annak a jelenségnek is, hogy 
a tiz millió katholikus magyar — ugy szólván — nincs 
képviselve a képviselőházban, holott a két protestáns 
felekezet majd minden jelentősebb embere, mint „orszá-
gos" képviselő vállvetve dolgozik a protestánsok egyed-
uralmának biztosításán és a katholikus többség elnyoma-
tásán. Minden ujabb képviselőválasztással növekedik a 
protestáns képviselők száma, annyira, hogy rövid idő 
múlva ők fogják képesni a többséget a parlamentben, amint 
az igazságszolgáltatás terén, főképpen a magasabb állá-
sokban máris többségben vannak. 

Ezeknek a kegyét hiába keresik azok, akik kath. 
létükre a katholikus egyház ellen agyarkodnak ; tények 
mutatják, hogy amazokkal szemben vagy egészen elszi-
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gelten maradnak, vagy minden erkölcsi sikerük mellett is 
a gyakorlat i politika terén befolyásuk alig jő számba. 

Természetesen vannak egyes kivételek, de ezek csak 
megerősitik az általános szabályt. 

Ugrón Gábor ur nem tartozik eme kevesek közé ; 
ellenkezőleg az ő esete kirivón tüntet i föl eme szabály-
nak majdnem összes vonatkozásait . „Katholikus* fölszó-
lalásai, mint annyi sok más katholikus vallású képviselő-
nek működése, igy például az elkeresztelések és a kath. 
kérvények ügyében, mind megannyi lépcsőt képez a prot. 
hegemónia megalapításához. 

Ezt el kellett mondanunk, nehogy a helyzet csak-
ugyan végképpen oda fajul jon, hogy egy törpe, de szer-
vezett kisebbség zsarnokoskodhassék a többségen, ami 
ismét a legnagyobb veszedelembe döntené édes hazánkat , 
mint a történelem tanúsága szerint a nemzetünket ért 
legnagyobb csapások mindig hasonló okokból származtak. 
Talán mégis csak akadnak, kik a hamisítatlan történelem 
e félreismerhetetlen tanulságain okulni fognak. Legújabb 
példa reá a békési lutheránus munkás-lázadás. 

Addig azonban javulást ne várjunk, amig a politikai 
jelszavak szótárából és a katholikus értelmesség köréből 
ki nem küszöböljük a modern bálványimádást, melylyel 
az úgynevezett liberálizmus iránt hazánkban viseltetnek. 

A liberálizmus ma mint jelszó a legnagyobb szem-
fényvesztés, mint kormányzati elv a gyakorlatban az a 
vámpír, mely nemcsak a mostani, de a fölhalmozott állam-
adósságokkal a jövő nemzedékek vérét is kiszívja. A 
liberálizmus kaszárnyává s tömlöczczé változtatja az orszá-
goka t ; a termékeny munkát s a szolid birtokot, a földet, 
a való értéket, a gyümölcsöző ipart és tisztes kereske-
delmet védtelenül kiszolgáltatta a reális értéket nélkülöző 
papiros börze- spekulácziónak, annyira, hogy, ha a londoni 
piaczon ma beüt a krach,, a magyar termékek ára felényire 
leszáll és papirpénzünk mostani kényszer-értékének két 
harmadát veszti ; a modern liberálizmus megrontot ta az 
erkölcsöt, feldúlta a családi élet alapját, megbontot ta a 
társadalmi kötelékeket : egy szóval, ha a keresztény vallá-
sos érzület nem volna még mindig az erős ragaszték, 
mely a társadalmat összetartja s fegyelmezi, ma a libe-
rálizmus az egész világon csak romhalmazon ura lkodhat -
nék, amint máris harmincz forradalmat támaszto t t százév 
óta és ujabb s nagyobb katasztrófákat készített elő ugy 
a politikai, mint az anyagi téren. Ami pedig igaz hala-
dást látunk, azt nem szabad a liberálizmus javára számí-
tani, lévén az a keresztény társadalom müve a l iberálizmus 
nélkül, sőt ellenére. 

Ez a kozmopolita liberalizmus veszedelmes a kisebb 
nemzetekre, főleg a magyarra, kinek nincs testvére s 
bará t ja széles e világon. De legveszedelmesebbnek bizo-
nyult a magyar katholikus társadalomra, melyet részeire 
bontva mint oldott kévét szerte-széjjel szórt, ugy hogy 
hontalanná lőn a saját honában, idegenek ülvén örökébe. 

Ezt a bontott kévét össze kell szednünk, hogy föl-
támadjon az egykor oly hatalmas egységes magyar ka-
tholikus társadalom, mely szent királyaink vezetése alatt 
megalapitá ez ezeréves hazát, hogy u jabb ezer meg ezer 
évre nagyobbá, hatalmasabbá és tekintélyesebbé tegye, 
mint volt. 

Mert jegyezzük meg jó l : a protestáns felekezetek 
összege is, mint kisebbség, nem bir államalkotó s állam-
fentar tó képességgel ; csak a katholikus többség virágoz-
ta tha t j a föl e hazát s nemzetet. 

Róma. A pápaság s a keleti n. e. egyház. I I . — 
Előző czikkünkben oly érvvel, mely ad hominem 

szólt, kifej tet tük Kyriakos Dioméd athéni tanárral szem-
ben, hogy a protestáns részről a pápa, mint az egész 
keresztény egyház fejének fő- joghatósága ellen fölhozott 
állitások most is éppen oly tar thatat lanok, mint mindig 
voltak, és azokat teljességgel nem igazolja ama körül-
mény, hogy a nevezett tanár mint valami újdonságot 
újból fölmelegíti. Minthogy azonban azóta e kérdés körül 
nagy vita támadt a keleti n. e. egyház kebelében, sőt 
egy görög lap azt is állította, hogy ugyanazon protestáns 

- érvelés a görög „orthodox" egyháznak is szólt, mivel 
részben ez is a tekintély elvén alapszik : ennélfogva meg-
érdemli a fáradságot, a vita érdemébe belemenni, hogy 
láthassuk, miben is áll ez az egységes joghatóság általá-
ban véve és különösen a keleti egyházra nézve. Kiinduló 
pontul veszszük magukat a szavakat, melyekkel Kyriakos 
(Cyriacos) Dioméd az E&vixr] czimü lapban és vele a 
Kcaçoi nevű athéni lap XIII . Leo pápa ama legújabb 
fölhivásáról megemlékeznek, melylyel a keleti egyházat a 
katholikus egységgel való egyesülésre szólítja föl. 

•„A római pápák — irja nevezett tanár — olyanokul 
tekintik magukat , mint akik a m a g a Jézus Krisztus által 
alapított egyház élén állanak ; következőleg hitehagyot-
taknak nézik mindama keresztényeket, kik nem vetik 
maguka t alája tekintélyüknek, ezeket eltévedt juhoknak 
nevezik, kik el vannak választva Krisztus aklától, azaz a 
kath. egyháztól. Azér t valahányszor alkalmuk nyilik, kö-
telességüknek vélik fölhívni a protestánsokat, orthodoxo-
kat s mindazokat, kik nem katholikusok, térjenek vissza 
a római egyház kebelébe. A mostani pápa, XIII. Leo 
ebben elődeinek hagyományát követi ; és nekünk nem is 
tünt föl rendkívüli dolognak, hogy közelebb egyik allo-
cutiojában megemlékezvén a keleti egyházakról, intelme-
ket intézett hozzájuk, hogy elhagyván a szakadást, tér je-
nek vissza a római egyház kebelébe." 

Ezt elismervén, akarva, nem akarva hódolnak a 
pápák s XIII . Leo buzgalmának, fáradozásának, szüntelen 
apostolkodásának az összes keresztények, nevezetesen a 
keleti egyház híveinek egyesitésére egy pásztor alatt s 
egy akolban Krisztus Urunk eme szavai szerint: „Es 
leszen egy nyá j s egy pásztor." 

Miért is hagyja magát ezután a Kcílqoi ama kép-
zelgős állításokra ragadtatni , hogy XIII . Leo e fölhivása 
nem volna egyéb politikai akczió-programmnál, melynek 
czélja a rómaiak világbirodalmának visszaállítása ? 

Hasonló tévedésbe vagy elfogultságba esik ez a lap, 
midőn azt mondja, hogy a pápák a görögök leigázására 
álnok fondorlatokhoz, hódításhoz és erőszakhoz folyamodtak 
volna. Ugyan miféle fondorkodás vagy erőszak van abban az 
atyai fölhívásban, melyet a pápa az eltévelyedett juhokhoz 

') L. Religio 1891. ápril 18-diki 81. szám. Ajánljuk e czikk-
sorozatot a karlóczai patriarka egyházi közlönyének figyelmébe. 
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intéz, hogy térjenek vissza az akolba? Kétséget nem szen- | 
ved, hogy szabadságukban áll siketeknek maradni a pásztor 
szózatára; de legalább ne folyamodjanak rágalmazáshoz. 
Nagy igaztalanság azzal vádolni XIII . Leót, hogy vallási 
háborút szit, egyedül az által, hogy a keleti egyházakat 
egyesülésre hivja föl a kath. egység központjaival. Min-
denki ebben csak békeszerető fölhívást láthat a keleti 
egyházakhoz az iránt, hogy megkérdezvén régi hagyomá-
nyaikat, szivükre vévén a zsinatok s szent atyák tanitását, 
ismerjék el végre, hogy csak egyetlen egyház van, és 
hogy ennek csak egy főpásztorának kell lennie, kit Krisz-
tus Urunk állított sz. Péter s utódjának a római pápákat 
személyében. Hol i t t az erőszak ? Hol van itt a viszály 
magva, melynek a keleti keresztények közti elvetésével a 
pápát vádolják, amikor ezek máris különváltak Rómától 
és egymás közt is több egyházra oszolvák, és odajutottak 
egyenkint s összesen, hogy csak puszta formula gyanánt 
emiitik a nicaeai-kopt hitvallás elmondásánál a hitet az 
egy egyházban ? 

Sőt mi több, amidőn a keleti egyházak megtartották 
e formulát, jóllehet százévek óta különváltak a római 
szentszéktől, ezzel kézzelfoghatólag kimutatták, hogy 
ámbár tényleg megsértették, mégis megőrizték az egyház 
egységének elvét, melyet a szent liturgiában naponkint 
fennen vallanak a hitvallás elmondásánál, amidőn félre-
érthetetlenül kinyilatkoztatják hitünket az egy, szent s 
katholikus anyaszentegyházban. Ámde XIII. Leo pápa 
éppen ezen elvre hivatkozik, mint a latin s a görög egy-
ház közös alapjára, hogy egyesülésüket szorgalmazza. 

Hiába állítja Kyriakos ur az idézett lapban, hogy 
az egyház egysége fenállhat több autokephalos egyházra 
való szétdarabolás mellett is. E rendszer önmagában hordja 
czáfolatát, mert ami szét van választva, az nem lehet 
egységes ; és amig e rendszer túlsúlyban lesz azoknál, 
akik a Keleten az autokephalos egyházak sorsát intézik, 
addig lehetetlen lesz az egyesülés Kelet s Nyugat között 
és siketek maradnak Krisztus ama szavára: és leszen csak 
egy nyáj s csak egy pásztor. 

Az egység ez alapelvét megvalósítani szándékozván, 
és egyúttal meg is akarván felelni Jézus Krisztus legfőbb 
óhajtásának, aki kérte mennyei Atyját , hogy övéi egyek 
legyenek, mint ő maga egy az Atyával, ez okból hivja 
meg XIII. Leo a Keletet, hogy egyesüljön a katholikus 
egységgel. 

Másfelől az egyik egyház a másikkal szemben való 
függetlenségének elve mindig maga után vonta s mindig 
maga után fogja vonni, amig ez elv érvényben lesz ott, 
a különválást és szakadást a keleti egyházak közt. Hiába 
hivta össze a négy pátriarka a zsinatot Konstantinápolyba 
1862 ben, midőn a bulgár vallási kérdés izgalma ta r to t t ; 
hiába kárhoztatták ott a nemzetiségi elvet (cpvhvo[ióg) az 
egyházban, és hiába jelentették ki szakadárnak a bulgár 
exarchát s hiveit : ez mind kárba veszett, mert az auto-
kephalos egyházak semmibe sem vették e határozatot, 
mely magán viselte a phanarióta görögök önérdekének s 
egész Keletre czélzó politikai aspiráczióiknak bélyegét. A 
bulgárok annak ellenére megtartották vallási független-
ségüket, sőt teljes diadalt vivtak ki a görögök fölött, 
kieszközölvén a szultán bératját, mely maczedóniai püs-

pökeiket fölszabaditá a konstantinápolyi görög pátriarka 
joghatósága alól. Sőt a románok minden vallási köteléket 
szétszakítottak, mely őket a konstantinápolyi pátriarká-
tushoz fűzte, megtagadván ettől még a sz. chryzma 
elfogadását is. Es a görög egyháznak mindezt hallgatagon 
el kelle viselnie, sőt azt is, hogy az orosz egyház ked-
vezni akart az uj bulgár független egyháznak. 

Kérdjük már most, vájjon ez-e az egység, ez-e az 
igaz egység, mely az egyház egyik jellege ? Mi lesz még 
abból, hogy a görög egyház négy pátriarkája által 1862-
ben hozott határozata ellenére, mely a nemzetiségi elvet 
kárhoztatta az egyházban, az autokephalos s nemzeti 
egyházak tovább is fennállanak, sőt még szaporodnak, 
ugyanannyi nemzetre oszolva, ahány a görög nem egye-
sült szertartást követi, anélkül, hogy egyiket a másikhoz 
közös, egységes joghatóság fűzné? 

Azt állítják ugyan, hogy a dogma tevén megvan az 
egység, s hogy ez elégséges. Erről jövő levelemben. 

Bécs , jun. 14. (Ered. tudós.) Ft. Stadler serajevói 
érsek állítólagos jelöltsége a zágrábi érseki székre és annak, 
oka — az itteni szabadelvű lapokban napirenden volt 
most egyideig. Ugy tüntették fel ezt a dolgot az illető 
lapok, mintha az áthelyezés büntetés (Massregelung) 
akart volna lenni a fent tisztelt érsek úrra nézve. A 
„N. Fr. Presse" azt állitá, hogy Stadler érsek igen élénk 
térítő buzgóságot fejtett ki, mi által a kormánynak más 
hitvallásokra való tekintetben kellemetlenségeket okozott. 
Minthogy az itt emiitett más hitvallások között első sor-
ban a mohamedanizmus értendő, világos a czélzás. Stadler 
érsek működése első sorban a mohamedánoknak nem 
tetszik. Igaz-e, a mit a „N. Fr . Presse" a massregelung-
ról mond, vagy nem igaz, én nem tudom, egyelőre nem 
is hiszem. De az tény, hogy a kormány a mohamedán 
vallás iránt a legmesszebb menő figyelemmel viseltetik. 
Azt senki sem veheti rossz néven a Bosznia sorsát intéző 
központi kormánynak, ha gondoskodik róla, hogy a mo-
hamedán vallásuakat vallási érzelmeikben senki se bántsa. 
Azt azonban a katholikusok szintén megkövetelhetik, 
hogy senki se akadályozza őket vallásuk ápolásában, és 
abban, hogy azt terjeszszék, ha önként jelentkeznek mo-
hamedánok, kik a szent keresztséget felvenni óhajtják. A 
kath. egyház senkit sem kényszerit vallása elhagyására ; ha 
valaki azt mégis elhagyni és a kath. egyházba felvétetni 
kiván, abban az illetőket senki sem akadályozhatja, sőt 
kath. ember, akár pap akár világi, még segíteni is tar-
tozik. Éppen a boszniai és herczegovinai kath. papság-
nak, a mely a térités minden tulhajtásától őrizkedik, 
voloa oka panaszra a kormány ellen ; mert az tény, hogy 
a kath. vallás Boszniában nem részesül oly buzgó véde-
lemben minî a mohamedanizmus. Csak a mult évi urnapi 
körmenet megzavarását emiitjük most. Az esetet félhiva-
talosan tagadták, ámde ezzel a dolog nincs tisztázva. 
Különös tüneménye az a politikai következetességnek, 
igazán, — hogy mig czivilizálatlan országokban az ősla-
kosság vallási érzelmeire oly gyengéd gondot fordítanak, 
az alatt magas czivilizáczióju országokban a vallási érzel-
mek tiszteletben tartására oly édes-keveset gondol a mo-
hamedán-tisztelő státusbölcseség. Dixi. 
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H I V A T A L O S . 

Az esztergomi főmegye mélt. és ft. káptalani viká-
riuásának IX. sz. főpásztori körleveléből átveszszük a 
következő hivatalos közleményt : 

„93. sz. Fölhívás. Az országos kath. tanítói segély-
alap mindazon tagjai, kik az alapszabályok 8. és 15. 
§§-ai értelmében ösztöndijak és segélypénzek elnyerésére 
joggal birnak, ezennel felhivatnak, hogy kellően felszerelt 
folyamodványaikat az alapszabályok 20. §-ának c) pontja 
értelmében az alespsres-kerületi alapgyüjtőbizottság, illetve 
az alesperes-kerületi tanfelügyelői hivatal utján az illető 
egyházmegyei főtisztelendő hatósághoz f. évi julius hó 
15-éig indokolt javaslat kíséretében beterjeszszék. 

Budapest, 1891. évi május hó 10-én. Márkus Gyula, 
az orsz. kath. tanítói segélyalap központi bizottságának 
elnöke. 

Ennek kapcsán felhívom a ntdő alesperes urakat, 
hogy a pályázók folyamodványait legkésőbb folyó évi 
julius hó 20-áig hozzám terjeszszék fel. 

Kelt Esztergomban, 1891. május hó 24-én. 
Stephanas Majer, m. p. 

Vicarius Capitularis." 

V E G Y E S E K . 
*** A keresztény nő állása, a mint azt a ker. vallás 

kivívta, akár házasságra lép a nő, akár szüzességben ma-
rad, akár ha tisztes házasság után özvegységre jut vagy 
uj házasságra lép. igazán fenségesnek mondható ahoz a 
sorshoz mérve, mely a nőnemnek a pogány emberiség kö-
rében osztályrésze. Leirhatatlan a nő sorsa különösen, 
na özvegységre jut, Indiában. Mánu vallási törvénye azt 
rendeli itt, hogy „az özvegy nő más férfi nevét ki se 
mondja és a ki második házasság által előbbi férjét meg-
vetné, gyalázattal lesz tetézve itt lent és a más világon. 
Az özvegy nő köteles magát halálra szánni s nem 
szabad neki csak virágokat, gyökereket és gyümölcsöt 
enni." Innen van, hogy Indiában az özvegy nők élve 
megégették magukat abban a tűzben, mely elhunyt fér-
jök hulláját hamvasztotta el, és fiaik maguk rakták és 
szították ezt az embertelen tüzet. Az angol kormány ezt 
a vérlázító gyilkosságot igyekszik megakadályozni. De 
mit ér el igyekezetével ? Százezrekre szaporítja a legsze-
rencsétlenebb existentiák számát, a nélkül, hogy tudna 
sorsukon segíteni. Kalkuttában magában 55,000 testi-lelki 
nyomorúságban szenvedő özvegy indusnő tengődik. I t t is 
csak a kath. egyház tud és siet segíteni. Mentő-házakat 
nyit a szegény indus özvegynők befogadására. Párisban 
(rue de Bourgogne, 48,) női szerzetes-rend keletkezett a 
nyomorult özvegy indus nők felkarolására és a ker. val-
lás áldásaiba való felemelésére. Az u j női szerzet teljes 
c^.ime ez: „Dames de la Société des catechistes mission-
naires de Marie-Immaculée." A nagpore-i mentőház (Poor 
House) főnöknője, Tissot atyához irt levelében, ezt irja 
az indus özvegynők szomorú sorsáról: , H a találkozik az 
ember az utczán az ily özvegy nőkkel, nem az elkerge-
tett Agár képe tűnik fel, kit gyermekének szeretete ret-
tenthetetlenné tett és a kit a fájdalom csaknem megölt, 
hogy fián nem segíthetett. Nem. Általában, a bolyongóvá 
lett özvegynő már tekintetével is visszariasztja itt az 
embert. Ha nem tudnók, hogy ebben a lényben lélek lako-

zik, borzadással fordulnánk el szégyent hirdető arczának 
aljasságától és egész megjelenésének piszkos rútságától. 
Azért ezek a nők, mindenkitől elhagyatva, hihetetlen 
számosan siettetik végöket öngyilkossággal, mihelyt a 
bűn nem képes nekik táplálékot adni." Tissot atya, az 
annecyi missionáriusok főnöke, a Courrier de Bruxellesben 
közlött jelentésében kívánatosnak mondja, hogy a szent-
gyermelcség társulatához hasonló akczió induljon meg. 
Európa keresztény nőit felhívja „ denier de la veuve" 
czimén lelkes adakozásra. Felhívása megérdemli, hogy 
figyelemre méltassa minden ember, a ki a ker. czivilizáczió 
jótéteményeit élvezi. 

— XIII. Leo pápa lissaboni nuntiussá Jacobini 
Domokos tyrusi érseket, és párisi nuntiussá Ferrata 
Domokos thessalonikai érseket nevezte ki. 

— Az esztergomi főmegyéhen a papi pályára lépni 
széndékozó ifjúság csődvizsgálata f. évi julius hó 2-án fog 
megtartatni. Jelentkezők kötelesek előtte - való napon 
keresztleveleket és utolsó iskolai bizonyítványukat a semi-
nariumi elöljáróságnál beadni. Felvétel történik a gymna-
siumi IV. osztálytól kezdve fel, hogyha az illetők az iskolai 
pályát eleddig dicséretesen futották meg és a főmegye 
egyházi szószékein használatos nyelveket bírják. 

— Windthorstnak a meppeni képviselőségben már 
van utódja. F. hó 10-én választották meg egyhangúlag. 
Neve Bersenbrueck. Állása törvényszéki biró. Politikai 
színvallása : katholikus centrum. Vajha nálunk is mindenki 
szint vallana ! 

— Mi lesz a sir ja a monarchiáknak? A militariz-
mus a végletekig hajtva. Elül jár a czár. Legújabb ukáz 
szerint, minden fegyverfogható orosz 43 éves koráig ka-
tona lesz. E rendelet következteben a muszka czár had-
serege 3 szor akkora lesz mint a német császáré. Mit fog 
most tenni a német császár? 

f Gyászhír. Dr Kanyurszky Antal, dr Kanyurszky 
György tud. egyet. ny. r. tanár édes atyja f. hó 16-án, 
8? éves korában elhunyt. A boldogult 1848-ban honvéd 
alorvos, utóbb Bács-Bodrog t. járás- és Nemes-Militics 
községi orvosa volt. A derék agastyán csak imént lépett 
nyugalomba. R. i. p ! 

Felhívás előfizetésre. 
A „Religio" első félszázados pályafutásának befeje-

zéséhez immár csak a most következő rövid félév hiányzik. 
A lefolyt ötven esztendő alatt a kath. egyháznak Magyar-
országban egy egészen u j korszaka keletkezett. Szent 
István öröksége, a kath. vallás, uralkodó vallásból — 
üldözött vallás szerepére szoríttatott vissza. A „Religio", 
mint az egyházi szellem ős magyar közlönye, a nagy vál-
tozások és átalakulások közepette, nehéz küzdelmek tüzé-
ben is, állandóan hü maradt kötelességéhez, hü maradt 
nevéhez, üres lárma és hiú dicsekvések nélkül. 

Isten segítségével s díszes olvasóközönségének lelkes 
és lelkesitő támogatásával, hü lesz. . hü igyekszik lenni 
teljes erejével, kötelességeihez ezentúl is. Áz uj korszak 
nagy feladatainak teljesítése nagyban csak ezután követ-
kezik. Következni fog ugy, a mint az események kijelölik 
a tért, és a megmásíthatatlan isteni elvek, a dogmák, 
kiszabják az irányt. 

A jövő félévre szóló előfizetés a lap czime mellett 
kifejtett módon történhetik. Annak gyors megtevését kéri 

a szerkesztőség. 

