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T A R T A L O M - J E G Y Z E K 
a „Religio" 1889. II. félévi folyamához. 

Vezéreszmék és tanulmányok. 

Világszemle. A szerk. 1, 2, 3. 
Biijcsi einlék. Winter A-tól. 1. 2. 
Sanctissimi D. N. Leonis d. p. PP . XIII. Allocutio h. in 

cons, die 30. Jun. , 3. 
A szenvedélyek s a társadalom aquinói sz. Tamás nyo-

mán. 3, 5, 6, 7, 8. 
Adat a társadalmi kérdés megoldásához. H. Gy.-tô\, 5. 
Jübredj hivő nép ! Költ. Kemenes-tői. 6. 
Küzdelem nélkül nincs győzelem. Csippék F.-től. 7, 8, 

9, 10, 11. 
Emin. ac R. D. Joannis Card. Simor epist. encycl. De 

vagis, peregrinis et ignotis presbyteris ad celebrandam 
Missam non admittendis. 11. 

f Bonnaz Sándor csanádi püspök. 12. 
Ante reges et praesides. Történelmi visszaemlékezések. 12. 
Főm. és f t . Simor J . bib Magyarország hg-primásának 

körlevele a népmissziókról és azok javára egy alapít-
ványról. 12. 

Közoktatásügyünk. 13, 14, 18. 
Egyházi beszed szent István első apostoli magyar király 

nemzeti nagv ünnepén, Budapesten, aug. 20-án. Ka-
tiszky Gy.-tól. 15, 16. 

Sanctissimi D. N. Leonis d. p. P P . XIII. ep. enc. D e 
patrocinio Sancti Josephi una cum Virginis Deiparae 
pro temporum difficultate implorando. 17. 

Veni Sancte Spir i tus! Az iskolai év kezdetén. A szerk. 19. 
Ipariskoláink és a vallásoktatás. Bodnár Gr.-tól. 20. 
Figyelmet kérek ! Megtart ja-e társadalmunk a krisztusi 

emberszeretetet? A szerk. 21, 22, 23. 
f Ebenhöch Ferencz győri kanonok. Hahnekamp Gy.-től. 21. 
A szabadkőművesség eredete. Kaltenecker M.-tói. 22, 24, 

25, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 46. 
Sacra Congregatio eppor. et regular, negotiia praeposita 

de Allocutione S. Pontif. habita die 30. Junii populo 
publicanda etc. 23. 

A szemináriumok jogi természetéről. Dr Mihályfi A-tól . 
24, 25, 26. 

Beszéd, melylyel. ft Lévay Imre elnök a budapesti Kath. 
Kört október 1-én megnyitotta. 27. 

A tanítói hivatás fenségeről. Főpásztori szózat, melylyel 
mélt. és ft . Bende Imre beszterczebányai püspök ur az 
egyházmegyei néptanitók ezidei rendes nagygyűlését 
megnyitotta. 27. 

Hallátok-e h í r é t . . . ? Költ. Gyürky Ö-től. 28. 
Kopásztori szózat főm. és ft . dr Haynald Lajos aranymi-

séje alkalmából. 29. 
A magyar kath. tanuló i f júság első nemzeti búcsújáró 

ünnepélye Bodajkon. P. Angelicus tói. 30. 
Hostia Jubiláris. Költ. Haynald L. bib. érsek aranyáldo-

zatának ünnepére. Rosty K.-tól. 31. 
Haynald Lajos biboros érsek, aranymisés áldozópap. 

Egy pillantás a nagy főpap viszontagságos életére. A 
szerk. 31. 

A garam-szent-benedeki monostor. Knaus N.-tól. 32, 33, 
35, 36, 38, 39, 40. 

Franczia katholikus munkások ezrei XIII. Leo pápa előtt 
a Vatikánban. A szerk. 34. 

Az anyakönyvek vezetéséről hazánkban. Dr Aschenbrier 
A.-tól. 35. 

Az anyakönyvek alakja és berendezése. Dr Aschenbrier 
A.-tól. 36. ' 

A budapesti Szent-Imre-Egylet rendes tagjaihoz nyílt levél. 
Dr Breznay B. egyesületi védnök-tagtól. 37. 

A bodajki ifjúsági zarándoklaton tar to t t szentbeszéd. Kál-
mán K.-tól. 37. 

Alakítsuk meg a középiskolai hit tanárok országos szövet-
kezetét ! Szózat Kálmán K.-tól. 41. 

Reminiscentiák Pest múlt jából : Az első kánoni vizsgálat 
Pesten. Az akatholikusok kísérletei, hogy Pesten meg 
telepedhessenek. Némethy L.-tól. 41. 

A budapesti Szent-Imre-Onképző-Egylet nevében gr. Zichy 
János elnök válasza a „Religio" szerk. nyilt levelére, 42. 

Pestváros maecenáskodása i f jú áldozárok iránt, Németliy 
L.-tól. 42. 

Mária-Terézia királynő 1751-ben Pesten. U. a. 42. 
Regnum Marianum. Felolvasás P. Angelicustól a buda-

pesti Szent-Imre-Egylet nov. 16-iki értekezletén. 42. 
43. 44, 49, 50. 

Néhány vonás a pesti főtemplom történetéből. Némethi/ 
L.-tól. 43, 44, 45, 46. 

Bruno szobra. Költ. Gyürky Ö-től. 45. 
Felhívás a „Religio" 49-ik, vagyis félszázados lapirodalmi 

jubileumát megelőző évfolyamára. 47. 
Czeczil-egylet Szatmáron. X-től. 47. 
A közvélemény gyártásáról Francziaországban Proudhon 

nyilatkozata. 48. 
A pálosok Nezsideren. Dr Hahnekamp S.-tól. 48, 49. 
Égető kérdéseink elseje —- a római kérdés. A szerk. 49. 
Nm. és ft. dr. Schlauch Lőrincz n.-váradi püspök ur 

beszéde a Szent-László-Társulat, XXXIII . rendes köz-
gyűlésén a rabszolgakereskedésről Afrikában. 49. 

Christus natus est nobis, venite adoremus ! Dr Kádár 
Ambrustól. 50. 

Az év végén. XIII . Leo pápa allocutiója a szent Colle-
giumhoz. 51. 

Katholikus testvéreink politikai vergődése Ausztriában. 51. 

A „Religio" Tárczája. 
Ez „nevetni való" nővér? Taxii L. után. 1. 
Töredék egy spanyol utas naplójából. Dr Csősz I.-től. 9, 
„ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18'. 
Üdvözlő iratok dr Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek 

úrhoz aranymiséje alkalmából a pápától, a királytól 
stb. 31. 

Bucsuzásom Magyarországtól. Urge Ignácztól. 46. 

Egyházi Tudósítások. 
Nekrológok. 

f Flóra xav. Ferencz váradi kanonok. 4. 
f Ebenhöch Ferencz győri kanonok. 5. 
f Bubla Károly eszterg. nagyprépost. 25. 
f Lengyel Miklós egri nagyprépost. 32. 
f Liptay László szepesi kanonok. 41. 
f Dr Apáthy István egyetemi jogtanár. 46. 



a) Belföld. 

Bars-Szent-Kereszf . Templom-építésről és szentelésröl 
Ó-Körmöcskén. 26. 

Beszterczebánya. Az irgalmas nénék egyházi műipar-
intézete pártolásának szükségességéről. 49. 

Budapest. A két császár találkozása Berlinben. 14. — 
Szent-István király napján. 15. — XIII . Leo pápa leg-
újabb encyklikája szűz Mária és sz. József tiszteletéről. 
16, 17, 18. — .4. római kérdés. 19. — Katholikus 
egyetem, papi congrua, katholikus autonomia Magyar-
országon. 20, 21, 22, 25, 29, 34. — Egy kis világ-
szemle. 32 — Az 1848. XX. t.-cz. 2. § ának értelme, 
vagyis : uralkodó vallás-e mégc a kath. vallás e §. után 
Magyarországban ? 34. — Halottak napján. -36. — E t 
haec meminisse juvabi t ! 37. —• Az egyház az Egye-
sült-Államokban. 38, 39. — A királyi magyar tud. | 
egyetemi közp. régi épület maradványainak lebontása j 
alkalmából visszaemlékezések és reflexiók. 40. — A 
képviselőházban az „idegenek karzatán." 42. — Az 
országházban a képviselőkkel egy színvonalon. 43. — 
A képviselőház budget-vitájának végén. 44. — Apponyi 
Albert gróf, Tisza Kálmán, a Kossuth-kultusz. 45, 46. 
— Cicero pro domo sua. 47. — Az országos Kossuth-
kultuszból országos Kossuth-láz lett. 48. — „A Religio 
mondta." 49. 

Budapest. A kath. tanulmányi alapból felállítandó inter-
nátus ügyében. 1. — A pápa elutazása Rómából. 2. — 
A római kérdés. 3. — A háború és a pápaság. 4. — 
A korrupczió 5. — A vasárnap megszentelése. 6. — 
Az 1888/9-iki tanévről szóló iskolai értesítők. 7. — 
Tanügyi reformok. 8. — Országos botrányok, y. — 
Nemzeti ünnep. 10. — A keleti kérdés és a vallás 11. 
— A kisdednevelési kiállítás. 12. — A király kisbéri 
nyilatkozatai a kath. papsághoz és a protestáns fele-
kezetekhez. 24. — Magyarország közoktatásügye. 50, 51. 

Budapest. A budapesti kath. papság espereskerületi őszi 
közgyűléséről. 30. 

Eger. Az érsek legújabb alapitványai. 11. — A missziók-
ról. 28. — A cist. r. főgymnasium irodalmi ünnepe. 44. 

Erdélyi egyházmegye. Haynald Lajos, mint erdélyi 
püspök. 31. 

Esztergom. Simor János bibornok hg-primás levele XIII . 
Leo pápához. 2. — XIII. Leo pápa köszönő levele az 
ország bib. hg-primásához a Giordano Bruno-féle szo-
borállítás ügyében küldött feliratára. 3. 

Esztergomi főmegye . Bajner Lajos szentbeszéde a garam-
szentbenedeki restaurált templom felszentelésének ün-
nepén. 27. — Haynald Lajos Esztergomban töltött 
életéről. 31. 

GyÖr. Helyreigazítás. 
Gyulaíebérvár. Az erdélyi püspök ur körlevele dr Hay-

nald Lajos bibornok-érsek aranymiséje alkalmából. 17. 
•— Az erdélyi róm. kath. status igazgató-tanácsának ez 
évi jelentéséből a bevezetés. 26. — Haynald-ünnep az ! 
erdélyi püspökség székkelyén. 33. 

Kalocsa. Örömünnep Asztrik ősi székhelyén. 31. 
Kassa. Főpásztori körlevél a kisdedóvásról. 18, 19. 
PéCS. Visszapillantás a pápai nuntius pécsi látogatására. 

2. ,— Cantate Domino canticum novum, vagyis a pécsi 
székesegyházi énekiskola épületének felszentelése. 35. 

Szatmár. Bérmaut. 1. — Reflexió a győri helyreigazí-
tásra. 30. 

Szombathelyi egyházmegye. Lelki szentgyakorlatok. 22. 
Vidékről. Vallástalan iskola. 5. — Las Casas. 51. 

b) Külföld. 

Afrika. A rabszolga-kérdéshez. 7. 
Amerika. Katholikus kongresszus az Egyesül t -Államok- | 

ban. 25. 
Augolország. Manning bibornok és az oktatás szabad-

sága. 13. 
BéCS. Az egyetemi rektor választása. 2. — Szent István | 

király itteni ünnepéről. 15. — Suesz tanár és rajxrát i 
képviselő nyilatkozata a vallásról. 22. 

Berlin. Az if jú német császár protestáns világmissziója. 43. 
BrÜSSZel. Keresztény socziál-politikai reform. 14. 
Bruxe l l e s . Nemzetközi konferenczia a rabszolgakeres-

kedés eltörlése ügyében. 44. 
Éjszak-Amerika. A lavali kath. egyetem ujabb kitünte-

tése. 8. — A kath. hierarchia megalapításának századik 
évfordulója az Egyesült-xxllamokban. 45. 

Francziaország, Egv kath. politikai párt alakításának 
tervéről. 38. — Az egyház programtnja a zsidó-kér-
déssel szemben. 48. 

Freiburg Svájcában. XIII. Leo és a freiburgi kath. 
egyetem. 29. 

Hazleton Éjszak-Amerikában. Amerikai dolgok a gali-
cziai és magyar ruthének között. 20. Ismét amerikai 
dolgok. 3. 

Köln. A németországi katholikusok XXXVI. nagygyűlésé-
ről Bochumban. 20. —• Windhorst üdvözlő beszéde a 
német katholikusok bochumi nagygyűlésén. 26. 

Kowno Samogicsiában. A katholikusok üldöztetése Orosz-
Lengyelországban. 21. 

London. Az anglikán államegyház s a katholika egyház 
Angolországban. 6. 

Luzern. Az afrikai rabszolgaság eltörlése ügyében tar-
tandó kongresszus elnapolása. 11. 

München. Egy adalék a protestáns türelmességhez. 3. — 
A bajor katholikusok nagygyűlése. 12. — A vallásügyi 
helyzet Bajorországban. 15. — Eszme forgácsok a bajor 
katholikusok nagygyűlése alkalmából. 22. — Felhívás 
3000 névaláírással a bajor kath. nagygyűlésre. 23. — A 
bajor katholikusok küzdelme hitök és egyházuk szabad-
ságáért. 39. 

Páris . A franczia katholikusok programmja az országos 
képviselőválasztások alkalmából. 2. — A katholikus 
köztevékenység a közeledő parlamenti választások 
alkalmából. 16. — A papság és a képviselőválasztások. 
26. — Dupanloup emlékezete és a liberalizmus. 30. 

^Francziaország a világ népeinek életében. 40. Val-
lásos újjászületés Francziaországban. 50. 

Róma. Róma XIII . Leo Jézus szentséges szivének napjá t 
ünneppé emeli ad ritum Duplicis primae classis. 3. — 
A keresztény Róma tiltakozása a betolakodott eretnek-
ség ellen. 5. — A legutóbbi merénylet a pápa és az 
egyház ellen. 9. — A kath. missziók statisztikája. 9. 

A szoczialista-kongresszusok. 10. -— Két európai 
probléma. 11. — A pápa esetleges távozása Rómából. 
13. — Az egyházpolitikai viszály elmérgesedése. 17. 
— Németország püspökeinek felirata a pápához és a 
pápa válasza. 23. — A hittérítő missziók eredménye. 
24. — XII I . Leo pápa beszéde a franczia kath. mun-
kások első zarándokcsoportjának ezreihez. 35. — El 
fog-e menni a pápa Rómából ? 38. — Boldoggá-avatás 
és audienczia sz. Péter templomában. 41. — Árpád-
házi szent Erzsébet tisztelete Rómában. 42. — A brit 
világbirodalom követségének tárgyalásai a pápaság-
gal. 48. 

Spanyolország. Második spanyol kath. kongresszus. 38. 

Katholikus Köztevékenység. 
(Tanügy.) 

Kimutatás a magyarországi lat. és gör. szert. róm. kath. 
tanítók segélyalapja- és árvaház-vagyonáról. 7. 

Az országos kath. tanítói segélyalap közp. bizottságának 
üléséről. 20. 

Elnöki beszéd, melylyel m. és ft . Markus Gy. praelatus 
az országos kath. tanítói segélyalap központi bizottsá-
gának ülését aug. 27-én megnyitotta. 23. 

Elnöki beszéd, melylyel nm. és ft. Lönllárt Ferencz erd. 
püspök ur az idei statusgyülést megnyitotta. 27. 

A sárosmegyei r. kath. népnevelők egvletének nagygyű-
léséről. 37. 

* 



A magyar kath. if júság szent Imre hg mennyei oltalma 
alatt Erdélyben. 44. 

A kath. autonómiáról felolvasás a budapesti Kath. Kör-
ben. 45. 

A kath. önkormányzás (autonomia) ügyében dr Poór 
Imre felolvasása a budapesti Kath. Körben. 47. 

A rabszolgakereskedésről Afrikában nm. és ft. dr Sch lauch 
L. váradi püspök ur beszéde a Sz.-László-Társulat XXIII . 

rendes közgyűlésén. 49. 

Kathol ikus Egyleti Élet. 
Elnöki beszéd, riielylvel Veszely Károly az erdélyi róm. 

kath. irod. társulat közgyűlését jul. 2-án megnyitotta. 4, 5. 
A Szent-István-Társulat tankönyveinek revisiója érdeké-

ben összehívott, országos tanitói értekezlet ülése aug. 
27. és 28-án. 18. 

A Szt.-I.-Társulat vál. ülése. 25, 26, 33, 34, 38, 42, 50. 
A budapesti Kath. Kör megnyitó ünnepéről. 26. 
Üdvözlő dal, a budapesti Kath. Kör megnyitása alkal-

mára. I r ta Gyürky Ödön titkár. 28. 
A Szent-Imre-Egy létről. 28, 33. 
A Szent-László-Társulat vál. ülése. 30, 43, 50. 
A budapesti Kath. Kör pápai áldásban részesült. 33. 
A Sz.-I.-T. tudományos és irod. osztályának gyűléséről. 41. 
A Szent-lstván-Társulat tud. és irod. osztályában a III . 

szakosztály értekezletének lefolyásáról jelentés. 42. 
A Szent-László-Társulat XXIII . közgyűléséről. 50. 

I rodalom. 

Le Céphas de St. Paul, par l 'abbé Bonnaud. 1. 
Dr Romanus, A mi dekatholizált egyetemünk. 2. kiad. 2. 
Mgr. Freppel, Az 1789-iki franczia forradalom századik 

évfordulója, ford, dr Csápori, 4. 
Fonyó P., Gyakorlati hitelemzések. 3. kiad. 5. 
Vallások története s összehasonlító vallástörténelem. Cs. 

F. 6. 
Szent Alajos, a tanuló ifjúság védszentje. Imakönyv, T. 
Jótevőt egy nagy eszmének ! Szózat Béke A.-tói. 14. 
Kereskényi Gy., Egyházi beszéd, szent István kir. napján, 

Bécsben. 19. 
Giesswein S., Budhismus és kereszténység. 20. 
Veridicus, Hol késik az autonomia ? 20. 
Heser-Brucker S. d., Vitae D. N. Jesu Christi Monoses-

saron evangelicum. 20. 
Appendix ad oificia votiva per annum. 20. 
Huguenin abbé, Du mouvement canonique en France. 22. 
Necrologium Sacerdotum Archi-Dioecesis Strigoniensis ab 

a. 1737. ad a. 1889. 22. 
A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi is-

kolájának jelentése. 25. 

Bvnyitay V. Monuuienta Vaticana Hungáriáé. Liber eon-
f'raternitatis Sancti Spiritus de Urbe. 26. 

Congrès scientifique international des catholiques tenu du 
8. au 13. Avril 1888. à Paris, két köt. 28. 

Emléklapok a budapesti szervita-konvent 200 éves fenn-
állásának örömünnepére. 29. 

Steinhauser - Nagy. A protestantizmus és következmé-
nyei. 29. 

Kőhalmi-KHmstein J „ Vázlatok Haynald L. bib. érsek 
életéből 1 8 1 6 - 1 8 8 9 . 32. 

Rosty K. J . t. Jézus szentséges szivének virágos ker t je 
hazánkban. Magyar szentek legendái. 32. 

Haynald L., Emlékbeszéd Boissier Péter, a magyar tud. 
Akadémia kül tagja fölött. 32 

Roskoványi A., Supplementa ad Collectiones Monumen-
torum et literaturae. 32. 

Bellaagh Al., Pázmány válogatott egyházi beszédei, be-
vezetéssel és szótárral. 33. 