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

Budapest, 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-ntcza 8. sz. 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A franczia papság polgári alkotmánya és annak következményei. — Egyházi Tudósítások 
B u d a p e s t : Apostoli királyi nyilatkozat, melyhez egy kis szó fér. — A g y ő r i e g y h á z m e gyó b ő 1 : Szent Alajos ünnepe. — 
P o r t u g a l : Kath. kongresszus Bragában. — Irodalom: Oraculum. — A szelényi kut. — A Balaton tündérei. — Beszélgetés a kántor-

tanitói hivatal fontos voltáról. — A Szent-Család naptár. — Vegyesek, 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

s kir. postahivatalnál ; 
s Budapesten a szerkesz-
1 tőnél, és Rndnyánszky 
S Â. könyvnyomdájában, 
s IV., Papnövelde-utcza 
§ 8. sz. alatt, hova a ne-
\ taláni reclamatiók is, 
i bérmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

A franczia papság polgári alkotmánya és 
annak következményei. 

(Vége). 

Föntebb emiitet tük, hogy Gensonné képvi-
selő az anyakönyvek ál lamosítását inditványozta. 
Azon nézetből indult ki, hogy az egyház és 
állam közti béke könnyebben fog helyreállani, 
ha a papságtól elvétetnek a világi vonatkozású 
ügyek ; ilyenek szerinte az anyakönyvek vezetése, 
az oktatás, a jótékonysági intézetek s a kórházak !x) 
E programm azóta folyton kisérti a „ modern" 
államférfiukat. 

Sajátképpen Gfensonnénak ez nem volt ere-
deti eszméje. Az 1791. május 24-iki ülésben 
Bailly a párisi municipium nevében intézkedést 
kér t arra nézve, hogy a születésekről, halálozá-
sokról és esketésekről az anyakönyveket a pol-
gári hatóságok vezessék. E kérvény a „papság 
polgári a lkotmányának" életbeléptetése után a 
katholikus klérus üldöztetése korába esik. A kér-
vényezők óhajtásukat speciális esettel indokolták, 
hogy t. i. a rendőrség jelentése szerint a hivek 
egy a templomból hivatalosan kizárt nem-alkot-
mányos pap által magánházban kereszteltették 
meg gyermekeiket, anélkül, hogy a születéseket 
bejelentették^volna a hivatalos alkotmányos lel-
késznek, akihez akkor a törvény értelmében 
az anyakönyvek vezetése tar tozot t . 2 ) 

') Moniteur X. 285. 
2) Egy későbbi (1797. junius 9.) hivatalos jelentésből meg-

tudjuk, hogy sok szülő azért sem anyakönyveztette gyermekeit, 
mivel az anyakönyvek vezetésére rendelt világi tisztviselők arra 
akarták a szülőket kényszeríteni, hogy Marat, Robespierre stb. 
nevekre kereszteltessék kisdedeiket. Moniteur XXVIII. 723. 

A párisi municipium kérvényére Treilhard 
elnök ezt válaszolta: „A vallási ténykedések az 
egyéni lelkiismeret tényei ; e menhely szenté-
lyébe betolakodni semmiféle emberi hata lomnak 
nem áll jogában: minden ember gyermekeit a 
Fölénynek azon formában és kezek által ajánl-
ha t ja föl, amelyekhez legtöbb bizalma van. A 
vallás az ő saját tu la jdona; e tulajdon elide-
genithetet len ; e tekinte tben a világi hata-
lomnak semmi előirni valója nincsen; csak 
egyet követelhet : hogy a közrend ne zavartas-
sák meg. De az okmány, mely bizonyitja, hogy 
két polgár a házasság köteléke által egyesült; 
hogy valamely polgár született vagy hogy a társa-
dalom valamely t ag já t elvesztette, t isztán (?) 
polgári tény; annak formái t szabályozni a tör-
vényhozó testülethez tartozik." Tudatta, hogy 
a bizottságok ily törvényjavaslat tal készen van-
nak ; sőt Languinais kijelentette, hogy e javaslat 
már ki is van nyomtatva.*) 

Mindamellett a nemzetgyűlés jónak lát ta 
nem sietni ily törvény megalkotásával. Többen 
fölemelték szavakat annak időszerűsége ellen.2) 
Csak az 1791. október 21-iki ülésben j u t ismét 
eszébe Baert képviselőnek sürgetni, hogy a nem-
zetgyűlés az anyakönyveknek a polgári hatósá-
gok általi vezetésére igyekezzék valami alkal-
mas módot találni.3) November 2-ikán ujabban 

') Tehát a kérvény előadása a kormány által inscenirozott 
komédia volt. Az akkori Moniteur sejtetni engedi, hogy az anya-
könyvek államo8Ításának a pap chicanirozásán kivül egyik lényeges 
czélja a sok törvénytelen születés eltusolása volt. L. Quelques re-
flexions stb. Moniteur VIII. 434. 

2) Rewbell 1791. május 20-ikán (Moniteur VIII. 456), Charrier 
de Laroche 1791. augusztus 27-ikén (Moniteur IX. 507). 

3) Moniteur X. 189. 

43 
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sürgeti.1) Ujabb elszigetelt sürgetéssel találko-
zunk (1792. február 15-ikén) Muraire képviselő 
beszédében.2) Végre 1792. február 18-ikán hiva-
ta losan fölszólal a belügyér, kérvén a nemzet-
gyűlést, hogy siessen az anyakönyveket világiak 
kezébe adni, s uj j muta tásu l hozzáadja, hogy a 
törvényhozóknak, midőn e tö rvény t megalkot ják , 
a papok érdekeire nem szabad tekintettel lenniök. 

Az 1792. márczius 17-iki ülés naplója sze-
r int ez ügy még mindig az előkészület s tá-
diumában vol t . 4 ) Francois (de Neufschatean) 
beszédében olvassuk: „Törvényt készültek készi-
ten i az anyakönyveknek világiak á l ta l i vezeté-
séről. De a nemzetgyűlés megrettent ily törvény 
vészes hatásaitól. Languinais, ki ba rá t j a i t anácsára 
e tö rvény t be ter jesz te t te , első lépett vissza, mert 
belátta ily elhamarkodott ujitás hátrányait.11 

A jók részben sürgeték, részben óvás u tán 
1792. ápril 10-ikén Jolivet u j j avas la to t adot t 
be az anyakönyveknek világi hatóság ál tal i ke-
zelésére nézve. A nemzetgyűlés elrendelte e 
javas la t k inyomatásá t és későbbi tá rgyalásá t . 5 ) 

A tárgyalás megindul t 1792. junius 18-ikán.tí) 
Pastoret lényegében helyeselvén Jol ivet javasla-
tá t , kifogásolja, hogy az anyakönyvek vezetésére 
külön t isztviselőket (kiket a javas la t tevő tabelli-
ons-oknak — tiszti Í rnokoknak — nevez) ajánl , 
a mi a kincstárnak évi S milliójába kerülne. Lagre-
volle e nehézségen ugy vél segíthetni, hogy — 
megkevesedvén a lelkészek teendői, — ezek fize-
téséből vonassék le annyi, a mennyiből az anya-
könyv-vezetők díjazása ki te l ik . 7 ) Jol ivet szerint 
ily tisztviselők nem lennének minden községek, 
hanem csupán a munic ip iumok székhelyein. Hogy 
törvényes-e a gyermek vagy törvényte len ; hogy 
minő vallású : annak a keresztelési anyakönyv-
ben nyomának nem szabad lennie. Gohier kép-
viselő k ívánta . 8 ) hogy az apa vagy annak he-
lye t tes i tő je a gyermek nevében hűséget ígérjen 
a nemzetnek, engedelmességet a törvénynek, tisz-
te le te t a fönálló • ha tóságoknak. — Ha a háza-
sulok egymásnak hűséget és szeretete t Ígérnek, 
ez törvényes házasságra elegendő, s min t ilyen 
í randó be az anyakönyvbe. — Mások az anya-

1) Moniteur X. 453. 
2) Moniteur XI. 389. 
3) Moniteur XI. 420. 
4) Moniteur XI. 657. 
5) Moniteur XII. 94. 
6) Moniteur XII. 703. 
<) Moniteur XII. 729. 
8) Moniteur XII. 708-

könyvek vezetésére a tanítókat a j á n l o t t á k : ami-
ben többen megnyugodtak azon kikötéssel, hogy 
a taní tók általi vezetés nagyobb hitelesség okáért 
mindig a municipális ha tóság nevében történjék.1) 

Végre a dekre tum e l fogadta to t t 1792. szep-
tember 20-ikán. *) E törvény szerint az anya-
könyvek őrei és fön ta r tó i a munic ip iumok; a 
községek tanácsai szavazás u t j án választ ják az 
anyakönyvek vezetőit . Minden municipiumban 
ke t tős példányban három anyakönyv lesz : egy a 
születések, másik a házasulok, harmadik a halá-
lozások leírására. Minden év j anuár ja első felé-
ben a regiszterekhez betűrendes mu ta tó készí-
tendő ; februárban a ket tős példányok egyike a 
kerü le t i d i rektór iumhoz küldendő, mely azt, ha 
rendben van, hitelesíti . A születésről és halálo-
zásról készí tet t anyakönyvi kivonat ára (a bé-
lyegen kivül) 6 sou, a házasságról 12 sou. 

E törvényhez 1792. deczember 19-ikén pót-
lék j á ru l t , 3 ) mely szerint a születésekről, halá-
lozásokról, házasságokról az illetők bünte tés 
t e rhe a l a t t az első 24 órán belül j e len tés t t a r -
toznak t enn i ; 50,000 lelket meghaladó közsé-
gekben a születésekről és halálozásokról az első 
je lentés a rendőrbiztosnál teendő. A nagyobb 
községekben a k ivonatokér t nagyobb díj szed-
hető, melynek max imuma (bélyegen kivül) a 
születésekről és halálozásokról 10 sou, házassá-
gokról 20 sou. 

Az anyakönyvezésre Páris számára ismét 
u jabb rendelet j e len t meg 1795. február 22-ikén 
(4 ventôse, an 3.),4) mely szerint ket tős példány-
ban öt anyakönyv k í v á n t a t i k : 1. a gyermekek 
születéséről, 2. azoknak örökbe fogadásáról (adop-
tion), 3. a házasságokról. 4. divort iumról , 5. ha-
lálozásokról. — A fő anyakönyvvezetőnek évi 
fizetése 3600 livre, helyetteseé 3000 1., a t i t ká ré 
2400 1., a felügyelőé (concierge) 2200 1. — A 
születési és halálozási k ivonatok dija (bélyegen 
kivül) 15 sou, a házasságé 30 sou. — Ennek is 
pót léka je lent meg 1795. ápr i l 21-ikén (2 flo-
réal, an 3.)5) az elveszett anyakönyvi k ivonatok-
nak másola tban való kiadásáról. 

Az anyakönyvek ilyetén vezetéséből sok 
rendet lenség támadt . 1794. május 8- ikán (19. 
floréal an 2.)6) Oudot panaszt emelt , hogy kü-

!) Moniteur XII. 729. 
2) Moniteur XIV. 3. Teljes szövegét 1. u. o. XIV. 173. s kk. 
s) Moniteur XIV. 799. 

Moniteur XXIII. 541. 
6) Moniteur XXIV. 286. 
6) Moniteur XX. 417. 
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lönösen Par isban (hol a legnagyobb pontosság 
vala várható) , a házassági anyakönyvekben a 
fölvevő tisztviselő neve nincsen aláirva, mi mia t t 
az anyakönyvi bejegyzés nem t ek in the tő hiteles-
nek. Ebből sok visszaélés származott , s nem 
r i tkán a családok jó hirneve csorbulást szen-
vedett . 

Az anyakönyvek rendet len vezetéséről annyi 
je lentés érkezet t , hogy 1796. márczius 7. (17 
ventôse, an 4.) a végreha j tó d i rek tór ium ily pa-
naszszal fordul t a törvényhozáshoz: „A köztár-
saság számos megyéjében a polgári anyakönyvek 
a legrendetlenebbül (de la manière la plus inexacte) 
vezet tetnek. Különösen nagy a zavar az 5000 
lelken alóli községekben ; az anyakönyvekben 
minden össze van zavarva: a születések a házas-
ságokkal és halálozásokkal ; a nevek olvashat-
lanok ; a keltezés gyakran hiányzik ; számos be-
jegyzésnél senki sincs aláirva. E rendet lenségek 
abból erednek, hogy a falusi községekben nehéz 
az anyakönyvek vezetésére képes egyéneket ta-
lálni. *) Pedig az ily községek száma igen nagy. Ez 
az á l lapot idővel igen sok zavar t fog előidézni, 
ha a ba j t idején nem orvosoljuk." *) 

# 

Azt hiszszük, hogy ami t előadtunk, főleg 
napja inkban eléggé tanulságos. A franczia for-
radalom azon theor iá jával , melyet a modern 
államok oly készségesen igyekeznek magukávé 
tenni, t . i. hogy az egyház te l jesen alávettessék 
az ál lamnak, kudarczot val lot t . Selejtes schisma-
t ikus papságával éppen nem tudo t t külön egy-
házat alkotni , min t nem t u d o t t u jabban Bismarck 
az ó-katholikusokkal. Francziaországban hiába 
mentek a véres üldözésig, a kathol ikus kul tusz 
megsemmisitéseig. A franczia kathol ikus papság 
legnagyobb része t ű r t e az üldözést, bárd alá 
h a j t o t t a f e j é t ; de egyházához hü marad t . Min-
dent elfogadott az a lko tmánybó l ; de az ál lam 
il letéktelen be to lakodásá t az egyházi ügyekbe 
visszautasí tot ta . Ez jogában állott , sőt vissza-
u tas í tan i kötelessége volt. Isten segedelmével 
reméljük, hogy ez igy lesz mindenüt t és min-
denkor. 

A XVIII. század a h i te t lenség százada vol t ; 
de a hi tet lenség nem fa ju l t seholsem oly ál talá-
nossá, annyira türe lmet lenné, annyira elnyomó 

0 

*) Hát Parisban, ahol, mint föntebb láttuk, a rendetlen veze-
tés miatt szintén volt panasz ! 

2) Moniteur XXVII. 653. 

szenvedélylyé, m i n t Francziaországban. S azon 
időben j ö t t e k lé tre a fentebb vázolt ál lapotok. 
„Ne higyük azonban, m o n d j a Tocqueville,x) hogy 
e fo r rada lmárok múlékony tünemény vol tak . 
Azóta azok állandó f a j t a l ap í to t t ak , mely el ter-
j ede t t a világ minden részében, és m e g t a r t o t t a 
m i n d e n ü t t ugyanazon arczulatot , ugyanazon szen-
vedélyeket és jelleget. L á t t u k azt születésünk-
kor, s máig szemünk előt t van." 

Szemeink előt t l á t juk mi is. Részünk a ki-
t a r t ó k ü z d e l e m . Füssy Tamás. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapes t , jun . 24. Apostoli királyi nyilatkozat, 
melyhez egy kis szó fér. — 

Nagy ünnep, világraszóló ünnep, a történelemben 
arany be tűkkel hirdetendő ünnep volt f. hó 21-én Pécsett . 
Csinálta egy püspök, kinek neve — szerény nagyság. 

Ma, e helyüt t , az események rendje által kiszabott 
terveink szerint, Tisza Kálmán hires „füstfelhőit" akar tuk 
egy kicsit kiporolni, akarom mondani szellőztetni. De 
há t té rbe szőrit minden más, egyházunk egén felmerült 
tüneményt ő felsége a király nyilatkozata, melyben a kath. 
egyház főpásztorainak hódoló üdvözletére válaszolni ke-
gyeskedett . 

Álljon itt előbb nm. és ft. dr DuláüSZky Nándor 
pécsi püspök ur beszéde, melylyel apostoli királyunkat 
a szent-István-i emlékek által sokszorosan megszentelt 
Pécsett üdvözölte. 

Dulánszky Nándor püspök ur, a kath . papság veze-
tője, a következő beszéddel üdvözölte a k i rá ly t : 

„Kilencz lemult évszázadok hosszú sora tekint ma 
felségednek ama magasztos kegyelmére, melylyel bennün-
ket legmagasabb megjelenése által legkegyelmesebben 
boldogitani és szt. István királyunk emlékét megdicsőíteni 
méltóztat ik, hálá t adunk Istennek és hálás köszönetet mon-
dunk császári és apostoli királyi felségednek ! Es mikép-
pen mi mindnyájan a leghívebb alattvalói áhítat tal kö-
nyörgünk ma és könyörögni fogunk, a meddig élünk, 
felséged legmagasabb jóléteért , uralkodói dicsőségeért, és 
nincs szentebb törekvésünk, mint Istent egyházainkban 
felségednek apostoli királyi és atyai tetszésére szolgálni, 
akképpen Istennek e háza, melynek felújítását felséged 
legkegyelmesebben megengedni és lehetővé tenni méltóz-
tatot t , a meddig fennálland, reméljük, ismét sok százado-
kon keresztül fogja hirdetni felségednek irántunk való 
királyi nagy kegyelmét és ez ünnepélyen legkegyelmesebb 
jelenlétét . Fogad ja felséged legalázatosabb alattvalói hódo-
latunkat , hódolatá t az itt megjelent püspököknek és ezen 
egyházmegye összes hű papságának és híveinek, kik 
mindnyájan esedeznek császári és apostoli királyi felsé-
gednek legmagasabb kegyelméért ." 

A király igy válaszolt : 

„Különös megelégedéssel látom a róm. kath. klérus 

L'ancien régime et la révolutiom. V. édit. 231- 51* 
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oly számos és előkelő tagjait itt egybegyűlve és köszö-
nettel fogadom hü érzelmeik kifejezését. Azon magasztos 
ünnepély, mely bennünket e helyen egyesit, méltán a 
legőszintébb örömmel töltheti be keblünket, mert oly mü 
felavatása áll előttünk, mely nemcsak az egyházmegyének 
fényes múltjához méltó diszére és főpásztorának dicsére-
tére szolgál, hanem mint az áldozatkészség, kegyelet és 
művészeti érzék szüleménye az egész katholikus világnak 
és késő nemzedékeknek fennhangon fogja hirdetni, hogy 
a katholikus főpapság ez országban dicső elődjeinek pél-
dája nyomán, manap is lehető legszabadabban követi 
fenséges ezélját, minden jövedelmei tetemes részét a val-
lásos érzület és a szellemi műveltség ápolására szenteli. 
Ily tények észlelése csak fokozhatja azon rokonszenvet és 
változatlan kegyelmet, melylyel a katholikus egyház fér-
fiai irányában mindenkor viseltetem s a melyről önöket 
ezennel továbbra is biztosítom." 

Hol vannak itt azok a szavak, melyekhez szó fér-
het ? Ott, hol az mondatik, hogy az egyház, vagyis a mi 
mindegy, a püspöki kar Magyarországban „manap is a 
lehető legszabadabban követi fenséges ezélját." Hogy 
micsoda szó férhet e szavakhoz, azt az apostoli királyi 
felség dicső személye és elismert igaz vallásossága iránt 
való tiszteletből ő felsége felelős kormányának mondjuk 
meg a szemébe. Igenis az, hogy Magyarországban az 
egyház a lehető legszabadabban követhesse fenséges 
ezélját, például még a vegyes házasságokból született 
gyermekek vallásos nevelésére nézve is, — buzgó óhajtás, 
nemes törekvés, forró imádság tárgya lehet a jövőre, de 
nem történeti igazság a múltra és a jelenre nézve, a 
midőn a kath. hit követésének a vegyesházasságokból 
született gyermekek nevelésére vonatkozó szabadsága a 
febr. 26-iki rendelet következtében még mindig támadás 
és fenyegetés tárgya. 

Ha az apostoli király nyilatkozatának az értelme az 
akar lenni, hogy ő felsége kormányánál buzgó óhajtás és 
nemes törekvés tárgya legyen, — mert igy akarja szent 
István utódja a király, — az, hogy a kath. egyház nálunk 
a „lehető legszabadabban követhesse fenséges ezélját", — 
akkor ő felsége szavai egy szebb jövő hajnalát jelentik, 
mely után, igazán, buzgó imádság epedez nem százezerek, 
de milliók ajakán, kérve a királyra is áldást és boldog-
ságot. ? ? 

A győri egyházmegyéből, jun. 22. Szent Alajos 
ünnepe. — 

Jó korán, a f. é. márczius 14-én kibocsátott püspöki 
körlevélben, jött a főpásztori szózat, mely a plébánosokat 
és hitoktatókat figyelmeztette, hogy sz. Alajos boldog 
kimúlásának 300. évfordulóját alkalmul vegyék, miszerint 
részint tanodai exhortatiókban, részint szent beszédekben 
„trisaeculare m S. Aloysii memóriám condigne celebrent et 
ad sectandas eius insignes virtutes, ac ad pium ipsius 
cultum fideles, praeipue vero juventutem potenter horten-
tur. Agendum utique erit, ut juventus praesertim scholastica, 
cuius Patrónus caelestis est S. Aloysius, de hac festivitate 
praevie edoccatur, ad camque plenissimo numero colliga-
tur." Ugyanekkor közöltetett a sz. atyának „opportune 

quidem" kezdetű körlevele s a decretum S. Ril. Congr., 
mely az ünnep alkalmából kelt. 

Ezen szózat élénk örömmel fogadtatott. Innen is 
onnan jönnek a hirek, hogy az ünnepet méltóan meg-
tartották. Győr városában a népiskolákba járó ifjúság 
háromnapi ájtatogságot tartott ; az ünnepen pedig a külön-
böző plébániákból testületileg vonultak lengő zászlóikat 
követve a székesegyházba, hol külön e czélra emelt disz-
oltár emlékeztette a hiveket a nap jelentőségére ; maga 
a városi plébános, ft. Mohi Antal apát-kanonok ur mondta 
az ünnepélyes sz. misét és sz. beszédet. 

A főgimnáziumi ifjúságot a sz. Ignácz-templom öreg 
harangja szólitotta össze, s az ifjak gyóntak, áldoztak és 
ünnepélyes sz. mise után épültek ft. Francsics Norbert 
igazgatójuk lelkesítő sz. beszédjén. Nem szükséges emlí-
tenem, hogy a két papnövelde növendékei ez évben égi 
pátronusuk ünnepére — szokottnál nagyobb buzgósággal 
készültek, hogy sokan megtartották az ismert Alajos-ájta-
tosságot hat egymásra következő vasárnapon. Fölhozom 
még, hogy pl. egy leányiskolában vagy harmincz növen-
dék akadt, kik e vasárnapokat megünnepelték, bizonyságul 
annak, hogy occasio non tantum fures facit. A fölnőttek 
közt is igen élénk volt az ünnep iránt az érdeklődés. 

+ 

Portugal. Kath. kongresszus Bragában. — 
A portugál katholikusok f'. é. május hó második 

felében igen látogatott nagygyűlést tartottak Braga váro-
sában, melynek kiváló jellemvonása az vala, hogy a tár-
gyalások s főképpen a szónoklatok szoros vonatkozásban 
állottak ama mélyreható válsággal, melylyel Portugal már 
jó ideje küzd. 

Két ezernél több kongresszista gyűlt össze Braga, a 
Portugal Róma székesegyházában, melynek érseke körül 
a lamegoi, coimbrai, portalegrei s braganzai püspökök 
sorakoztak. 

A tárgyalásokról adjuk a következő tudósítást. 
Alves Matheus, kanonok s orsz. képviselő tartotta 

az első szónoklatot: A vallástalanság napirenden van — 
úgymond szónok — és mindenféle alakban nyilvánul. 
Gyakran szocziálizmusnak nevezik ; de különbséget kell tenni 
szoczializmus és szoczializmus közt. A szoczializmus ama 
félelmes személyiség, mely minden pillanatban azzal fenye-
get, hogy megváltoztatja területének ama kevéssé biztos 
határait , hol a jogos igények véget érnek s az anarkhi-
kus követelések kezdődnek. A vallástalanság gyalázatos 
merényletet követ el, amidőn minden erejével azon ipar-
kodik, hogy a szegény nép lelkéből kiszorítsa a hitet 
Jézus Krisztusban, az ő legjobb barátjában. Igenis, leg-
jobb barátjában, mert Jézus kiséri s bátorítja a népet, 
amely a munkának verejtékes keresztjét hordozza, és mert 
Jézus magáévá tette a gyöngék s szerencsétlenek ügyét. 
Egyébiránt a vallástalanság izgalmai nem képesek féle-
lembe ejteni az egyházat, mely erősebb és boldogabb, 
mint I. Napoleon öreg gárdája, mert épp oly kevéssé 
hal meg, amint nem adja meg magát. A szónok ezután 
Portugal legutóbbi válságait ecsetelvén, megjegyzi, hogy 
mostani megaláztatásai a szivek s lelkiismeretek elgyön-
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gülésének eredményei; de —• teszi hozzá — a jó portu-
gáloknak nem szabad bátorságukat vesziteniök ; a jelen 
kongresszus is a hit bizonyítéka, az élet tünete ; ez lehet 
s kell is lennie az erkölcsi újjászületés csirájának, és ez 
által a nemzeti újjászületésé is. 