Röder Fl. Bibliai föld- és országisme. 2. kiád. 34. 
Böhm J.,,_A rabszolgaság az ó korban. 34. 
Gyürky O., De Lassale János. 34. 
Bálik János felhívása az ujabb egyházi irók működésé-

nek összeállítása ügyében. 34. 
Dedek Cr. L., A karthauziak Magyarországban. 36. 
Aschenbrier A., A plébániai anyakönyvekről. 38. 
Hahnekamp S., A pálosok működése Magyarországon. 39. 
Fraknói V., Carvajal János bibornok magyarországi kö-

vetségei 1448—1461. 39. 
Dr Müller E., Katholikus erkölcstan. 3. köt. Ford. a vesz-

prémi növendékpapság Pázmányköre. 41. 
Dr Schmidt J., Elemi katekizmus magyarázata. Ford. az 

eszterg. növendékpapság magy. egyházirod. iskolája. 41. 
Dr Székely I. Az emberi nem régisége. 44. 
István bácsi Naptá ra 1890-re. 44. 
Kalocsay Gy. AI. Szentbeszédek a tanév minden vasár-

napjára . 44. 
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I. 

Az uj félév kezdetén vessünk egy pi l lantást 
vissza a lefolyt félév kiválóbb eseményeire. 

A népek bizonytalan, mondhatni kegyetlen 
békéje még mindig ónsulylyal nehezedik Euró-
pára. Csak maga Oroszország 15 hadtestet , azaz 
körülbelül 600,000 embert t a r t fegyverben ha-
tárain. Mihelyt ez a félmillió ember elsüti a 
puskát, 16 millió ember lesz kénytelen Európá-
ban megmutatni , mi az militarismus, mire képes. 
Ilyen háborút , ilyen néppusztitást, állam-bomlást, 
t rón-roskadást a világ még nem lá to t t ! Fél is bele 
kezdeni valamennyi — császár ! 

Rousseau „Contrat social£,-ja megtet te a 
népet souverainnek, megte t t minden polgárt 
souverainnek, a ki az ő souverain jogát egyszer 
gyakorolja, mikor képviselőt választ, hogy ennek 
a részére lemondjon souverainitásáról 3 — 5 — 6 
évre. A souverainek vagyis fejedelmek régi idők 
óta tudvalevőleg egyszersmind katonák. Államfő, 
a ki egyúttal nem katona, nem is souverain, 
hanem csak „elnök ur•', mint a svajczi, a fran-
czia és az amerikai köztársasági elnök urak. 
Miután tehát a nép, annak minden egyes tagja , 
a forradalom e szellemében, annak egyik legfőbb 
elve szerint, a nép felség jogánál fogva, valóságos 
souverain: ebből természetesen következik a 
mostani katonai állapot, vagyis hogy minden 
fegyverfogható polgár mint souverain egyszers-
mind katona. De milyen ka tona! Milyen souve-
rain ! Souverain, a kit ágyutölteléknek használ az 
önkény; katona, a kinél még a pogány ókor 

legkatonaibb államának, a római birodalomnak 
légionáriusai is büszkébbek s önérzetesebbek le-
het tek szabadságukra, mint a kik önként, szabad 
elhatározásból levének az állam katonái, holott 
a mostani katonaság, mint valami rabszolgahad, 
csupa „muszáj" emberekből kényszerít tetik ösz-
sze. ') Megszűnvén az istenfélelem visszatartani 
az embereket a jogsértésektől, szükségszerüleg 
lé t re jö t t a jelenlegi állapot, mely valóban nem 
egyéb, mint „bellum omnium contra omnes." 
Legsajátosabb az egészben pedig az, hogy Euró-
pának ké t íofő rabló-állama, melyek nemzeti 
tömörülés és egységesedés czimén jogt ipró há-
borúk által emelkedtek ki Európa kellő közepén, 
a német császárság és az olasz királyság, ők 
játszák a béke fentar tásában a konszervativ sze-
repe t ; ez a vén legitimista Ausztria-Magyaror-
szág pedig kénytelen a béke fentar tása végett 
éppen a főfő rabló-államokkal közös poli t ikát 
csinálni. Mennyi félszeg helyzetet t e remt a for-

A régi, forradalom-előtti katonaszolgálati rend-
szer az önkéntesség elvén alapult az állam jóravaló pol-
gáraira nézve, és a katonává fogás elvével volt kombi-
nálva a társadalom salakjára nézve. Derék ember hajdan 
önként csapott fel katonának, a mint ez emberi és pol-
gári méltóságához illik ; azokat az elemeket pedig, a me-
lyek csapásai lehettek volna otthon a falunak és község-
nek, összefogdosták katonának, hogy fegyelmezzék és 
rendre tanítsák meg a — haza, a béke hathatós védelme 
végett. Taine, a koránsem klerikális iró, egy legújabb 
müvében, mely a f'ranczia forradalomról szól, a napoleoni 
irnperiálizmus által alapított általános kényszerű militariz-
mussal szemben az önkéntes katonáskodás elvéről igy nyi-
la tkozik: „En secoud lieu, par cette institution, ie sujet 
gardait la première et la plus précieuse des ses libertés, 
la plein possession et la disposition indéfinie de lui-même, 
la complète propriété de son corps et de sa vie physi-
que ; elle lui était assurée, garantie contre les empiéte-
ments de l 'Etat , mieux garantie que par les constitutions 
le plus savantes." Annales catholiques, 1889. N. 914. p. 618. 
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radalom és legitimitás e szövetkezése: annak 
Kálnoky gróf a megmondhatója. 

Az, hogy oly rabló állam, mint Olaszország, 
őrzi a békét, vagyis az általa e j te t t nagy zsák-
mányt, kimondhatatlanul nyomasztó kényszerű-
séggel sulyosodik a római egyház, a pápaság hely-
zetére. Németországnak, hogy a Francziaország-
tól elvett zsákmányt megtarthassa, szüksége van 
Olaszországra. Ezért keresi, őrzi, ápolja a pápa-
ság kifosztójának kedvét, barátságát, tetszését. 
Ha nem volna szükség Olaszország közreműkö-
désére a hires „európai konczert" fentartásában 
az „uti possidetis" a lapján: Olaszország nem 
hordaná oly magasan a ta ra já t és már régen 
kibékült volna a pápasággal, a mely kész-
örömest hozzájárul az oly „olasz egység"-hez, a 
mely a pápai szék igazi souverainitását hajlandó 
elismerni s a mennyiben tőle az európai álla-
mok közt első sorban függ, azt becsületesen 
garantirozza megfelelő területtel is. Ugyan miért 
is kellene Olaszország fővárosának éppen Rómá-
nak lennie, mikor az épp oly középponti fekvésű 
Flórencz arra már eddig is alkalmasnak bizo-
nyult 1 Előbb utóbb be kell látnia az olasz 
kormánynak azt, hogy vándorlásának ideje még 
nem jár t le .í hogy erőszakos római léte 
könnyen megvalósíthatja azt az ismeretes liarczi 
r iadót: „Roma o morte," — csakhogy más érte-
lemben, mint a milyenben a forradalmárok prok-
lamálták. Rómának erőszakolása fővárosul, a 
pápasággal, az egész katholika egyházzal, a né-
pek millióinak vallási meggyőződésével szemben, 
vakmerő játék, a mely az erőszakoskodók rend-
szerének bukásával fog végződni. Olaszországnak 
nincs jövője csak békességben a pápával. A pápai 
állam megszüntetése a brutális erőszak és önkény 
uralmának betetőzése. Ez Olaszországra, ez Euró-
pára nézve a czivilizált népek barbárságba való 
sülyedésének szomorú symptomája. Ha az álla-
mok eldobják maguktól az egyház, a keresztény 
czivilizáczió e szülőanyjának vezérlő jobbját, a hires 
európai czivilizáczió fáklyája nemsokára barbár 
társadalmi és nemzetközi állapotok gyászos temető-
jére lesz kénytelen világot vetni. (Vége köv.) 

B a j c s i e m l é k e k . 
I r ta : Winter Ágoston, 

a P á z m á n y - i n t é z e t a l i g a z g a t ó j a . 

„I t t van az ősz, i t t van ú j ra 
S szép, mint mindig énnekem. 
Tudja Isten, hogy mi okból 
Szeretem, de szeretem." 

Egy szép éjjelen Érsek-Ujvárra vitt a gőzkocsi. 
A vonat elrobogott s a hold világította pályaudvaron, az 
éji csendben a költővel mondhattam : 

„— hal lgatom a fák lehulló 
Levelének lágy neszét." 

Az égboltozaton Castor és Pollux csillogott, melyek 
Puzzuoliba varázsolták át, hol szent Pál a Dioscurok 
képével ellátott hajón kötött ki. 

A hajnali harangszó is elhangzott s én kocsi hijá-
ban touristák módjára indultam Bajcs felé. Midőn Pompei 
muzeumában jár tam, nem gondoltam volna, hogy Újvár t 
fogok azon fájdalomtól vonító kutya hasonmására akadni, 
mely 79-iki aug. 23-án a Vezuvból kilökött forró hamu 
és kövek által temettetet t el, s melynek szobra Fiorelli 
leleményessége folytán 1863-ban ugy készült, hogy az 
ottani ásatásoknál talált üregekbe főszt öntetett, melyet 
később, miután az megkeményedett, kiásatott. így került 
az a kutya, a többi hasonló módon készült és ott látható 
szoborral napvilágra. 

Átmenvén a Zsitva hidján sz. Ágoston eme út-
mutatása szer int : ,,In via noli remanere, noli retro redire, 
noli deviare," egyenes irányban, Ovid szerint Herculesnek 
szentelt szép és erőteljes jegenyékkel szegélyezett uton 
folytat tam utamat. A jegenyék lombjai a megettök pirosló 
ég miat t majdnem feketéknek látszottak. A pogány Lucre-
tius e tiszta reggelen a hajnali pirt hozó dea matutinát 
csodálta volna, én Murillo madonnájára gondoltam, kit 
a nagy művész aurora szinü fátyollal festett, és pedig 
méltán, mert mint Damiani sz. Péter mond ja : „Mária a 
hajnali pir, kit az eredendő bűn sötétségének éjjele nem 
látott." 

Az ut jobb oldalán egy fehér kőkereszt áll, hogy a 
jóakara tú embert részvétre, töredelemre, hálára, követésre, 
reményre, csodálkozásra és szeretetre gerjessze, mert mint 
aranyszájú szent János tanít ja, a kereszt a keresztények 
reménysége, a halottak feltámadása, a vakok kalauza, a 
kétségbeesettek útja, a sánták botja, a szegények vigasza, 
a gazdagok megzabolázója, a kevélyek megrontója, a 
gonoszul élők büntetése, az ördögök ellen diadal, az ör-
dögök legyőzője, az if jak nevelője, a szűkölködők istápja, 
a kétségbeesettek reménye, a hajózók kormányzója, a 
veszélyben levők kikötője, az ostrom alatt levők védfala, 
az árvák atyja, az özvegyek védője, az igazak tanácsadója, 
az Ínségesek nyugalma, a kisdedek őre, a férfiak jóléte, 
az öregek határa, a sötétségben ülők világossága, a ki-
rályok méltósága, örök védpaizs, az oktalanok bölcsesége, 
a szolgák szabadsága, az uralkodók philosopliiája, a gono-
szok törvénye, a próféták magasztalása, az apostolok hir-
detése, a vértanuk dicsősége, a szerzetesek önmegtagadása, 
a szüzek szüzessége, a papok öröme, az egyház alapja, a 
földkerekség biztossága, a pogány templomok megrontója, 
a bálványok elűzője, a zsidók gyalázatja, a gonoszok el-
vesztője, az erőtlenek ereje, a betegek orvoslója, a pok-
losok tisztulása, az inaszakadtak nyugalma, az éhezők 
kenyere, a szomjúhozok forrása, a mezítlenek takarója. 

Az uton mindig több és több megrakott szekérrel 
találkoztam, melyek szakadatlan sorban siettek Újvár 
felé. A gyaloglók közt feltűnt egy asszony, ki kukoricza 
csövet tar tot t maga mögé, mely után néhány, néha-néha 
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röfögő süldő szaladt. „Poma fugacia captat Tantalus," 
mondja Ovid. 

Én még eme pseudo Tantalusok felett mosolyogtam, 
midőn két katonatiszt ügetve sietett el mellettem, a távol-
ban pedig kürtszó hirdeté, hogy katonák közelednek. 
„Nihil sub sole novum," mondja az irás, és ez még a 
katonai dolgokról is áll, miről Cicero is tanúskodik, mi-
dőn igy szól: „A költségeket illetőleg, melyeket neked 
állításod szerint a katonai dolgok okoznak és okoztak, 
segítségedre nem lehetek, mert a tanács elvesztvén a 
Consulokat, árva, és a nyilvános kincstár kimondhatatlan 
nagy szükségben van, ugy hogy a pénzt mindenünnen 
gyűjti , csakhogy az érdemdús katonáknak az Ígértek meg-
adassanak, mi véleményem szerint adó nélkül aligha le-
hetséges." 

Ezalat t a nép is tömegesebben jöt t . „A hány az 
ember, — igy ir egy ascetikus író, — annyi a vélemény, 
annyi a különböző arcz, oly különböző a hang ; ugy, 
hogy csoda, ha az egyik a másikával megegyezik ; de 
nagyobb a lélekben és az ehhez tartozó dolgokban a 
változatosság. Nem lehet mindenkit ugyanazon egy forma 
szerint idomítani." Ezért mondja Loyola sz. Ignácz : 
„Periculi plenum est, una omnes via cogéré ad profectum ; 
pejus alios ex se metiri." 

A hid előtt, melyen átmenendő valék, egy parányi 
tükör-darab feküdt a földön. Valószínűleg az újvári vásár-
ról hozták és itt tör t össze, meglehet hogy tulajdonosá-
nak szomorúságára, de egyszersmind lelki hasznára is. 
A tükör rendesen a hiúságnak szokott szolgálni, de meg-
történt már az is, hogy az elhanyagolt lelkiismeret vizs-
gálását pótolta. Görres J . ír ja ugyanis, hogy „Villana 
Mária, ki Florenczben született, és ugyanott 1360-ban 
meghalt, fiatal korában az Isten kegyelme által vezet-
tetve, jámborul é l t ; és mivel attól tartott , hogy atyja 
életmódja ellen tiltakozni fog, egyik este az atyai házból 
megszökött, hogy zárdai magányban találjon menedéket. 
De utána siettek, s midőn megtalálták, atyja, bár meny-
nyire is ellenkezett, egy nemes ifjúhoz adta őt nőül. 0 
nemsokára engedékenyebb lett abban, mi azelőtt neki 
ellenére volt ; először is lanyha lett, azután pedig a világ 
hiúságának és örömeinek hódolt. Ekkor azután megtör-
tént vele, hogy midőn ismerőseinek példájára a tükör előtt 
bibor, arany és drágakövekkel ékesíté magát , a tükörből 
egy undorító alak nézett reá, mely nem emberi, hanem 
egy gonosz szellem alakja volt, a melynek vonásaiban saját 
ál lapotját kellett felismernie. Ö először megijedt, de nem 
sokára könyekbe lábadtak szemei, mire minden czifrasá-
gát és ékességét magától eldobván, előbbi bűnbánati csele-
kedeteihez tért vissza, és a tökéletesség nagy fokát érte el." 

Átkelvén a hidon, jobbról a sárgára festett farácso-
zattal kerített erdőcske vonta magára figyelmemet, mely 
egy emeletes nyaralót rej t magában és pedig ugy, hogy 
kívülről alig látszik. E nyaraló Magyarország bíboros 
hg-primásának Tusculuma. Erről is el lehet mondani, mit 
Plinius hetruriai nyaralójáról mondot t : I t t minden csend 
és nyugalomban van, ehhez járul még az egészséges táj , 
a tiszta ég, a pompás levegő. I t t test és lélekben legjob-
ban érzem magam. Embereim sehol sem érzik magukat 
jobban mint itt. 

Ö eminentiája már a sűrű parkban sétált, ott hasz-
nálván a Thermae Carolinae gyógyvizét. Honnan meg-
határozott időre szobáiba ment, én pedig visszatérvén a 
parkba, egy fa árnyékába ültem, gondoskodván arról, hogy 
a lelkiismeret ne ismételje azt, mit néha-néha Coperfcino 
sz. József szokott mondani : „Breviárium clamat contra te 
de terra! '1 S miután tudtam, hogy most már nem szól-
hat, figyelmemet egy a napon sütkérező csillogó légy 
kötötte le. Egy ilyen volt, mely a miséző szent Anno 
érsek táronyjáról egy részecskével elszállt; az érsek meg-
ijedt, de imájára a légy a particulát visszahozta, mire 
felszállván halva esett le az oltárra. „A bosszúálló an-
gyalok — mondja sz. Paschasius — egyetlenegyszer sem 
bocsátanák meg a méltatlan áldozónak, ha csak Krisztus 
jósága a pallost függőben nem tartaná, és a hitelen halált 
néha-néha el nem odázná." 

A légy elszállt és én is ott hagytam árnyékos helye-
met, s midőn séta közben a kert előbb említett, talán 
méternyi magas kerítéséhez értem, hirtelen, eddig a bok-
rok által elfödött három lesben álló alak lépett előmbe, 
kiket csakis a kerítés választott el tőlem, s kik felém 
tartva kalapjaikat, trióban mondták el óhajtásukat. Mily 
állást foglalt volna el e három czigány ha tudta volna, 
hogy sz. Ágoston az alamizsnát kérő kezét Krisztus urunk 
kezének, — manus Christi — mondja? 

Egyszerre a bajcsi toronyban megszólalt a déli 
harang, mintha csak csodatevő sz. Gergely mondását is-
mételte volna : „Jöjjetek szeretetteim, és visszahíván emlé-
kezetünkbe a multakat, dicsőítsük, dicsérjük, mondjuk bol-
dognak, üdvözöljük örömkiáltásainkkal Jesse azon vessze-
jét, mely oly csodálatosan és kimondhatlanul sarjazott ." 

Szeptember egyik délutánján többen ültünk a Genfi 
tó par t ján épült vendéglő parkjában, az egyik Montblanc 
csillogó havában gyönyörködött , a másik a tó szép kék 
szinű vizét nézte, a harmadik távcsövének lencséit törül-
geté, midőn a vendéglő csengetyűje megszólalt. Mi ez ? 
kérdé egy alacsony ur. Ebédre hívnak. Oh be szép han-
gok, mondá az előbbi, mire nevetés közt mentünk a fé-
nyes étterembe. 

Az eleinte csendes társalgás mindinkább hangosabbá 
vált, én ezen általános zsibongásban azt kérdem szomszé-
domtól, hogy melyik európai nyelv nincsen itt képviselve, 
mire ő vállat vonítva tekintett reám. Magyarország bíbo-
ros hg-primásának asztala is elég hosszura volt kihúzva, 
udvari papjai a török kivételével talán minden európai 
nyelvet értik, sőt szükség esetében még a mekkai nagy 
sériffel is anyanyelvén beszélhetnének, a társalgási nyelv 
mégis a magyar volt. 