JBraga Károly szól ezután a "kivándorlásról, e fehér 
rabszolga kereskedésről. Valóságos csapás Portugalra a 
vonzó erő, melyet a kivándorlás a tudatlan népségre gya-
korol. Nyissák föl ennek a szemét ; mutassák ki nekik, 
hogy a kivándorlásra csábító ígéretekkel az ügynökségek 
megcsalják a népet és akadályozzák meg azt abban, hogy 
elhagyja szülőföldjét. A kivándorlók nagy száma számo-
saknál fogva kézzelfogható bizonyítéka a mindinkább 
terjedő erkölcstelenségnek. 

Utána Luiz José Diaz, hittudor és a liszaboni bibo-
ros érsek képviselője kifejti a nemzeti zsinatok tartásának 
szükségét, amelyek megállapítják a gyakorlati eszközöket, 
melyekkel föl lehet tartóztatni az erkölcsök hanyatlását, 
a magas körök e rákfenéjét és a szabadossággá fajult 
túlságos szabadság e következményét. „Nálunk — úgy-
mond szónok — a külföldet majmolják mindenben, ami 
rossz. A gyülekezési jog szabadságot ád a klubbokban s 
nyilvános gyűlésekben nyíltan terjeszteni a fölforgató 
tanokat. De ha egy főpap bármily szózatot bocsát ki a 
hatóság előzetes jóváhagyása nélkül, oly szózatot, mely 
senkit sem sért, mely tiszteli s ajánlja az erkölcs és a 
rend elveit, a hatóságok azonnal mozgásba hozzák az 
egész közigazgatási apparátust és „számon veszik a tár-
sadalomra oly veszélyes (!) eme cselekedetet." Ha egy 
püspök levelet intéz alattasaihoz, azonnal megrendszabá-
lyozzák. De a szabadkőművesség mindenható és a kormá-
nyon senki sem mer föllépni ellene. Ha valamely püspök 
kiközösítést mond ki bármely istentelenre, aki azt meg-
érdemelte, mindjárt felüvölt a sajtó, üvölt a parlament és 
üvölt a miniszter. Ha tisztességes hölgy, keresvén lelke 
nyugalmát, kolostorba vonul, van akkor lárma ; de ha 
egy szemérméből kivetkőzött fiatal leány elszökik az atyai 
házból, akkor csend ! mindenki hallgat ; ez utóbbi eset-
ben a társadalom nincs veszélyben ! Az anarkhisták azt 
teszik, ami nekik tetszik. Ha színi előadást rendeznek 
valamely „testvérük s barátjuk" javára, a kiválasztott s 
eljátszott színdarab a vallásellenes propaganda czéljainak 
szolgál: előadják „a lazaristákat" vagy „az unokatestvé-
reket" vagy más hasonló papotfaló s apáczát rágalmazó 
darabot. Az a nagy szerencsétlenségünk, hogy a közügyek 
terén szereplő férfiak teljesen tudatlanok a vallásban, 
még abban is, amire az elemi katekizmus tanit. Bizony 
nem ők fogják megmenteni Portugált s gyarmatait. Oh ! 
gyarmataink ! Ezeket csak a szerzetes-rendek segélyével 
lehet biztosítani. Ez általános szabály ; de szerencsétlen 
országunk kormányférfiainak nincs elég bátorságuk ez 
elvet a gyakorlatban alkalmazni, amelynek igazságát még 
az istentagadók is elismerik. Talán már késő is csele-
kedni; de ha mihamar erre el nem tökélik magukat, va-
lóban késő lesz." 

Martins Ferencz ékesen szól ezután a római pápák 
üdvös befolyásáról és nagy tetszéssel fogadott lendülettel 
emlékezik meg XIII. Leóról, korszakot alkotó működéséről, 
melyet a katholiczizmus ellenei is elismeréssel említenek. 

Pinto Coelho beszél az egyháznak hagyandó cselek-
vési szabadságról és a szerzetes rendek szükséges voltáról. 
Mily nagy szolgálatokat tettek a szerzetes rendek a világ-
nak ! Ok őrizték meg az ó-kor remekmüveit ; ők men 
tették meg az irás mesterségét a népvándorlások özön-
vizéből ; ők másolták a kéziratokat, amikor a műveletlen 
föld megmunkálása után pihenőt tartottak ; ők szabadították 
ki a foglyokat ; a nevelés s művészetek, a tudomány s 
mesterségek terén érdemeik hasonlíthatatlanok. Szónok 
ezután a portugál nép mostani neveléséről ád megrázó 
képet. „Régóta az istentelenség kormányoz Portugalban. 
Az iskolákban atheizmusra tanítják az ifjúságot. Lisza-
bonban a fi- s leányiskolákat a rendetlen életű emberek 
salakjára bizta a községi képviselet. Valóban nem tudni, 
melyiket kell rosszabbnak mondani e két állapot közöl : 
az atheizmust vagy a tömegek rémítő tudatlanságát. A 
serdülő nemzedéktől a legrosszabbat lehet várni. A val-
lásközönyös, semlegesnek nevezett oktatás merő lehetet-
lenség : az iskola erőnek erejével atheus lesz, mihelyt nem 
vallásos. I t t nincs középút ! . . . Francziaországban ha-
sonló a baj ; de ott erős a visszahatás ama támadásokkal 
szemben, melyek az egyház szabadsága ellen minden nap 
irányulnak. Portugalban nincs meg ez az önvédelem. Püs-
pök urak, — igy végzi szónok beszédét, — egyesüljetek 
és álljatok élünkre, mi majd küzdeni fogunk ! Mutassuk 
meg, hogy katholikusok vagyunk, és kényszeritsük a 
kormányzókat, hogy tiszteljenek minket ! 

Van Fernando kanonok a munkás-kérdésről beszélt. 
Kiemelte az egyház tanítását a munkát-adók és a mun-
kások jogairól s kötelességeiről. Párhuzamot von a po-
gányság közt egyfelől, mely csak sulyosbitá az emberek 
s foglalkozások közti természetes egyenlőtlenséget behoz-
ván s fentartván a rabszolgaságot, másfelől a keresztény-
ség közt, mely a szabadságot kivívta és egyedül képes 
megoldani a munkás-kérdést, sőt többet, az egész társa-
dalmi kérdést a jövő élet tanával. Szónok a vasárnapi 
munkaszünetről is megemlékezik, mert a munkásnak 
szüksége van erre az egy napra, nem avégből, hogy dő-
zsöljön, hanem, hogy erkölcsileg javuljon s fölemelkedjék 
emberi méltósága tudatára. 

Samodaes gróf habár gyöngélkedik, még sem riad 
vissza a fáradságtól, hogy katholikus meggyőződéséről 
tanúságot tegyen. „Alkalmam volt látni a szent atyát, és 
elmondhatom, mily nagy fontosságot tulajdonit a ka-
tholikus kongresszusoknak . . . A Portoban 1889-ben tar-
tott I. portugál kath. kongresszus idejében ez ország 
viszonyai mások voltak, mint ma. Most minden oldalról 
nehézségek környékeznek minket ; és megelégedéssel álla-
pítom meg, hogy az összes szónokok oly tárgyakról be-
széltek, melyek a legközelebbről érdeklik a hazát. A 
helyzet válságos ; de el kell mondani őszintén a dolgokat. 
Nemzetünk roppant deficitbe jutott, gazdaságilag s val-
lásilag. Mindenki szorongva kérdi, van-e gyógyszer ily 
nagy bajokra. Es mi ölbe tett kézzel nézhetnők e vesze-
delmet? Nem, uraim . . . " 

Sanches Gronzalves általánosabb érdekű beszédet mon-
dott. Szólt ugyanis és pedig sikerült czáfolatban az állí-
tólagos ellentmondásról, mely a katholikus hitigazságok 
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és a természettudományok legújabb fölfedezései és követ-
keztetései között léteznék. 

Moreira Freire követeli, hogy a plébánosok nagyobb 
gondot fordítsanak az elemi iskolák valláserkölcsi okta-
tására. A vallás-közöny egyike a modern társadalom leg-
veszélyesebb csapásainak. Pedig vallás nélkül nincs er-
kölcs: az ember vége a semmi, a bajok minden orvos-
szere, az öngyilkosság; ez utóbbiaknak száma évről-évre 
ijesztően növekedik. Ennek egyedüli orvoslása az, hogy 
az iskolában a katekizmusra s feszületre fektet ik a fő-
súlyt. 

Gomes Szerafin előterjeszti a jelentést a paulai sz. 
Vincze-egyesülete által elért sikerről s k imutat ja , hogy 
ily működéssel a gyakorlat i életben szép eredménynyel 
lehet a nép erkölcsi s ezzel anyagi üdvén munkál-
kodni. 

Boavida M. kanonok szól ezután annak szükséges 
voltáról, hogy Por tugalban az egyháznak teljes egyesületi 
szabadságot kell adni, mert ezzel áll kapcsolatban a mind-
két nemű szerzetes-rendek fölvirágzása a tengerentúl i 
missziók számára. A portugál gyarmatok nem létezhetnek 
e missziók nélkül, a missziók pedig szerzetes rendek nél-
kül. E czélra szónok ajánlja, hogy egy portugál nemzeti 
szentnek, például, páduai (helyesebben : liszaboni) Antal-
nak védnöksége alat t u j férfi szerzet-rendet kellene ala-
pítani az afrikai gyarmatok számára ; ugy szintén női 
szerzet-rendet is a szerecsenek keresztény nevelésére s 
oktatására. 

Pedrozo Fernando javasolja a már létező s a pápa 
által különösen ajánlot t missziók támogatását , h ivatkoz-
ván arra, hogy ezeknek önfeláldozó működését még a 
protestáns angol kormány is támogat ja . 

A záró ülésben Pinto Coelho, ez „öreg bajnok" — 
mint őt ki tüntetésképpen nevezik, előterjesztette s indo-
kolta az előkészítő bizottság által szövegezett határozati 
javaslatokat. Nagyszabású beszédben vázolja a római 
kérdés történetét, jelentőségét s tanulságait, k imutatván, 
hogy a helyzet ma Olaszországban a legválságosabb 
annyira, hogy az u j olasz trón rövid időn belül összeros-
kad, ha Rómát át nem adja a pápának, ki nemzetközileg 
elismert s biztosított területen annál hatályosabban küzd-
het a fölforgató tanok ellen és az emberiség üdvös hala-
dásának mérhetetlen előnyére. Szónok még nagy ékes-
szólással fejtegeti a többi határozati javaslatokat, melyeket 
a kongresszus élénk tapssal határozat erejére emel. Ezek 
röviden a következők: 

1. A katekizmus oktatásának hatályosbifásával, ke-
resztény iskolák szaporításával, papnövelő intézetek gya-
rapításával, jó sajtó és jó olvasmányok inditásával s ter-
jesztésével, katholikus egyesületek alakításával és külö-
nösen sz. Yincze-egyesületek fejlesztésével s szaporításával 
küzdeni kell az istentelenség terjedése ellen, melyet fő-
képpen a szabadkőművesség képvisel. 

2. Vissza kell állítani a szerzetes-rendeket, melyek 
régóta törvényekkel betiltvák Por tugalban. 

3. Tiltakozás a római pápa mostani helyzete ellen. 

IRODALOM. 
*** Divi Mauri Episcopi Quinque-Ecclesiensis Ora-

culum de Sanda Sua Cathedrali Ecclesia. In consecratione 
novae Ecclesiae Cathedralis, anno Domini 1891. die 22. 
Junii , in feriam II . post Dominicam V. Pentecostes 
incidente, peracta, vulgatum. Quinque-Ecclesiis, 1891. 
ívrét 9. 1. 

Monumentális ünnepi költemény. Alapgondolata a 
czimben van kimondva. Sz. Mór püspök, a bazilika alko-
tója, e lmondja, az első apostoli király, sz. István jelenlé-
tében általa felszentelt templom jövő sorsát. A költő a 
jövendőlés költői szózatait történelmi kommentárral kisérve 
sok száz éven át lejön egész napjainkig, a midőn szent 
Mórnak egy méltó u tódja régi fényébe visszaállítja az ős 
bazilikát és sz. István király utódja, a mostani apostoli 
király jelenlétében azt ú j ra fölszenteli. A szellemes köl-
temény záró sorai, melyekben a nagyérdemű restaurátor 
püspök ur van aposztrofálva, bevonva az ünnepi hangu-
latba a megye püspöki tanácsát, az egész papságot és a 
hivek ezreit, imaszerű emelkedettségben igy végződnek: 

„Jam successor adest, in Te Fernande DidánszJcy, 
Tu divi Mauri digne teuere pedum. 

Quippe tuo remoram potuit nihil obdere forti 
Proposito, nec ei restitit ullus obex. 

Te domus optebat per plura decennia rimas 
Prodens, venturum Te reparanda virum. 

Tu revocas hodie felicia tempóra Mauri, 
Intemerata fides dum pietas viguit. 

0 utinam revoces studium pietatis Adorum, 
Rite salutiferam qui coluere fidem. 

Jam domus haec per Te stabilita manebit in aevum, 
Quippe videre novam saecula plura decet. 

Nunc gaudens operi applaudit sacer ipse Senatus ; 
Laetitiae signis cum grege clerus ovat." 

A Szent-István-Társulat népiratainak ezidei soro-
zatából megjelent a következő három takaros kis füzet : 

1. 44. sz. A s z e l é n y i kut. Tanulságos olvasmány a 
józan magyar népnek. I r ta Lévay Mihály. 15 1. Á r a 3 kr. 

2. 45. sz. A Balaton tündérei . V a g y : A kincs nem 
holdogit. Rege a magyar nép számára. Ir ta Szekrényi 
Lajos. (Vers.) 16 1. Ára 3 kr. 

3. Beszélgetés a kántor-tanitói hivatal fontos 
voltáról . Tanulságos olvasmány. Irta : Németh Sándor. 
16 1. Ára 3 kr. 

— A Szent-Család naptár szerkesztői több ol-
dalról föl lettek szólítva, hogy a naptár több évi fo-
lyamában megjelent közleményeket az újjá alakitott pécsi 
székesegyházról — a consecráczió alkalmával egy füzetbe 
összegyűjtsék és képekkel együtt k iad ják: miután e temp-
lom hazánk egyik büszkesége és nevezetessége marad 
századokra ; — miután nemcsak a styl egyöntetűsége a 
legutolsó részletekig szigorún megőriztetett — de egy-
szersmind szent vallásunk örök igazságai, egyházi és hazai 
katholikus történetünk nevezetesebb momentumai is egy 
kerek egészben föl tüntetve vannak, melyeket csakis egy 
magyarázó kalauzolása értethet meg gyorsan és teljesen r 
evégből, főleg azok számára, kik e remek templomot 
látogatják, e czim a l a t t : „Az újjáalakított pécsi székes-
egyház. Népszerű templom-magyarázó kalauz. Ara 25 kr, 



RELIGIO. 399 

Kapható Pécsett a papnevelőben és Budapesten a Szent 
Család kath. müintézetében (IV., Fer. József-rakpart 16.) 
egy csinos 17 képpel ellátott rendkívül olcsó füzetet bo-
csátottak ki a nevezett szerkesztők. A befolyó tiszta jöve-
delem a Szent Család naptára ismèrt kettős jótékony 
czéljára lesz fordítva. Kérjük a kath. papságot, hogy 
híveiknek is ajánlják ez érdekes és szép füzetet. Mindenki 
örömmel és haszonnal fogja azt forgatni. 

V E G Y E S E K . 
— Denique — Francziaország ebben is elül jár. Az 

„Uni vers "-ban olvastuk a következő, eseményt jelző köz-
lést : „M. Ricard, a (parlamenti) munka-bizottság elnöke, 
tegnap, a bizottság valamennyi tagja közt kiosztotta a 
szent atya encyclikáját (De conditione opificum), melynek 
példányait ad hoc a külügyminisztériumtól kérte, a hon-
nét példányokért a nuntiushoz fordultak." Nálunk még 
a minden lében locsi napilapok is vagy néhány semmit 
mondó általános frázissal surrantak el e hatalmas pápai 
tanitó levél oktatásai mellett, vagy mélységes hallgatás-
sal vélték az egészet elintézhetőnek. Keleti indolencziával 
azt hirdette eddig nálunk boldog, boldogtalan, hogy itt 
nincsen társadalmi kérdés : gyáriparunk fejletlen, mezei 
munkásnépünk pedig érzéketlen a socializmus csábításai 
irányában. Az alvajárókat azonban keserű csalódásra 
ébresztették a békésmegyei és legújabban a csanád-
megyei paraszt-szoczializmus véres csetepatéi. I t t Buda-
pesten pedig a nemzeti demokrata munkáspárt ártatlan 
szárnypróbálgatásai mellett, a nemzetközi szoczializmus-
sal szövetkezett forradalmi munkáspárt duzzogása vajha 
ne egy magyar társadalmi Yezuv földalatti dübörgése 
legyen. Egyszóval : Magyarország semmi rosszra, sem-
mi bajra nézve sem kivétel. Yajha a jóban is sűrűb-
ben és lelkesebben követné a Nyugat példáit és útmu-
tatásait ! Hallatlan közönyösség az, melylyel Magyaror-
szágban XIII . Leo pápa levele a munkások sorsáról fo-
gadtatik. Hát nincs itt már se munkás se munkaadó 
ember, a ki a jövőre is gondol, hanem mindenki csak 
máról-holnapra akar élősködni ? Ki avval az Istentől 
küldött tanítással az emberek közé ! Ha soha sem kezdjük, 
soha sem lesz megkezdve. 

f Főúri gyász. Nagy csapás érte a magyar kath. 
patrónus főurak egyik legelsejét, Venckheim Frigyes gróf 
ő méltóságát. E hó 16-in d. u. 1/2d órakor halt meg 
ugyanis atyja Venckheim Károly gr. cs. és kir. kamarás, 
életének 81. évében Gerlán, Békés-megyében. A megbol-
dogult fiatal korában mint huszár kapitány a mély val-
lásosságu és jeles hadvezér Radetzky János gróf adjutánsa 
volt, s enn>k leányát, a mély vallásosságu Friderikát birta 
nőül, ki azonban még 1866-ban halt meg, két fiút, Fri-
gyes és Géza grófokat s két leányt, Borbála és Matild 
grófnőket hagyva hátra. Mély vallásosság jellemzi az 
egész családod, de különösen a megboldogultnak vallásos-
sága példányszerü volt. Az egyház által parancsolt böj-
töket még életének utolsó éveiben is a legnagyobb 
szigorral tar tot ta meg. Nagy tisztelője volt a boldogságos 
Szűznek, kinek tiszteletére kétszer volt fogadalomból 

Lourdesban. Gerlai kastélyában udvari papot tartott, hogy 
házi kápolnájában naponkint jelen lehessen a szent misén. 
A szentségekhez évenkint többször járult . Gyermekein s 
unokáin a legnagyobb szeretettel csüngött, de valódi 
jótevő atyja volt ő egész környezetének, aki megismerte 
őt, annak meg kellett őt szeretnie. Egyszóval a megbol-
dogult egy minden izben kitűnő katholikus főúr volt, ki 
nem kereste a fényt, a csillogást, hanem távol a világ 
zajától csendben dolgozott a haza egyedüli szilárd alap-
jának, a tiszta erkölcsnek megerősítésén. Az ö. v. f. n. ! 
A gyászoló családnak pedig adjou Isten erőt a nagy 
bánat elviselésére ! 

— A nagy háború nem sokára ki fog törni. Ezt 
prognosztizálja a „Hist. pol. Blät ter" nagynevű szerkesz-
tője, lapja legújabb füzetében. Oroszország elkészült, és 
most az történik, a mit a czár akar. Igy csinálta meg a 
helyzetet Bismarck, a kinek a keleti kérdés mindig Hecuba 
volt. Hogy süsse meg az ő bölcseségét ! 

— Munkásegyleteket a németországbeli katholikus 
értelmesség azért szervez, mert meggyőződött róla, hogy 
a sociáldemokraczia csábításai ellen a népet tartósan meg-
óvni másképp alig lehet. Igy például mult évben Würz-
burg városában a kath. centrumpárt i képviselőjelölt a 
sociáldemokrata párt jelöltjével került szűkebb választás 
alá. Ekkor tűnt fel szüksége annak, hogy katholikus mun-
kásegylet alakuljon. Es megalakult s egy év óta igazán 
virágzik. Tagjainak száma 1400. 

— Belgiumban a katholikusok politikai akcziójára 
a legújabb pápai encyclika meghozta a teljes egyetértés 
és egyöntetű eljárás mennyei áldását. A belga kath. vá-
lasztó polgárok országos szövetségének nagyhírű elnöke, 
Woeste képviselő, az Enghienben tar tot t nagygyűlésen 
kijelentette, hogy Belgium katholikusai az országot jelen-
leg foglalkoztató két nagy kérdésben : a választójog re 
formja és a társadalmi kérdés tekintetében ezentúl min-
den viszályt beszüntetnek és teljes egyetértésben fognak 
ugyanazon egy zászló alatt harczolni a socializmus ellen. 
Woeste, a kath. vezérférfiu ez állásfoglalása által a kor-
mányon levő kath. államférfiak állása tetemesen meg-
könnyűlt. 

— Éljen! . . . Kassay István hittanár felhívást intéz 
a derék „Sárosmegyei Közlöny"-ben a katholikus szülők-
höz, lelkes szavakkal buzdítva őket, hogy a tehetősebbek 
nyújtsanak alkalmat gyermekeiknek, hogy részt vehes-
senek a magyar ifjúság római zarándoklatában, mely 
sz. Alajos, az ifjúság patrónusának tiszteletére szerveztetik. 
Ez a módja. Lelkesités, buzdítás nélkül nem megy semmi. 
Egymást támogatni kell és — újjászületik a világ, újjá-
születik Magyarország. 

— ^ mi igaz, — az igaz. 0 emja, Richard bibor-
nok s párisi érsek, midőn f. hó 5-én a franczia nemzeti 
fogadalmi templomot, mely Jézus szentséges Szive tiszte-
letére van szentelve, benedikálta, ünnepi szónoklatában az 
ihlettség bizonyos nemével azt mondotta, hogy Franczia-
ország a szentséges Sziv privilegiált nemzete. „La France, 
patrie de la B. Marguerite-Marie et qui possède mainte-
nant, sur les hauteurs de sa capitale, ce temple qui vient 
d'être bénit, a le droit de s'appeler la nation privilégiée 
du Sacré-Coeur." 
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— Mertei bibornok, a római szentegyház alkanczel-
lárja és az apostoli levelek sommistája, agg kora miatt 
(86 éves és 34 év óta bibornok) ezekről az állásokról 
lemondott. Utódjául az alkanczellárságban Simeoni bibor-
nokot emlegetik. 

— Es is furcsa ország! Mikor az uj Olaszország 
összerablása Róma erőszakos bevételével teljessé lőn, Mas-
simo d'Azeglio, a becsületes politika e nagy katholikus 
alakja, igy kiáltott fe l : „Ora, che Italia è fatta, bisogna 
fare gl'Italiani," azaz : most, hogy Olaszország már meg 
van csinálva, hozzá való olaszokról is kell gondoskodni ! 
Igaza van. A forradalmárok és conspirátorok előbb 
képzelnek, azután csinálnak egy uj országot, — azután 
beletörik a népet — és ezt szabadságnak nevezik, ők pe-
dig a szabadító név dicsőségében sütkéreznek. 