Ebéd után alkalmam volt egy miniature párba j t 
láthatni, mely Cicerónak „De na tu ra deorum" czimű 
művében leirt módon tör tént ; A mely állatok — igy 
ir — más állatokkal táplálkoznak, azoknak a természet 
vagy erőt vagy gyorsaságot adott, némelyiknek bizonyos 
fortélyosság és ügyesség adatott, mint a póknak, ezek 
közül némelyik mintegy hálót fon, hogy azt mi belé 
akad megölje, egy másik pedig észrevétlenül mintegy 
lesben áll, és ha valami beléje esik, megragadja és meg-
semmisíti." A pók, mely zöld volt, a fogságba került 
legyet két lábával karolta át, s ugy tünt fel, mint két 

1* 
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jóbará t ha karöltve jár . A légy, niely elég nagy volt, 
hasztalan iparkodott álbarát jától szabadulni, végre is ez 
fejébe szúrta ful lánkját . De a pók védelmére legyen 
mondva, hogy ámbár, hogy lesben állt, még sem illenek 
reá szent Ágostonnak szavai : „képmutatók, gonosz tet te-
tők, kik színlelt szeretettel csatlakoznak az emberhez, kik 
a szentek minden mozdulatára és szavára ügyelnek, min-
denben hurkot keresvén." Ama pók védelmére legyen 
mondva az is, hogy gonoszság nélkül kereste táplálékát, 
és hogy pókok voltak, melyek sz. Bódogot, Cainus püs-
pököt, Teuteriát stb. hálójok által menték meg üldözőik 
dühe elől. (Vége köv.) 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

„Ez nevetni való" nővér! 
Taxii Leo, kinek leleplezései a szabadkőművességet 

ugy szólván hitelvesztetté tették Francziaországban, ujabb 
munkát irt az irgalmas nővérekről, mely fényes apologiája 
a keresztény felebaráti szeretet ez önfeláldozó leányainak. 

Minthogy Magyarországon aligha találkozik közönség, 
még kevésbé kiadó ezen épületes könyv magyarítására, 
alkalmasnak véltem legalább izlelitőül egy kis részletet 
lefordítani, mely nemcsak megindító, de mulatságos is. 

A részlet czime : La soeur „c'est pour rire 
(A „nevetni való"-nak nevezett irgalmas nővér). 

Abban az időben volt — ír ja Taxii Leo — midőn a 
becses Tonkin és a megbecsülhetetlen Annám (országok 
Kelet-Indiában) még nem voltak a francziák által teljesen 
meghódítva. 

Egy tábori kórház kellő közepébe ágyúgolyó esik. 
Nem robbant szét, de meg van töltve és a legkisebb 
lökésre fölrobbanhat, halált s pusztulást okozva a nagy-
számú sebesültek közt, kik a tábori-kórházban el vannak 
helyezve. 

Ott van azonban egy nő ; ez lehajlik a darab moz-
dulatlan vashoz, mialatt keresztet vet magára, megfogja 
azt, két karjával fölemeli s j ó távol t a r t ja szivétől, mely-
nek dobogása fölrezzenthette volna a halálos kinban ver-
gődő lelket is. Elvitte messzire. A heves mozdulatnál, 
melyet tesz vala, amint földre helyezte, észreveszi a ve-
szélyt és földre veti magát . A golyó fölrobban. Az em-
berek odaszaladnak. A nő vére ömlik. 

— Meghal t? kérdik a körülállók. 
— Dehogy, -gyermekeim; hisz ez nevetni való! 

(C'est pour rire). 
E hősi szóval, mely kedvencz szavajárása volt, Mária-

Terézia nővér, paulai szent Vincze leánya, gúnyolódik a 
veszélylyel szemben, melyet a fején kapott seb árán 
elhárított a gondjaira bízott sebesültekről. Meg lévén 
bizva, hogy ezeknek az erősbitő gyógyitalt nyújtsa, hogy 
eszközölje a sebek gyógyító bekötését, mi természetesebb 
annál, hogy eltávolítsa az ágyúgolyókat, melyek ölnek. 
Ezt szolgálata hozza magával. 

„Ez nevetni való" nővér (soeur c'est pour rire) — e 
melléknevet Magentánál nyerte, mint Mac Mahon tábor-
nok a berezegi czimet ; amidőn ugyanis egy sérültet gon-
dozott golyózápor alatt, ő maga is egy ágyúgolyó szi-

lánkjától talál tatott (közte és az ágyúgolyók közt, melyek 
megunhat ják, hogy kineveti őket, számadás lesz, mely 
előbb-utóbb tisztáztatni fog). — „Ez nevetni való" nővér 
a csatarendbe állított csapatok hadsora előtt dobok per-
gése, kürtök harsogása közt kapta a becsületrend ke-
resztjét. 

És ez alázatos szerzetesnő, csatatéreink e veteránja 
(negyven évi szolgálat, hatvanhároméves kor, húszszoros 
dicséretes fölemlités a napiparancsokban, két sebesülés 
háborúban) nem tudott mit felelni egyebet a tábornoknak, 
ki a kitüntetést vele tudatta, mint ismételte hires szava-
járását : 

„Ez nevetni való!" 
Az pedig olyan komoly dolog volt, hogy a tábor-

nok semmit sem engedett el neki a szokásos szertartásból, 
melylyel a becsületrend keresztje feltüzetik. 

Lovaggá üt tetet t az előirt rendben : a tábornok 
kard ja mindkét vállát érintette, és az öreg bajusz meg-
érintette a két ránezos orczáját. 

A két derék személy ez ölelésénél könnyebb elgon-
dolni, mint leirni a katonák hazafias lelkesedését. Óriási 
ellentét : egyfelől a tábornok teljes diszben, körülötte a 
fényes t áborka r ; másfelől kétfelől szárnyaló főkötőjében 
az alázatos irgalmas nővér, szintén teljes szolgálati disz-
ben, a ruha ujjai felgyűrve, kezében félig legombolyított 
sérvkötelék. 

Mikor jelt adtak arra, hogy elő kell lépni, amint a 
katonák sorakoznak, kilépett a tábori kórházat képviselő 
sátorból (ambulance) anélkül, hogy sejtette volna, mit 
akarnak vele, talán azt hivén, hogy megint ágyúgolyót 
kell eltávolitani. Odafutott zsémbelődve, hogy egy sebesült 
ágyától e lhívják: „No's hát, most az egyszer, ez nem 
nevetni való!" 

Az ám, a szolgálat mindenek előtt ! Miért zavarják 
őt, mikor az utolsó kötést teszi egy oly lábon, melyet ez 
este amputálni fognak ? É p p e pillanatban mondta a be-
tegnek : Hisz ez nevetni való ; lábad úgyis feszélyez téged, 
te gyalogos vagy ; borzasztóan össze van roncsolva, csak 
nem vihetsz haza ilyen fenét. Hagyd ezt a rohadt dolgot 
a tonkiniaknak, elég jó az nekik I 

Ugy-ahogy előre vigasztalá a megcsonkítandó har-
ezost, a nép előtt kedves tyütyögéssel mesélvén neki, ami 
megnevettet, ami bátorságot önt az ember szivébe, és ami 
ép, egészséges, erőteljes s egész emberből egy hét alatt 
csonka testet csinál rábeszélés folytán. 

Ily erélyes, nyers kérgü, de gyöngéd szivü termé-
szetre van szükség a harezos bátorítására, mi neki erköl-
csi erejét visszaadni képes és jó szóval s odaadó gondo-
zással visszaküldeni őt gyógyultan, ha kell, legalább egy 
lábbal Francziaországba. 

íme e harezos is egyike azoknak, kétségen kivül, 
aki nem fog a kórházak laiczizálására szavazni ! Valóban, 
ha kegyetlennek is látszik ez ötlet, mégis, ha e bűnös 
eltévelyedés (a laiczizálás) fölötti eldöntés azon feltétel-
nek vettetnék alá, hogy minden laiczizálónak egyik lábát 
amputálnák a csatatéren, mindent meg lehetne nyerni, 
elküldvén őket a műtétre Tonkinba. 

„Ez nevetni való" nővér magára vállalná, hogy őket 
testben ugyan kicsit megcsonkítva, de lélekben átalakítva 
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küldje vissza. Ki tudja, vájjon Paul Bert, (a szerzetesek 
e nagy üldözője Gambettával együtt, később Tonkin kor-
mányzója) még fájdalmas tagcsonkítás nélkül is, nem 
jött volna-e vissza kevesebb fanatizmussal, ha ott meg 
nem ha l? Mert tudni kell, hogy halálos betegségében egy 
„Ez nevetni való" nővér által gondoztatta magát. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul . 2. A kath. tanulmányi alapból föl-

állítandó internátus ügyében a félhivatalos „Nemzet" teg-
nap egy rövidke hírt hozott, mely oly ártatlannak lát-
szik külsőleg, mint a ma született gyermek, pedig való-
jában arra a kakuk eljárásra emlékeztet, midőn ez a jó 
madár nagy élelmességgel más anya tojásai közé csem-
pészi a magáét, hogy más anya fáradjon a belopott mag-
zat kiköltésével, fölnevelésével, míg ez minden falatot el-
ragad a mit sem sejtő anyának édes gyermekei elől, végre 
kitolván őket egyenként a szülő-fészekből s szomorú 
vesztüket okozván. 

A „Nemzet" híre csak annyit mond, hogy a „Rudol 
fínum" már a jövő tanévben megnyí l ik; hogy már a ker t 
berendezésével foglalkoznak. 

Ez a hír tehát annyit mond, hogy készül a fészek 
és hogy a kakuk alig várja már elkészültét. 

Ismeretes, hogy a katholikus alapokat s alapítvá-
nyokat ellenőrző bizottság tiltakozott az ellen, hogy a 
szándékba vett internátus, mint katholikus vagyonból 
emelendő s fentartandó intézet más jelleggel s más ren-
deltetéssel bírjon, mint aminőt a reá fordítandó tulajdon 
jogi természete előszab. E tekintetben hozott határozatá-
nak s fölterjesztésének sorsáról azonban a nyilvánosság 
közé mi sem szivárgott ki. 

Az is köztudomásu dolog, hogy a protestáns szövet-
kezet előbb a szabadelvű pár t kebelében gr. Csáky mi-
nisztert megbuktatással fenyegette, majd a segédhad 
gyanánt rekvirált ellenzéki protestánsokkal s némely név-
leges katholikussal egyesülve még ő felségét, az apostoli 
királyt is „intette," hogy az internátus katholikus vagyon-
ból állítható ugyan, de „felekezetnélkülinek•" kell lennie, 
vagy egyáltalán nem lesz belőle semmi, amint a hadügyi 
költségelőirányzat sem fogna különben megszavaztatni 
sem a delegácziókban, sem a magyar országgyűlésen. E 
politikának máris lá that juk a fejleményeit. Mint vörös 
fonal húzódik az állami közéletünk minden fázisán . . . 

Az eredményre azonban valóban kíváncsiak lehetünk. 
Hallottuk ugyan, hogy gr. Csáky miniszter ur ő 

excellentiája közelebb Esztergomban járván, megnyugtató 
nyilatkozatokat t e t t ; azt is tudjuk, hogy jogérzetes pro-
testáns atyánfiai hibának tar t ják, hogy bizonyos közkere-
seti politikai klikk oly erőszakot mutatot t a szándékba 
vett katholikus intézettel szemben ; végül arról is értesül-
tünk, hogy az apostoli király, mint legfőbb védur méltat-
lankodását legkevésbé sem ti tkolta. De félő, hogy most, 
midőn az internátus berendeztetik s megnyittatik, oly 
sakkhuzások történhetnek, melyek a miniszter ur legjobb 
szándékát, a jobbak belátását, a legkegyesebb jóakaratot 
ki játszhat ják. 

Ezért a katholikus sajtó föladata elébe vágni a ké-
szülőben lévő „befejezett ténynek." 

Az intézet megnyitása hirdettetik, az ott fölveendő 
növendékek évi tartásdija is nyilvánosságra hozatott : itt 
az ideje tehát, hogy e katholikus vagyonból emelendő s 
fentartandó intézet felügyelő s kezelő, valamint tanári 
személyzetének kiszemelésénél amannak katholikus jellege 
megóvassék. Ha protestáns atyánkfiai minden tanári pá-
lyázatnál kiirják, hogy csak protestáns vallású egyén 
ajánlkozása vétetik figyelembe, a viszonosságnál fogva 
hasonlót kell követelnünk. Elég hátrány és megalázás a 
katholikus tanárjelöltekre nézve, hogy a királyi katholikus 
középiskoláknál megüresedett tanári állomásokat tiz kö-
zöl nyolcz esetben protestánsok nyerik el és igy Magyar-
országon praemium van kitűzve a protestánsnak. Elvégre 
is legfőbb szükség megóvni a katholikus értelmiséget 
azon veszélytől, hogy vallásában magára nézve hátrányt 
lásson a megélhetésben s állásszerzésben még katholikus 
jellegű intézeteken is. E veszély imminensebb, mint sokan 
táborunkban gondolnák. Egyébiránt csak körül kell tekin-
teniük, kissé utána nézniök, esetleg még négy szem közt 
némely „felekezetnélküli" férfiút vallomásra birniok, és 
— mint mi — azon szomorú meggyőződésre fognak jutni, 
hogy vannak vallásos katholikus férfiak, állomást keresők 
s alkalmazottak, kik nem mernek templomba járni, annál 
kevésbé a szentségekhez járulni, vagy gyermekeiket imára 
oktatni, mert félnek, hogy a várt állást vagy előléptetést 
épp emiatt nem fogják elnyerhetni ! 

Azért a katholikus vagyonból emelendő s fentar-
tandó — e jelzőket szándékosan kell ismételnünk — 
valamint katholikus jellegűnek biztosítandó internatusnál 
a katholikus hivatott férfiaknak e szempontból is kell 
tér t nyitni. Praecedenst is hozhatunk föl. Ott van a rabbi-
szeminarium. Amint ennek felállításánál ugy a kezelő, 
mint a tanári személyzet a pályázat kiírásánál nem a 
„felekezetnélküli," hanem harminczpróbás izraeliták közöl 
választatott, — és Tref'ort büszke is volt reá — ugy 
katholikus internátusnál csakis az intézet tulajdonjogi 
jellegének megfelelő egyéneket szabad s lehet joggal 
alkalmazni. 

Feltűnő továbbá az, hogy, amidőn az intézet meg-
nyitását s a növendékek tartás-dijának nagyságát a lapok-
ban hiresztelik, a növendékek jelentkezésére nézve mit 
sem közölnek a lapok. Nemcsak a nyilvános pályázat 
volna idejekorán kiírandó, hanem arról is gondoskodni 
kell, hogy a jelentkező katholikus növendékek ki ne 
szoruljanak más vallásúak miatt a katholikus intézetből, 
mint némely katholikus középiskolánál tapasztalhatni, hová 
a zsidók s protestánsok oly nagy számmal özönlenek, 
hogy a katholikusok, kik ártat lanságukban vagy élelmes-
séghiányból azt hiszik, hogy a saját intézetükben a be-
iratás bármely napján helyet találnak, már a második 
napon visszautasittatnak — örökükbe idegenek ülvén — 
s kénytelenek nagy költséggel s fáradsággal Magyarorszá-
got Henczidától Bonczidáig bebarangolni, mig valamely 
iskolában felvételre találnak. 

Sajnos, hogy mindezen dolgokat el kell mondani ; a 
kath. sajtó nem vállalkozhatik a néma kutya szerepére; 
a katholikusoknak pedig fogytán van a türelmük az elle-
nük rendszeresen folytatot t kakuk-el járás miatt. 

Ha atyáink 1848-ban az akkori viharos viszonyok 
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között nem tudták örökünket megvédeni s biztosítani, 
nekünk okulnunk kell példájukon, s mi, a magunk részé-
ről, meg akar juk óvni a katb. saj tót az utókor ama vádja 
elől, hogy nem állott föladata magaslatán. 

Szatmár, junius 27. 1889. Bérma-ut. — Nagy-
Károlyban még a mult évben szolgáltatván ki megyés 
püspök urunk ő méltósága a bérmálás szentségét, legelső 
bérmálási körút já t a szatmári esperesi kerületben teve 
meg a pünkösdi ünnepkör alatt. 

Legelőször is Csenger vegyes község részesült pün-
kösd ünnepén a főpásztori látogatás kegyeiben. 0 mltsága 
kiséretében valának Irsik Ferencz apátkanonok, Jandrisits 
János apát, esperes, Kádár Ambrus t. kanonok, t i tkár, s 
az összes udvari személyzet. A vidék az ő üde levegőjével 
valamint itt, ugy mindenüt t kellemesen hatot t ő mltsága 
érzékeire. 

A mezőváros határában Csenger- és vidékének elő-
kelősége hódolatos tisztelgésével lepte meg ő mltságát, 
s kisérte számos kocsikon a Csengert Tótfaluval a Sza-
mos fölött összekötő szép u j hidon át s az Istenhozottal 
fogadó diadalivezet alatt a kényelmes plébániai lakba. 
Pünkösd vasárnapján a teljes segédlet mellett végzett 
isteni tisztelet, megható szentbeszéd és számosaknak 
megbérmálása után a tisztelgéseket fogadá ő mlga ; aztán 
a mváros előkelőit szerencsélteté főpásztori látogatásával ; 
megtekinté a hitélet néma jelzőit : a régi s az u j temetőt. 
Az u j temető szép nagy terével s a Szuhányi-család ko-
molyan ékes mauzóleumával díszére válnék egy nagyobb 
városnak is. Az ó temető szemlélete édes-keserű emléke-
ket idézett föl lelkemben : egy kedves iskolatársamét 
(Szoták Imre) és az egykori keresztelőmét (Schiefner), 
kik mindketten mint helybeli volt lelkipásztorok egymás 
mellett aluszszák hosszú álmokat. Requiescant in pace ! 
rebegé inkább szivem, mint a jkam. 

Délután nem csak itt, de mindenütt, ahol ő mlga 
e bérmautjában megfordult , visitatio is tar tatot t , melynek 
tárgyai : a templom, az oltár, tabernaculum és annak 
mennyei tartalma, a szent edények, szerelvények, kelyhek, 
miseruhák stb., továbbá a plébánián az anyakönyvek, 
egyházi számadások, a plébániaház története és az iskolák 
valának. 

Pünkösd másodnapján a nagy holt Szamosáról, 
nádasairól s a bennök papagály-módra karicsáló nádi 
verebeiről nevezetes kis Darah, jó népével, részesült a 
főpásztori látogatás nagy szerencséjében. Kápolnaszerü 
piczi templomát a derék hős asszony (mulier fortis) 
Serédy Klára, özvegy Toroczkay Boldizsár báróné men-
tette ki 1739-ben a reformátio karmaiból, kezeibe kerít-
vén és többé vissza nem adván a templomocska kulcsait. 
E kicsi templomban egy régi ékes oltárhátlap diszlik, 
mely az említett kath. hős nő nevét tünteti elő. A darahi 
javadalom a legújabb időben annyira megjaví t ta tot t , hogy 
belőle becsületesen meg lehet élni, mint azt Yincze bácsink-
nak (Horgász) — ki azt már régóta élvezi — tisztességes 
alakja is váltig igazolja, na meg ama villás reggeli is, 
melylyel magas vendégét és kiséretét a mondott nap dél-
előttjén oly szívesen kinálgatá. A plébániaház falán egy 
a pócsi Bpldogs. Szüzet ábrázoló kép tünt ő mlgának 

szemébe. Emléke ez az öreg anyónak, ez egykori mobile 
perpetuumnak a Hám-féle konviktusban, kit a sz. életű 
püspök szülőföldjéről, Gyöngyösről Szatmárra hozott ; s 
ki félszázadon felül gondozta, az én tanulókoromban is, 
az intézetnek élelmezési ügyeit. 

Darah után Zajta következett régibb templomával 
és u jabb plébániaépületével, mely utóbbit egykori plé-
bánosa, a szatmári irgalmas női zárda, a kálváriatemplom 
s a Korona-vendéglő dilettáns építőmestere igen czél-
szerüen épített. 

A közigazgatási kerület határán berenczei Kováts 
Jenő derék főszolgabiránk várta kíséretével az érkező 
püspököt s kisérte négy lovas diszfogatával, melynek 
előülésén csákós délczeg hajdú és lobogós ingü-gatyáju, 
pitykés piros mellényü, pörge kalapu kocsis magaslott . 
Kiegészíti a község határában a kísérő menetet egy a 
megmagyarosodott zajtai sváb fiatalokból alakult bandé-
rium, jó lovaikon. E népes községben a bérmálandók 
száma már nagyobbodott . 

A mende-mondáiról nevezetessé vált Börvelyen kívül 
Zajtának is ju tot t egy anekdota, hogy t. i. a templomát 
a község határából kitolta ; ami ugy történt, hogy egy 
vándor, ki valamikor a templomot a helység közepén 
látta, évek múlva e helyen ismét megfordulván, ugyan-
azon templomot már a falun kivül találta, mert a köz-
ség odább költözve házaival, régi helyén hagyta a tem-
plomot. Ezen oldalpillérekkel ellátott, szintén régibb tem-
plom fölöttébb nedves falu épitvény. O mlga azonnal 
szakértőt küldött ki a templomépület megvizsgálására 
s a szükséges intézkedések megtételére a nedvmentesités 
végett. 

Menet a nótáriusáról hires Peleskén a gör. ka th . 
derék fiatal lelkész egyházi díszben fogadta híveivel a 
templom előtt felállított diadalív alat t s kisérte a tem-
plomba az érkező főpásztort, ki visszatérőben kegyes 
látogatásával szerencsélteté a lelkész házát ; megtekinté a 
nagypeleskei temetőt is, sarkofag alakú síremlékeivel, 
melyek a jeles Becsky-család elhunyt t ag j a inak földi 
maradványait tar t ják s velők együtt porladoznak. 

Ezután Lázári-ra jöve a sor. Határán ismét a derék 
főszolgabíró vonzó alakja s díszes fogata tünék elő, felé-
ben magyar lobogós, felében posztó egyenruhába öltözött 
bandériummal. A templom előtt nagyszerű diadalív emel-
kede t t ; a buzgó nép pedig amilyen naiv, époly megható 
módon nyilvánitá kegyeletét a főpásztor iránt, hogy szép 
virágfonatot fektetett , vagy egy-egy sugár szál viritó 
liliomot tűzött háza kapujára, — amit még sehol sem 
láttam. — A lázárii csinos templomban épületes s lélek-
emelő látványnak valánk tanúi, midőn a főszolgabíró ur 
két nagyreményű tanuló fia a legbuzgóbb áhítat tal vevé ő 
mlga kezéből kommunio után az első szent áldozást 
megható intelem előrebocsátása mellett, egyúttal a bér-
málás szentségének malasztjában is részesittet vén üdvö-
zítőnek eme kis leventéi. Lázáriból ő mlga Homokra 
rándula látogatóba berenczei Kovács Edvárd kir. tanácsos 
ur ő nagysagához. 

Végül Sárköz-Újlakkal záródott be junius 23-án a 
szatmárkerületi bérmakörut . 

Eddigelő mindenütt az illető plébánosoknak, Sár-
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köz-Újlakon a mélt. báró Vécsey-családnak vala a főpász-
tor, kíséretével együtt, szivesen látott vendége, holott is 
kép napot töl tött ő m Iga a vendégszerető s hitbuzgó 
bárói család kedves körében. I t t a bérmálandók száma 
286-ra emelkedett. Diadalív, bandérium itt sem hiányzott. 
Uri kocsik hosszú sora fogadta a határban a főpásztort, 
a templom közelében a nagyszámú tűzoltók hosszú sor-
falat képeztek, utóbb tisztelegve ő mlga előtt. Főparancs-
nokuk mélt. báró Vecsey József ur maga. A sziv 
mélyéig megható vala azonban ama jelenet a bérmálás 
alatt, midőn a mélt. báró ur mint bérmaapa 31, a mélt. 
gróf-báróné 8, m. Mária báró kisasszony 19, Eszter b. k. 
a. 15, Paulina b. k. a. 19, összesen tehát 92 bérmálandó-
nak tevék vállaira kezeiket. Valóban tündöklő példája 
a nép szeretetének, ragaszkodásának egyházi pátronusuk 
s volt földesuruk iránt és viszont a bárói család a föld 
népéhez, fiaihoz való leereszkedésének, kegyességének, 
jótékonyságának. Valamint az eddig látogatott patronus-
nélküli plébániákon mindenütt a pesti Oltáregyletnek 
akadtunk sűrű s értékes adományaira, amiért ez áldásos 
egylet méltán megérdemli a legnagyobb pártolást és 
hálát, ugy Sárközön már a patronatusi jótékony kezek 
becses nyomai valának szemlélhetők az egyházi szerel-
vényeken s Isten házának diszitése körül. 

Ekként jár t-kel t püspök ő mlga, az Üdvözitő pél-
dája nyomán, mindenütt, ahol csak megfordula a Szent-
lélek malasztjával s az isteni ige hathatóságával meg-
erősítvén hiveit Jézus hitében, edzvén s fölfegyverezvén 
őket a kisértetek s lelki veszélyek ellen. S hogy a vett 
kegyelemről s intelmekről meg ne felejtkezzenek, a küz-
delemben el ne csüggedjenek, mindvégig hivek maradja-
nak, kinek-kinek igeu szép bérmálási emlékképet oszto-
gattatot t a kegyes főpásztor. A lelkészkedő papságnak 
fogadó beszédek tar tását megtiltá. Annál forróbban s hi-
vebben tolmácsolta azonban a sziv azt, amit az a jkaknak 
megtenniök tiltva cala. 

Nem hallgathatom el ama jelenséget sem, hogy a 
hetekig hónapokig tar tot t aszály után, ahol ő mlga csak 
megjelent, nyomdokán mindenütt megnyíltak az égnek 
vízcsatornái, bőségesen megitatva a szomjas földet. 

Holnap a huszti, azután majd az erdődi kerület ré-
szesülendenek a főpásztori látogatás ritka szerecséjében. 

X. 

IRODALOM. 
Szent Pál apostol Cephas-a, 

(Le Cephas de Saint Paul, par Vahle L. Bonnaud.) 
Bonnaud abbé közelebb értekezést tet t közzé, mely-

ben bebizonyítani igyekszik, hogy az a Cephas, akit sz. 
Pál apostol Antiochiában nyilvánosan megrótt , nem lehet 
s nem is volt sz. Péter apostol. 

Értekező a köteles discretióval tárgyalja a kérdést, 
mivel némely szentatyának véleménye ellene látszik nyi-
latkozni ; de azért érvelése annál inkább megérdemli a 
figyelmet, mivel a kath. egyház ellenségei a pápaság 
ellen szokták sz. Pál ama föllépését fölhasználni. 

Bonnaud abbé nem vágja ketté a kérdést s ennél-
fogva szükséges azt u jabb támaszokkal ellátni ; amennyi-
ben azonban a munkájában elvétve található érveket 

összegezni lehet, megismertet jük azt a „Revue ecclesiasti-
queíl és a „Revue littéraire" kiegészítéseivel. 

Ezek szerint a kérdés igy áll. 
Az újszövetségi szent könyvek görög nyelven Írat-

tak, kivéve sz. Pál apostol levelét a zsidókhoz, és talán 
sz. Máté evangéliumát, mely utóbbinak csak görög fordí-
tása létezik mint első szöveg, mely általános vélekedés 
szerint héberből készült. Az újszövetség az apostoli idők 
óta görög nyelvből latinra fordít tatott . E fordítás, melyet 
vulgatanak vagy I talának neveztek, azóta a mostani 
Vulgata által helyettesittetett, melynek szerzője sz. Jeromos. 

E sz. hi t tudor a negyedik században élt. Ez időben 
nagy volt a panasz a hibák és varians lectiók miatt, me-
lyek a másolók hanyagságából a sz. í rás sok példányába 
becsúsztak. Sz. Damáz pápa megbizta sz. Jeromost, vizs-
gálná meg a latin fordítást a görög szöveg alapján. 0 
nemcsak az uj-szövetséget fordította le, de az ó-szövetsé-
get is, ez utóbbit a héber szövegből. E két forditás ké-
pezi a mostani Vulgatát . 

Ha föl is kell tenni, hogy sz. Jeromos a legnagyobb 
gonddal s teljes készültséggel választotta is ki a kézirati 
példányokból a legjobbat s összehasonlitások ut ján is ki-
kerülni igyekezett minden hibás lectiót, de mégis megtör-
ténhetett , hogy valamelyik kikerülte figyelmét; igy esett 
meg, hogy csakugyan elkövetett egy hibát, melyet az 
egyház kijavított, anélkül, hogy sz. Jeromos érdemeit 
csorbította volna, még kevésbé, hogy sz. Pál megrovásán 
változtatott volna, mely az antiochiai viszályra vonatko-
zólag a Galatákhoz irt levelében olvasható. 

E levél második fejezetének három verse van, a 9., 
11. és 14., melyekben Cephas névvel jelöltetik egy sze-
mély, kivel viszály t ámadt ; ugyanezen fejezetnek két 
másik versében, a 7. s 8-ban sz. Pál, szólván sz. Péterről, 
„Rétros" néven nevezi ezt, aminthogy általánosan e névvel 
jelöltetik az egész újszövetségi szentírásban. 

Már sz. Jeromos kora előft régóta vita tárgyát ké-
pezte, ki légyen voltakép az a Cephas, kit a Galatákhoz 
irt levél I I . fejezete emlit. Némelyek, mint Origenes, aki 
a második században élt, sz. Péter t értették alatta, arra 
alapítván véleményüket, hogy Cephas héberül annyi, 
mint Petros ; mások azonban, mint alexandriai sz. Kele-
men, Origenes kortársa, elvetették e magyarázatot s azt 
állították, hogy sz. Pál ama név alatt nem érthette sz. 
Péter apostolt főkép azért, mivel ugyaneme levélben 
kétszer Pet ros nevén említi őt. E vita befolyással volt a 
másolókra, akik azután a szerint szerzői voltak a külön-
böző szövegeknek, varians lectióknak. Mert nem kell 
feledni, hogy a könyvnyomatás föltalálása előtt a folyton 
terjedő egyház szükségleteihez képest leirott másolatokat 
készítettek, melyek mint megannyi kéziratok forogtak 
közkézen. A második században tehát voltak már másolók, 
akik mint Origenes azt hivén, hogy az idézett levélben 
Cephas és Petros egy személyt jelent, Cephas helyett is 
Pet rus t i r t a k ; mások ellenben a 9., 11. s 14. versben 
meghagyták a Cephast, és Pet rus t csak a 7. s 8. versben 
irtak. A kéziratok ez egymástól elütő olvasásának bizo-
nyítékait megtalálhat juk ama kilencz vagy tíz még 
létező példányban, melyek a vatikáni, párisi és londoni 

') Godescard : Vita Sanctorum. 
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könyvtárakban léteznek. Ezekben meg lehet állapítani e 
két olvasásmódot, sőt egy harmadikat is, melylyel ez 
alkalomból mi okunk sincs foglalkozni. E kéziratok leg-
régibbje mintegy negyven év előtt a Sinai hegyén lévő 
görög barát-kolostorok egyikében fedeztetett föl. Ebben a 
7. s 8. versben e szó van : Petros, a 9., 11. s 14. vers-
ben pedig Cephas neve fordul elő. 

Sz. Jeromosnak tehát e két varians lectiók közt 
szabad választása volt. 0 azonban azt választotta, mely-
nek 7., 8., 9., 11. s 14. versében e szó: Petros fordult 
elő. Ez tévedés volt, melyet az egyház kijavított a trienti 
zsinat idején, mint alább szó lesz. 

Mennyire tévedett Jeromos, azt leginkább a 11. vers 
bizonyítja. A Vulgata szövege, melyet ma használunk, 
igy szól : Quum autem venisset C E P H A S Antiochiam, 
in faciem restiti ci, quia reprehensibilis erat. Sz. Jeromos 
pedig igy irt : Quum autem venisset P E T R U S , stb. Sz. 
Jeromos jóhiszemüleg cselekedett, abban nem lehet két-
ség : ő nyilván Cephas alatt Petrust értet t és ez tévedésbe 
ejtette a különböző varians lectiók megkülönböztetésében. 

Igaz, hogy azonnal történhetet t volna fölszólamlás 
e hiba ellen ; minthogy azonban itt nincs szó tanelvről, 
elfogadták a Yulgatát sz. Jeromos kezéből és nem változ-
tat tak ra j ta mindaddig, amig az eretnekség e hibából nem 
akar t érvet kovácsolni az egyház ellen. Több századon 
át sz. Péter ugy szerepelt, mint kit sz. Pál megrótt volna ; 
Cephas ugy szólván feledékenységbe ment. Nagy sz. Ger-
gely kimutat ta , mennyire tévedett sz. J e romos ; s ez már 
a VI. században volt. 

A quiproquo egész a XV. századig tar tot t , midőn 
egy hires nyomdász, Estienne Róbert , görög szövegében 
kinyomatta az Újszövetséget, mely alkalommal választása 
levén a fönnemlített várians lectiók közt, azt választotta, 
mely sz. Jeromost is tévedésbe ejtette, és követvén ezt, 
mind az öt versben Petros-1 nyomatott , a mint a sz. tudor 
Petrus-1 irt vala. 

Az egyház a következő században javította ki a 
hibát hivatalosan. A trienti zsinat egyik decretuma követ-
keztében, mely az úgynevezett reformáczió korszakában 
a sz. írással űzött visszaélések orvoslására irányult, meg-
állapít tatott a Vulgatá-nak hiteles szövege. Ez természe-
tesen az apostoli széket illette és igy történt, hogy mintegy 
ötven évvel később VIII . Kelemen pápa bullája megje-
lent, mely megállapítá az egész szentírás szövegét, meg-
tiltván azon minden változást, hozzátételt vagy csonkítást. 
Az igy helyreigazított Vulgatában a Petrus név nem 
szerepel többé a Galatákhoz irt levél II. fejezetének 9., 
11. s 14. versében, hanem Cephas olvasható ott. 

Ekkép a Vulgata összhangzatban áll ama legrégibb 
szentírási szöveggel, mely, mint fönnebb említem, mintegy 
negyven év előtt fedeztetett föl a Sinai hegyén levő schiz-
matikus kolostorban. 

A Cephas néven említett egyén bizonyára más volt, 
mint sz. Péter . E r re nézve az eddig fölhozatni szokott 
szentírási szövegeken kivül utalnak ugyancsak sz. Pál 
apostolnak a Korinthusiakhoz irt I. levél. I. fej. 12. ver-
sére, ahol szólván a korinthusiak közt felmerült viszályko-
dásokról, Apollón kivül Cephas is említtetik, mint olyan, 
kire némelyek a hivők közöl mint mesterükre hivatkoz-
nak. Már pedig tény, hogy sz. Péter nem evangelizálta 
a korinthusiakat, valószínűleg nem is já r t Ivorinthban, 
legalább semmi nyoma sincs annak. Ugyancsak sz. Pál e 
levelének III. fej. 22. verse is erre vall. 

Egyébként az egyház legskeptikusabb ellenfele sem 
hivatkozhatik itt a régi codexekre, mert ezek varians 
lectiói nem nyújtanak elég támpontot a keresztény ha-
gyomány megdöntésére, mely szerint sz. Péter tekintetett 

mindig Krisztus helytartójának, római püspöknek, holott 
sz. Pálnak, mint megjegyzi Rambaud abbé „La "Vie de 
Saint Paul" cz. művében, nem volt püspöki székhelye, 
mint p. sz. Jánosnak s a többi apostolnak, nehogy kétség 
merülhessen föl sz. Péter , mint a keresztény egyház fejé-
nek székhelye iránt. 

VEGYESEK. 
*** Rómában nagyon elmérgesedtek a viszonyok az 

állam és az egyház között. Crispi olasz miniszterelnök m. 
hó 28-án Rossi senatornak felelve azt a szemtelenséget 
követte el, hogy a létező bajokért a felelősséget a Vati-
kánra hárította. Ezt a pápa nem tűrhette. Két napra rá 
rendkívüli titkos consistoriumot tartott , hogy a Bruno-ün-
nep és Crispi szemtelen vakmerősége felett felháborodását 
nyilvánítsa. Utal t arra is, mennyire világos most már, 
hogy azoknak, kik a pápát a világi uralomtól megfosz-
tották, tulajdonképpen a katholikus vallás kiirtása a 
czéljok. 

— A pápa uralkodása XII-ik évének emlékérme sz. 
Péter és Pál ünnepére ezidén is pontosan megjelent. Az 
érem egyik oldalán a pápa arczképe látható eme felirattal : 
Leo X I I I . Pont. Max. An. X I I . A másik oldalon a late-
ráni templom zárdájának portikusa szemlélhető, melyet 
ő szentsége restauráltatott , — eme fel irat tal : „Porticum. 
Claustri. Later. Ex. Vet. Forma. Restituit. Ornavit. A. 
MDCCCLXXXIX. 

— A Zichy-család adománya. A hiv. lap közli : 
Vásonkeői gróf Zichy Ferencz valóságos belső titkos ta 
nácsos főtárnokmester, mint a gróf Zichy-család seniora, 
a budavári székesegyházban létezett gróf Zichy-kápolnát 
a helyreállítás után is fentartani kívánva, annak belső 
díszítésére 10,000 fr tot ajánlott fe l ; mely nagylelkű tette-
ért a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter az ado-
mányozónak legmelegebb köszönetét fejezte ki. 

— Nem férneI: a bőrükben! K ik? A zsidók. Tudva-
levőleg a berlini egyetem meghívást kapot t a római 
Giordario-Bruno-ünnepélyre. Az egyetem a meghívást, 
visszautasította. Találkozott azonban nehánv zsidó egye-
temi hallgató, a kiknek extrawurst kellett. Ok táviratban 
csatlakozásukat jelentették ki a bestiális atheus ünnepel-
tetéséhez. 

Felhívás előfizetésre. ^ 
Isten segitsége'vel ismét egy eseményekben gazdag 

félév záródik le, szerkesztésünk ideje alatt immár a 
XXII-ik kötetben. Se tárogatót , se dobot a lap nevének 
hirdetésére nem használunk ; mély hallgatást tartva a reklá-
mok e zajos világában, mindenki javát akarva, senki kárát 
nem kívánva, csendesen, békésen végezzük a reánk bizott 
publiczisztikai munkát, nem szappanbuborékok csillogtatása, 
nem por- és füst felverése, hanem felhalmozása által as 
eszmék és tények amaz értékes anyagának, a melyből az 
isteni egyház, a hőn szeretett emberiség, édes szép hazánk 
és nagyratermett nemzetünk történetét az irgalmas isteni 
gondviselés láthatatlan keze gyúrja . A híven teljesített 
munka bizalmával tekintünk szét s fordulunk ezúttal is 
m. t. olvasóközönségünkhöz a jövő félévre szóló előfizetés 
mielőbbi szives megujitása végett. 

Budapesten, 1889. ker. sz. János napján. 
A szerkesztő. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s pjsta-
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. 

NEGYYEMYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendók. : 

Budapesten, j u l iu s 6. 2. II. Fé lév . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Havi szemle. — Bajcsi emlékek. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A pápa elutazása 
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H a v i s z e m l e . 

II. 
„Inter persecut ions mundi et eonsolationes 

Dei peregrinando procurrit Eeelesia," monda 
Salvianus. Szavai minden idők viszontagságaira 
ráillenek. Most is, egy-egy csapásra, a melyet az 
istentelen világ az egyház fejére mér, egy-egy 
korszakot jelző istenáldása az égből a felelet. 
Rómában a bestiális atheismusnak szobrot emel-
nek Giordano Bruno képében. Az istentelen tudo-
mány azt hiszi, hogy ezzel ellensulyozhatatlan 
kárt tesz az egyháznak. Az isteni gondviselés 
azonban, az alatt, mig az istentelen tudomány 
apotheosisát, a Giordano Bruno szobrot készítet-
ték, a nagy és hatalmas Egyesült-Államokban 
egy katholikus egyetemet készített elő az istenes 
tudományok számára. Melyik nagyobb : a seb-e, 
melyet Giordano szobrával vélnék ütni az isten-
telen tudomány s élet hívei az egyházon l vagy 
pedig a nyereség és az áldás, mely az egyházra és 
az emberiségre egy ily vallásos tudomány-egye-
tem felállítása által háramlik és kiárad l A fele-
letet bátran ellenségeinkre bizzuk. Az igazság 
i t t oly világos, hogy kézzel lehet fogni. 