— „Füstfelhők /" . . . Ki ne ismerné azokat, miután 
Tisza K., a dunántuli ev. ref. kerület főgondnoka reájok 
Székesfehérvárott minap oly auguri világossággal rámu-
tatott . Füstfelhős enunciatiókkal nem levén érdemes bí-
belődni, szó nélkül hagytuk eddig Tisza K. füstfelhőinek 
szellőztetését. De miután a bpesti „Prot. egyh. és isk. 
Lap , l-ban Futásfalvi ur a füstfelhőknek protestáns ma-
gyarázatát világosan megadta, hát legközelebb állni fo-
gunk a füstfelhők elé mi is. 

— Németalföld nem katholikus ország, benne a 
katholikusok mégis, mint döntő minoritás, mellőzhetetle-
nekké tették magukat, akár liberális, akár antirevolutio-
narius név alatt jöjjön össze a többség a képviselőházban. 
Németalföldön 84 tagja van a képviselőháznak. A leg-
újabb választások megbuktatták az antirevolutionalistákat 
és győzelemre segitették a liberálisokat, kik eddig 41 
szavazat fölött rendelkeznek. De a katholikusok már eddig 
22 kerületben győztek, 6 kerületben szűkebb szavazásban 
űyerni remélnek, és igy még a jövendő liberális kor-
mányt is kényszeritik a conservativ érdekek figyelembe 
vételére. 

— Szabadkőművesnek lenni annyi mint magát a 
kath. egyház előtt semmivé tenni. Mutatja Schloezer 
példája, a ki pedig nem csekélyebb embert, mint a né-
met császárt képviseli a Vatikán mellett. Legújabban 
hire járt, hogy Schloezer szabadkőműves, tehát állása 
tarthatatlan. A legliberalisabb körök siettek a dementá-
lással. A berlini „National Zeitung" konstatálta, hogy 
Schloezer nem szabadkőműves s nem is volt az soha ; 
mire a kath. „Germania" sietett kijelenteni, hogy igy 
tehát „nincs okunk többé evvel az ügygyei foglalkozni." 

— Dr Haynald Lajos biboros-érsek ő emja a petro-
vonszellói róm. kath. hitközségnek nőzárdája és leányis-
kolája belső felszereléséhez háromezer, és a bajai kath. 
legényegyletnek f. év junius 7-én tartandó zászlószentelése 
alkalmából alaptőkéje gyarapításához egyszáz f r to t ado-
mányozott. 

— Dr Zalka János győri püspök ur ő exja Uj -
Szőnyben még a nyár folytán építendő templomra 11,500 
frtot adományozott. 

— A kath. tanitók orsz. értekezletének előkészítő 
bizottsága legutóbb tar tot t heti ülése megállapította a 
kath. tanítókhoz intézendő felhivás szövegét. E felhívás 
szerint az értekezleten megjelenhet minden kath. népis-
kolában, tanítóképzőben működő tanitó, hitoktató, lelkész 
és kath. tanférfiu, ki e szándékát az előkészítő bizottság-
nál junius 30-ig bejelenti. Résztvételi díj 1 frt. Az elő-
készítő bizottság a vidékiek részére olcsó lakásokról 
gondoskodni fog. A felhívásokat már a napokban küldik 
szét. Az előkészítő bizottság felkéri a kath. tanítóegye-
sületeket, tankerületeket, kik javaslataikat, hozzászólásu-
kat még be nem küldötték, hogy f. évi junius 15-éig az 
elők. bizottság irodájába (Koronaherczeg-utcza, 27. sz. I. 
em.) beküldeni szíveskedjenek. 

— As Egyesült-Allamok területén még mindig van 
pogány népek megtérítésével foglalkozó missió-intézmény. 
Két népfaj van itt még a pogányság állapotában : a 
négerek és az indiánok. A négerek száma 7 millió. Laknak 
pedig 24 püspökség területén. Közőlük még csak 154,000 
lélek tartozik a kath. egyházhoz. Missió-papságuk száma 
33, templomuk van 27, iskolájok 110, az iskolás gyer-
mekek száma 6490. Az indiánok számát 277,000-re teszik. 
Közőlük 87,375 katholikus vallású. Papjuk van 81, temp-
lomuk 104, iskolájok 58, iskolás gyermek 3096. A prot. 
négerek számát 1 y 4 millióra teszi Gundert statisztikus. 
Honnan e nagy szám ? Mert az amerikai protestánsok 
jobban győzik pénzzel. Egy év alatt 15,767,747 dollárt 
fordítottak négerek az iskoláira ; a katholikusok a néger 
iskolákra 1890-ben csak 70,330 dollárt gyűjtöttek. Nekik 
maguknak kell az iskolákat fentartani a saját gyermekeik 
számára, mig a protestánsok az állam által kitartott 
felekezetlen iskolákba küldik gyermekeiket. Igy győzik 
ők a néger gyermekeket pénzzel. 

K S * Felhívás előfizetésre, « ^ j i 

A „Religio" első félszázados pályafutásának befeje-
zéséhez immár csak a most következő rövid félév hiányzik. 
A lefolyt ötven esztendő alatt a kath. egyháznak Magyar-
országban egy egészen u j korszaka keletkezett. Szent 
István öröksége, a kath. vallás, uralkodó vallásból — 
üldözött vallás szerepére szoríttatott vissza. A „Religio", 
mint az egyházi szellem ős magyar közlönye, a nagy vál-
tozások és átalakulások közepette, nehéz küzdelmek tüzé-
ben is, állandóan hü maradt kötelességéhez, hű maradt 
nevéhez, üres lárma és hiú dicsekvések nélkül. 

Isten segítségével s diszes olvasóközönségének lelkes 
és lelkesítő támogatásával, hü lesz, hü igyekszik lenni 
teljes erejével, kötelességeihez ezentúl is. Az uj korszak 
nagy feladatainak teljesítése nagyban csak ezután követ-
kezik. Következni fog ugy, a mint az események kijelölik 
a tért, és a megmásíthatatlan isteni elvek, a dogmák, 
kiszabják az irányt. 

A jövő félévre szóló előfizetés a lap czime mellett 
kifejtett módon történhetik. Annak gyors megtevését kéri 

a szerkesztőség. 

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

Budapest. 1891. Budnyájxszky A. könyvnyomdájából. (Papr.övelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezet eszmék és Tanulmányok: Szerbia és a kath. egyház. — A montmartrei bazilika, Francziaország nemzeti fogadalmi 
temploma. — Egyházi Tudósítások : f Felsőeőri Pyrker Ambró. — V e s z p r é m : A veszprémi kath. nagygyűlés. — R ó m a : A pápaság 

s a keleti n. e. egyház. — Irodalom : Az idő teljessége. — Katholikus egyházi szónoklattan. — Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. 

Szerbia és a kath. egyház. 
Pár hét előtt a „Moniteur de Rome "-ban 

az volt olvasható, hogy Szerbia tárgyalásokat kez-
dett az apostoli szentszékkel, oly czélból, hogy a 
kath. egyház helyzete Szerbiában konkordátum-
szerüleg szerveztessék. 

Nem sokára e hir elterjedése után a párisi 
Temps egy belgrádi levele azt jelentette, hogy 
Mihály metropoli ta panaszt emelt a kormánynál 
a katholikus misszionáriusok sűrű járás-kelése 
mia t t az országban, Ez az eset szőnyegre hozta 
aztán a kath. egyház viszonyának kérdését a 
szerb államhoz. A minisztérium által e tá rgyban 
kiküldöt t bizottság oly visszásságokra jö t t rá, 
hogy a radikálispárti kormány eltökélte magát , 
hogy Concordatumot köt az apostoli szentszékkel. 
Emliteni sem kell talán, hogy az apostoli szent-
székkel kötni szándékolt Concordatum mig egy 
részről véget fog vetni a jelenlegi szabályozatlan 
állapotnak, más részről előnyére lesz valamint a 
kath. egyháznak, ugy magának a szerb államnak 
is. Mai napig a katholikus vallás Szerbiában csak 
tűrt vallás, mig a zsidó és a protestáns kultusz 
— ez utóbbi a porosz állam evangélikus egy-
házával kötöt t egyesség alapján — bevett vallá-
sok, éppen ugy mint a mohamedán vallás is 
Zsidó, protestáns, mohamedán pap Szerbiában, 
tehát ugy tekintet ik, mint állami hivatalnok ; 
fizetést az államtól kapnak és az ország kultus-
miniszterével hivatalos összeköttetésben vannak. 
Ez állapottal homlok-egyenest ellenkezőleg, kath. 
pap, mint ilyen, az ország hatóságaival hivatalo-
san nem érintkezhetik. A mi az egyházi subor-
dinácziót, fegyelmet illeti, a kath. papok Szer-

biában Strossmayer diakovári püspöktől függnek. 
Ebből a helyzetből önként következik, hogy a 
katholikus lelkipásztorok hivatásuk teljesitésében 
sok akadálylyal találkoznak, gyakran még üldö-
zést is kénytelenek szenvedni a szerb hatóságok 
részéről. A mi a katholikusok számát illeti, van 
Szerbiában 3 katholikus misszió-állomás: egy az 
osztrák-magyar követség mellett Belgrádban, egy 
Kragujeváczban, egy Nisben, vagyis azokban a 
városokban, melyeknek környékén katholikusok 
sűrűbben laknak, mint másutt . A katholikus 
lakosságnak nagy része bevándorolt iparos és 
munkásnép, kik az egész országban szétszórtan 
laknak. Némely helyen, például a hol bányák 
vannak, melyeket olaszok müveinek, a katholi-
kusok népes kolóniákat a lkot tak. A fent emii-
t e t t 3 misszió-állomás is meglehetősen népes; 
igy például Belgrádban és környékén van 7000 
katholikus, Kragujeváczban 900, Nisben és kör-
nyékén 600. A baj o t t rejlik, hogy a katholikus 
lakosság nagyobb része paphiányt szenved, a 
minek nem egyszer rossz következménye van. 
Igy például, hogy csak ezt emlitsem : a katholi-
kus munkásnép pap nem létében elhanyagolja 
gyermekeinek megkeresztelését és a vadházas-
ságok egyre szaporodnak. Ennek egyedüli oka, 
a cura animarum hiánya. Az orthodox azaz 
schismatikus papság nagy hasznát veszi e ren-
detlenségnek. Vannak vidékek, hol a katholikus 
szülők gyermekeiket a pópák által kereszteltetik 
meg és házasságukat is schismatikus egyház 
előtt kötik. Ennyi és ilyen bajok a szerbiai 
kathol ikusokra nézve szükségessé te t ték azt, hogy 
viszonyuk az államhoz törvényesen szabályoz-
tassék. A szerb kormány a maga részéről, eled-
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dig nem volt haj landó ily rendezésre, de most 
már barátságosabbnak muta tkozik . Egy idő óta 
az üszkübi és monast i r i szerb konzulok igen 
barátságos viszonyt fo ly ta tnak az üszkübi ka th . 
érsekkel . Nagy fe l tűnés t ke l t e t t ez a dolog és 
sokan t a l án nem egészen a lapta lanul azt követ-
keztet ik a szerb ko rmány emez eljárásából, hogy 
szándéka a Vat ikánnál kieszközölni, hogy mgr 
Logorezzi üszkübi érsek neveztessék ki Szerbia 
összes ka thol ikusa inak érsekévé vagyis főpász-
t o r á v á . M g r Logorezzi születésére nézve a rnauta . 
Az ő por tá lásából Szerbia ket tős hasznot vél 
húzhatni . Elsőben is, a szerb kormány azt hiszi, 
hogy benne készséges eszközre fog találni , azu-
t á n pedig egy albán eredetű érsek Szerbiában 
nagy hatássa l lehet a maczedóniai és albániai 
a rnau tákra , abban az i rányban, hogy a bolgár 
terjeszkedéssel szemben a szerbek p á r t j á t fogják. 
Komoly okok lá tszanak muta tkozn i t ehá t az 
i rán t , hogy a szerb k o r m á n y még e nyár folytán 
tárgyalásokat fog kezdeni az apostoli szentszékkel 
a ka thol ikus vallás egyházpoli t ikai szabályozása 
véget t . 

A montmartrei bazilika, 
Francziaország nemzeti fogadalmi temploma. 
Folyó évi jun. 5-én szentelte fel Richard bibornok, 

párisi érsek, a Jézus szentséges Szive tiszteletére a Mont-
martre-on (vértanuk hegyén) 2 ) azt a bazilikát, a mely 
mint a vallásos és egyúttal hazafias hit kiváló emléke, 
Pár is összes ragyogó fényéhez uj fényt, mintegy betetőző 
fényt ad az ő párat lan magaslatán. 

Kevésbé grandiózus mint sz. Péter temploma Ró-
mában, nem oly nagy tömegű bár, mint a kölni vagy a 

1) Hát Strossmayertől, a szlávok apostolától elkívánkoznak 
a szerbek ! ? 

2) Kinek ne jutna itt eszébe a Magyarország szive, Budapest 
mellett fekvő vértanúság hegye ; a sz. Gellért-hegy, mely a ma-
gyar nemzeti fogadalmi templomot szent Gellért és a többi ma-
gyar, országvédő szentek tiszteletére nvolczszáz év óta — mindig 
várja, de nem mozdul meg buzgó elhatározásra egy lélek sem, nem 
nyilik meg alkotó adakozásra egy erszény sem. Másutt ily fekvés 
mellett, ily emlék-eszme birtokában, világcsodáját épitettek volna 
a mi szent Gellért-hegyünkre. No de hiszen : „Magyarország nem 
volt, hanem csak leszMajd lesz tehát Magyarországnak is, mint 
Francziaországnak volt 1873-ban törvényhozása, a mely ki fogja 
mondani, hogy a páratlanul fekvő Gellérthegy ormán Magyarország 
vallásos kegyelete bazilikát építhet — közadakozásból. Persze, hogy 
az egészhez Guibert bibornok fog kelleni és egy legalább is félig 
oly gazdag nemzet mint a franczia és egy a viszontagságok által 
megtört s Istenre utalt oly nemzedék, milyen volt az 1870-iki 
franczia katasztrófák nemzedéke. Addig is, a kikben ez az eszme 
édes óhajtás tárgya, ápolják azt buzgó imákkal ostromolva az eget ; 
hogy küldjön Magyarországra még egyszer legalább egy oly gazdag 
fénysugárt, mely szent Istvánt, a templomépitő apostol-királyt, e 
haza egén vezércsillag gyanánt — nekünk itt hagyta. Manes avo-
rum : havete ! A szerk. 

milanói dóm, de valamennyinél fensőségesebb helyzetben 
épitve, a világ legszebb fővárosával lábai előtt, ez a ba-
zilika egyik csodaépülete lesz ennek a nagy világvárosnak 
és idővel a világ legfényesebb zarándokló helye leszen. 

Már eddig is, pedig még be sincs fejezve, a föld 
minden részéből a látogatók egész özöneit lát ta maga 
körül összefolyni ; 650 püspök térdelt már idáig kövein ; 
865,000 idegen zarándok véste be lábanyomát a halomba, 
mely e bazilika szentélyébe felvezet, és Párisból és F ran -
cziaországból milliók esedeztek már idáig is a friss bolt-
ivezetek árnyékában. Mi lesz itt öt, tiz esztendő múlva, 
a mikor kupolái, dómjai, tornyai meg fogják adni a be-
végzett nagyság képét, és a midőn teljes gazdag felsze-
relésébe felöltözve, ragyogni fog szerteszét mint egy 
fárosz, azon a dombon, a hol a kereszténység, Párisban, 
első apostolainak vérében megszületett ? 

A mult század nagy forradalma, mely annyiszor 
összekeverte a nevetségest a rettenetessel, elkeresztelte ezt 
a történeti nevezetességű halmot Montmarat-tá (Marat, a 
vérengző rabulista néptr ibun hegyévé) és ott az irtózatos 
jacobinus tiszteletére, a mint tudjuk, „szentsziv-tiszteletet" 
rendezett be. 

Napoléon, a nagynak nevezett, dicsősége fényes 
napja inak egyikén, maga is megkivánta a Montmartre- t 
látni. Midőn a szemei előtt elterülő csodaszerü panorámát 
megpil lantá, rendeletet adott ki tüstént, hogy előkészüle-
teket tegyenek ott a béke temploma fölépítéséhez. 

Egy félszázaddal utóbb, III . Napoléon, betetőzni 
óhaj tván Pár is nagyszerű átalakitását egy grandiózus em-
lék-épület által, elhatározta, hogy görög-stylü templomot 
épittet a Montmartre hegyhátán, olyat milyen az athéni 
Par thenon lehetet t az Akropolisz hegyén, a görög művé-
szet fénykorában. 

De az Isten nem igy rendelte. Sem a nagybátyának, 
sem az unokaöcsnek nem adatott meg a szerencse, hogy 
a Montmartre te tejét e büszke koronával ellássa. Egy 
más eszme, sokkal magasabb és nemesebb vala hivatva 
beteljesiteni ezeket a monumentális szándékokat, hozzájok 
társitva a hazát és a hitet és, a legőszintébb és legáll-
hatatosabb plebiscite, népszavazás által reányomta az igazi 
nemzeti nagylét jellegének bélyegét. 

Valóban, nyolcz millió önkéntes aláiró szavazása, 
hatalmas plebiscituma ez, mely 18 év alatt összeadta a 
mü létesítésére szükséges költségeket ; és abban a 2á 
millió frankban, mely eddig összegyűlt, a garasok és 
fillérek alkot ják az összeg zömét. Soha ennél népszerűbb 
manifesztácziót, demokrat ikusabb nemzeti megnyilatkozást 
nem láttunk, és ezek közt a tömérdek adományok között 
igen sok névtelen akar t maradni örökre, hogy annál job-
ban ragyogjon a hit őszintesége, mely az istenes alamizs-
nát sugallta. 

Egy napon, a vállalkozás merész szerepkezése köz-
ben, Guibert bibornok, akitől származék az eszme, szobá-
jába egy nagy úrhölgyet látott belépni, Francziaország 
legfényesebb nevei egyikének viselőjét. 

„Eminencziád aláírása, igy kezdé mondását, nem 
rosszul halad előre, de az állhatatosság, ám az, tud juk , 
nem franczia erény. Hamar el fognak ernyedni. Mennyire 
volna eminencziádnak szüksége, hogy a müvet befejezze ? 
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„Ah, asszonyom, felele a főpap, szükségünk lesz 
nekünk még legalább 30 millióra. 

„Nos, én önnek azt átadom, mondá felemelkedve 
ülőhelyéből a nemes látogató, de én azt akarom, hogy 
csak én legyek a templom épitője. 

„Lehetetlen, asszonyom, viszonzá élénkebben a bi-
bornok. Tartsa meg asszonyom az aranyát ! Ez a mi 
müvünk elvesztené igazi jellegét ; nem lenne többé a 
nemzet alkotása!" 

És a boldogemlékü főpapnak igaza volt. A nép iga-
zolta a főpásztor bizodalmát. Az adományok folytak ren-
desen minden társadalmi osztály köréből és a pénzbeli 
aláírások mellett sürün jelentek meg a természetbeni 
adományok : gyürük, karpereczek, fülbevalók, medálionok, 
dekorácziók, órák, becses tűk, gyémántok, brossok, nyak-
lánczok, ezüst eszközök, a fényűzés, jólét, hiúság és 
kokettség — önkéntes áldozatai az Istennek feláldozva. 

I t t van az addig befolyt 24 millió franknak s a 
még ezután szükséges leendő többi pénz befolyásának 
titkos forrása. Egy papnak, egy főpapnak tudni kell 
érinteni a sziveket, — akkor aztán megy minden. 

* * * 

A pénz után. az első kérdés, melyet az alapitóknak 
megoldani kellett, az épités helyének megválasztása kö-
vetkezett. 

Némelyek azt javasolták, hogy a bazilikát rue de 
Rivoli-n, a pénzügyminisztérium még füstölgő romjainak 
helyén kell épiteni. Mások a Trocadérót jelölték ki, azt 
mondva, hogy itt lesz a templom legjobban megközelit-
hető. Az érsek (Guibert bibornok) a Montmartre-t válasz-
totta, a katholikus hit bölcsejét ezen a vidéken, a vérta-
nuk hegyét, és egyszersmind a néplázadásoknak ezt a 
megszokott Aventinjét. — „Ez a szent halom, mondá ő, 
arra van teremtve, hogy talapzatul szolgáljon egy nem-
zeti templomnak!" — Es mikor az ország hadügymi-
nisztere azt az ellenvetést tette, hogy ő a halom tete-
jén is váracsot szándékozik épiteni: „Nem, válaszolá a 
főpap, az ön váracsa fölösleges leszen, mert nem fog 
lehetni használni csak Páris ellen, de külellenségek ellen 
nem. Engedje, hogy én felépítsem az enyémet; ez többet 
fog érni mint az öné." . . . 

Aztán nem akartak megelégedni egyszerű miniszteri 
engedélylyel. Törvényt kívántak, hogy az szentesítse a 
müvet az egész nemzet nevében. Jules Simon, az akkori 
kultuszminiszter, terjeszté a nemzetgyűlés elé a tvjavas-
latot. Az események utódjára, Batbiera terelték át a ja-
vaslat védelmének gondjait. A tárgyalás 1873. jul. 25-én 
kezdődött és a törvényt csaknem háromszoros többség, 
138 ellen 382 szavazta meg. „Némely katholikus képvi-
selő tulcsapongó buzgósága ha nincs, mondják maguk a 
bazilika alapitói, "csaknem egyhangú szavazatot lehetett 
volna elérni." A mérsékelt köztársaságiak közöl a szent-
séges sziv templomára szavaztak: Horace de Choiseul, 
Martel, Denormandie, Teisserenc de Bort, Gévelot, de 
Marcère, Pilippotéáux stb. 

*) Hátha nálunk is egy főpapi fogadalom meghozza a szent 
Gellért-hegyre a magyar nemzet templomát és vele az országra a 
jobb boldogulás hajnalát ! 

A dolog törvényes oldala igy elintézve levén, az 
épitő bizottság pályázatot hirdetett Francziaország és a 
külföld építészei között. Abadie tervét, sajnos, fogadták 
el, az ő byzantin styljével. 

Az első követ 1875. jun. 16-án tették le, számos 
püspök, több orleánsi királyi herczeg, 150 képviselő és 
megszámlálhatatlan népsokaság jelenlétében. Alighogy ez 
megtörtént, váratlan akadályok merültek fel. A talaj nem 
bizonyult eléggé szolidnak az alapok számára. Mindenek 
előtt valóságos gigászi munkát kellett végezni. Le kellett 
bontani az egész homokhegyet*) és helyébe kőből kellett 
hegyet épiteni ; 83 mélységes kutszerü bányát kellett 
kiásni és 35,000 köbméter homok helyett 35,000 köbmé-
ter kőalkotmányt kellett összerakni, hogy igy az egész 
épület alapja 34 méter magas herkulesi oszlopokra ke-
rüljön magában a földben, melyeket egymással óriás ive-
zetek kötnek össze. Es mind ezt a föld méhében kellett 
végezni, ugy hogy ne látszassék semmi a föld színén, csak 
a nagy bazilika, a mint lerombolhatatlan alapjain csende-
sen áll ! 

Tizenöt évig a montmartrei halom egyike vala 
Páris legnagyobb építési telepeinek, nem számítva azt az 
500 munkást, kik Château-Landon kőbányáiban szakadat-
lanul kőtöréssel és egyengetéssel foglalkoztak a templom 
számára. 

Ebben a monumentális épületben minden kő. Nem 
kerül t ebbe az épületbe semmiféle fa, sem valami érez. 
Még a tető is óriás kőlemezekből áll és a vizvezető csa-
tornák a legkeményebb és legtartósabb kőbe vannak be-
vésve. Es igy, ez az épület ugy van épitve, hogy daczol-
jon minden viharral, minden forradalommal, minden 
századokkal ! 

* * 

Maga az épület 100 méter hosszú és 50 méter szé-
les. Oblösebbé nem lehetett épiteni azért, mert nem volt 
meg hozzá a dombon a kellő nagyságú terület ; de azért 
igy is elég nagy ; hogy 2000 embert befogadjon, és ez, 
ha veszszük, hogy ez a templom zarándoklás helye, nem 
plebánia-templom, unt ig elég. 