Sátán diadalmai — az igazság, az Isten 
diadalmaihoz képest nevetséges maskara-jétékok. 
„Deus irredebit eos, et Dominus subsannabit illos." 
Szent Péter és Pál apostolok napján Rómába 
száltunk lélekben. Elgondoltuk azt a sok lelki 
fájdalmat, melyet az egyház fejének, Jézus 
Krisztus helytartójának, az a Giordano Bruno-
féle demonstráczió okozott és okoz. Csakhamar 
eszünkbe ju to t t Simon Mágus. Ez is oly apos-
tola volt mint Bruno ; ez is oly szemfényvesztő 

játékot űzött Krisztus hitével, mint a mily 
ravasz politikát követnek az egyházzal szemben 
most azok, a kik Rómát a pápától elvették és 
benne most uralkodnak. Bruno és a kik őt 
zászlójukra mintaképül kitűzték, sokakat meg-
tévesztenek, uralkodnak: Simon Mágus is Rómában 
ütöt te fel tanyáját szent Péter székével szemben, 
a ki őt előbb Samariában, mert a Szentlélek 
közlésének isteni adományát pénzért akarta 
megvásárolni, eme szavakkal: „pecunia tua tecum 
sit in perditionem" ') kiközösítette. Az indo-
kolás, melylyel szent Péter a Krisztus nevében 
mondott Ítélet megállapította, az is nevezetes. 
Bámulatosan ráillik arra a szellemre, a mely 
Giordano Brúnót és az ő híveit áthatja. „In 
fellé enim amaritudinis et obligatione iniquitatis 
video te esse." -') A pokol keserű epéskedése és 
a gonoszság lekötelezettsége : ez folytat harezot 
Rómában most is sz. Péter székével. Ki ne gondolna 
az obligatio inquitatis--nál a szabadkőműves 
összeesküvésre, a mely valóságos világra, időre és 
örökkévalóságra szóló „obligatio iniquitatis,8 a 
melynek szálai Sátán kezében találkoznak. 

De mi lett Simon Mágus vége ! Érdekes, a 
mit erről az „Apostoli konstitucziók"-ban feljegy-
zett jámbor hagyományban olvasunk. „En, igy 
szól i t t sz. Péter apostol, Simonnal Caesareában 
találkoztam és egy nyilvános vitatkozásban kény-
szeritettem őt tévedésének bevallására. 0 azután 
elhagyta a Keletet és Itáliába költözött át. Mi-
után Rómába érkezett, újból harezot kezdett az 
egyház ellen és sok testvérünkben megingatta a 

Act. Ap 8 ; 20. 
j Ibid. v. 23. 
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hitet, sok pogányt félrevezetett bűvészete által. 
Egyik napon délre a sokaságot az amphi-
theatrumba hivta össze. Engem is oda vonszol-
tatot t . azt Ígérvén, hogy repülni fog a levegő-
ben. Minden szem rá volt függesztve. Én némán 
imádkozám szivem rejtekében. Már ot t lebegett 
a levegőben, az ördögök által emeltetve: Az 
égbe megyek, úgymond, és kiárasztom reátok az 
ég áldásait! A tömeg tapsviharban tör t ki s üdvö-
zölni kezdé őt mint istenségét. Ez alatt, szive-
met s kezeimet égre emelve, kérve kértem az 
Istent a mi Urunk Jézus által, hogy zúzza porrá 
ennek az imposztornak kevélységét; tör je össze 
az ördögök hatalmát, a kik bolonddá teszik az 
embereket, hogy lelki halálba ragadják ma-
gukkal ; taszitsa le ezt az istentelent egy meg-
szégyenitő bukással, összetörve tagjait, de fenn-
tar tva életét." Erre Simonra szegezvén szemeit 
sz. Péter, Isten nevében parancsolt a gonosz 
szellemeknek, hogy hagyják abba Simon gonosz-
ságának segitését. S midőn kimondá Simonra e 
szavakat: „Hullj alá magasból és halld a szem-
fényvesztésed által megtévesztett nép gúnyoló-
dását", — Simon Mágus nagy robajjal földre 
bukott. Egyik lába összetörött s lábainak ujjai 
szétzúzódtak. „Az az Isten, a kit Péter hirdet, az 
az egyedüli igaz L->ten. — mondák a tömegben. 
Ettől kezdve sok ember hagyta el Simon tév-
tanait . Mások azonban, igazi fiai a kárhozatnak 
megmaradtak ebben a végzetes szektában." Igy 
szól a hagyomány. 

Az egész Bruno-ünnepelés ily vakmerő röpü-
lés levegőben Isten és az ő egyházának megszé-
gyenítésére. De ennek is, mint amannak volt, 
a pokol kudarcza lesz a vége. Mert — „nec 
portae inferi praevelebunt." Xero protekcziója 
Simon Magusnak mitsem használt; a császár 
szemei előtt bukott le a levegőből s törte össze 
a lábát. Bruno szobrának sem használ semmit 
az olasz kormány pártfogása. Jőni fog idő, mert 
jőnie kell, midőn Bruno szobra Simon Mágus sor-
sára jutand. A bestiális atheizmus apotheosisának 
szobra nem állhat sokáig. Az emberi gonoszság 
diadalt ara that egy pillanatra, egy évtizedre, 
talán akár egy századra is ; de a végleges diadal 
nem az övé. A gonoszság őrületes alkotásai ephe-
mérek. Ilyen volt az „ész istennője" az oltáron, 
Párisban, a nagy forradalom lázas napjaiban. 

írva van az Istenről a zsoltárosnál : „Neque 
habitabit juxta Te malignus ; neque permanebunt 

injusti ante oculos Tuos." ') Már pedig Róma, a 
szent város, a kereszténység középpontja, nem 
csupán csak egyszerűen van Isten szemei előtt, 
hanem Isten szemei előtt van, mint oly fényes 
pont, a hová az Isten szeme fénye tetszéssel, kegye-
lemmel és megelégedéssel esett eddig, a mióta 
sz. Péter ott Krisztus helytartójának székét fel-
állította. I t t a gonoszság — az Isten szemei 
előtt meg nem állhat ! Vagy hát — a világ 
vége közeledik!! 

Ki meri azt tagadni ; ki bir bátorsággal ezt 
állítani 1 

Boruljunk le az isteni gondviselés ti tkos 
végzetei előtt s vár juk az ő Ítéletét, a mely az 
egyháznak igy is, ugy is diadalmát jelenti! 

B a j c s i e m l é k e k . 
I r ta : Winter Ágoston, 

a' P á z m á n y- i n t é z e t a l i g a z g a t ó j a . 

(Vége). 

A szokott órában ö eminentiája délutáni sétára indult. 
„Cardinales — mondja IV. Jenő pápa, — pro honoris ac 

dignitatis eminentia partem sui corporis Pontifices appellant. 
Ex quo sine ulla dubitatione ostenditur, post caput Ecclesiae, 
quod est Papa, coutigua sui corporis membra, qui sunt 
Frat res eius Cardinales, prae ceteris Ecclesiae membris, ac 
partibus honorare debere." II . Pius pedig igy szól az általa 
kinevezett bibornokokhoz : „Maxima, Filii, et excellentissima 
dignitate donati estis : ad Collegium Apostolicum voeati, 
Consiliarii nostri, et Cojudices Orbis terrarum eritis: inter 
causam et causam, inter sanguinem et sanguinem, inter 
leprám et leprám discernere vos oportebit. Successores 
Apostolorum circa thronum nostrum sedibitis : vos Sena-
tores urbis, et Regum similes eritis, veri mundi cardines 
super cjuibus militantis ostium Ecclesiae volvendum et 
regendum est." Es szent Bernárd a bibornokokról szólván 
igy ir : „Regibus Joannem exhibeant, Aegyptiis Moysen, 
fornicantibus Phinees, Eliam idololatris, Eliseum avaris, 
Pe t rum mentientíbus, Paulum blasphemantibus, negotian-
tibus Christum." Gratianus A. M. pedig a bebörtönözött 
Fischer János szent vértanúról, kit III. Pál halála előtt 
bibornoknak nevezett, ezeket mond ja : „Ferunt, non multos 
ante mortem dies perlatam ad eum Cardinalatus sui famam, 
acceptamque laeto animo fuisse, dixisseque, id purpuréi 
coloris insigne datum Cardinalibus esse, ut meminerint, 
vitam atque sanguinem pro fide erga catholicam ecclesiam 
non dubitanter profundere, idque unum se honoris eius 
munus brevi impleturum." Ezek és ezekhez hasonló ezer 
más idézetek elég világosan megmagyarázták azon tisz-
teletet és odaadást, melyet mindenki ő eminentiája kísére-
tében észlelhet. 

Ő eminentiáját egy fehérre festett hidon át követtük, 
a hid alatt elfolyó viz Herder e szavaira figyelmeztetett: 

x) Ps. 5.; 5. 
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...Reise, verändre den Ort. Des Lebens reil'este Frucht wird 
Durch Erfahrung, die dir Sinn und Gedanken erneut. 

Siehe das stehende Wasser, und schau die rinnende Quelle ; 
Jenes modert, und diess strömet den hellesten Trank." 

Azon nagy rét baloldalán, melyre értünk, óriási ka-
zalok megett állanak a gazdasági épületek, melyek oldalán 
a cséplők egész serege forgatta a cséplőt, a cséplőgép 
pedig lihegve végezte munkáját . „Boldog az a kié ez a 
birtok !" Igy szólnak kik mellette elmennek, és midőn igy 
szólva előtte elhaladnak, csóválgathatják fejőket, és sóhaj-
tozhatnak, de birhat ják-e ? A kapzsiság szól, szól a 
gonoszság, „de te felebarátod jószágát ne kivánjad," int 
szent Ágoston. 

.,Der schöne Tag, — sinkt, 
Ihm folgt ein schöner Abend. 
Wie roth er durch die Bäume blinkt, 
Die Flur mit Kühlung labend !" 

énekli Vosz. Ezér t a nyaraló felé intézte ő eminentiája 
lépteit, hol egy fenyőszál tetején egy szélkakas vonta ma-
gára figyelmemet. Azon kakas délnek, a scorpiókban gaz-
dag magyar tengerpar t felé nézett, hová menendő valék. 
„ Animadvertistis forte quomodo gallina concidit scorpio-
nem", figyelmeztet sz. Ágoston, és a lan tabb: „Scorpii 
pungentes a gallina eomedantur." Egyik beszédjében a 
haragot mondja scorpionak, mely bosszúállásra izgat. 
Szent Bernárd pedig IV. Jenő pápát eme szavakkal 
figyelmezteti erre a hüllőre : „Scorpioni non est in facie 
quod formides: sed pungit a cauda," mely alatt az „adu-
lantem et ad placitum loquentem" érti. 

A sötétség elől a fényesen kivilágított nyaralóba 
vonultunk. 

Á m b á r a mult éji virasztás miatt a szokottnál ál-
mosabb voltam, mégis több időn át néztem a csillagokat, 
melyek a felhők közt futni látszottak. S jóllehet Hägen 
I. G. S. J . szerint fél milliónál több álló-csillagot ismer-
nek, „im ganzen über eine halbe Million genau be-
stimmte Lichtspunkte am Firmamente,• ' mégis csak fenn-
áll szent Ágoston ál l í tása: „Quid magnum Deo nume-
rare multitudinem ste l larum? Hoc et homines conati sun t : 
viderint u t rum implere potuerint." Az Isten az, mint a 
zsoltár mondja, ki „megszámlálja a csillagok sokaságát 
és mindenikét nevén szólítja." E szavak felett elmélkedvén, 
a most nevezett szent atya igy ir : „Vannak csillagok az 
egyházban, kik éjjeleinkben vigasztalásul szolgálnak, kikről 
az apostol igy szól : kik között mint világítók fényesked-
tek a világon. Ezen igy szól, gonosz és elvetemült nem-
zetségek közepette, kik között mint világítók fényesked-
tek e világon, az élet igéjét megtartván. Ezen csillagokat 
számítja az Isten ; mindnyáját kik vele uralkodni fognak, 
mindnyáját számban tart ja, kik egyszülöttjének testéhez 
tartoznak." 

Miután az ablakot becsuktam, sz. Márknak Üdvözí-
tőnkről mondott eme szavai foglalatoskodtattak : „Et erat 
ipse in puppi super cervical dormiens." 

Szobám felett volt ő eminentiájának kis házi kápol-
nája, melynek az oltárkőben nyugvó szent ereklyéi szent 
Mechtild Liber spirituális gratiae egyik fejezetét frissítet-
ték fel emlékezetemben. Ez a fejezet így szól: „Midőn ő 
— igy ir nevezett önmagáról, — a mise alatt az Evangelium 
olvasásánál ha l lá : és harmadnapon fel fog támadni, Krisz-

tus szolgáló leánya a földre borult, hálát adva az Isten-
nek az ember jövendő feltámadása és megdicsőitése miatt. 
Es ime ! a kápolnában, melyben imádkozott, három 
szent testet, mely az oltár előtt volt eltemetve, kitárt 
karokkal, mintegy az ég felé látott emelkedni, és hálát 
adni az Istennek. Sziveik, melyek drága-kövekkel voltak 
ékesítve, csodálatos módon tündökölvén, mozogtak, mintha 
csak jóságos cselekedeteik és erényeik fölött örvendené-
nek, melyeket testeikben gyakoroltak. Akkor mondá a 
szűz az U r n á k : Oh U r a m ! mikép veszik magukhoz a tes-
tek leikeiket? Vagy pedig milyen lesz a megdicsőültség, 
ha a lélek a testtel egyesíttetett ? Erre az Ur igy felelt : 
„A jövő feltámadásnál a test hétszer fényesebb lesz mint 
a nap, és a lélek a testnél hétszer jobban fog tündökölni; 
és fényével a test minden tagján mint a nap át fog hatni. 
Ha a lélek a testet ismét mintegy ruhát fel fogja ölteni, 
akkor annak belsejét kimondhatlan fénynyel fogom meg-
világítani, és a feltámadtak végnélkül fognak test és lé-
lekben tündökölni a mennyei lakokban." 

„Wach auf, die Sonne sucht ein Bild dir vorzumalen, 
Wie man zu Gottes Ruhm am Morgen könne strahlen. 

Narcisse schaut dich an mit goldenen Augenstern : 
Ich blicke nach dem Licht, du blicke nach dem Herrn. 

In tausend Blumen die Liebesschrift geprägt : 
AVie ist die F.rde schön, wenn si den Himmel t rägt ! 

Mily szép a föld, az emberi test, ha magában hordja 
a mennyországot! „Azok a mennyországok — m o n d j a sz. 
Ambrus — kik a földre helyeztetve mondha t ják : A mi 
társalgásunk a mennyekben van. Azok mennyországok, 
kikben a hit, nagylelkűség, önmegtagadás, tudomány s 
mennyei élet van. Mert valamint földnek mondatott az, 
ki ama törvényszegés miatt a mennyei boldogságot el-
vesztette, és e földi nyomorúságba vettetve törvényszegé-
sének kötelékeivel magát lebilincselte ; ugy ellenkezőleg 
mennyországnak mondatik, ki az angyalok őrizete alatt 
tökéletes életet él, testét folyvást zabolázza és gondolat-
jait is békeségesen rendezi, ki pénzét irgalmas bőkezű-
séggel osztogatja a szegényeknek. Van tehát a földön is 
menyország, melyben mennyei erények létezhetnek. „Az 
ég az én székem," (Iz. 66. 1.) én inkább az igaz jóindu-
latját , mint az elemeket értem. Azt tartom a mennyor-
szágnak, kinek lelkébe Krisztus eljött, és az aj tón zörget, 
és ha megnyit tatot t belép. De nemcsak, hogy maga lép 
be, hanem belép az Atyával, mint maga mondja : Én és 
az Atya hozzá megyünk és lakóhelyet szerzünk nála." 

Boldogító gondolat : „Én és az Atya hozzá megyünk 
és lakóhelyet szerzünk magunknak." Elibéjiik siettem 
tehát, hogy üdvözöljem s hogy fogadjam őket, az ő eminen-
tiája által keresztelő sz. János tiszteletére épült temp-
lomban. 

„Hármat alkotott az Isten — mondja szent Bernárd 
— kinek nincsen mása, Krisztust, Máriát és Jánost ." 

E háromra akadtam a bajcsi templomban. Az első 
volt Üdvözítőnk a legfelségesebb Oltáriszentségben. Erről 
szólva mondja sz. Ágoston : „Állítani merem, hogy az 
Isten ámbár mindenható, többet nem adhatott, ámbár leg-
bölcsebb, többet adni nem tudott , ámbár leggazdagabb, 
többet adni nem volt képes." Ezt, mint aranysz. sz. János 
mondja, „a kherubok szolgálják, ide szállnak a szeráfok, 

2* 



12 RELIGIO. 

kit hat szárnynyal birnak s arczukra borulnak." Ezért, 
mint ugyanazon szentatya mondja : »Imádjad és vedd 
magadhoz a szent áldozásban." 

Két éve, hogy a lourdesi bazilikában mondám éjfél-
kor a szent misét ; ma a bolds. Szűz lourdesi szobra előtt 
miséztem, ki létének első pillanatában nagyobb szent volt, 
mint a legnagyobb szent midőn a világból távozott. ,.Mit 
fogunk mi piczinyek, mit mi tehetetlenek dicséretére mon-
dani ? Mert ha mindnyájunk tagjai nyelvekké változná-
nak, őt senki sem lenne képes elegendőkép dicsérni." Sz. 
Ágost. 

Midőn a szent mise után az Adspirationes S. Ignatii 
elmondtam volna, szent Osanna titokteljes áldoztatása s 
annak hatása felett gondolkoztam. 

Az Andrássy grófok egyik őse Miklós ugyanis Man-
tuában lakott, leánya a stigraatizált boldog Osanna, mint 
Sylvester Ferencz 1559-ben Milanóban megjelent munká-
jában i r j a : „Egykor a legnagyobb és legégetőbb vágytól 
indíttatva, melyet semmi módon sem bírt elaltani, Krisz-
tus nyilt oldalát kívánta megcsókolni és annak vérével 
tápláltatni, ez pedig korának tizennegyedik évében történt. 
Ezér t midőn imádsága közt e kegyelmet hevesebben 
kérte, jegyese hirtelen fedetlen oldalával mellette termett, 
melyből vér folyt, és megparancsolá neki, hogy érintse 
ajkaival a kívánt oldalt. 0 azonnal engedelmeskedett a 
a parancsnak, s oly bőségben itta az oly kellemes édes-
séget, hogy a felette sok nektártól majdnem meghalt . 
Ez időtől fogva Krisztus vére annyira elfoglalá el-
méjét, és oly nagy szeretetre gyulasztotta, hogv bármily 
vért említettek is jelenlétében, a szeretet tüze oly izga-
tásba hozta szivét, hogy az a testből mintegy kiugrani 
akart . De nemcsak vért ivot t abból az oldalból, hanem 
önmaga, mint bűnös iránt, nagy gyűlöletet is, és saját 
önző dolgainak elhanyagolását ; és mivel saját bűnei neki 
a legnagyobb fájdalmat okozták, őt semmiféle bűnbánati 
cselekedet sem elégítette ki. Sőt azt kívánta, hogy őt 
a legnagyobb bűnösnek mondják." 

A kántor az orgona mellett talán éppen akkor éne-
kelte : „Quid sum miser tunc dicturus" stb. 

A szentírás tíz Jánosról tesz említést, de ezek közt 
keresztelő sz. János a legnagyobb, mint ezt maga Üdvö-
zítőnk mond ja : „nem támadott az asszonyok szülöttei kö-
zött nagyobb keresztelő Jánosnál." E szent képe ékesíti 
a főoltárt, e szentről Gerson a párisi kanczellár: „A ke-
resztelő, ki Mária után az első, ugy látszik a szeráfok 
karában Luczifer helyét foglalja el." 