Említendő az is, hogy a templom környéke pázsit-
tal, vizmedenczékkel, fa- és cserje-csoportozatokkal lesz 
köröskörül feldíszítve, mi által az Páris legszebb sétáló-
helyei közé fog tartozni. 

Mindjárt kezdet óta, az épitő bizottság igen ügyes 
tervet eszelt ki az adakozások, az aláírásokra való lelke-
sülés felkeltésére. Engedélyt adtak aláírásra 150 frankba 
kerülő kövekre, 300 frankba kerülőkre az adakozó kez-
dőbetűivel, 500 frankba kerülőkre az adományzók czime-

l) A Gellért-hegyen az Isten is sziklát adott talapzatul. Bűn, 
hogy eddig senki fel nem használta a világ e páratlan helyét 
monumentális templom-épitésre. A nagyszerű, a páratlan, az impo-
záns, a kiemelkedő iránt rettentően kevés érzék, — azaz érzék csak 
volna, de megbecsülés és lelkes felhasználás kevés mutatkozik vala-
mint egész közéletünkben, ugy az ország fővárosa, Budapest kiépí-
tésében. Monoton palotasorok, tarka-barka stylusban, impozáns, 
meglepő közbeszakitások és monumentális kiemelkedések nélkül, 
ez az Andrássy-ut, ez a hires körút, ez az uj Budapest. Nem tudja 
felhasználni — a helyét, nem tudja monumentálissá tenni rohamos 
izmosodásának talán soha többé nem pótolható — legalább az 
épitkezésben bizonyára nem pótolható reform-korszakát ! 

51* 
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révei. Aláírást nyitottak 1000—5000 frankos támoszlopokra, 
5000—100,000 frankos oszlopokra, ugy, hogy a falazatok, 
ivezetek, az üvegmunka nagy változatosságot mutat az 
initiálékban és czimeres paizsokban. Aláirtak pedig 150 
frankos követ 17,656 darabot és 3000-nél többet 300 
frankosat. 5000 darab pergament-irásos üvegcsövet falaz-
tak be összesen. 

Ezen felül, együttes aláírások is jöttek külön ká-
polnák építésére ; igy készültek a földmivelés, a hadsereg, 
a tengerészet, a papság, az igazságszolgáltatás, a művé-
szetek, a kereskedelem, az ipar, a gyógyítás kápolnái. 
Van votiv-oszlopa a tollnak, a költészetnek, a zenének, a 
jegyeseknek, az özvegyeknek stb. Van köztük egy igazán 
érdekes : a fonószék oszlopa, mely főleg a falusi szövőnők 
fillérein épült. Hát nem kedves emlékeztetés ez Franczia-
ország nőire a XIV. században, kik bogy Duguesclin 
sarczát lefizethessék, fontak és szőttek ? 

IX. Pius 20,000 frankot és egy kelyhet küldött. 
XIII . Leo azt a nagyszerű ciboriumot adta, melyet jubi-
leumára kapott, mely tele van drágakövekkel rakva. A 
lapokban olvasni lehetett, hogy került ki a nagy harang. 
Ez a harang 27,000 kiló óriás sulvu lesz ; savovai aláírók 
készíttetik, feliratokkal, versekkel, czimerekkel. Nyelve 
kovácsolt vasból lesz, 835 kiló sulylyal. Ez a mennydörgő 
harang nem lesz megmozdítható csakis gőzerővel; hatal-
mas hangja Páris környékén 40 kilométer területen ké-
pes lesz betölteni a levegőt. 

Még csak 4—5 évig tartó nemes igyekezet kell és 
a nagy alkotás, égbe meredező tekintettel, ugy fog ural-
kodni Páris fölött, mint egy Tábor hegye ! 

Látni az egészből, hogy a hit még mindig nagy 
dolgokat mivel és még mindig képes, ha kell, hegyeket 
is áthelyezni. X X . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

i 
Felsőeőri PYRKER AMBRO. 

A jászóvári premontrei kanonokrend összes tagjai 
legbensőbb fájdalommal jelentik szeretett rendtársuknak, 
felsőeőri Pyrker Ambró, premontrei r. kanonok, érdeme-
sült alsó-meczenzéfi esperes-plebános, tiszteletbeli rend-
nagy, aranymisés áldozópap, a rend legidősbbje, konventi 
lelkiatva. koronás érdemkeresztes, és az országos levéltár 
hites tagjának élete 85-ik, áldozárságának 58-ik évében, 
f. hó 24-én reggeli V46 órakor, a haldoklók szentségei-
nek ajtatos felvétele után, végelgyengülésben történt 
csendes elhunytát. A boldogultnak hült tetemei f. hó 
25-én d. u. 3 órakor fognak a rendi sírboltban örök nyu-
galomra tétetni. Jászóvár, 1891. junius 24-én. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

Veszprém. A veszprémi Jcath. nagygyűlés. — 
Minthogy ország-világ tudja, hogy a mi „ Religio"-nk 

a kath. társulás és egyleti élet, mindenek fölött pedig a 
katholikus gyülésezés zászlóvivője hazánkban, kedves kö-

telességet vélek teljesíteni, ha a mi becses lapunk m. t. 
közönségét a veszprémi katholikus nagygyűlés tárgyaira 
és lefolyására felhívom. 

A veszprémi róm. kath. tanügyi nagygyűlés m. hó 
24-én tartatott meg a városház nagytermében a közönség 
nagy érdeklődése mellett. 

A nagygyűlést ngos és főtisztelendő dr Rédey Gyula 
kanonok-plébános ur nyitotta meg a következő magvas 
beszéddel : 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! 
„A kath. egyház isteni alapitójától nyerte a külde-

tést : tanítani a népeket. — A mai szent mise evangé-
liumában u. i. igy szól az isteni Üdvözítő apostolaihoz : 
BElmenvén, tanítsatok minden népet." Hogy a katholikus 
egyház miként teljesítette az idők folyamán az isteni 
mester által reá bizott eme magasztos feladatot, a nem-
zetek, népek tanítását : arról tanúskodik a történelem, 
melynek minden lapja tele van írva a kath. egyház csüg-
gedést nem ismerő, minden emberi félelmet megvető ki-
tartásával a népek és nemzetek tanításában, vallás-erköl-
csi nevelésében. — E magasztos feladat teljesítésében 
hullott a martyrok légióinak vére, a hitvallók százezré-
nek verejtéke és könye. Mert nem kell gondolni, mélyen 
tisztelt közgyűlés, hogy azon isteni igazságok hirdetése, 
melyeknek a kath. egyház letéteményese és őrzője, nem 
j á r t a lehető legóriásabb s emberi erővel le sem győz-
hető akadályokkal és nehézségekkel. A szabadság felé 
minden lépés vérbe, könybe és óriási, gyakran évszáza-
dokon át tartó küzdelmekbe került mindenkor az embe-
riségnek. Minden szabadság drága volt mindenha az em-
beriségnek ; vérben, harczban és kitartó férfias munkában. 
A legdrágább azonban a tanítás szabadsága volt. A kath. 
egyház élete alapításától kezdve szakadatlan küzdelem a 
tanítás szabadságának elnyerése- és megtartásáért. Azt 
mondhatnám, hogy a katholikus egyház történelme, a 
tanítás szabadságának, a helyesen értett tanítás szabadsá-
gának története. Ezért küzdött, fáradott a katholikus 
egyház alapításától kezdve, nem kiméivé martyrainak 
vérét, hitvallóinak verejtékes munkáját . Hála a magyar 
állam u j megalapítóinak, a kik az állam követelményeit 
a tanítás szabadságával, a bevett vallások természetes és 
történelmi jogával összeegyeztetni képesek voltak : a kath. 
egyház hazánkban a tanítást és nevelést illetőleg élvezi 
azon jogokat, melyek őt isteni eredeténél fogva méltán 
megilletik. De ez a szabadság, mélyen tisztelt közgyűlés, 
a mily drága és elidegeníthetetlen tulajdonunk nekünk 
katholikusoknak, ugy annak megtartása, megőrizése meg 
is kívánja tőlünk az áldozatkész, kitartó, férfias munkát. 
Megkívánja különösen egy olyan, az anyagi javakkal nem 
valami gazdagon megáldott városban, mint a mienk, — 
a hol ezen szabadság fentartása, a tanításhoz a törvények 
által előirt eszközök előteremtése, bizony-bizony, valljuk 
meg őszintén, terhes gondot és nem ritkán sötét aggo-
dalmakat okoz az ezen eszközök előteremtésére hivatott 
közegeknek. Ezen mindenki által jól ismert körülmény 
tudatában azt hiszem, csak a mélyen tisztelt közgyűlés 
általános érzületének és óhajának adok kifejezést, midőn 
a veszprém-városi róm. kath. hitközség nevében hálás 
elismerést és meleg köszönetet mondok a veszprémi róm. 
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kath. iskolaszéknek és különösen ezen iskolaszék érdem-
dús, mindenki által tisztelt és szeretett elnökének, tek. 
Ruttner Sándor urnák, azon fáradhatatlan és kitartó buz-
galmáért, melylyel ezen város kath. közönségét a kath. 
tanitás és nevelés ügyének lelkiismeretes és gondos veze-
tésével örök hálára kötelezte. Az ő szeplőtlen nevét örökre 
be fogja vésni polgártársainak szivébe azon fáradhatat-
lanul áldozatkész munkássága, melyet városunk kath. 
tanitás- és nevelés-ügye körül éveken át kifejtett. Ezen 
munkásságának gyümölcsei tul fogják őt élni s munkás 
életének legszebb emlékszobrát fogják képezni. 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! Legyen szabad még arra 
kérnem a mélyen tisztelt közgyűlést, méltóztassék jegyző-
könyvi elismerést és köszönetet szavazni az én érdemek-
ben gazdag elődömnek, Szabó György volt veszprém-
városi plébános ő nsgának, ki öt éven át oly lelkiismeretes, 
buzgó kitartással viselte e város kath. tanitás- és nevelés-
ügyének reája nehezedő részét s egyúttal a jegyzőkönyvnek 
idevágó részét neki kivonatban elküldeni." — Az inditvány 
lelkesedéssel elfogadtatott. 

A főgymnázium ügyeit illetőleg tek. Mosonyi Rut tner 
Sándor gymn. bizottsági és iskolaszéki elnök ur jelentése 
szerint a f. tanévben 364 tanuló iratkozott be. Tandíj-
mentességért folyamodott 80 tanuló. Egész- és féltandíj-
elengedésben részesült 63 ifjú, 504 f r t 50 kr. összegben. 
A főgymn. alaptőke 1890. évi deczember ?l-én 98,639 
fr t 50 kr. Az 1868-iki gyűjtés után dubiosus hátralék-alap 
3024 f r t 40 kr. — A főgymn. alappénztár a pénztárnok 
1890. évi számadása szerint: Bevétel: 1889. évi pénztár-
maradvány 8288 f r t 89 kr, egyéb bevétel 8824 f r t 25 kr. 
Összesen 17,113 frt 14 kr. Kiadás: tőkésités 3626 f r t 21 
kr, költség 7521 frt 2 kr, maradvány-átvitel 1891-ik évre 
5965 f r t 91 kr. Összesen 17,113 fr t 14 kr. 

Elnök ur indítványa folytán elhatároztatott hogy 
főgymnáziumunknál a még hiányzó rajzterem, természet-
rajzi szertár s más szükséges helyiségek építése még ez 
évben meg fog kezdetni s annak kivitelére a gymnáziumi 
bizottság kellően felhatalmaztatott. 

Az elemi iskolákra vonatkozólag elnök ur a követ-
kezőket jelentette : A f. tanévre beiratkozott összesen 
476 tannló. Tandíjmentességet kérvényezett 181, a kik 
közöl 174-nek egész, 7-nek féltandij engedtetett el 355 
forintban. 

E tételek elvégzése után két kérvény-ügy intéztetett 
el. Határozatba ment, hogy Huber Károly veszprémi 
kántortanító, ki gyengélkedő egészsége és aggkoránál 
fogva a további szolgálatra képtelen, az iskolai törvény 
és szerzett tanitói érdemeinél fogva egész fizetésével f. 
évi julius hó 1-től nyugdíjaztassák. Nemkülönben kimon-
datott határozatilag özv. Tolnai Józsefnének, férje hosszas, 
eredményes szolgálatánál fogva és a törvény szerint, tani-
tói félfizetés-összeg erejéig való nyugdij élvezése is. 

Az iskolaszék és gymn. bizottság, három éves man-
dátuma lejárván, újra megválasztatott. Az eltávozottak és 
elhalálozottaky helyébe m eg választatott ngos Rainprecht 
Antal, Kubai Hubert, Szalay Ferencz és Meszlényi Já -
nos urak. 

Ngos és ft. Szabó György apátkanonok ur tiszt, 
egyházi elnöknek és mélt. Bezerédj Bezerédy Viktor ur 

tiszteletbeli tagnak választatott meg, tek. mos. Ruttner 
Sándor gym. biz. és isk. széki elnök urnák pedig tan-
ügyünk körül tett érdemeiért jegyzőkönyvi hálás elismerés 
és köszönet szavaztatott. 

Majd az elnök által előadott, 1891. évre szóló költ-
ségvetés elfogadtatott és annak fedezetére az előző évek 
szerinti 10°/0 megszavaztatott. 

Végül jelentés tétetett arról, hogy az iskolaszék 
különösen a nyugdíjazások által reá nehezült terhek elvi-
selhetésére segélyért folyamodott ő méltósága br. Hornig 
Károly püspök úrhoz és a ngos főt. Káptalanhoz. O mél-
tósága, a kegyes főpásztor nagylelkűségből a segélyért 
kért 250 f r t helyett 1000 fr tot ajándékozott az iskola-
széknek. A ngos és főtisztelendő Káptalan részéről szintén 
biztos kilátásba helyeztetett a kért összeg. Szabó Imre 
isk. széki alelnök indítványára a közgyűlés legmélyebb 
köszönetének és hálájának Írásban is fog e kegyes jóte-
vőkről kifejezést adni. 

Ezzel a gyűlés véget ért. 

Róma. A pápaság s a keleti n. e. egyház. III. — 
Ama szinleges ellenvetések közt, melyekkel Kyria-

kos Dioméd és a KaiQot nevű athéni lap, valamint elvba-
rátaik megtámadják a keleti egyházak egyesülését a kath. 
egységgel és vonakodnak elismerni a pápa legfőbb jog-
hatóságát, különös erőt tulajdonítanak annak az állitásnak, 
hogy a keleti egyházak egyetértenek a dogma terén és 
hogy ez elégséges. 

Ez állítást a nevezett athéni tanár többször is han-
goztatta az Ed-vixr] nevű görög hírlap hasábjain és arra 
az orthodox görögök igen nagy súlyt látszanak fektetni. 

Elfogulatlan szemmel vizsgálva ezeket a keleti egy-
házakat, a valóságban csakis negativ egyetértést lehet 
köztük föltalálni, azt az irányzatot, hogy hagyják a dol-
gokat maguktól menni a maguk ut ján, egy szóval, hogy 
mit sem tesznek avégből, hogy valamelyes rendet hozza-
nak be a hitéletbe s vallási mozgalomba. Ami pedig 
illeti a hitelvek s hitágazatok szilárdságát^és biztosságát, 
az megszűnt létezni a keleti egyházakban már azon tény-
nél fogva is, hogy híjával van a hatályos hitvédelemnek 
egy vezérlő főhatóság alatt. 

A valóságban a protestantizmus s az észelviség által 
szült tévelyek, előítéletek s ferdeségek szabadon s köz-
kézen forognak a keleti orthodox egyházak hivei körében 
annyira, hogy tekintélyes s befolyásos férfiak, mint a 
többi között Kyriakos tanár is, nyíltan azon iparkodnak, 
hogy a szabad kutatást vagyis a protestantizmust ki-
egyeztessék a dogmával vagyis a bizanczi orthodoxiával. 
E tévelyek a Nyugaton is elterjedvék ugyan, de a kath. 
egyház a- pápában éber őrét bírja a keresztény dogmá-
nak, és ez lehetővé teszi, hogy diadalmasan ellentállhas-
san a protestantizmus s raczionalizmus folyton vedlő 
evoluczióival szemben. A katholikusok a pápának tév-
mentes tanítása által vezéreltetve tudják, mihez tartsák 
magukat a hit s erkölcs dolgában. 

Keleten e biztosság mindinkább veszendőben van. 
Láthatni ott orthodox püspököket s papokat, akik vala-
mely németországi egyetemet látogatván, onnan oly masz-
lagós műveltséggel térnek vissza, mely képessé teszi őket, 
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hogy a kereszténységben nem látják többé az isteni ki-
nyilatkoztatást, hanem az emberi nem természetes hala-
dásának gyümölcsét, amint magát Krisztust is inkább 
nagy jótévőnek s összehasonlíthatatlan bölcsnek tartj.ík, 
semmint isteni Megváltónak, akinek az emberek köszön-
hetik, hogy megszabadította őket a bűn rabszolgaságából. 

A görög nép, mely még elég erősen ragaszkodik 
vallási hagyományaihoz, megbotránkozik ez egyháziak 
taoitásán, kik magukat a mostani Kelet Athanázainak, 
Krizosztomjainak, Vazuljainak képzelik, pedig a valóság-
ban híjával vannak nemcsak az egyházi, de a keresztény 
szellemnek is, és gyönge utánzói a modern német pro-
testáns s raczionalista tévelygőknek. 

Ekképpen a keleti egyházakban hiányzik az orvos-
ság, mely meggátolná a raczionalista betegség tovater-
jedését, amely alapjukban megingatja a hitelveket. Es e 
benső romlás ellenében mit sem tesznek, mert az egyházi 
hatóságok vagy tehetetlenek, vagy maguk is többé-kevésbé 
hasonló betegségben szenvednek. A püspökök egyenkint 
véve nem állapithatják meg a hitszabályokat, és ha mégis 
tennék, abba a helyzetbe jutnának, hogy egyik a másik-
nak ellentmondana. Másfelől hogyan lehetne őket zsinatra 
összegyűjteni, amikor senkinek sincs elismert tekintélye, 
hogy összehivhassa az egymástól teljesen független anto-
kephalos egyházakat? Vájjon amaz államok kormányaihoz 
forduljanak, hol a különböző egyházak léteznek ? Ámde 
minden egyes állam attól fél, hogy a hatalmasabb magá-
hoz fogja ragadni az oroszlánrészt. A szlávság, a hellen-
seg, a románság mind megannyi egymásra féltékeny s 
gyanakodó versenytárs ; a szlávok még egymás közt is 
megoszlanak, mint a szerbek s a bulgárok; és ez lehe-
tetlenné teszi a megegyezést zsinat egybehívására. De 
föltéve, hogy ez megvalósulna, a zsinatban egész erejé-
ben föllángolna a versengés és széthúzás, amelynek gyö-
kerei mélyen belenyúlnak a nemzeti ellenszenv torzsalko-
dásaiba és a Kelet fölötti hegemónia iránti ambiczióba. 
Egy szóval, a keleti egyház annyira megoszlott és el-
aprózott részeiben, hogy teljességgel képtelen hatályosan 
biztosítani a keresztény dogma épségét az újkori tévelyek 
támadásai ellenében valamely ünnepélyes aktus segélyével 
az egyházi tanitó-hatóság részéről. 

Azt ugyan hiába hozzák föl ellenvetésül, hogy a 
hagyomány a keleti egyházban sokkal mélyebb gyökeret 
vert, semhogy a keresztény dogma megingatható volna a 
hivő nép körében. Ámde a hagyomány föltételezi a tanító 
egyház élő s állandó főhatóságát; és amidőn a püspökök 
s papság körében vannak azok, akik meg vannak méte-
lyezve ama tévelyek által, amelyek ellen küzdeni kell, 
nyilvánvaló, hogy e baj ellen nincs orvosszer, hiányozván 
a főhatóság biztos vezérlete, mely a visszavonásnak véget 
vethetne ; ekképpen a hagyomány elgyöngül s bizonyta-
lanná válik, a vallásos érzület csökken és a kereszténység 
csak a vallási szertartások külső formáiban létezik, mialatt 
a hit és a való keresztény szellem hajótörést szenved. 

Egyébiránt ami szintén hozzájárul a keresztény hit 
csökkenéséhez a nép körében, azt az autokephalos egy-
házaknak az illető államoktól való függőségük magyarázza 
meg. Mindenki tudja, hogy emez egyházak alkotmányát 
az illető államok kormányai dolgozták ki s törvényhozó 

testületük jóváhagyta. Az egész világ tudja, hogy a 
synodusok, melyek az egyházakat látszólag kormányozzák, 
az illető kultuszminisztériumtól függnek, aki végső esetben 
a saját akaratát érvényesiti, mely előtt a püspökök fejet 
szoktak hajtani. Ezek bevallott bajok, sőt gyakran az 
illetők által lapokban is fájdalommal elismertetnek. 

A dolgok ily állásából következik az, hogy a nép 
megszokja egyházát nemzeti s politikai intézménynek 
tekinteni és nem isteni intézménynek ; ugy, mint a pol-
gári kormányzat gépezetének egyik kerekét, melynek 
czélja megtartani a tömeget a kormány befolyása alatt, 
és a hatalmi aspiráczióknak vallási színezetet kölcsönözni. 

Röviden a keleti egyház állapota ekképpen össze-
gezhető : nemzeti s autokephalos egyházakra szakgatva 
levén, melyek közt sem egység, sem összetartás nincsen, 
a keleti egyház nem bírhat kellő tekintélylyel az értel-
mességre és a hivő népnek nem biztosithatja sem a hit-
ágazatok sértetlen megóvását s hatályos megvédelmezését, 
sem az egyházi fegyelem fentartását, és pedig azért, mert 
nincs egyházi legfőbb hatósága és emiatt nem tömörülhet 
egységes testté, nagy zsinattá ; ekképpen az egymástól 
különvált autokephalos egyházak, megfosztva lévén a 
dogma egyforma s egyöntetű tanításától, és az állam 
vezetésétől függőségben lévén ugy valláserkölcsi, mint 
fegyelmi ügyekben, mindinkább emberi érdekű s politikai 
intézmények gyanánt tűnnek föl a nép szemében. Ezért 
látjuk, mint vesziti a kereszténység isteni jellegét e nem-
zetek köz- s magán körében és legfölebb keresztény dí-
szítéssel s amulettekkel fölcziczomázott bálványnyá zsu-
gorodik össze. 

XIII. Leo pápa azért apostoli őszinte szeretettel s 
főpásztorhoz méltó buzgalommal emeli föl szavát, amidőn 
az egy akolba hivja vissza az eltévedt juhokat és fölszó-
l í t ja a keleti egyházakat az egyesülésre a kath. egységgel. 
A pápa ebben magának a keleti egyháznak hagyományát 
követi, mert a Kelet jól tudja, hogy sz. Péter utódjai 
mentették meg az arianizmustól, nestorianizmustól és más 
eretnekségektől, amelyek magát a kereszténység isteni jel-
legét támadták meg. 

IRODALOM. 

-j- „Az idő te l jessége ." Uj-szövetségi kortörténeti 
adatok. Irta dr Keressty Viktor theologiai tanár. Külön 
lenyomat a „Magyar Sión" 1891. évfolyamából. Eszter-
gom 1891. 8-r. 126 1. Ára 60 kr. 

Az a horatiusi „cui lecta potenter res est," itt is 
igaznak és jó irói elvnek bizonyul. A ki jól megválasztja 
tárgyát, t. i. a tárgy csakugyan választásra méltó és ki-
váló, az iró pedig tud vele bánni, mert hatalmában van 
minden csinyja-binyja : azt az írót maga a tárgy is segíti, 
emeli és kiválóvá növeli. Van-e az emberiség történeté-
ben idő és kor, mely ahhoz volna fogható, midőn az 
Isten Fia emberré lett és mi közöttünk lakozék, hogy az 
előző korszakok reményeit mind beteljesítse, és az utána 
következő korszakok bámulatos haladásának kiindulás 
pontul és alapul szolgáljon ? Nincs. Szerzőnek mindenesetre 
maradandó becsű érdeme, hogy szakának egyik legszebb 
s legfenségesebb részét élvezetes és tanulságos tanulmány 
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keretében adja elő, gazdagítva magyar katholikus hittani 
irodalmunk termékeinek sorát. 

* Katholikus egyházi szónoklattan példákkal meg-
világítva és a szónoklat történelmi vázlatával bővítve, irta 
Kudora János hont-viski plébános. Az esztergom-főegy-
házmegyei hatóság jóváhagyásával. Budapest, 1891. 8-r. 
197, III. 1. 

Több tekintetben figyelemre érdemes munka. Érdem 
mindjárt először az, hogy egy falusi plébános nem éri be 
a kész egyházi beszédeket tuczat számra szolgáltató folyó-
iratok egyszerű, tunya használásával, hanem magasabbra, az 
egyházi szónoklat, mint egyik legszebb és leghatalmasabb 
művészet megértésére, alaposabb megismertetésére és lel-
kesebb felkaroltatására törekszik a magyar katholikus 
papság körében. 

Megtiszteljük e derék szerző müvét azzal, hogy a 
minden előre tudnivalóról tájékoztató előszót egész szö-
vegében ide iktatjuk, a mint következik : 

„Az egyházi szónoklat terén, úgymond, az utóbbi év-
tizedben örvendetes fellendülés tapasztalható, amennyiben 
egyidejűleg több, kizárólag egyházi beszédek közlésével fog-
lalkozó folyóirat nem csak fennáll : de naponkint több és 
több tért hóditva virágzik is. Sőt ezen folyóiratok mellett, 
még az önállóan megjelent egyházi beszéd-gyűjtemények 
is könnyen voltak elhelyezhetők. 

E jelenségnek oka, 1-ör, hogy korunk annyi igénynyel 
lép fel a papsággal szemben, miszerint a papneveldékben, 
a sok mellőzhetlen tudománynak előadása mellett az egy-
házi szónoklattanra elég idő nem marad, ezért sem az 
egyetemen, sem a papneveldékben, e szakma nagy hátrá-
nyára, külön tanszék felállítva nincs, hanem mint a 
pasztoralis melléktantárgya, ennek tanára által adatik elő. 

Mi természetesebb tehát, mint hogy a mellé rendelt 
tantárgyból, az elrendezés e módja folytán alárendelt tan-
tárgy leszen ; mert a tanár természet szerint a fősúlyt a 
főtantárgyra helyezi. 

2-or. Az egyházi szónoklatot nem a székesegyház-
ban állandósított tapasztalt szónok tanitja ; pedig szónok-
latot csak szónok taníthat, mint festészetet a festész és 
nem a kritikus. Bár igaz ezen mondás: orator fit; mégis 
tankönyv egymagában szónokot nem képez. Miként a 
festészetet tanuló, a tanitó művész néhány ecsetvonásából 
jobban megtanulja a távlat alkalmazását, mint a távlat-
tanból ; ugy a szónoklatra készülő is, a gyakorlati szónok 
útbaigazítása mellett többre megy mint elméletet tanitó 
homályos könyvből. De könnyebb is megmondani, hogyan 
nem kell egyházi beszédet készíteni, mint hogyan kell ; 
és ha beáll az eset, hogy a tépelődő tanítvány megkér-
dezi tanárát, hogyan kell tehát ezt megkészíteni? Mit 
fog tenni az egyházi szónoklat tanára, ki soha, vagy csak 
igen régen készített egy-két beszédet ? 

3-or. Az ekként hiányosan előkészített ifjú áldozár 
elhagyja a papneveldét anélkül, hogy magasztos hivatá-
sára anyagi segédeszközökkel volna felszerelve, milyenek : 
szónoklati segédkönyv, minta egyházi szónoklat, p. o. 
Aranyszájú sz. János, vagy egy jónak ismert magyar 
egyházi beszéd-gyűjtemény. 

Ekként az ifjú áldozárok, ugy szólván, az egyházi 
szónoklattanból készületlenül kerülnek a szószékre. S mi-

után szónokolniok rögtön kell, a készületre pedig sem 
elegendő idejök, sem kellő képzettségük nincs: kénytele-
nek a folyóiratokban közlött kész beszédekhez fordulni. 
De még a szónoklattan követelményeinek megfelelni tudók 
és idősebb lelkipásztorok is, elfoglalva lévén a lelkipász-
torkodás egyéb gondjai és teendőivel, a napról-napra sza-
porodó irodai munkálatokkal stb., nem képesek hétről-
hétre beszédeiket kidolgozni. Oda nyúlnak tehát, ahol 
azokat készen kapják, gyűjtemények és folyóiratokhoz. 

4-er. Midőn az idejéből kifogyott szónok kezébe 
veszi az ily kész beszédet, vajmi sokszor csalatkozva 
kénytelen azt letenni, mivel sem Ízlésének meg nem felel, 
sem azon czél elérésére, melyet ő tűzött ki magának, 
nem alkalmatos. Folyóiratok és gyűjtemények egész hal-
mazára van tehát szüksége, mig azok között izlése és 
czéljának megfelelőt talál. 

A jelenség ezen utóbbi magyarázata tagadhatatlanul 
erős itélet azon egyházi beszédekre, melyeket nem magas 
ambiczió szült, hane-rn a pillanatnyi szükséglet kielégítésére 
írattak, s azon egy nap multával, mely létjogukat iga-
zolta, megsemmisülnek. De maguk sem ambiczionálnak 
önmaguknak többet, minthogy többé ne is olvastassanak. 

Hogy ez igy van, kétségtelen, de, hogy igy nem jól 
van, még kétségtelenebb. 

Ide tartozik még, hogy a világ, a maga részéről 
mindent elkövet, miszerint a vallásosság és a vele járó 
keresztény erkölcsökből kivetköződjék, s másokat is kivet-
keztessen. A küzdő egyháznak tehát, — mely nevét onnan 
vette, hogy mindig küzdenie kell azon rossz szokások és 
bűnök ellen, melyekkel emberi gyarlóság és rossz akarat 
Isten malasztja működését akadályoztatja, — napról-napra 
tökéletesítenie kell fegyvereit, hogy a malaszt ellenségeit 
sikeresen meggyőzze. Az egyház ezen fegyverei között 
kiváló helyet foglal el az egyházi szónoklat, melyet 
aquinói sz. Tamás principalissimum pastoris munus nevez ; 
ezt tehát a tökély legnagyobb fokára felemelni, kiváló 
kötelessége azoknak, kiknek tiszte az Isten igéjének hir-
detése. Mert igaz ugyan, hogy jelen szomorú vallási és 
erkölcsi állapotainkat nagy mértékben előidézték a vallás 
ellenségei és a keresztény nép tétlensége; mindazáltal 
mindent ezekre tolni, túlzás ; mert van mulasztás a mi 
részünkről is, az t. i., hogy a gonosz legyőzésére, Isten 
által az egyházba letett fegyvereket, s ezek közül az 
Isten igéjének hirdetését nem használtuk ugy, a hogyan 
kellett volna. 

Időszerűnek és indokoltnak találtam tehát az egy-
házi szónoklattan szabályait összegyűjteni, és hosszabb 
tapasztalás gyakorlati tanácsaival megbővitve közrebo-
csájtani, hogy ezek szem előtt tartása mellett mindaz, ki 
hivatásánál fogva az Isten igéjét hirdetni tartozik, kedvet 
kapjon, de képesítve is legyen Ízlésének megtelelő, czélja 
elérésére alkalmas, saját egyéniségét kidomborító egyházi 
beszédek készítésére ; melyekre mindenkor feltétlenül 
támaszkodhatik ; melyekkel mint saját lelke és szive su-
gallatainak kifolyásával inkább fogja az utat hallgatói 
szive és lelkéhez megtalálni, mint azon beszédekkel, me-
lyeket csak futólag olvasva tett sajátjává. Hasonlóképpen 
azon művelői az egyházi szónoklattannak, kik ez idő 
szerint, midőn e nemű munkálatok keresettségnek örven-
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denek és segítségül akarnak lenni azon lelkésztársaiknak, 
kik a megfelelő idő hiányából utalva vannak müveik 
felhasználására: tanulmányaik bővítésére találjanak ezen 
munkámba ne csak segédeszközt, de ösztönzést is arra, 
hogy lehetőleg tökéletes müvekkel lépve a nyilvánosság 
elé : Istennek dicsőséget, az emberiség lelke üdvösségét, 
még jobban mozdítsák elé ; paptársaikat kötelezzék még 
nagyobb hálára , a magyar egyházi irodalmat emeljék 
magas színvonalra, s a maguk nevének is állítsanak ma-
radandó emléket. 

Ama kettős czél lebegett a szemeim előtt a munka 
megírásánál, hogy az egyházi szónoklatra készülőknek 
tankönyvet, az önmagukat tovább képzőknek pedig segéd-
könyvet adjak kezeikbe. 

Tekintetbe vettem, hogy papneveldéinkben a sok 
fontos tantárgy mellett, a legjobb akarat tal is, csak keve-
sebb időt lehet szentelni az egyházi szónoklattanra s e 
miatt munkámat a lehető legrövidebbre szabtam. Nem 
kételkedem, hogy e mü á l t a l á n o ^ - j s ^ u ^ r a m i n t képes a 
tárgy iránti lelkesedést gerjeszteni: lijfry egyszeri átolvasás 
után el is saját í tható. A különös részt jpedig, mely a 
szem előtt tar tandó száraz szabályokat tárgyalja , példák 
alkalmazása által tet tem világosabbá és vonzóbbá. 

Az önképzésre törekvők e munkában nyomós rövid-
séggel találják együt t a nélkülözhetetlen szabályokat ; a 
példák által pedig figyelmük azon jeles szónokokra fog 
fordulni, kiknek müveiből a mintákat merí tet tem. 

Minden emberben nagyobb az irási, mint olvasási 
vágy ; ezért az utóbbira való tekintetből korlátoztam az 
előbbit. A szónoklattannak azon szabályát : hogy a feles-
leges anyag kiválasztandó, igyekeztem e munkámban is 
érvényesíteni, és a sok szép és hasznos összehalmozása 
helyett, egybegyüj töt tem a nélkülözhetetlen szükségest ; 
ez indokolja munkám rövidségét. 

Elkerülni igyekeztem azon tétovázást is, melybe a 
legtöbb író esik, ki az egyházi szónoklatot tá rgyal ja . 
Munkája fele részében mintegy Scylla és Charibdis között 
hányattat ik, vájjon elismerje-e az általános rhetor ika tör-
vényeinek érvényességét az egyháziban ? s miután az 
érvek tömegét ellene felhozta, ahelyett, hogy tollát le-
tenné, müve másik felében, az elsőben el nem ismert 
rhetorikai törvényeket széltében alkalmazza. En ellenben 
határozot t álláspontot foglaltam el, a klassziczitás után 
törekedvén, az egyházi szónoklattanban is, s ez által 
munkám határozott és egységessé vált. 

Végül munkámban mindvégig tekintettel lenni ipar-
kodtam a magyar nemzet géniusára, hogy magyar egyházi 
ekesszólás által, a magyar népre közvetlenül hatni képe-
sek legyünk. 

Az egyházi szónoklat czélja: előmozdítani Isten 
dicsőségét és a lelkek üdvösségét ; ez czélja ezen mun-
kámnak is, melyre sok fohászszal kértem Isten áldását. 
Tudom, hogy az ügy iránti lelkesedésem nagyobb volt, 
mint erőm : miért is az előbbi szolgáljon az utóbbi 
mentségére. 

A katekezist, mint öcállólag kifejlett és ma is önál-
lólag müveit ágát a kath. egyház-szónoklatnak, e munká-
ban a jelzett indokok folytán nem tárgyalom." 

Ez a becses mü szerzőjének bevezető szózata. A 
mű — méltó hozzá. 

V E G Y E S E K . 
*** Fejedelmi alapítvány. Nm. és f t . dr Schlauch 

LŐrincz nagyváradi lat szert, püspök ur 100,000 f r t ala-
pítványt te t t egyházmegyéje intézeteinek és plébániáinak 
javára. 

— Furcsa nemzet ez a mi magyar nemzetünk: a 
maga magyar Múzsáját, sem képes kitartani, s mégis, — 
azt mondják hogy „lovagiasságból," — a német Múzsá-
nak színházat szavaz meg Budapest főváros közgyűlése. 
Más nemzetnek elég a maga nemzeti kul turá ja : itt ná-
lunk utol jára kul tura dolgában ott leszünk, a hol a régi 
athéneiek valának vallás dolgában, még „ismeretlen" kul-
túrának is lesznek szószólói ; vagy ott, a hol a rómaiak 
valának a császárok idejében, a mikor a világ minden 
idegen isteneit bevitték a pantheonba. 

— Papi lelki szent gyakorlatok Kalocsán a Jézus-
társaságiak kollégiumában, ez évi julius hó 20 án es te ; 
másodízben augusztus hó 3-án szintén este kezdődnek s 
ta r ta tnak tetszés szerint 3—5 vagy 8 napig, világi papok 
s szerzetesek számára. Az ezen lelki gyakorlatokban részt-
venni óhaj tók szíveskedjenek szándékukról, megjelenési 
idejök s végzendő lelkigyakorlatok időtartamának jelzé-
sével alulírottat idején értesíteni. Napi eltartási s íakdij 
egy forinttal födöztetik ; szűkebb anyagi helyzetű azonban 
e kiadástól is teljes készséggel fölmentetik. Breviáriumon 
kivül Kempis Tamás könyve is kívántatik. Kalocsán, jun. 
hó 25-én 1891. Raile Ede, S. J . a kalocsai kollégium 
házfőnöke. 

Szerkesztőségi telefon. 
Esztergom. Régen ki volt szedve. — P. Pécs. Köszönet. Mél-

tánylom. — Dunántúli. Roma locuta, causa finita ! A febr. 26-iki 
rendelet által okozott konfliktusban a katholikus álláspontnak tisz-
tázására vonatkozó minden további szereplés — fölösleges fontos-
kodás. Magyarországban nincs igaz katholikus, a ki Róma tanítását 
követni nem akarná, valamint olyan sem, a ki azt mondhatná 
magáról, hogy én, és csakis én képviselem Róma tanítását. Motos 
praestat componere fluctus ! 

Felhívás előfizetésre. 
A „Religio" első félszázados pályafutásának befeje-

zéséhez immár csak a most következő rövid félév hiányzik. 
A lefolyt ötven esztendő alatt a kath. egyháznak Magyar-
országban egy egészen u j korszaka keletkezett. Szent 
István öröksége, a kath. vallás, uralkodó vallásból — 
üldözött vallás szerepére szoríttatott vissza. A „Religio", 
mint az egyházi szellem ős magyar közlönye, a nagy vál-
tozások és átalakulások közepette, nehéz küzdelmek tüzé-
ben is, állandóan hű maradt kötelességéhez, hű maradt 
nevéhez, üres lárma és hiú dicsekvések nélkül. 

Isten segítségével s díszes olvasóközönségének lelkes 
és lelkesítő támogatásával, hü lesz, hű igyekszik lenni 
teljes erejével, kötelességeihez ezentúl is. Az u j korszak 
nagy feladatainak teljesítése nagyban csak ezután követ-
kezik. Következni fog ugy, a mint az események kijelölik 
a tért, és a megmásíthatat lan isteni elvek, a dogmák, 
kiszabják az irányt 

A jövő félévre szóló előfizetés a lap czime mellett 
kifej tet t módon történhetik. Annak gyors megtevését kéri 

a szerkesztőség. 

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

Budapest. 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. <Papnövelde-ntcza 8. ez.' 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
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ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 
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kir. postahivatalnál; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rndnyánszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

Budapesten, julius 1. 52. I. Félév. 1891. 
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Vegyesek. 

Az iskolaév végén 
iskoláinkról 

és még valamiről. 

Egy szabadelvű napi lap következő Í téletben 
tör pálczát Magyarország modern, szabadelvű 
tani tás- és nevelés-rendszere f ö l ö t t : 

„Sok és alapos panasz van az iskolákra 
Magyarországon. A szülők régen elégedetlenek, 
azok tudniillik, kik azt k iván ják , hogy midőn 
gyermekeiket az iskolákba küldik, tőlük elválnak, 
rá juk költenek, fiaik testi-lelki egészségben adassa-
sanak nekik vissza, jól nevelve és tanitva, hogy 
fejlesztve oly emberek vál janak belőlük, kik 
tisztesség és tudás dolgában helyüket megál l ják 
és kenyerüke t megkeressék. Ez a czél minden 
közép- és főiskolában. Minden i skolának anyaga 
a fiatal ember, t á rgya a tan i tás (és a nevelés 
je lentékenye része. A R. szerk.), czélja az életre 
való kiképzés. Ha akár az emberanyag romlik 
meg. akár a tanulás és tudás marad el, aká r a 
kiképzés nem felel meg a vá lasz to t t é le tpá lya 
fe ladatainak: az iskoláztatás hibás s ennek a 
rendszer az oka, nem pedig a t anu ló i f júság. 
Mert az i f júság minden korban s az egész vilá-
gon egyforma: tanuln i csak kivételesen szeret, 
mulatságra és könnyelműségre haj landó, t ehe t -
ségre vegyes s á t lagban középszerű, s munká já -
ban és törekvésében a tapasz ta lás komolysága 
s a kötelességtudás hiányzik. A fiatalságot tehát 
vezetni kell !" 

Szónak nem éppen sok, Í téletnek azonban 
éppen elég arra , hogy az országban a kik az 
ország jövőjével is törődni nem röstelkednek, 
egész leikökben megrendül jenek, ha a magyar 

nemzet és Magyarország jövőjére gondolnak ily 
nevelés, ily tani tás-rendszer mellet t . A milyen az 
if júság, olyan az ország jövője. Ehhez se szó nem 
fér, se k o m m e n t á r nem kell. No m á r pedig, mi-
ko r az oly szülők, kik test i - lelki egészségben, 
jól nevelve és t an i tva vár ják vissza gyermekei-
ket az iskolából, — »régen elégület lenek" or-
szágszerte: akkor kérem, vagy ezek a jó és be-
csületes szülők vannak tévedésben, vagy a 
szabadelvű s különben rózsás kedvben lenni szo-
k o t t h i r lapi rói szellem mé l tóz t a to t t a dolgot 
sötét színben látni , vagy pedig szörnyű igazság 
csakugyan az, hogy Magyarországban az iskoláz-
t a t á s valóban hibás s ennek oka csakugyan a 
rendszer, a mely az i f júságot igazán agyon isko-
láz ta t ja az alsó és középfokon és csaknem ki-
iskolából i t ja felső fokon, — de vezetni, vezetni 
nagyra, vezetni erőre, népeknek imponáló erőre 
— nem vezeti sehol, de sehol. A gondos szülők, 
a lelkes hazafiak t ehá t mél tán elégületlenek 
evvel a modern neveléssel, evvel a modern ta -
nítással . 

Hja , de m i t használ a Cassandra-panasz, a 
busongás és kesergés, a közoktatás i tényezőknek 
agyba-főbe való megleczkéztetése, az i t t is o t t 
is muta tkozó félszegségeknek hol ide hol oda 
kapkodó Kimutatása. I t t nagy elhatározásra, nagy 
munkára , mondha tn i a magyar nemzet ér te l-
mességére ónsulylyal nehezedő jóravaló röstség-
nek óriás megeről tetésére, röstségében való ön-
legyőzésére van szükség. Ki kell mondani a 
valóságot, hogy ez a mostani rendszer megbukot t , 
megbuk ta t t a önön m a g á t ; m e r t az i f júságot azzá, 
a mivé kell, nem képezi, Magyarország taní tó i 
és t anár i kara j ava részének jóhiszeműségét, be-
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«sületes törekvését a világ szine előt t kétségessé 
teszi, Magyarország jövőjét pedig egyenesen ve-
szélyezteti, a mennyiben a nemzetnek a várha tó 
s ta lán ki is kerülhete t len nagy katasztrófák 
közt a megélhetést kétessé teszi. Gyengévé nevelt 
nemzet nagy viharokat nem bir kiállni, sőt már 
a béke idején oda ha j l i t j a a nyaká t valamely 
hata lmas szomszéd igájába. Igenis, ki kell mon-
dani a rendszervál toztatás szükségességét! Vissza 
kell t é rn i a nevelés és t an i t á s hagyományos egy-
szerűségére, könnyű tar ta lmasságára , le lket - tes te t 
edző, erősitő egészséges józanságára, mely a 
lángészt nem maltrai t i rozza, a középszerű tehet -
séget kényelmesen kielégitve megizmosit ja . s 
még a gyenge tehetségeket is az ember tá rsa-
dalmi s hazafiúi feladatainak magas la tá ra kiemel-
kedni segíti. Ez az a régi humánus nevelés és 
tanitás, ez az i f júságnak nagy nemzeti lé t re való 
vezetése. Nem tolni, tuszkolni, test i leg-lelki leg 
gyömöszölni kell az i f júságot , a min t ez jelenleg 
az alsó- és középfokon tör ténik , hanem edzeni, 
erőre kapa tn i és nagyra vezérelni. A mi pedig 
az egyetemeken s más főiskolákon rendszerint , 
azaz jobban mondva, minden renden kivül tör-
ténik, — az már aztán csakugyan nem vezér-
lése az i f júságnak a lelki nagyságra, a nemzet i 
nagylét alkotásaira, a világ t iszteletének állan-
dósítására, az ország ellenségei vakmerő tervei-
nek megszégyenítésére, hanem, a jobb esetekben, 
gépies robo tmunka a középszerűség, a tespedés 
megörökí tésére a nemzetben, a rosszabb esetek-
ben pedig valóságos lefelé taszítása az i f júságnak, 
t ehá t a nemzetnek az előre törekvő népek ár-
j ában való elsülyedés le j tőjén . . . Tisztelet a ki-
vételeknek. Kari nan tes in gurgite vasto! 

Világosan kell az ország szeme elé állítani, hogy 
mi minden iskolázásnak, az egész iskolai rendszernek a 
czélja ? Erre más felelet nem lehet mint — a műveltség. 
És itt aztán két dologra kell minden erőt megfeszítve 
szemügyet vetni: 1. hogy milyen az a műveltség, me-
lyet iskoláink egész rendszere által elérni akarunk és 
2. mennyi jusson felölelésre a kultúra megvalósításának 
eszközeiből az iskolák három fokozatának mindegyikére 
külön-külön. Szóval iskolarendszerünknek Solonra és Ly-
kurgusra van szüksége, kik a keresztény czivilizáczió XIX. 
századának végén a magyar nemzet nevelésének korszerű 
tervet alkossanak, melynek alapján aztán a XX-ik század 
végén, az egész világ visszhangozzék Magyarország ere-
jének, virágzásának, jólétének — hirétől. 