Az újvári állomásra elég korán értem, és igy nem 
kellett attól tartanom, hogy valaki reám czitálja Hesiod e 
szavait : 

„Cunctator damnis semper luctatur acerbis." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul . 5. A pápa elutazása Rómából. — 
A „Religio" t . olvasóközönségét nem fogják meg-

lepni a most mind sűrűbben szállongó hirek, hogy a pápa 
komolyan foglalkozik Rómából való elutazásának eshe-
tőségével. Római leveleink már több izben foglalkoztak 
e kérdéssel, mely minduntalan megujul . Liberális lapok 

most ama hozzáadással emlegetik azt, hogy a pápa rend-
kívüli titkos consistoriumot tar tot t ez ügyben, míg a 
bécsi „Politische Correspondenz" olasz l:or mányi sugal-
mazásból megczáfolni igyekszik e hírt, holott ugyancsak 
ma érkezett brüsszeli távirat szerint az összes belga ka-
tholikus lapok behatóan foglalkoznak vele. 

Mi mindebben semmi meglepőt sem találunk, de 
némely éretlen szószátvárkodásra kénytelenek vagyunk 
utalni a Vatikán méltóságteljes hallgatására, mely éke-
sebben szól száz meg száz vezérczikknél. Annyit még 
szükségesnek találunk megjegyezni, hogy a pápa nem az 
„elutazás" ügyében, hanem általában a római tarthatatlan 
helyzetről értekezett legfőbb egyházi tanácsával : ez a 
kérdés veleje, az elutazás csak fejleménye. Erről pedig a 
Vatikán, valamint az összes jól értesült katholikus lapok 
néni szűnnek meg beszélni, hasonlókép a katholikus kon-
gresszusok egyhangú határozatai és még inkább az egész 
világ püspökei egyértelműleg s a leghatározottabban fe-
jezték ki az egyetemes egyház érzelmeit s félelmét a 
pápa fenyegetett biztonsága tekintetében. 

Az elutazás terve nem mai keletű. 
Amióta az olasz forradalom és a hitszegő Szavója 

fenyegette IX. Piust Rómában, a távozás az örök város-
ból mint végső mentő eszköz czélba vétetett. 1870. szept. 
20-áD, midőn a koronás forradalom megszállta a pápa 
székhelyét, a terv végrehajtása bizonyos körülmények 
beálltára meg volt állapítva. A boldog emlékű pápa több 
izben tanácskozott a biboros kollegiummal a körülmények 
megítéléséről ; számos főpap, aki ad limina Apostolorum 
jö t t Rómába, fölajánlotta tanácsát majd az elutazást sür-
getvén, majd a maradást még helyeselvén: diplomaták, 
katholikus államférfiak és publiczisták szintén szóba hoz-
ták az ügyet, kiki saját vélekedése szerint nyilatkozván 
annak esetleges következményeiről vagy a közvéleményre 
gyakorlandó hatásáról. 

Az eldöntés természetesen a pápánál vala. IX. Pius 
— irja Rendu Rómáról s a pápaságról irt könyvében — 
több fejedelmi látogatás alkalmával szóba hozta ez eshe-
tőséget, tehát valószínű, hogy megnyugtató választ nyert. 

A „Correspondance de Rome" pedig határozottan 
jelezte, hogy a szent emlékű pápa Európa legtöbb álla-
mának kormányaitól biztosítékot nyert az iránt, hogy 
legalább a Vatikánban nem lesz bántódása s lelki kor-
mányzatában nem fog zavartatni. 

Csak akik ezeket a részleteket ismerik, képesek 
megérteni a pápa erre vonatkozó allocutióit vagy a pápai 
diplomáczia jegyzékeit, ahol kimutattatik, hogy a szent 
atya még a Vatikánban sem biztos, annál kevésbé egy-
házi kormányzatában. 

XIII . Leo dicsőséges kormányzata alatt ezen mi vál-
tozás sem történt azon kivül, hogy a pápa mind sürge-
tőbben panaszkodik helyzetének vagyis Rómában maradá-
sának tar thatat lanságáról . Ez a nyilvánosság előtt történt. 
A diplomáczia azonban annál inkább működött. 

A folyó év elején Rómában több napon át tar tot t 
zavargások alkalmával alkalmam volt egy nagynevű fran-
czia főpappal, aki a politika terén is tevékeny szerepet 
viszen, e tárgyról szólani. Abbeli félelmem nyilvánítására, 
hogy ily zavaros körülmények közepette vajmi könnyen 
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megrohanhatnák a Vatikánt, amint IX. Pius holttestének 
átszállításakor is csak Isten óvta meg az ö földi hely-
tartójának holt tetemét, a franczia főpap igy nyilatkozott. 

— Igaza van, csak a jó Isten őrzi a szentatyát. De 
ha az volna rendelve kifürkészhetetlen bölcseségében, 
hogy a végső eset beálljon, legyen meggyőződve, hogy 
XIII . Leo, mint egykor szent Péter s Pál helyt állana, és 
hogy ez is az anyaszentegyház javára válnék. Egyébiránt 
— tevé hozzá — bizzunk ő szentsége páratlan eszélyé-
ben, aki gondoskodott róla, hogy végszükségben biztos 
menhelyet találjon. 

Világos tehát, hogy a Vatikánban az elutazás eshe-
tősége nem most vétetik tekintetbe, hanem régóta érett 
terv bizonyos eshetőségre. 

Egyébiránt ismeretes t. olvasóink előtt, hogy az 
uj olasz törvénykönyv alkalmából, melyen azóta némi 
változás vétett czélba, a pápa elutazása imminens vala. 

Mi fog tehát most történni ? Elutazik-e vagy meg-
marad-e Rómában a pápa? 

XIII . Leo bölcsesége egyedül képes biztos választ 
adni. 

Bizonyos azonban az, hogy nem tőle függ, távozik-e 
s mikor székhelyéről? Az olasz kormánytól elsősorban, 
Európa kormányaitól másodsorban függ az, vájjon a szent 
atya megmaradhat-e az örök városban. Európa fejedelmei 
egynek kivételével engedték oda fejlődni a dolgokat, hogy 
az egész katbolikus világ perczről-perczre remeg a közös 
atyáért. Európa ez uralkodói bátorí tot ták föl az olasz 
forradalmat, ők tar t ják fenn a bitorlást Rómában. 

Isten nyilván látható ujja mutatkozik itt is. 
A monarchiák folytat ják közvetve Crispi és a sötét 

szekta utján a harczot a pápaság s egyház ellen ; holott 
a franczia köztársaság politikai okokból inkább a pápa-
ságot támogatná. 

Európa uralkodóitól függ tehát, vájjon a szentatya 
kénytelen lesz-e menhelyet keresni a koronás forradalom 
üldözései elől. 

Mi — sajnos — nem tehetünk ellene. 
De igen ! Imádkozzunk. 
Oremus pro Pontiűce nostro. Dominus conservet 

eum — et. non tradat, eum in manus inimicorum. Amen. 
+ 

Esztergom. Simor János bibornolc hg-primás levele 
XIII. Leo pápához, — a Giordano Bruno-féle szobor 
felavatása alkalmából : 

Beatissime P a t e r ! Nonum mensis Junii diem, cum 
eximi fastis, delerique nequeat, arbi tramur, atrum, lugub-
remque perpetuo esse oportere. Illo enim die accidit, 
quod in saeculis aerae christianae numquam, glorificatio 
nempe apostasiae, atheismi. immoralitatis et blasphemiarum 
per erectum in urbe Roma, ac positum in conspectu quasi 
Christi in tectis Vicarii, visibilisque Ecclesiae capitis, 
monumentum, renovans memóriám ex Oreo quasi rendivivi 
miserandi infelicisque hominis, Dei ac Christi osoris, S. 
Sedis apostolicae infensissimi hostis, infamiumque morum, 
quos durante vita exhibuit. Non nos latét consilium de 
ponendo monumento ab iis hominibus ceptum, executioni-
que mancipatum fuisse, qui eodem in divinum Redemptorem, 

ejus in terr is Vicarium odio flagrant, quive facto hoc id 
praesertim urbi et orbi demonstrare voluisse censendi 
sunt : eo jani ventum esse Romae, ut t r iumphus agi 
ibidem queat apostasiae, irreligionis. Acerbissimum, quo 
eapropter Sanctitas Vestra non potest non vehementer 
affici, animi dolorem sentimus etiam nos, quemadmodum 
sentiunt catholici omnes, quotquot sunt in orbe terrarum. 
E t sicut hi, i rrogata Sanctitati Vestrae tanta injuria, ad 
majorem, si adhuc fieri possit, amorem, fidem ac fideli-
tatem erga S. Apostolicam Sedem, Sanctitatemque Vestram 
moventur : ita in his fovendis sensibus, opereque compro-
bandis nemini volumus esse secundi : de cetero Deurn 
omnipotentem pro omnigena incolumitate, diuturno feli-
cique gubernio assidue deprecaturi. 

Qui in reliquo beatissimis pedibus provolutus in 
osculo eorumdem humillimo perenno Strigonii in Hungaria, 
die 9. Junii 1889. 

Sanctitati s Vestrae 
obsequentissimus filius ac servus 

Joannes Card. Simor. 

Pécs , junius 30. Visszapillantás a pápai nuntius 
pécsi látogatására. — A mennyire történelmi adataink a 
múltba visszanyúlnak, tudomásunk szerint legutóbb Viale 
Prelà pápai nuntius volt Scitovszky János pécsi püspök 
vendége, ki az akkori pécsi dóm lá t tára felkiáltott : „Tales 
ecclesiae solum Romae visuntur." A mult században pedig 
(1776.) Garampi József, bécsi nuntius Klimó György pécsi 
püspöknek volt három napon át vendége, ki Pécsről a 
legkellemesebb benyomásokkal távozván, a tudós Koller, 
akkori káptalani nagypréposthoz intézett levelében Vesz-
prémből többek közt ezeket i r t a : „Felicem me reputo, 
quod cognoverim hominem (Stephanum Szalágyi) tam 
acris iudicii, tamque vastae eruditionis, dignumque collegam 
tuum. Oportet totam percurrere Hungáriám ac demum 
consistere Quinque-Ecclesiis, ut tanti valoris homines repe-
rias." Szalágyi tudvalevőleg hirneves egyházi iró, ki 
nevét „De statu Pannoniae ante adventum Hungarorum u 

öt kötetes munkájával tette halhatat lanná. 
Ez év junius 15-én Galimberti Alajos, bécsi nuntius 

ő excellentiája tisztelte meg Tarnassi uditore kíséretében 
magas jelenlétével Pécs városát, mely alkalommal fogad-
tatása az ős katholikus város részéről az apostoli szent-
szék iránti hódoló ragaszkodás, törhetetlen hűség és lel-
kesedés fényes manifestatiója vala. 

A papság és az összes hatóságok Dulánszky Nán-
dor püspök és Kardos Kálmán főispán élén fogadták a 
magas vendéget, s a diszfogatok megszámlálhatlan hosszú 
sora kisérte harangzugás és a hivő nép sorfalai közt a 
fellobogózott utczákon át a püspöki palotába, hol mind-
jár t a papság, a polgári és katonai hatóságok hódoló 
tisztelgése következett. A délután folyamán megtekintette 
a nuntius a Dulánszky püspök által fényesen kiépített , 
illetve egy hatalmas szárnynyal kibővített papnöveldét, 
melyben a mult év folyamán Dulánszky püspök által a 
regensburgi egyházi énekiskola szervezetével beállított és 
ideiglenes bérházban elhelyezett, magyar földön e nem-
ben első egyházi műénekiskola növendékei, alig 3/4 évi 
fenlét után lepték meg a nuntiust correct előadásukkal, 
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s új í tot ták föl benne a Sist ina-kápolna műéneklésének 
élvezetét, miről a nuntius elragadtatással tőn bizonyságot. 

Innét a Trefort kezdeményezésére a volt kis semi-
nariumban elhelyezett bosnita szt-ferenczrendi növendékek 
intézetének és a püspöki könyvtár megtekintése után a fen-
tebb érintett és a magasabb müfaj tá ju liturgikus egyházi 
ének visszaállítására és meghonosítására Dulánszky püs-
pök által állított énekiskolának épülőben levő monumen-
tális és a székesegyház nagyszerűségéhez valóban méltó 
palotája mellett, a restauratio végéhez közeledő székes-
egyházba ment a magas vendég, hol két órán át időzve 
engedte át magát az egyházi műépítészet, festészet, szob-
rászat, és ismét a kitűnő akustikáju templomban vissz-
hangzó Palestrina-dallamok andalító műélvezetének. A 
székesegyház elragadó szépségétől válni nem tudot t , ú j r a 
meg ú j ra visszatért a látottakhoz, mig csak az esti homály 
nem takarta el a gyönyörűséget a szemek elől. 

Este kilencz órakor a pécsvárosi közönség fényes 
fáklyás menettel és serenade-val tisztelte meg a római 
pápa nagykövetét, a katonai zenekar és az ország ha-
tárain tul is diadalairól ismeretes »Pécsi dalárda" mű-
darabjai, az ünnepélyen részt vett egyletek festői lobogói, 
az üdvözlő szónok és az ünnepelt pápai nagykövet emel-
kedett beszédei valóban elragadok voltak a jelenvoltakra, 
midőn a püspöki palota előtt legalább is 15,000 torok 
visszhangoztatta: „Éljen XIII . Leo pápa ; Éljen Galimbert i 
nuntius !" 

Másnap folytatá a nuntius a kiválóbb intézetek 
megtekintését és látogatásokat tőn a főispánnál, a város 
polgármesterénél és a katonai parancsnoknál. A fényes 
felköszöntők, melyek a püspök-házigazda és a nuntius 
ajkairól a diszebéden elhangzottak, s az előkelő asztal-
társaság kitörő éljenzéseivel félbeszakittattak és kisértettek, 
az apostoli szentszék és magyar hazánk történelmi kap-
csainak megszilárdítása valának. Dulánszky püspök kezdte s 
mondott felköszöntött a pápára ; ezt viszonozta a nunti us 
az apostoli királyra ; ismét a püspök-házigazda a vendégére ; 
majd erre válaszolva a nuntius igen szellemdusan rög-
tönzött felköszöntőben a házigazda püspököt éltette, 
„quem egregiae ingenii dotes dignum fecerunt, ut non 
uni Ecclesiae, sed Quinque-Ecclesiis praesul praeficeretur." 
E diszebéden osztattak szét Troli Ferencz, pécsi éneklő 
kanonok, pápai protonotarius latin ódájának díszpéldányai 
ez ünnepély alkalmára irva. 

Másnap a székhelytől 2 órányira fekvő nádasdi püs-
pöki nyaralóba ment ki a nuntius a püspökkel és kisére-
tökkel, egy hetet töltvén itten üdülésül a püspöki kert-
ben, melyet Dulánszky püspök nagy áldozattal elsőrangú 
mükertté varázsolt. Hivatalának fontosabb ügyeit is innen 
intézvén vette itt többek közt Albrecht főherczeg tilta-
kozását a Bruno Jordán-féle római merénylet ellen. 

Junius 24-én a Sláby Ferencz, káptalani nagypré-
postnál tet t látogatás után volt a pécsi residentiában a 
bucsuebéd, a melyen mondott felköszöntőjében ismételte 
abbeli nyilatkozatát a nuntius, hogy mily kellemes emlékek-
kel vesz bucsut, nem mondván à Dieu-t, hanem au revoir-t . 

Ugyanez nap este távozott Pécsről székhelyére. Meg-
jelenése Pécsett a kath. lelkesedés fellángolása, a kath. 
öntudat szilárdulása volt. 

Hivatal-elődje Garampi a mult században fényes 
elismeréssel adózott a pécsi káptalan két páratlan tudo-
mányu t ag j ának ; Galimberti elismerése sem maradhatot t 
el a Pécsett folyamatban levő nagyobb egyházi alkotá-
soktól. 

A pécsi székesegyház restauratiojának közeledik 
időpontja, a monumentális palotába ez év folyamán be-
vezetendő székesegyházi énekiskola, mint a degenerált 
egyházi műének reformja iránt országunkban is megin-
dult mozgalmak és törekvések leendő góczpontja, immár 
hangosan sietteti az időt, midőn el lehet majd mondani: 
„Oportet totam percurrere Hungáriám, ac demnm consi-
stere Quinque-Ecclesiis, ut basilicam et musicam sacram 
tanti valoris reperias." 

Bécs , jul . 2. Az egyetemi rektor választása — meg-
nyugtató benyomást tett kath. körökben. A prágai és 
gráczi egyetemeknél már évek óta részben, az innsbrucki-
nál teljesen leszorították a theologiai kart az egyetemi 
méltóság elnyerhetéséről ; Bécsben hasonló aspirácziók 
nem hiányoztak ; a két utolsó izben, a mikor t. i. a 
theologiai kar kebléből kellett az ősi jog szerint válasz-
tani, az orvosi és bölcsészeti karok választói nem szavaz-
tak theologusra azon oknál fogva, mivel náluk sokkal 
több lévén a rendes tanár, ha a régi szokás szerint min-
den negyedik évben történik a választás, csak kevesen 
nyerhetik el a rektori méltóságot. A jogi kar választói a 
theologiai karral tar to t tak s igy megoszoltak a szava-
zatok. Sorsnak kellett döntenie, a mely azonban mindkét 
esetben a theologiai kar részére döntött . Ez évben mind 
a négy fakultás a theologiai kar jelölt jére adta szavaza-
tát, ki is ily módon egyhangúlag lőn megválasztva, ez 
Pöltzl Ferencz, hit- és bölcsészettudor s az lntroductio in 
N. F. et Exegesis tanára személyében. — Önkénytelenül 
is arra gondol az ember, hogy a bölcsészeti és orvosi 
karok választóinak eme megváltozott gondolkozása talán 
a Bécsben hatalmasan ébredő kath. öntudattal függ össze. 

H. Gy. 

Páris, jul . 1. A franczia katholikusok programmja 
a képviselőválasztások alkalmából. — 

A tartományi pártgyülések küldötteinek összgyülése 
befejezte munkálatait , lelkesedéssel helyeselvén gróf de 
Mun Albert nagyszerű s tartalomdús beszédét. Az 1889. 
évi programm-tervezet összeállíttatott és elfogadtatott , 
amelyben a reformok egész kódexe foglaltatik, melyek az 
azokban czélba vett törvények s intézmények ut ján meg-
ál lapí that ják Francziaország üdvét. 

Ez jól van. De mit fognak csinálni mindeme javas-
latokkal s munkálatokkal ? 

A programm-tervezet szerkesztői azt válaszolhatják, 
hogy ők nincsenek kormányon, ők nem birják a hatal-
mat, és igy nincs módjukban az elméletet a gyakorlatba 
átül tetni ; sőt hozzátehetik, hogy a jövő, a talán közel, 
talán távol jövő fog ítélni munkálatunk s tanulmányaink 
fölött . Vár junk s reméljünk. 

Várni s remélni ! Vájjon valóban nincs-e más teen-
dőnk? Nem kellene e eme tervezetből azonnal választási 
programmot csinálni a katholikusok s igaz konzervativek 
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számára? Miért cem adják meg a sanctiót a tar tományi 
pártgyülések munkálkodására, amelyet a párisi összgyülés 
tárgyalásai oly fényesen megkoronáztak ? 

Ha ezt nem tudjuk megcsinálni, mi jó eredménye 
lesz e szép mozgalomnak a jelen válságban? 

A képviselőház monarchistáinak programmja meg 
sem közeliti az emiitett tervezetet, csak a hangja harczi-
asabb, béltartalma üres s semmitmondó, holott az utóbbi 
majd minden kérdést felölel. Pedig nem lehet arról szó, 
hogy egy választási programmba a gyűléseinken meg-
éljenzett minden határozat fölvétessék. Ez utóbbiak ugyan 
kitűnőek magukban véve és el fog majd érkezni az ide-
jük ; de amikor a tömeghez kell fordulni, rövidre kell 
fogni a szót. A czél el lesz érve, ha az ily szózatba a 
lényege vétetik föl ama kérdéseknek, melyek a vallást, a 
családot s a tulajdont érintik. 