Ha azt kérdézné valaki, hogy mit könnyebb megha-
tározni : azt-e, hogy milyen az a műveltség, melyet or-
szágos iskolarendszerünk elé czélul kitűzni kell, vagy az, 
hogy mennyi jusson e kultúra megvalósításának eszközei-

ből az alsó vagyis népiskolákra, mennyi a középiskolákra 
és mennyi a főiskolákra, — én megvallom, ennek a kér-
désnek ebben az irányban való eldöntését csaknem lehe-
tetlennek látom. A hiltur-ideálok tekintetében oly bábeli 
zavar uralkodik a modern emberiség szelleme fölött, hogy 
közelismerésre emelni egyet a sokféle kultur-ideálok kö-
zöl, talán még nehezebb munkába kerülhet, mint köztet-
szésre és minden jogos igények és szükségletek teljes 
kielégítésével megmondani, hogy mit és mennyit és hogyan 
kell tanítani a népiskolában, aztán a középiskolában, végre 
betetőzésül a felső iskolában ? En azt hiszem azonban, hogy 
a dolognak sokkal egyszerűbb a nyitja, ha az életet és a 
természetes józan észt veszszük vezetőül a sok fellengző és 
szőrszálhasogató tudákos rendszerek helyett. Hogy mi-
lyen az a kultúra, melyre egy nemzetnek a keresztény 
czivilizáczió XIX. százada végén és azután is akár a vi-
lág végéig törekednie lehet és kell , arra a felelet 
abban rejlik, hogy — mik vagyunk és miben kell meg-
maradva — tökéletesednünk ? Nem hinném, hogy valaki 
akár több, akár kevesebb főjellemvonást tudna bennünk 
a kultúra kifejlesztésére alapul feltalálni vagy kimutatni, 
mint a következő hármat : Önmagunkban véve se több 
nem vagyunk se kevesebb, mint emberek; Istennel szem-
ben és a nagy szellemi világrend körében keresztények 
vagyunk ; itt a földön az emberiség körében a magyar 
hazának fiai, polgárai vagyunk. Tehát más kulturát or-
szágos tanitás- és nevelés-rendszerünk elé nem tűzhetünk 
ki, mint az emberségesség, a keresztényiesség s a magyar 
hazafiasság kulturáját. Az első, a humanitás, azért nélkü-
lözhetetlen kellék, mert az emberi kultur-törekvést az 
emberiesség szelleme nélkül képzelni is agyrém. A máso-
dik azért nélkülözhetetlen kellék, mert az megdönthetet-
len tény, hogy az emberiség fölött a keresztény vallás 
elvei uralkodnak, és e tényt megmásítani nem áll hatal-
mában senkinek. A harmadik, a hazafiasság igényeinek 
csorbítatlan kielégítése azért nélkülözhetetlen kellék, mert 
nézzen csak szét bárki e hazából a világon, van-e számára 
hely, mely őt ápolja s majdan eltakarja — más e földön 
kivül, a melynek neve Magyarország ? Ugy-e nincs ? No 
hát akkor, Berlin, Moszkva vagy Isten tudja miféle más 
metropolis lehet ugyan öntudatosan, vagy öntudatlanul 
valaki titkos ábrándjainak középpontja, mert mit nem 
tehet meg az ember ha akarja ? de bizony az egész 
ábrándozás tényleg rut hálátlanság és hazaárulás bűne, és 
ezt a szennyet nem mossa le róla semmiféle kultur-szap-
pan. Német kultúra itt nem lehet főczél, német nyelv itt 
nem lehet mindent elölő főtárgy. Itt az antik, görög-
latin műveltség alapján magyar hazafias kulturára van 
szükség. A többi csak hasznosság, vagy disz sorába jöhet. 

A mi az iskolák különféle fokozataiba beosztandó 
tan-anyag quantumát illeti, gondolom erre nézve is a 
józan ész már rég ismeri a törvényt abban a horatiusi 
népies elvben: „quid humeri valeant, quidve recusent?" 
Készségesen elismerem itt azt, hogy ebben az esetben, 
ebben a tárgyban, bizony sokkal nehezebb az elv alkal-
mazása, mintsem feltalálása. De végre is azt meg fog 
kelleni találni, mert az a sokoldalú túlterhelés, mely most 
iskoláinkban dívik, nem nevelés, hanem valóságos sok-
oldalú gyötrés. Egyszerűsíteni kell mindent s a szüksége-
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set a hasznostól és ezt a bár ragyogó, de fölösleges dísz-
től jól meg kell különböztetni és — elkülöníteni. Natura 
paucis contenta ! 

Végezetül még valamit, azt a valamit, a mit e fel-
szólalás czime — szintén megígért . 8 ez a valami, m. t. 
olvasó közönség, nem egyéb, mint a mi országos katholi-
kus tan- és nevelésügyünknek éppen katholikus részről 
való országos elhagyatottsága. 

Bocsánat e szóért. Megkel l magyaráznom. Magyar-
országban 1848-ig mindenki felfogása szerint a kath. 
vallás államvallás vala: tehát a katholikus iskolák kath. 
jellegével az állam magát azonosította. A magyar állam-
nak az államvallás rendszerének idejében nem volt más 
iskolája mint a katholikus iskolák. Miután azonban ez az 
állapot megszűnt és megszületett a modern magyar állam 
s vele az egyenlően „bevett" vallások rendszere életbe 
lépett, a magyar államban, a protestáns államférfiak erős 
autonóm szellemének és a kath. államférfiak gyenge kath. 
érzésének eredménye gyanánt igen furcsa eljárás fejlődött 
ki az iskoláknak hova tartozása és befolyásolása tekin-
tetében. A protestáns iskolákat bár országos segélyek 
özöne által felemelte a magyar állam a nemzeti, tágabb 
értelemben vett állami kultur-intézetek sorába, befolyá-
solásuk tekintetében mégis semmit sem igényel a maga 
számára, hanem hagyja azokat autonóm hitfelekezeti veze-
tés alatt. A katholikus iskolákat ellenben, bár kimondta 
a „bevett" vallások tökéletes egyenlőségét, még sem adta 
át a katholikus autonóm befolyásolás és vezetés kezébe, 
hanem megtartotta a maga, most már törvénytelen hatal-
maskodásának a kezében, a maga kizárólagos, önkényes 
rendelkezése és intézkedése alatt, feledve azt, hogy a mai 
magyar állam többé nem a régi magyar kath. állam, a 
mely a kath. iskolák kath. jellegeért szolidáris kezességet 
vállalt, hanem egy egészen modern, indifferens, államval-
lástalan állam, a mely állami czélul többé nem tar t ja a 
kath. jellegnek és szellemnek érvényesülését a vezetése 
alatt álló s kath. alapítványokból fentartott iskolákban, 
hanem felhasználja azokat vallásilag indifferens, a kath. 
vallás elveivel és szellemével többé nem azonos, u. n. 
állami, szoros értelemben vett állami, hitvallástalan kulturá-
lis czéljaira, kiméivé a kath. jellegből annyit, a mennyi-
nek megkímélése okvetetlenül szükséges arra, hogy a 
katholikus öntudat fel ne ébredjen s 10 millió katholikus 
önérzete fel ne lázadjon az egyenlőtlen mértékkel mérő 
államkormányzás ellen. Igy, ebben a szellemben, ebben 
az irányban kezdődött, fejlődött s folytatódik s fog foly-
tatódni még Isten tudja meddig, a mi katb. alapítású 
iskoláink dekatholizácziója és modern értelmű, hitvallás 
tekintetében indifferens elállamositása. Kezdték az egye-
temen 1848-ban, folytatják a közjogi kiegyezés óta a 
középiskolákon, a ^nelyekbe épp most mindenféle vallások 
ex offo való tanítását akarták legújabban beparancsolni, 
berendelni, s folytatnák, ha bftna az ország pénzzel, az 
elemi katholikus iskolák „elközösitésé"-nek folytatásával. 
Mondom, hogy az ország dekatholizácziójából mindig 
csak annyit hajtanak végre, annyit próbálnak meg, a 
mennyi a katholikusokat még nem riasztja fel, még nem 
képes fellázítani. 

Most már visszatérek oda, a honnan kiindultam s 

azt kérdezem : nem méltán kath. részről való országos 
elhagyatottságnak bélyegzeudő-e az az állapot, a melyben 
kath. iskoláink katholikus jellegének és szellemének a 
sorsa senyved ? Micsoda országos, hatalmas tényező védte 
meg Pázmány és Mária Terézia katholikus tudomány-
egyetemét az elállamositás, a dekatholizáczió esélyeitől és 
szomorú következményeitől ? Talán az apostoli patroná-
tus ? Hisz az szentesitette a 48-iki törvényt s tar t ja maga 
mellett sorban a kultuszminisztereket, kik az egyetem 
dekatholizácziója mellett kardoskodnak az életben és a 
törvényhozás előtt, mikor itt egy-egy püspök vagy mág-
nás az egyetem katholikus alapítását emlegeti. Hát ugyan 
miféle országos katholikus védelemben részesült az isko-
lák elközösitésének hűhós korszakában a katholikus isko-
lák katholikus jellege, katholikus jövőjének biztonsága ? 
Országosban, mondom, mert hiszen némely plébános, né-
mely püspök, némely katholikus testület óriási erőt fejtett 
ki egy-egy iskola megmentésében. De hát nem erről van 
itt most a szó, hanem arról, hogy a katholikus elemi 
iskolák kath. jellegének országos megtámadtatása idején 
— miféle országos katholikus fellépés védelmezte az or-
szágos katholikus tanügy jogait és érdekeit ? Ugy-e sem-
mi ? Es most, mikor bejárta az országot annak a hire, 
hogy kultuszminiszteri rendelet katholikus középiskoláin-
kat kötelezni akar ja arra, hogy keblükben a különféle 
hitvallások tanainak tanításában helyiség engedése által 
részt vegyenek és közreműködjenek : vájjon ezt az orszá-
gos katholikusellenes támadást miféle országos katholikus 
tényező utasította vissza ? Talán a kath. hit apostoli 
patrónusa? Hiszen a rendelkező miniszter az ő minisz-
tere ! Persze, hogy most, mintán a sz. Benedek-rend nagy-
nevű főnöke föllépett a királynál, ő felsége bizonyosan 
meg fog tenni mindent az ujabb sérelem elsimítására. De 
mit fog tenni a király akkor, ha nem miniszteri rendele-
tet fog kelleni neki elsimítani, hanem esetleg ugyanabban 
a tárgyban egy megszavazott tjavaslatot fog kelleni sanc-
tionálni ? Hol fog akkor maga az apostoli király is háta 
mögött egy impozáns országos katholikus megnyilatkozást 
észrevehetni, érezhetni, mely őt arra bátorítsa, hogy vétó-
jógával •— bátran éljen ? 

Szóval, azt akarom mondani, hogy számos, katholi-
kus jogainkra szavazó országos képviselő megválasztásán 
kivül vagy egy évenkint tartandó egyetemes országos 
katholikus nagygyűlést kell meghonosítani, vagy legalább 
is egy országos, katholikus autonóm-iskolai kongresszust 
és bizottságot kell állandósítani, egyfelől, — másfelől 
pedig egy autonóm katholikus tudomány-egyetem felállí-
tásáról a legkomolyabban kell gondolkodni, ha azt akar-
juk, hogy katholikus államférfiú legyen mindaz az állam-
férfiú, a kinek a neve katholikus. Ébredjünk tespedésünk-
ből, álmainkból ! Vegye a kath. egyház, vegye 10 millió 
katholikus az ő iskoláit saját kezelésébe át s neveljen az 
országnak honmentő nemzedéket, mert erre a modern 
állam nem képes ! 

És ezzel bezárom az 1891-iki I. félévi (99-ik) folya-
mot, szivem mélyéből fakadó forró érzelemmel mondva 
hálás köszönetet a számos dolgozótársaim valamint az 
egész m. t. olvasó-közönség részéről tapasztalt szives és 
kegyes támogatásért. *** 

52* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Róma. A pápaság s a keleti n. e. egyház. IY. — 
Nem szenved kétséget, hogy a dogma-egység szük-

séges az egyházak egyesítésére, de nem elégséges, sőt, 
jobban mondva sokáig nem is állhatna fönn az egységes 
hierarkhia nélkül, amelynek szükségképpeni föltétele az 
egységes fő, aki vezeti a hit egyforma tanitását és az 
egyház rendes kormányzását. 

Ezt vallotta maga a keleti egyház, mindaddig, mig 
az ismeretes okok, vagy inkább személyek a szakadást 
erőszakkal előidézték. 

A keleti egyház ugyanis kezdettől fogva a pápát 
ismerte el az egész egyház fejének és a pápák tanitását 
vette irányadónak. 

Igy a II. nicaeai zsinat atyái I. Adorján pápa dog-
matikus levelét a sz. képekről legilletékesebb hitszabály-
nak ismerték el. és pedig nem fölülvizsgáló jóváhagyás-
képpen, hanem mint az egyház legfőbb tekintélyének 
felebbezhetetlen határozatát, miről bizonyságot tesz ama 
körülmény, hogy a Tarasus által a keletiekhez s ezek 
által amahhoz intézett leveleket csak annyiban ismerték 
el ugyanők az igaz hittel megegyezőknek, amennyiben 
egyszersmind megegyezők valáuak Adorján döntvényével. 

A keleti egyház továbbá elejétől fogva elismerte, 
hogy a pápa hozzájárulása nélkül a zsinatoknak nincs 
tekintélyük, határozataiknak nincs joghatályuk. Az ellen-
kező vélemény elnémitására a nicaeai II. zsinat atyái 
semmisnek nyilvániták a Leo byzanczi császár alatt tar-
tott synodust, azon oknál fogva, mivel a római pápa 
ahhoz hozzá nem járult . Ugyanez következik ama tény-
ből, hogy Nicephor és Theodor Studites, a nicaeai II. 
zsinat védői, a pápa tekintélyére hivatkoztak az Ikono-
klastesek gyűlései ellenében. 

A pápa eme legfőbb tekintélye egyébiránt legvilá-
gosabban és leghatározottabban nyilvánul a Keleten tar-
tott hat egyetemes zsinatból, melyek a nicaeai II. zsinatot 
megelőzték. 

Az I. nicaeai zsinat Szilveszter pápa tekintélyére 
támaszkodott, ki küldöttei által képviseltette magát ott, 
hasonlóképpen utódaira is, hogy segélyükkel s tekinté-
lyükkel a hit épsége biztosan megóvassék Árián fondor-
latai s erőszakoskodásai ellen. 

Az első konstantinápolyi zsinat egyetemes zsinattá 
lett és pedig nem azért, mert egyedül a keletiek vettek 
benne részt, hanem egyedül amaz okból, mert Damáz 
pápa ahhoz hozzájárult, akitől határozataik megerősitését 
a zsinat atyái nagyszerű levélben kérték, kijelentvén, 
hogy a zsinatra a pápa hivta őket egybe, mint saját 
tagjait ama testnek, melynek ő, a pápa, képezi a fejét. 

Az ephezusi zsinat nem tett egyebet, mint követte 
a Czelesztin pápa által előirt szabályokat annyira, hogy e 
zsinatnak atyái határozottan kinyilvánítják, hogy ki kel-
lett mondaniok a nesztoriánusok kárhoztatását, kötelesvek 
lévén erre a ssent kánonok és Czelesztin pápa levelei által. 

A khalcedoni zsinat atyái Nagy Leo pápához inté-
zett levelükben azt mondják ennek, hogy ő vezérelte őket 
mint a fej vezeti a tagokat; és kérik ők, tisztelje meg 
hozzájárulásával határozatukat ; és hozzáteszik, hogy, amint 

ők beleegyezésüket adták a pápa határozataihoz, azonkép-
pen ő is koronázza meg müvüket, megtisztelvén ezzel fiait. 

Az V. zsinat, mely oly mozgalmas vala a két párt 
véleményeltérése folytán, csak az által nyerte az egyete-
mes zsinat tekintélyét, hogy Vigilius pápa s utódai meg-
erősítették határozatait. 

A VI. zsinat Agathon pápa dogmatikus levelét e 
szavakkal fogadta : Péter szólt Agatlion szájával ; amint 
a khalcedoni zsinat atyái is kijelenték, hogy Leo által 
Péter szólalt meg. Es ugyancsak a VI. zsinat atyái Aga-
thon pápához intézett válaszukban igy szólnak: te reád, 
mint az egyetemes egyház első székének püspökére, aki a 
hit szilárd sziklájára vagy helyesve, bizzuk annak a gond-
ját, hogy mit kelljen tenni; épp ugy fölismertük, hogy 
hitet valló leveleidet mintha csak az apostolok feje sugal-
latból irta volna. 

Ezek után kérdjük Kyriakos Dioméd tanárt és a 
KaiQoi iróját, vájjon találnak-e valahol hasonlót mondva 
az autokephalosoknak mondott konstantinápolyi, alexand-
riai, antiochiai vagy az orosz egyházakról ? Nem látják-e, 
hogy az egyetemes zsinatok fennen hirdetik sz. Péter 
utódjának primátusát az összes egyházak fölött és hogy 
ő benne lát ják Krisztus igaz vallásának tanítóját ? 

Az ellenfél, kinek nyilt megrögzöttségét itt bőveb-
ben nem emiitjük, általánosságokban mozog és két kü-
lönböző dolgot zavar össze, amidőn a pápa dogmatikus 
tévmentességét elnevezik impeccabilitas-nsik, mintha ugyanis 
a pápa nem vétkezhetnék. Azonban katholikus tan sze-
rint a pápáról nem lehet mondani, hogy nem vétkezhet-
nék, minthogy ő sincs kivéve az összes keresztények szá-
mára kiadott kötelező törvény alól, melynek értelmében 
tartozik gyónáshoz járulni s bűnbánatot tartani. Tévmen-
tessége pedig a hitágazatok tanításában szükségképpeni 
következménye primátusi jogának. 

Ugyanezt hirdetik a Keleten tartott zsinatok, ami-
dőn azt mondják, hogy Péter szólalt meg utódai szájával. 
Ugyanezt tanít ják a görög egyház atyái, amidőn félre-
érthetetlenül kinyilatkoztatják, hogy a zsinatoknak csak 
annyi értékük s határozataiknak csak annyi hatályuk van. 
amennyit annak a pápa hozzájárulása által ád. Ha a pápa 
jóváhagyhatna vagy kibocsáthatna oly határozatot vagy 
szabályt, mely eretnek tant hirdetne, akkor az egész egy-
ház eretnekségbe esnék ; ámde ha e fonákságot föltételez-
nők, akkor lehetetlen volna az egységes dogma, tekintve 
azt, hogy ez esetben nem léteznék többé megállapodott s 
biztos szabály a hitre nézve és hogy az egyház feje elá-
rulhatná a hitet, amidőn tanelvi tévelybe esnék. Egyéb-
iránt amikor a kath. egyház azt tanitja, hogy a pápa 
tévmentes, ezt nem lehet érteni a dogma tanítására, vagyis 
a zsinatok s atyák kifejezése szerint, a keresztény dogmák 
ünnepélyes konfessziójára definicziók utján. 

Ellenfeleinknek egy másik tévedése az, hogy a kath. 
püspöki kart s papságot vak nyájnak tüntetik föl, mely 
hallgatag követné a pápa minden szeszélyét, ha ennek 
eszébe jutna uj dogmákat gyártani. Tudniok kellene, hogy 
a kath. hittudomány egyik elemi tétele, hogy meghatáro-
zandó uj hitczikkelyek nincsenek, hanem csak azok vau-
nak definiálva, amelyekben mindig hittek az egyházban. 
Ebben Róma ugyanazon módszert alkalmazza, melyet a 
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Keleten ta r to t t hét egyetemes zsinat követett , vagyis, 
hogy valamely hi tágazat defiinicziójának megejtéséhez két 
kérdést állit föl előzetesen: 1. vájjon az abban való hit 
meg volt-e mind ig ; és 2. mily értelemben vette ezt e 
szakadatlan h i t ? Ebből képződik a dogmatikus definiczio, 
amely a meghatározot t hi tágazat formulája. 

Fö lkér jük tehát Kyriakos Dioméd urat, ne tegye ki 
magát annak, hogy kinevessék a katholikusok s maguk 
a görögök is, amidőn oly szembeszökő tudat lansággal szól 
kath. dolgokról. Mint az athéni egyetem hi t tanárának 
ismernie kellene a kath. theologiát, és pedig nem prot. 
könyvekből, hanem a zsinatok s pápai bullák hiteles 
forrásaiból, amint azokat a ka th . hit tudósok értelmezik. 

Ha Kyriakos D. az E&vlxï] czimü lapban és a Kcclqol 

irója igy cselekedtek volna, amint ugyanazon görög egy-
házból, melynek nevében ők szólani akarnának, két neves 
író, Ranieris és Kalligct teszik vala, akkor könnyedén 
fölismerték volna, hogy a hit a Szentléleknek az Atyától 
való származásában szükségképpen maga után vonja a 
hitet, hogy a Szentlélek a Fiútól is származik, minthogy 
mindazt, amivel az Atya bir, Fiának adta, kivéve az 
Atyaságot ; hasonlóképpen rá jöt tek volna arra, hogy a 
hit, mely szerint Mária Isten anyja, minden bűntől ment, 
fölötte áll a keruboknak s szeráfoknak, amint ezt a görög 
egyház is hirdeti hymnusaiban, maga után vonja azt, 
hogy Isten anyja soha sem volt alávetve a bün szolga-
ságának és hogy következésképpen ezen előjogánál fogva 
az eredeti bűn árnyéka nélkül fogan ta to t t ; hasonlóképpen, 
ha a görög egyház imádkozik a holtak nyugalmáért , kell 
lenni a megengesztelés egy helyének a megholt igazak 
lelkei számára, kik földi életükben hibáikért nem engesz-
telték ki a megbántot t isteni igazságot ; mert hiábavaló 
volna az ima, ha e lelkek csak a pokolban lehetnének 
vagy az égben ; épp ugy a sz. mise-áldozatot be lehet 
mutatni a különböző szertartások szerint kovászos vagy 
kovásztalan kenyérrel, mivel a szentségekben a lényegest 
kell tekinteni s nem a mellékest, itt pedig a lényeges az, 
hogy gabonából való kenyér alkalmaztassák, mellékes az, 
hogy e kenyér kovászos legyen. 

Végül, hogy a kérdést a valódi igazhitüség és a 
tekintély elve tekintetében kimeritsük, azt kérdezzük, mi 
jogon teheti azt a keleti egyház, mely magának követeli 
az igazhitüség előjogát, hogy eretnekséggel vádolja a 
kath. egyházat, mely az egész világon el van terjedve ? 
Vájjon van-e rá példa a kereszténységben, hogy valamely 
párt eretneknek vagy eltévelyedettnek nyilvánít tatott 
volna az egyház ünnepélyes Ítélete né lkül? Hol s mikor 
volt az egyetemes zsinat, mely eretneknek kárhoztat ta 
volna a kath. egyházat? Ellenben a római egyház két 
zsinatot hivott össze, a lyon-it és a firenze-it (florencit) 
ama nehézségek megvizsgálására s elbírálására, melyeket 
a keleti egyház a nyugati egyház ellen emel t ; és e zsi-
natokon a római egyház synodusban meghatározta ama 
hitczikkelyeket, melyeket úgynevezett orthodoxok téve-
lyeknek minősítettek. 

Egy szóval a római egyház a keletiek irányában 
ugyanazon eljárást követte, melyet a Keleten ta r to t t hét 
egyetemes zsinat szükségesnek látott betartani a koruk-
ban emelt dogmatikai nagy kérdésekre nézve. Ha pedig 

az ú jkor i keletiek a lyoni s firenzei zsinatokról nem 
akarnak tudomást venni, az el járásukban a régi eretnekek 
magatar tásá t követik, aminőt ezek az első hét egyetemes 
zsinat irányában tanúsítottak. 

Mi következik ebből más, mint az, hogy amint a 
p á p a legfőbb tekintélye mellőztetik, minden alá van vetve 
a kétségnek és bizonytalanságnak. 

Es nem látják-e, hogy a hitegység, a dogma egy-
sége maga a pápa pr imátusa nélkül nem egyéb, mint 
álczája ama termékeny valóságnak, melylyelbirnia kel lene? 

Olaszország. XIII. Leo pápa levele a „hitfentartó 
egylethez," melynek czélja Olaszország iskoláiban a hit 
fentar tása : LEO P P . XIII . 

AD PERPETUAM REI MEMÓRIÁM. 

In hoc diuturno crudelique bello quo conflictatur 
Ecclesia nulla f raus est, nulla ars nocendi qua non utan-
tur religionis hostes, ut omne in Italia rest inguant catho-
licae veritatis lumen et cuncta fidei germina stirpitus ex 
animis i talorum divellant. Hanc tueri fidem quacumque 
valemus ratione et ope ad onus pertinet Apostolici mi-
nisteri i Nostri , idque impensius curare Nos oportet in 
iuvenili aetate quae maxime pate t inimicorum insidiis. 
Nul lum propterea quod praesto sit auxilium negligendum 
est Nobis in hac par te exequenda ministerii Nostr i ; imo 
excitanda esse censemus et infiammanda eorum studia 
quorum zelus et actuosa industria aliquas praebeat oppor-
tunitates, quo cautius defensa sit iuvenum fides in tantum 
vocata discrimen. Atque eiusmodi quidem opportunitates 
praebere Nobis pia consociatio visa est, cuius constitutio 
décréta fui t in Catholico i talorum conventu, qui superiore 
anno celebratus est Laude Pompeia.*) Nobilem finem quo 
haec consociatio spectat cum munus ab ea susceptum 
declarat, tum indita appellatio quae est „Opus pro fidei 
conservatione in Italiae scliolisoperis huius praestantia 
et utilitas, quam Nobis commendaverat multo cum orna-
mento laudis Venerabilis F ra te r Iacobus Maria Episcopus 
Brixiensis, magis, magisque Nobis probata fui t inspecta 
scriptione typis vulgata qua tota rei gerendae ratio, ope-
ris directio, perfunctio munerum et praesidia quibus sus-
tentari possit, accurate explicantur. 