Ezt kellene szabatosan kifej teni ; nem határozatlan 
elmosódó kifejezésekbén, hanem fennen, világosan, nyo-
matékkal s ha t á rozo t t ságga l ; oly fölhivást kell tehát 
szerkeszteni, amelyben meg volna mindazon nemes eszmék 
emléke, amelyeket gr.* de Mun A. hangoztatott . 

Az ezer s meg ezer katholikust, kik részt vettek az 
emiitett vidéki gyűléseken, illeti meg, hogy munkálataik-
nak ily gyakorlati, szükséges és sürgős befejezést adjanak. 
Alakítsanak választási bizottságokat, mint szerveztek vi-
déki gyűléseket! cselekedjenek amint beszéltek; és gr. de 
Mun fenkölt szava szerint, az úgynevezett emberi jogok 
proclamatiójára most befejezett százév látná Isten jogai-
nak hatályos proclamatióját. 

IRODALOM, 
- f A mi dekathol izá l t egyetemünk — czimű, nagy 

feltűnést keltett munkából , amelyet Doctor Romanus irt, 
tudvalevőleg két kiadás jelent meg a mult évben Buda-
pesten, a Hunyadi Mátyás intézetnél (IV. Zöldfa utcza 
43.) A második kiadásból még több példány áll rendel-
kezésre, amelyek erga sacra ft . dr. Wal ter Gyula, főmegyei 
könyvtárnoknál rendelhetők meg Esztergomban. A könyv 
különben 1 f r tér t kapható a nevezett intézetnél. Ugy az 
erga sacra, mint a készpénzbeli megrendelések fejében a 
könyv bérmentve küldetik szét. Különösen a középiskolai 
i f júságot figyelmeztetjük e könyvre, mint amely a jövő 
tanévvel a budapesti egyetemre iratkozik be. Fölöttébb 
hasznos lesz, előzetesen megismerkedni a főiskola és taná-
rainak szellemével. Budapest, 1889. junius 8. Kitűnő tisz-
telettel Doctor Romanus. 

= Előfizetési felhívás „A zsidók szertartásai é s 
szokásai" czímü munkára. Ujabb időben a zsidóügygyei 
a magyar sajtó sokat foglalkozott, s részben most is fog-
lalkozik ; de a különféle közlemények között alig akadt 
mű, mely a judaismus egész belszervezetét s úgyszólván 
lényegét teljes alapossággal és a valónak annyira meg-
felelő hűséggel adná elő, mint Rosti Miklósnak 1785. 
évben Nagy-Szombaton nyomato t t : „Ritus ac mores 
hebraeorum" czimü munkája, mely kiválóan tudományos 
alapra levén fektetve, igazán becses és érdekes olvasmányt 
nyúj t egyiránt minden olvasónak. A zsidók vallásának 
összes szertartásai és szokásai föltalálhatók e műben ; ha 
valaki némelyeket nem tudott , megtanulhat ja belőle. 

A keresztény s főleg a lelkészkedő papság közelebb-
ről megismerkedhetik a judaismus belszervezetével, és 
számtalan bibliai idézetek alapján, mélyen betekinthet az 
„árnyék és valóságba," vagyis az ó- és uj-szövetségbe, és 
párhuzamba hozhatja a kereszténységet a judaismussal, 
mely utóbbinak legyőzésére megbecsüllietlen érvekkel 
találkozik e könyvben. 

A közömbös olvasó pedig kedélyesen elmulathat a 
különféle koholmányok és szenteskedő meséken, mintha 
csak legérdekfeszitőbb regényt olvasna. 

E tanulságos és nagyon érdekes latin műnek ma-
gyarra forditását elhatároztam és be is fejeztem leginkább 
azért, mert a többi e nemű művek között, — erősen 
hiszem, helyét igenis megállja, és arra van hivatva, hogy 
az előítéletes balhiedelmeket, a melyektől még némely 
keresztények sem mentek, eloszlassa; és a csupán rituális 
alapon nyugvó judaismussal megértesse, hogy a boldog-
sághoz külső vallási szertartásaik nem elegendők, de fő 
kellék a szeretet s ennek megfelelő cselekmények, t. i. az 
erény követése és a bűnnek kerülése. És mindezekből 
kiki meggyőződhetik, hogy az antisemitizmusnak e mű-
höz, s ennek amahhoz semmi köze. 

A teljes mű következő fejezetekből áll: 
I. Fejezet. A zsidók születése. II. A körülmetélés. 

Czáfolat. I I I . Az első szülöttek. Czáfolat. IV. A gyerme-
kek nevelése és tanitása. V. A talmud. Czáfolat. VI. A 
rabbik nevelése és tekintélye. VII. A zsinagógák, magán 
ima és lakóházak. Czáfolat. VIII . A papok és leviták. 
Czáfolat. IX. Az öltözet háznál és zsinagógában. Czáf. X. 
Az ima és hozzávaló készülés. XI. Foglalkozás és üzér-
kedés. XII. Az asztal és étkezés. Czáf. XIII . Az álmok és 
azok körüli babonás nézetek. Czáf. XIV. Az eskü és 
fogadástétel, azoktóli fölmentés. XV. A gyónás. Czáf. 
XVI. A böjt és bünbánattartás. XVII. A szombat ünnepe. 
Czáf. XVIII . Az esztendő, hónapok és kalendák. Czáf. 
XIX. A húsvét, kovásztalanok ünnepe. Czáf. XX. A hetek 
vagy pünkösd ünnepe. Czáf. XXI. A kürtök ünnepe, pol-
gári u j év kezdete. Czáf. XXII. A böjt és engesztelési 
ünnep. Czáf. XXIII. A sátorok ünnepe. XXIV. Az eljegy-
zés és házasság. Czáf. XXV. Templom-szentelési ünnep. 
Czáf. XXVI. A sorsok ünnepe, Purim. Czáf. XXVII . 

Házassági elválás. Czáf. XXVIII . A rokonnali házasság. 
Czáf. XXIX. A betegség, halál, temetés és gyász. Czáf. 
XXX. Vélemények a pokol, ördögök, paradicsom és an-
gyalok felől. XXXI. Vélemények a Messiás eljövetele felől. 
— A hamis Messiások elszámittatnak. 

A 10—12 ívre terjedő műnek ára postai szétkül-
déssel együtt 1 fr t . 

Növendékpapioknak 80 kr. 
A tiszta jövedelmet a munkács e. m. kántortanítók 

leányárvaházára ajánlom. 
Az előfizetési pénzt vagy a gyűjtő-iveket f . évi 

augusztus hó l-ső napjáig kérem nevemre czimezve Vécse 
u. p. Gálszécs, Zemplénm. küldeni. Lehet előfizetni a 
„Kelet11 nyomdájában is Ungvártt (várkapu). Gyűjtőknek 
10 előfizető után egy tiszteletpéldány nyal szolgálok. 

Mély tisztelettel Vécse, 1889. junius hó l-ső napján. 
Fesstóry József,, 

munkácsi e. m. vécsei gör. szert. kath. lelkész. 
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H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére: dr Volafka Nándor osztálytanácsos és csa-
nádmegyei áldozárnak, a bold. Szűz Máriáról nevezett 
királyhegyi czimzetes apátságot díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1889. évi junius hó 25 én. 
Ferencz József, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
f A „Religio"-nah gyásza van. Legelső időkből való 

törzsökös pártolóink egyike, ngs és ft . Haszlinger Sebes-
tyén f. hó 3-án elhunyt. A kiadott gyászjelentés így szól : 
Alulirottak megtör t szívvel tudat ják, hogy szeretett nagy-
bátyjuk, rókonuk és lelkipásztoruk nagyságos és főtiszte-
lendő Haszlinger Sebestyén kálozi róm. kath. plébános, 
cz. kanonok, a Ferencz József-rend lovagja, életének 83-ik 
és áldozópapságának 60-ik évében, türelmes szenvedés 
után, a halotti szentségek felvételével, folyó hó 3-án 
reggeli 2 órakor az Urban elhunyt. A boldogult hűlt 
tetemei folyó évi julius hó 5-én reggel 9 órakor fognak 
a kálozi róm. kath. sirkertben az engesztelő szent-mise-
áldozat bemutatása után örök nyugalomra tétetni. 0 . v. f n. ! 

— Az egri főmegyében Ivrempászky István szendrői 
lelkész a szendrői, Gőcze Aladár tiszaszalóki lelkész a ti-
szántúli kerület alesperesévé neveztetett ki. 

— Találkozás tíz év után. Az 1878/9-iki tanévben 
Nagyszombatban érettségi vizsgálatot tett iskolatársakat, 
akkori Írásbeli megegyezésünk alapján . felszólítjuk, hogy 
a f. é. augusztus 20-án délután 6 órakor Budapesten a 
Szikszay-féle vendéglő földszinti sarokhelyiségében meg-
jelenni szíveskedjenek. — Dr Pákozdy Károly, főv. orvos, 
Pokorny Emánuel főv. főgymn. hittanár, Zelliger Vilmos, 
főv. segédlelkész. 

f Temetés. Jul ius l - jén Marburg, Stájerország má-
sodik városa nagyszerű temetésnek volt színhelye. Ekkor 
kisérte 346 pap és számos gyászba öltözött apácza, meg-
számlálhatatlan minden rendű és rangú nép, egyletek és 
katonaságtól környezve, Stepischnegg Jakab Miksa lavanti 
herczegpüspöknek holt tetemét a közsirkertbe. A gyász-
szertartást a salzburgi bibornok, hg-érsek, Németország 
prímása, Eder végezte, a klagenfurt i Kahn és a laibachi 
Missia hg-püspökök segédlete mellett. Megjelent azon az 
ország első világi méltósága, a helytartó is. Azonban a 
Gráczban székelő seckaui hg-püspököt dr Zwergert elha-
lasztkatlan egyházi teendők akadályozták a megjelenésben. 
Az egyházi jog szerint tudvalevőleg a salzburgi érsek 
nemcsak metropolitája, hanem közvetlen betöltője is a 
két stájer püspöki széknek. Stepischnegg nem ismert 
határ t apostoli fáradalmaiban. Agg kora daczára, mert 
julius 22-kén töltötte volna be élete 74 évét, bérma-
utazásban volt elfoglalva, és ez siettette halálát ; ő nem-
csak ötven éves áldozár, hanem 25 éves jubiláris püspök 
is volt. R. i. pace ! 

— Conversio. Az oxfordi egyetemi missió-intézet 
főnöke Calcuttában, L. W . Towsend, a kath. egyház ke-
belébe visszatért. E kiváló állású és tudományu anglikán-
nak katholikussá térése nagy szenzácziót kelt Angliában. 

— Az Egyesiilt-Államokban levő Jézus-társasági 
atyák havi folyóiratot indítanak meg. Vezéreszméje lesz 
a vallásosság és jó nevelés emelése. 

— Azok a zarándokok, akik Amerikából Rómába és 
innen a szentatya áldásának vétele Után a szentföldre 
zarándokoltak, mint a londoni „Catholic Times" értesült, 
elhatározták, hogy a Tábor hegyén, a transfiguratio rom-
ban heverő templomát újra felépítik. E végett adomá-
nyok gyűjtését határozták el hazájukban. 

— Fehér holló. Károly württembergi király f. hó 
25-én ünnepelte uralkodásának negyedszázados évforduló-
ját . Mig t rónja és országa körül egész Európában majd 
itt majd ott ütöt t ki az egyház és állani közt való jósá-
gos béke lázas megbontása vagyis az u. n. kulturharcz, 
az alatt ez a király, mint a stuttgarti .Deutscher Volks-
blatt" mondja, fejedelmi bölcseségének és igazságosságának 
tanúbizonyságát aranyos betűkkel irta fel a történelem 
lapjaira — az által, hogy az egyház és az állam közt 
való béke megmérhetetlen becsét teljesen felértette és 
soha szem elöl nem tévesztette. Az ő országában, az ö 
uralkodása alatt, nem volt kulturharcz soha ! 

= Szent le lkigyakorlatok Kalocsán. — A kalocsai 
jézus-társasági Collegium igazgatója tisztelettel értesiti 
ugy a világi papság, mint bármely szerzetes-rend ft. tag-
jait, hogy kik a közelgő iskolai szünidő alatt, kettős 
időszakban, u. m. julius hó 23-án s augusztus hó 6-án 
délután kezdődő lelkigyakorlatokban 3—5 vagy 8 napon 
át résztvenni szándékoznak : ezen szándékukat az időszak 
s időtartam pontos kijelölésével mennél előbb jelezni szí-
veskedjenek. Az eltartási s lakdij egy napra egy forinttal 
födöztetik ; a szűkebb ellátású azonban e kiadástól teljes 
készséggel fölmentetik. Kalocsán, junius hó 20-án 1889. 
Raile Ede S. J. igazgató. 

1 5 s Felhívás előfizetésre. 
Isten segítségével ismét egy eseményekben gazdag 

félév záródik le, szerkesztésünk ideje alatt immár u 
XXII-ik kötetben. Se tárogatót, se dobot a lap nevének 
hirdetésére nem használunk ; mély hallgatást tartva a reklá-
mok e zajos világában, mindenki javát akarva, senki kárát 
nem kívánva, csendesen, békésen végezzük a reánk bízott 
publiczisztikai munkát, nem szappanbuborékok csillogtatása, 
nem por- és füst felverése, hanem felhalmozása által az 
eszmék és tények amaz értékes anyagának, a melyből az 
isteni egyház, a hőn szeretett emberiség, édes szép hazánk 
és nagyratermett nemzetünk történetét az irgalmas isteni 
gondviselés láthatatlan keze gyúrja . A híven teljesített 
munka bizalmával tekintünk szét s fordulunk ezúttal is 
m. t. olvasóközönségünkhöz a jövő félévre szóló előfizetés 
mielőbbi szives megújítása végett. 

Budapesten, 1889. ker. sz. János napján. 
A szerkesztő. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., 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. 

N E C T Y Y E N N Y O L C Z A D I K É Y F O L Y A M . 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten , Jul ius 10. 3. II. Fé lév . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Sanctissimi Domini Nostr i Leonis divina Providentia Papae XIII. Allocutio. — A szenvedé-
lyek s . a társadalom. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A római kérdés. — E s z t e r g o m : XIII. Leo köszönete az ország biboros 
herczegpr imásának a Giordano Bruno-féle ügyben való fe l i ra tér t . — R ó m a : XIII. Leo Jézus szentséges szivének nap já t ünneppé emeli. — 

M ü n c h e n : Egy adalék a protestáns türelmességhez. — Hivatalos. — Vegyesek. — Felhívás előfizetésre. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

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

P A P A E XIII. 
ALLOCUTIO 

HABITA IN CONSISTORIO 

DIE XXX. IUNII AN. MDCCCLXXXIX 

V E N E R A B I L E S F R A T R E S 

Quod nuper, cum Vos hoc ipso in loco 
alloqueremur, novas easque graviores iniurias 
contra Ecclesiam romanumque pontificatum com-
parari in hac alma Urbe diximus, id plane est, 
sum mo cum animi Nostri dolore omniumque 
bonorum offensione, patratum. — De qua re 
convocari Vos extra ordinem iussimus, ut liceat 
promere in medium, quo Nos modo afí'ecerit 
indigne factum, itemque libéré, ut i par est, in 
conspectu vestro tantum nefas exsecrari. 

Post conversionem rerum italicarum, roma-
naeque expugnationem urbis, vidimus profecto 
religionem sanctissimam Sedemque Apostolicam 
longa iniuriarum serie violari. — Sed pravae 
bominum sectae acriter ad peiora, nondum 
concessa, tendunt. Obstinavere animis principi 
catholici nominis urbi omnis profani moris im-

pietatisque imponere principatum : atque hue 
flammas invidiae undique collectas admovent, 
ut hanc Ecclesiae catholicae velut arcem adorti, 
opportunius moliantur ipsum lapidem angularem, 
quo ilia nititur, funditus, si fieri posset, evertere. 
Revera, quasi non satis ruinarum tot iam annos 
edidissent, en semetipsos conati audaciâ vincere, 
uno ex sanctissimis anni christiani diebus, mo-
numentum statuunt in publico, quo contumax 
in Ecclesiam spiritus posteritati commendetur; 
simulque doceatur, capitale cum catholico nomine 
geri bellum placere. — Id velle, nominatim 
machinatores facti fautoresque praecipuos, res 
loquitur ipsa. Augent honoribus hominem dup-
liciter transfugam, haereticum iudicio convictum, 
cuius usque ad extremum spiritum est provecta 
adversus Ecclesiam pertinacia. Imo his ipsis de 
caussis ornandum censuere : neque enim in eo 
vera decora constat fuisse. Non singularem rerum 
scientiam : sua quippe ipsum scripta pantheismi 
arguunt turpisque rnaterialismi sectatorem, vul-
garibus implicatum erroribus, a semetipso non 
raro dissidentem. Non ornamenta virtutum, cum 
contra mores eius documente posteritati sint 
extremae nequitiae corruptelaeque, quo hominem 
possunt non domitae eupiditates impellere. Non 
praeclare facta, non egregia in rem publicam 
mérita : suetae illi artes, simulare, mentiri, sibi 
esse deditum uni, nec ferre si qui secus sentiret, 
adulari, abiecto animo pravoque ingenio. Hono-
rum igitur, quos tali viro tantos habuerunt, ea 
vis, ea prope vox est, seorsum iam a doctrina 
divinitus tradita, seorsum a fide Christiana vitam 
omnem institui, mentesque hominum a potestate 
Iesu Christi penitus vindicari oportere. — Quod 
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plane idem est sectarian malarum consilium 
atque opus, quae, quacumque vi possint, alienare 
a Deo contendunt totas civitates ; et cum Ecclesia 
romanoque Pontificatu infinito odio atque ultima 
dimicatione confligunt. — Quo autem et iniuria 
foret insignior et caussa notior. dedicationem 
fieri magno apparatu, maiore frequentia placuit. 
Multitudinem non exiguam sua intra moenia 
undique accitam per eo? dies Roma vidit : 
circumducta impudenter infesta religioni vexilla: 
quodque maxime horribile est, nec defuere signa 
cum simul acris nequissimi, qui subesse in caelis 
Altissimo recusavit. princeps seditiosorum. cunc-
tarum instimulator perduellionum. — Scelesto 
facinori insolentia concionum scriptorumque ad-
dita, in quibus rerum maximarum sanctitati sine 
pudore. sine modo illuditur, vehementerque ilia 
extollitur exlex cogitandi libertás, quae pravarum 
opinionum f'ecunda procreatrix est. unâque cum 
moribus christianis fundamenta quatit disciplinae 
societatisque civilis. 

Tarn triste autem opus longa praeparatione 
curari, instrui. perfici licuit, non modo scientibus, 
qui praesunt, sed favorem atque incitamenta 
prolixe aperteque praebentibus. 

Acerbum dictu, ac simile portent! est. ab 
hac alma urbe, in qua domicilium Yicarii sui 
Deus collocavit, rebellantis in Deum rationis 
humanae manare praeconium : atque unde in-
corrupta Evangelii praecepta et consilia salutis 
petere orbis terrarum consuevit. ibi, conversis 
inique rebus, nefarios errores ipsamque haeresim 
monumentis impune consecrari. Hue Nos traxere 
t e m p ó r a , u t abominationem desolationis v ide remus 
in loco sancto. 

In tan ta indignitate rerum, quoniam chri-
stianae reipublicae regimen cum custodia tutelâ-
que religionis commissum Nobis est, testamur, 
offensam contumeliâ Urbem, sanctitatemque fidei 
christianae ignominiose violatam: universoque 
orbi catholico sacrilegum facinus, querendo indi-
gnandoque, denunciamus. 