Hoc opus itaque salutare iuvenibus, qui scientiarum 
et l i t te rarum studiis vacant, agnoscimus, perquam acco-
modum temporum necessitati, et ad integritatem fidei in 
I tal ia tuendam scienter comparatum. — Quare illud plu-
r imam mereri laudem censemus, ac dignum esse cui nomen 
dent et opem operamque conférant omnes quibus cordi 
est religio et fides, ac recta succrescentis in Italiae sobolis 
institutio. Supplices demum preces adhibemus Deo ut 
conditores et socios operis huius propitius et aequus re-
spiciat, eique benedicens prospéra det incrementa ad ani-
marum salutem et decus Ecclesiae. 

Datum Romae apud S. Pe t rum sub annulo Piscatoris 
die XXV Maii anno MDCCCXCI. Pontificatus Nostri 
decimo quarto. 

LEO P P . XIII. 

A. m. Lodi. T. i. a Lodiban tartott olasz katholikus kon-
gresszus alapította ezt az egyletet. A szerk. 
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A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Âz alföldi magyar paraszt-socializmus néprétege a 
maga legnjabb tetteinek a kivilágításában. 
Ilyet még a világ alig látott. A dúsgazdag magyar 

alföld hires búzatermő vidékén tört ki az, a mi másutt a 
bánya- és gyári munkások rabszolga telepein szokott meg-
jelenni: a modern, istentelen, önző politika keserű gyü-
mölcsei által keltett elkeseredés véres lázadása. 

Mikor néhány év előtt Apponyi Albert gróf arra 
figyelmeztette Magyarország állampolitikájának bölcseit, 
hogy az államgépezet kerekeinek tengelyére jó volna 
talán egy kis „sociális olaj "-at csepegtetni, a zsidó-
szabadkőmüves-protestáns státus-bölcseség el kezdett vadul 
kiabálni : ahá, a gróf ur, a jezsuiták tanitványa, agrárius 
politikát akar Magyarországban inaugurálni, holott Ma-
gyarországban se agrárius, se sociális kérdés nincs. A jó 
szabadelvű urak bölcsesége t. i. addig terjedt, a meddig 
az orruk ; azt gondolták, hogy ha Budapesten féken 
tart ják a munkás urak vezetőit, hát akkor Magyarország 
mentve marad a sztrájkoktól és az uri erszényekre avval 
járó egyéb kalamitásoktól. De ime, rettenetesen csalódá-
nak. Csalódának mint az álmokat álmodók, a kik akkor 
látják" csak, hogy álmodának, mikor a valóság nyakon 
ragadja őket és felébreszti. Ha azt kérdezed, ki csinálta 
az egész ribilliót, könnyű a felelet. Cherchez le ju i f ! Es 
egy kicsit a magunk keleti indolencziája, mely a bajok 
gyökeréig lehatni csak akkor kezd kapaszkodni, mikor 
már fojtogatnak a bajok. A többnyire zsidók által irt 
népies zsurnalisztika, mely az alföldi munkás-népet nem 
csak megközelítette, de a mint már látszik, hatalmába is 
kerítette, tele beszélte napról-napra a nép fejét avval, 
hogy mennyire átkozott ellenségei neki azok a felsőbb 
osztályok, melyek természetesen magok is igazán semmit 
sem tettek arra, hogy a népet félre vezetni ne lehessen. 

És igy most Magyarország színhelye a sociálizmus 
oly nemének, a melynek néhány év előtt csupán a szintén 
agrárius, földmivelő Olaszország területén valánk tanúi ; 
a dúsgazdag magyar alföldön kitört a pauperizmus, a 
szegénység lázadása a jólét és gazdagság ellen. Oly jelen-
ség ez valóban, a mely előtt a liberalizmus szeme-szája 
eláll, mert ő, az ő struczpolitikájával sztrájkokat és véres 
összeütközéseket csak ott várt, a hol bányák és gyárak 
vannak. Azért most keresve-keresik a teendők sorozatát, 
és azzal mentegetik tudatlanságukat, hogy hiszen praece-
dens eseteket se Belgium, se Anglia, se Német- vagy 
Francziaország nem szolgáltatnak, tehát nekik kész tanul-
ság nélkül kell kényelemhez szokott fejőket törni azon, 
hogy hát mit is kell itt tenni, hogy aliquid dixisse et 
fecisse videantur, a kik tulajdonképpeni okai a bajnak. 

Csekély véleményünk szerint az első lépés — ismerni 
azt a néposztályt, mely az alföld paraszt-szocializmusának 
orgiáit csinálja. Az „Egyetér tés iben épp most jelent meg 
egy tárczaczikk, mely az alföldi magyar parasztnépet 
ismerteti. Három osztályt különböztet meg benne. Az 
első osztályba sorozza az u. n. paraszt földesurakat, az 
alföldi vármegyék paraszt virilistáit. Ezek, mint a tőke 
emberei nem lázongók. Uraknak czimeztetik magukat és 

a régi szerény „gazda" nevet fölcserélték a nagyhangzásu 
„földbirtokos" névvel. A politikában opportunisták s az 
ügyesebbel szoktak tartani. — Következik a második osztály. 
Ez is a birtokosok, a régi kisebb telkes gazdák osztálya. 
Jó módjuk megelégedetté és rátartókká teszi őket. De 
nem számítják magukat az uri osztályhoz. Derék, becsü-
letes, munkás-osztály és a politikában Magyarország 
függetlenségének hivei. Végre jön a harmadik osztály, a 
magyar alföld paraszt-socializmusának az osztálya. De 
halljuk az „Egyetértés" emberének leírását. Sok pilulát 
kap itt a népnevelő és lelkészkedő papság is. Hall-
juk csak ! 

„A liázbirtokos zsellérek — kik közül némelyek cse-
kélyebb földbirtokkal is bírnak — és a vagyontalan nap-
számosok osztálya, erkölcseiben, szokásaiban, hajlamaiban 
és felfogásában jobbára megegyezik ; annyira, hogy bátran 
lehet róluk együttesen szólni, de a közöttük fennálló 
rangkülönbség nem csekély. Nem tréfából állítjuk föl ezt 
a válaszfalat, a két alsó osztály között tényleg fennáll az. 
A megkülönböztetésnek nem annyira társadalmi, mint 
inkább közéleti a jelentősége. A napszámosok adómentes-
ségének behozatala óta ugyanis ez a legalsó néposztály 
egész 1887-ig még községi adót sem fizetvén, semmiféle 
szavazati jogot nem gyakorol t ; ellenben a házbirtokos, 
mint adófizető polgár, választó és választható s nemcsak 
községi képviselővé, hanem elöljáróvá is lehet. Csak a ki 
népünket ismeri, az tudja mérlegelni az óriási különbséget 
a rangban, mely ez okon az adófizető polgárt a nem 
választó plebs fölé helyezé. A fekvő birtoknak tulajdonított 
ezen nagy becs annyira emeli a birtokos önérzetét, hogy 
az angol polgár sem hangoztatja nagyobb büszkeséggel 
az ismeretes mondást : „az én házam az én váram", mint 
a milyen kevély öntudatossággal kivágja alkalomadtán az 
alföldi házas zsellér, hogy: „a kakas is ur a maga szemét-
dombján." 

Eltekintve ezen rangbéli különbségtől, a házas-
zsellérek, ismétlem, egészen egyvivásu emberek a vagyon-
talan napszámosokkal. Eletföltételeik egyformák ; két kézi 
munkájukkal keresik kenyerüket. Egyek a vágyakban, 
egyek a panaszokban. 

Az „urakat" engesztelhetetlenül gyűlölik. Ez szomorú, 
de az ujabb korszak megtette. A tisztviselőkben nem 
látnak mást, mint a nép zsírján élődő elnyomókat. A 
nagybirtokosokat, az alföldi rengeteg uradalmak tulaj-
donosait pedig ugy tekintik, mint jogtalan uzurpátorokat, 
kik a népet illető földbirtokra erőszakkal „ráfeküdtek". 
S állhatatosan hiszik és annak a reménységnek emlőin 
rágódnak, hogy jönni fog egy jobb kor, midőn az elrabolt 
birtokokat „felosztják a szegénység között". 

A mi munkásságukat illeti, igaz, hogy nyáron a 
hihetetlenséggel határos emberfölötti munkát végeznek a 
mezőn ; de aztán a hosszú téli hónapok alatt — ha csak 
kubikmunka nem akad — átadják magukat az édes semmit-
tevés kéjeinek. Házi ipari foglalkozásról ideájuk sincs ; s 
nehéz munkához szokott kérges kezük nem is örömest 
babrálna holmi apró-cseprő házi ipari czikkekkel. Ekkor 
tehát folyik a kaszinózás a kovácsmühelyben, meg a 
pálinkadepóban ; hol nagy hévvel és komolysággal letár-
gyalják az ország és a falu minden ügyét-baját. S mivel 
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a nehéz munka napjaiban megszokják a bő táplálkozást 
és a — szeszes i talokat: a téli szieszta alatt is meg-
kívánják azokat. S ha nem telik rá ; kész az elégedetlenség 
és zúgolódás. Igy nő bennük nagyra az anarkhikus hajlam 
és a társadalmi forradalomra való fogékonyság. 

A mi kulturális fejlettségüket és értelmi képes-
ségüket illeti, az elemi iskolai ismeretekben többnyire 
jártasak, s meg kell adni, hogy nagy adagu természetes 
eszük segélyével jól tudják értékesíteni azt a csekély 
„tudományt", a mit a falusi magiszterek mogyorópálczája 
beléjük vert. Például — hogy többet ne emlitsek — nincs 
az a diplomás mérnök, ki a leggirbegurbább kubik-
gödörnek köbtartalmát pontosabban ki tudná számítani, 
mint a hogy azt a kubikosok egyik-másik „gödör-gazdá"-ja 
az utolsó köblábig fejből „kiveti". 

Nagy előszeretettel, mondhatni mohósággal kapnak a 
szellemi élvezetek után. Olvasmányukat többé nem a lőcsei 
kalendáriom, hanem a ponyvairodalom Tatár Téterein 
kivül a képes újságok teszik. Érdekes és egyúttal jellemző, 
hogy foglalkoznak a törvénykönyvek forgatásával is. 
Ismerek községet, hol egyik-másik népvezér házánál a 
biblia mellett a törvénytár egy-egy füzete is föltalálható ; 
s a „népkör" könyvtárának jelentékeny része törvény-
könyv, mely kapós olvasmány. Képzelni lehet azonban, 
hogy mi mindent olvasnak ki a törvényekből, melyeknek 
kacskaringós nyelvén, értelmetlen mondatain és bonyolult 
szövevényei között gyakran azok sem tudnak eligazodni, 
a kik összetákolták. Pedig a mit egyszer makacs fejőkbe 
bevesznek, azt száz kovács se kalapálja ki onnét. 

Maguk is mások szolgái lévén, gyermekeiket többnyire 
cselédeknek adják. Mihelyt annyira fölcseperedik a poronty, 
be tudja parittyázni a szomszéd ablakát, és le tudja hozni a 
verébfészket a fa tetejéről, igyekeznek neki szolgálatot 
szerezni. Ennek szomorú következménye aztán, hogy a korán 
szárnyakra kelt if jak laza erkölcsüek lesznek. A fiuk már 
siheder korukban megszokják a korcsmát, és széltében 
éneklik: „nézz rózsám a szemembe." S talán ez magyarázza 
meg azt az ijesztő elsatnyulást, melyet a sorozó-bizott-
ságok évről-évre jobban konstatálnak. A cseléd-leányok 
sem jobbak a Deákné-vásznánál. A papi áldást nem tartják 
éppen mulhatlauul szükségesnek a szerelemhez. Bizony-
bizony, ha divatban volna rózsaleánykoszorukat osztogatni 
a cselédek között, az alföldi tisztes elöljáróságok nagy 
zavarba jönnének. Erről a dologról különben az angyal-
csináló javasasszonyok Írhatnának statisztikát ; no meg 
elég sokszor a törvényszék is. 

A miket elbeszéltem, bizonyára nem teszik valami 
rokonszenvessé az alföldi nép alsó osztályait. De ha kí-
méletlen is ez a jellemzés, az az egy érdeme megvan, 
hogy az utolsó betűig színigazság. 

Az egyes néposztályok ezen individuális tulajdon-
donságain kivül vannak az alföldi nép lényében általános 
vonások, melyek valamennyi osztályban közösek. 

Ilyen például a legyőzhetetlen előszeretet a föld-
birtok iránt. Ar napszámosnak és házbirtokosnak minden 
vágya pár hold földet szerezni ; s a kinek már meg-
adattak ezek a javak, fokozott hévvel törekszik birtokát 
szaporítani. Tőkéiket nem szeretik takarékpénztárakban 
vagy egyeseknél kamatoztatni ; értékpapírokba éppen nem 

helyezik ; legfeljebb helyi érdekű vasúti vagy pénzintézeti 
részvényeket vásárolnak ; de ezeket sem vagyonuk aránya 
szerint, hanem csak homeopathikus adagokban. Ellenben 
a földért semmi árt sem sokallanak s nem ritkaság, hogy 
300, sőt 600 forinttal is fizetik a földnek holdját ; a mi 
persze sohasem haj that ja be a megfelelő kamatot. Egyik 
szülőoka ez a mezőgazdák nyomasztó helyzetének. 

A kereskedőt olyan fél urnák nézik ; és nem sok a 
respektus iránta. A népből származó kereskedő ritkaság 
is az országban. Még ritkábban adják gyermekeiket mes-
terségre, mert az iparost általában kicsinylik, s a mezei 
munkát föléje helyezik az ipari munkának. 

A fényűzést — keleti véralkatuknak megfelelően — 
fölöttébb szeretik. De nem annyira ékszerekre, mint inkább 
az öltözetre és piperére adnak sokat. Talán nincs olyan 
szolgáló, a kinek turnürös, tunikás viganója ne legyen; 
s nagyon alpári legény már az, ki legalább ünnepnapon 
tisztességes posztóruhát nem ölt. Szertelenül fölkapták az 
uri passziókat. Czigarette meg ta j tékpipa dukál a legény-
nek ; alig van már paraszt ember, a ki billiárdozni, kug-
lizni, ferblizni nem tud; s akárhány kubikos 10 forintot 
is fel tesz egy blattra. 

Vallási tekintetben nem bigottok (!), a felekezetek 
egymás iránt türelmesek, s szép békességgel megférnek egy 
gyékényen (!), sőt — ha rangbéli akadály fent nem forog — 
habozás nélkül kötik meg a vegyes házasságokat is. A józan 
ész előtt több a becsület, mint a keresztlevél." (Sic.) 

Én nem akarok most itt a fölött vitatkozni, ilyen-e 
a mi magyar alföldünk alsó néposztálya, vagy nem ilyen, 
a milyennek az „Egyetértés" tárczaczikkirója lefestette; 
de egy helyet az idézett jellemrajzból szó nélkül nem 
hagyhatok itt, a katholikus hitélet magyar országos köz-
lönyében, a „Religió"-ban. Értem a szomorú jellemrajznak 
azt az utolsó vonását, a hol az mondatik, hogy az alföld 
alsó néposztálya könnyen kel és azért kel oly könnyen 
más vallásuakkal vegyesházasságra, mert nála a kereszt-
levél nem jár együtt a becsülettel. Nos, hát az csakugyan 
óriás nagy baj igazán, hogyha a keresztlevél, a mely 
különben bizonyítvány az Isten fiává való elfogadás nagy 
tényéről és útlevél a mennyországba való bebocsáttatás 
érdekében, ha, mondom, ez a levél nem föd — becsületet. 
Ámde, kérem szépen, ennek nem a keresztlevél ám az 
oka. És hogyha már ebben vagyunk, mondok én még 
mást is — a nép elzüllöttségén panaszkodó Írástudó urak-
nak. Hogy a keresztlevél a népnél sem födi már a be-
csületet, annak a mint nem oka maga a keresztlevél, ugy 
nem okai mindig és első sorban a keresztlevél kiszolgálta-
tói, a papok. Nem pártolunk semmi hanyagságot, semmi 
visszaélést ; de azt kérdezzük, ki tanitja a népet arra, 
hogy ne higyjen az Istenben és az ő parancsolataira, a 
melyek az igazi becsületességnek alapjai, ne adjon többé 
semmit? Igen, kik tanítják erre a népet? Éppen most 
fejezé be Francziaországban Taine, a ki bizony se nem 
ultramontán se nem klerikális, a Revue des Deux-Mon-
desban második czikkét a vallási kérdésről hazájában. O 
is konstatálja, hogy a franczia paraszt nép csaknem po-
gány és hogy a papság alig hathat reá. „II constate, 
mondja a „Moniteur de Rome",1) que le paysan est 

' !) 1891. jun. 12. 
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presque païen et que le clergé n'a aucune influence sur 
lui." Hanem Taine nem iiz azért gúnyt a keresztlevélből, 
hanem fáj lal ja az egészet — mint „nagy nemzeti csapást 
és veszedelmet." Foly ta t juk a „Moniteur de Rome"-mal 
és azt kérdezzük : ki emelte a válaszfalat a nép és a 
papság között ? . . . Évtizedek óta hirdetik neki a bóditó 
tanokat a függetlenségről , a lelkiismeret „szabadságáról," 
és hogy a pap — papoljon a templomban és maradjon 
a sekrestyében. És most, hogy a nép élete nem felel meg 
a keresztlevélnek, panaszkodnak és bántalmazzák a ke-
resztlevél szent je l legét! 

A ki szelet vet, az vihart arat, és a konkolyhintők 
ne vár ják azt, hogy tiszta búzát teremjen a nép lelke. 

No de a ba j már elmérgesedett levén nálunk is, a 
mentésre kell gondolni mindenkinek. Az utolsó órában, 
mielőtt a vérengző socziális mozgalom az egész országban 
elharapóznék, óva intünk minden társadalmi tényezőt az 
Istentől való elrugaszkodás folytatásától. I t t , a mint a 
kath. anyaszentegyház feje, XIII . Leo pápa a munkásnép 
sorsáról szóló legújabb tanitásában is hirdeti, első sorban 
csakis a vallásosság ápolása segithet. Földmivelő alföldi 
népünk alsó osztályának helyzetének és erkölcseinek fen-
tebb közlött szomorú jel lemrajzában megtalál ja az értel-
mes ember az utalást arra nézve is, hogy mi itt a teendő. 
Szeretni, becsülni kell ezt a népet és gondoskodni kell 
erkölcsi és anyagi jólétéről. Az ország sorsát intéző értel-
messég, a munkaadó osztály, legyen igazságos és méltá-
nyos a nép iránt s gondoskodjék, hogy a szegény nap-
számos népnek ne csak az aratás forró napjaiban legyen 
keresete, hanem hogy az télen át is hasznos munkával 
elfoglalva l e g y e n . A r á n y o s egyensúlyt kell behozni a 
nép téli és nyári keresetébe és folytonossá kell tenni 
életében a munkát és foglalkozást. Mindenek fölött pedig 
hadd lássa a nép, hogy ebben az országban isteni félelem, 
ősi erkölcsösség és szakadatlan munkásság, jólétre törekvő 
ernyedetlen foglalkozás és fáradozás nélkül nem boldo-
gulhat senki. Ez a baj egyedüli gyógyszere, ez az ország 
társadalmi békéjének nélkülözhetetlen föltétele. 

Igazi népnevelés, a mely a sirig kiséri a mi jó 
népünket , hozhat csak szebb napokat erre a megviselt 
és oly sok baj, annyi veszedelem által fenyegetett szép 
országra ! = 

IRODALOM. 
Nyilatkozat. Kötelességemnek tar tom a ft. papság 

becses tudomására hozni a következőket : Kegyelmes fő-
pásztoromtól a szentírás II . kiadásának egyik átnézőjévé 
neveztetvén ki, s minthogy a munka körülbelül két évet 
vesz igénybe, kénytelen vagyok az általam oly szeretettel 
és lelkesedéssel tervezett „Egr i egyházmegyei papok az 
irodalmi téren" s „Ujabb magyar egyházi irók csarnoka" 

') A rossz sajtó hatásai ellen pedig mily hatalmas védőszer 
volna például, ha mennél sűrűbben keletkeztek volna régen u. n. 
kath. gazda-körök és paraszt olvasó-körök. Halhatatlanná teszi 
nevét az a lelkipásztor, a ki hivei számára ilyen köröket szervez 
és alapit. A szerk. 

más jó része készen álló müvek kiadásáról lemondani. Az 
ügy azonban nem szenved e miatt, mert mindkét tervezett 
vállalatomat s a hozzám beküldött s hálás köszönettel 
fogadot t életrajzi adatokat jó kézbe tet tem át. Koncz 
Ákos egri hit tanár méltányos feltételek mellett vállalko-
zott az említett müvek kiadására annyival is inkább, 
mivel ő is már hosszabb idő óta gyűjt i hasonló munkához 
az adatokat . Szeretettel ajánlom e derék és munkás tár-
samat a ft. papság szives pártolásába. 

Eger , 1891. junius hó 28-án. JBabik József, 
tanitóképző tanár. 

Ertes i tés . A fentebbiekkel kapcsolatban van sze-
rencsém értesíteni a f t . papságot, hogy az „Egri egyház-
megyei papok az irodalmi téren" e munka már folyó év 
oktober havában meg fog jelenni. E mü magában fogja 
foglalni mindazon egyházi írókat, kik az egri egyház-
megye alapításától kezdve irodalmilag működtek egészen 
a jelen napig. 

A munka 15—20 ivre fog te r jedni ; árát még most 
nem jelezhetem, de jelentkezéseket már elfogadok, a pénz 
beküldését csak akkor kérve, ha a kötet megjelenik. 

Egyebekben magamat és szerény munkámat a ft . 
papság nagybecsű figyelmébe ajánlva, tisztelettel vagyok 

Egerben, 1891. junius hó 28-án. 
Koncz Ákos, 

középisk. oki. hittanár, 
központi hitelemző. 

V E G Y E S E K . 
*** A primási s z é k betöltésének kérdése körül a 

napi sajtó oly csúnya kotnyeleskedést folytatott már jó 
idő, mondhatni kezdet óta, az ő „legbiztosabb források-
ból" merítet t kombináczióival s az ő még biztosabb for-
rásokra visszavezethető „elejtései"-vel, hogy az egész 
kotnyeleskedésbez nem kellett már csak Ugrón Gábor 
esetlen interpellácziója. Evvel az interpelláczióval tudva-
levőleg gr. Csáky Albin kultuszminiszter a képviselőház 
mult szombati ülésében foglalkozott, visszaemelve ezt az 
egyházra és államra nézve egyaránt magasztos ügyet az 
államférfiúi tárgyalás színvonalára. Már előbb kellett 
volna ! Az ország közönsége most már világosan láthatja, 
hogy mit adhat a napisajtó kombináczióira. A kérdés oly 
nyilt mint kezdetben volt. Mi a legri tkábban szólunk az 
ily kérdésekhez, de akkor aztán annak meg van az alapja. 

— Tanári székből püspöki t rónra emelte a pader-
borni káptalan választása dr Simar Theophilt , a bonni 
egyetem nagynevű hit tanárát . 

— Magyarország egéről egy fényes csillag van le-
hulló félben. Dr Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek, 
a kinek súlyos betegeskedését régóta fájlalják Magyaror-
szág közügyeinek érdekei, tegnap este vett távirat szerint 
reménytelenül vívódik a halállal. Mult pénteken u j szél-
hűdés érte a különben is általános paralysisben szenvedő 
nagyszellemü főpapot, a mely tegnap délután félhatkor 
ismétlődött. Az orvosi tudomány tehetetlenül áll a nagy 
beteg ágya mellett. Egy fényes pályafutás bezáródásának 
sorsa Isten kezében van. Az ég angyalai lebegjék körül 
a nagyszellemü főpap utolsó pillanatait itt e földön ! 

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

Budapest. 1891. Budnyájxszky A. könyvnyomdájából . (Papr.övelde-utcza 8. sz.) 
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