Verumtamen utilia documenta fas est ex 
iniuria capere. — Hinc enim magis magisque 
apparet, num quieverint, everso principatu ci vili, 
hostiles animi, an aliud expetant ut extremum, 
scilicet ipsam aequare solo sacram Pontificum 
auctoritatem. fidemque christianam ex stirpe 
delere. — Similiter eminet, num Nos in repe-
tendis Apostolicae Sedis iuribus humanà aliqua 
re, an potius libertate apostoliéi muneris, digni-

ta te Pontificis, atque ipsa rerum italicarum ger-
mana prosperitate tnoveamur. — Denique ex 
hoc ipso rerum eventu nimium nosse licet quid 
valeant et quo ceciderint tam multa et ampla, 
quae initio promittere ac spondere non dubita-
verant. Obsequia enimvero omnisque venerationis 
officia, quibus romanum Pontificem honestari 
liberaliter se velle aiebant, iniuriae contumeliae-
que gravissimae sensim consecutae sunt : quarum 
nunc maxima atque in omnium luce et con-
spectu mansura. impuri perditique hominis mo-
numentum. — Hanc item Urbem, quam fore 
semper et gloriosam et tu tam romani Pontificis 
sedem aftirmabant. caput esse novae impietatis 
volunt, ubi rationi bumanae, velut in divino fasti-
gio positae. cultus ad hibeatur absurdus et procax. 

Itaque reputate apud vos, Yenerabiles Fra-
tres. quaenam Nobis in summo f'ungendo mu-
nere Apostolico vei libertás vei dignitas relicta 
sit. — A metu et periculo ne persona quidem 
abest Nostra: nemo enim unus ignorât, quorsum 
conspirent quidve petant homines pessimarum 
partium ; nec quisquam est quin videat-, eos 
ipsos, secundis usos temporibus, et numero in 
dies et impudentia magis valere. decretumque 
habere non ante quiscere. quam res ad extre-
mum casum perniciemque compulerint. Quod si 
in re, de qua conquerimur, una deterrente uti-
li tatis caussa, non tan ta illis data licentia, ut 
prava sua consilia vi etiam manuque infesta 
persequerentur, nemo facile sibi suadere queat, 
non aliquando, opportunitatem nactos. ad id 
quoque sceleris esse venturos: maxime quod in 
eorum sumus potestate, qui nec verentur sic 
criminari Nos publice, quasi inimico atque 
infenso in Italicas res animo essemus. — Nec 
minus metuendum est, ne proiecta ad ornne 
facinus audacia perditorum hominum inflamma-
taeque libidines non aeque semper coerceri 
possint et restringi, si forte tempóra inciderint 
magis formidolosa et turbulenta, seu propter 
motus calamitatesque bellorum. — Ita eo 
testat ius apparet, quae demum conditio ten eat 
summum Ecclesiae Caput, Pastorem et Magistrum 
catholici nominis. 

Hac Nos prof'ecto acerbitate aegritudinum 
et mole curarum, devexa praeterea ut sumus 
aetate, paene fracti conficeremur, nisi erigeret 
animum viresque sustentaret quum expoloratis-
sima spes, fore nunquam ut Vicarium suum 
divina ope Christus destituât, tum conscientia 
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officii, qua sancte monemur, eo Nos clebere fir-
mius ad gubernacula Ecclesiae incumbere, quo 
saeviat in eam acrius errorum et eupiditatum 
ab inferis concitata procella. — Spem igitur et 
fiduciam omnem habemus in Deo sitam, cuius 
agitur caussa, confisi maxime deprecatione prae-
sentissima, quam incenso animi studio implora-
mus, magnae Virginis,christiani populi Adiutricis, 
itemque beatorum Principum Apostolorum Petri 
et Pauli, quorum in tutela et praesidio alma 
haec Urbs feliciter semper conquievit. 

Iamvero, quemadmodum vos, Yenerabiles 
Fratres, dolores Nobiscum precesque ad Deum, 
conservatorem et vindicem Ecclesiae suae, assidue 
consociatis, ita minime dubitamus, quin Venera-
biles Fratres, per Italiam Episcopi, sint idem 
facturi constanter, atque adeo intentiore cura et 
opera, prout temporum poscunt discrimina, populo 
quisque suo sint consulturi. — In hoc pratcipue 
contendant hortamur, ut aperiant illis planeque 
declarent, quantaeiniquitat is et perfidiae inst i tuta 
a religionis iisdemque patriae hostibus sint ad 
perficiendum suscepta. Rem vidilicet esse de 
summo verissimoque bono, quod fide catholica 
continetur; nihil hostes conari impensius, quam 
ut italas gentes ab ea fide divellere possint et 
abstrahere, cuius munere omnis generis gloriâ 
et prosperitate ipsae diutissime floruerunt; viris 
autem catholicis nefas omnino tantis periculis 
indormire vel leviter occurrere; sed esse opor-
tere in sua fide profitenda animosos, in tuenda 
stabiles, alacres quoque et paratos ad quasvis 
iacturas, si res postulent, pro ipsa faciendas. — 
Quae quidem documenta et monita cives roma-
nos propius att inguut, quippe quod eorum fides, 
ut palam est, in periculosiores quotidie oiïensi-
ones callide adducatur. At ipsi vero, quanto 
amplius a Deo fidei beneficium. ex tan ta cum 
hac Apostolica Sede vicinitate et coniunctione, 
se habere sciunt, tanto magis in ea perseverare 
meminerint. patribus illis maioribusque digni, 
quorum fidem praeclara toto orbe fama celebra-
vit. Ipsi porro atque Itali omnes, omnesque 
ubique catholiei tum precibus tum omni piorum 
operum gen ere, ne cessent a Deo contendere, si 
iram suam, tot in Ecclesiam nefariis conviciis 
insanisque contentionibus provocatam, clementius 
remittat , et communibus bonorum votis, miseri-
cordiam, pacem, salutem effiagitantium, beni-
gnissime obsecundet. 

A szenvedélyek s a társadalom. 

Jquinói sz. Tamás nyomán. 

A felvilágosodás korát éljük. \ tudomány, az elme 
mindig gyorsabb szárnyakra kel s vakító fényben ragyog-
ta t ja bámulatos alkotásait. Az ész hihetetlen magasságban 
csapong ; de a szív csaknem jéggé dermedett mellette. 

A felvilágosodás századának műveltségi igényei fen-
nen lobogtat ják zászlójukat a — haldokló társadalom elha-
gyatott ágya felett. Igen, a társadalom beteg, a társada-
lom haldokl ik ; gyászos kórtünetei a kíméletlen rombolás 
egész nagyságával, ezer és ezer alakjaival mutatkoznak 
az emberek minden rétegén. A kereszténység magasztos 
eszméi, az erény ragyogó géniuszai, az igazi, tiszta er-
kölcs vonzó példaképei lassankint elhalványulnak a modern 
tudomány s a felvilágosodás szemet kápráztató fényében; 
a vallást legjobb esetben hitközöny, az erényt terjedő 
erkölcstelenség váltja fel. Méltatlankodva jajdul fel a 
jobbak érzése, elégületleniil kiált fel a gondolkodó szel-
lem : hol hát a felvilágosodás, a modern tudomány, a 
műveltség áldása ? ! Mert a tudomány, műveltség nem 
lehet végczél, hanem csak eszköz az emberiség boldogí-
tására ; mihelyt azonban vallást, Istent, erkölcsi rendet 
feledve, sőt megvetve, a tudományt, művészetet s művelt-
séget czélnak tekinti a társadalom : eltér a helyes iránytól, 
a fel tar tóztathatat lan bukás örvénye felé rohan, nem hallva 
a régi művelt római birodalom összeroskadására emlékez-
tető reminisczencziás szózat dörgését : „Minden ország 
támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha elvész, Róma 
ledől s rabigába görnyed." 

A társadalom, az emberek eme nagy országa, alap-
jában, nemes erkölcseiben, halálosan megingott . Sajnosan 
érzik ezt azok, akiknek kebléből a hit világa, az erény 
fénye nem veszett ki egészen, sőt józanabb perczeiben a 
mai liberalismus is feljajdul a társadalmi jólétet felforgató 
korrupczió ellen. Nagyon sok az a baj, amely az emberi-
ség romlottságát diadalra ju t ta t j a . A sok közül ez igény-
telen sorokban csak egyre akar juk figyelmünket fordítani, 
s mint olyan veszélyre rámutatni , amely korlátok közé 
nem tartva, kiapadhatatlan forrása lehet egy egész bűn-
tengernek, lerombolója az emberi társadalom boldogságá-
nak s megsemmisítője a legszebb erkölcsiség virágának. 
É r t jük a szenvedélyek uralmát, mely győzelemre ju tha t 
már a gyermekkorban, követheti a komoly férfiút és sír-
jába vezetheti az ősz aggastyánt. 

Csak egy-két rendetlen szenvedélyről akarunk szólani, 
amelyek élősdiek módjára rágódnak a társadalom testén 
s fertőzik be ennek nyugalmát, boldogságát. De előbb 
talán nem leszen szükségtelen behatolni a szenvedélyek 
mibenlétébe, belepillantani létük erkölcsi világába, amely 
megszabja erkölcsi értéküket, meghatározza a kört, melyet 
a vétkesség jellege nélkül átlépniök nem lehet. 

Bölcseleti és erkölcsi szempontokból mélyebb szel-
lemmel s fényesebben soha senki sem méltatta a szenve-
délyeket, mint az egyháznak lángeszű angyali doctora, a 
keresztény kath. vallásbölcselet k i rá lya: Aqu. sz. Tamás. 
Az ő álláspontjára, elveire kell tehát helyezkednünk, mi-
dőn a szenvedélyek lényegébe hatolunk . . . 

A szenvedélyek az indulatokkal együtt az ember 
3* 
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lelkitehetségeinek másodikában, a vágyó tehetségben szé-
kelnek. A szenvedélynek mai fogalma különbözik azon 
érteménytől, amelyben a Scholastika használta. A Scho-
lastika szenvedélynek nevezte a kedélynek minden, bár-
mily rövid ideig tartó érzéki felgerjedését, mozgalmát, 
amely az érzéki vágyó tehetségben leli gyökerét és amely 
csak innen hat át az akaratra. Manap a szenvedélynek más 
jelentménve van. Jelenti ugyanis a kedélynek valamely 
jó vagy rossz iránt érzett ama túlnyomó és maradandó 
hajlamát, amely — ha a szabad-akarat túlsúlyra nem 
emelkedik — az ember minden működését s törekvését 
a neki megfelelő irányba képes terelni. A szenvedélyek 
ily értelemben nem tévesztendők össze az indulatokkal, 
jóllehet ezek székhelyét is az érzéki vágyó tehetség 
képezi. A különbség, bár bizonyos kölcsönös viszonyt és 
összeköttetést köztük tagadni nem lehet, abban áll, hogy 
míg a szenvedélyek az érzéki vágyó tehetségben lelik 
származásukat s innen mennek át az akaratra, addig az 
indulatok az akaratban kapják létüket s innen jutnak a 
vágyó tehetségbe. 

A szenvedélyeket két csoportra szokták osztani : con-
cupiscibilis és irascibilis-re, aszerint, amint az érzéki vágyó 
tehetség is e két részre oszlik. Ennek világosabb feltün-
tetésére két esetet kell megkülönböztetnünk. Érzékünk 
ugyanis a jót ugy veheti észre, mint egyszerűen jót, a 
rosszat pedig, mint egyszerűen rosszat ; ekkor felébred a 
vágy, amely a jót birni óhaj t ja , a rosszat pedig egysze-
rűen utál ja . A vágynak ezt a mozgalmát, felébredését 
concupiscibilisnek nevezzük. Er re vonatkozólag mondja sz. 
Tamás, hogy az érzéki vágyó tehetségnek az a része „per 
quam anima simpliciter inclinatur ad prosequendum ea, 
quae sunt convenientia secundum sensum et ad refugien-
dum nociva . . . . dicitur concupiscibilis." Ez az első eset. 
— Sokszor azonban valamely jó vagy rossz ugy tűnik fel 
az érzék előtt, hogy annak elérése akadályok legyőzésé-
vel jár, emennek elhárítása pedig nehézségekkel találko-
zik. Ilyenkor nemcsak az az egyszerű vágy támad az 
emberben, hogy a jót birja, a rossztól pedig utálattal el-
forduljon, hanem egy másik mozgalom is létesül a vágvó 
tehetségben, mely a jó elérése czéljából az akadályokat 
eltávolítani, s a rossz elhárítása czéljából az útban levő 
nehézségeket leküzdeni igyekszik. A vágyó tehetségnek 
ezt a mozgalmát, törekvését irascibilis-nek nevezzük, amit 
sz. Tamás igy fejez k i : ,.Alia appetitiva potentia est, per 
quam animal resistit impugnantibus, quae convenientia 
impugnant et nocumenta inferunt : et haec vis vocatur 
irascibilis ; unde dicitur, quod objectum ejus est arduum, 
quia scilicet tendit ad hoc, quod superet contraria et 
superemineat eis." Ez a második eset. 

Ezek szerint tehát vannak concupiscibilis szenvedé-
lyek, amelyek az érzéki jókra törekszenek, és irascibilis 
szenvedélyek, amelyek az érzéki rossztól a nehézségek el-
távolításával menekülni igyekszenek. 

Mielőtt a szenvedélyekről tovább értekeznénk, helyén 
levőnek találjuk felemlíteni azt a tévedést, amelybe Jour-
dain franczia író esett, midőn sz. Tamásnak a szenvedé-
lyekről szóló igazságait értelmezte. Ez iró szerint ugyanis 
szent Tamás nem tesz különbséget az akarat és a szen-
vedélyek között, sőt e kettőt összezavarja, azonosítja 

egymással. Hogy ez állítás mennyire alaptalan, röviden 
jelezni fogjuk. Érintet tük, hogy sz. Tamás a szenvedélye-
ket, mint az érzéki vágyó tehetségnek nyilvánulásait, fel-
oszlatja concupiscibilis-re és irascibilis-re. E terminológiája 
szerint tehát az érzéki vágyat egyenértékűvé teszi a szen-
vedélyekkel. Kérdés, tesz-e különbséget az érzéki vágyó 
tehetség és az akarat — vagy mint ő nevezni szokta : az 
értelmi vágy — között ? Számtalan helye tanúsítja, hogy 
különböző képességékül ismeri az érzéki vágyat és az 
értelmi vágyat vagyis az akaratot . S midőn sz. Tamás 
ezt állítja, nyomban kimutat ja a főkülönbséget is, amely 
a szenvedélyek s az akarat között fenn áll, s amely őket 
egymástól elválasztja. E különbség abban áll, hogy mig 
a szenvedélyek csakis érzéki és anyagi tárgyakra vonat-
koznak, addig az akarat túllépi e kört s működésébe vonja 
az anyagtalan tárgyakat is s olyanokat, amelyek az érzéki 
tehetségen kivül esnek : ,.Per appetitum intellectivum 
appetere possumus immaterialia bona, quae sensus non 
appreliendit , sicut scientiam, virtutes et alia huiusmodi." 

Az érzéki természet — mondja egy helyen — mint 
az érzéketlennél Istenhez közelebb álló, önmagában bir 
valami olyast, t. i. az érzékek által kívánatosul érzelt 
tárgyat , mi azt bizonyos dolog iránt hajlandóvá teszi ; 
azonban e hajlandóság nem esik az állat uralma alá, ha-
nem más fensőbb ok által határoztatik meg ; mert az 
állatnak, ha lát ja a gyönyörködtető tárgyat, lehetetlen 
azt nem kívánnia, nem birván az állatok uralommal haj-
lamuk fö lö t t ; — s ez azért van, mert az érzéki szenvi 
tehetségek testi szervektől függésben működnek. I t t rejlik 
oka annak, hogy e tehetségek az anyag és testi dolgok 
befolyásának vannak alávetve annyira, miszerint az álla-
tokról azt kell inkább mondanunk, hogy indíttatnak, 
mintsem hogy maguktól indulnak. Az eszes természet 
azonban, mely az érzéketlennél és érzékinél közelebb áll 
Istenhez, nemcsak hajlammal bir valami dolog iránt, mi-
ként az első s nemcsak mintegy vakon működik, ama 
ha j l amná l fogva, miként a második, hanem uralma is 
van saját haj lama fölött, ugy hogy nem kell annak szük-
ségkép működnie a kívánatos tárgyra nézve, hanem maga 
határozza el magát, akarja-e azt, vagy ne. E fennsőbbség 
az érzéki vágy felett annyiban illeti azt meg, amennyi-
ben nincs szüksége testi szervre s nem is használ o l y a t . . . 
Következik tehát, hogy az észszerű vágy, melv akaratnak 
neveztetik, különböző tehetség az érzéki vágytól 

Aqu. sz. Tamásnak nem egy ilyen helye van, amely-
ből nyilvánvaló, hogy 6 a vágyó tehetséget, melyben a 
szenvedélyek létüket és tartózkodásukat találják, szorosan 
és lényegileg elválasztja az értelmi vágytól, vagyis az 
akara t tó l . „Az akarat hatalmában áll, mondja sz. Tamás, 
beleegyezését adni vagy nem adni azon dolgokhoz, me-
lyek felé a szenvedély hajlik." — Tehát az akarat aka-
dályokat gördíthet a szenvedélyek elé, sőt legyőzheti, 
u ra lma alá ha j tha t ja azokat, ami nem volna lehetséges, 
ha a szenvedélyek és az akarat nem volnának különböző 
erők és tehetségek. Ez is bizonyítja tehát Jourdain téve-
dését és fényesen tanúskodik a nevezett két tehetség közt 

') Gonzalez, Tanulmánvok aqu. sz. Tamás bölcsészetéről 
III. 418. 

2) Summa Tlieol. 1-a 2-ae. 77. qu. 3 a. ad. 3-am. 
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létező különbségről, úgyszintén azon fensőbbségről, amely-
lyel az akarat a szenvedélyek felett uralkodik, illetőleg 
uralkodhatik. 

Sz. Tamás a szenvedélyek nvilvánulásaul oly dolgo-
kat is elismer, amelyek az akaratban léteznek, mint a 
szeretet, remény, szomorúság stb. S ez lehet alapja neve-
zett iró tévedésének, mely szerint azt állítja, hogy szent 
Tamás a szenvedélyeket az akarat tal azonosítja. Igaz 
ugyan, hogy a szent egyháztudor a szeretetet, gyűlöletet, 
reményt stb. a szenvedélyekhez is sorozza, bár az akarat-
ban léteznek, de bizonyos, hogy ezen tényeket, mint a 
szenvedélyek nyilvánulásait elválasztja az akarat ama 
fényeitől, melyeket ugyanilyen nevekkel illetünk, de ame-
lyek kizárólag az akarathoz tartoznak. Ennek tanuságául 
csak egy helyét idézzük : „A szeretet, a vágyódás, s más ha-
sonló elnevezések kettős értelemben vétetnek : olykor ugy, 
amennyiben szenvedélyek, vagyis amennyiben oly tények, 
melyek a lélekből az alanyban bizonyos érzéki benyomást 
vagy változást okozva erednek, s ez azok közönségesebb 
jelentése ; ez értelemben csupán az érzéki vágyó tehetséghez 
tartoznak. Máskor meg bizonyos hajlandóságot vagy egy-
szerű tényt jelentenek, minden szenvedély kizárásával ; s 
ily értelemben az akarat tényei, s az angyaloknak és az 
Istennek is tulajdonit tatnak. E második értelemben véve 
nem tartoznak különböző tehetségekhez, hanem csak egy-
hez, mely az akarat ." 2) 

Szent Tamás e sorokban világosan jelzi, hogy az 
érzéki vágyó tehetség működéseinek elnevezései az akarat 
működéseire is alkalmaztatnak, az akarat működései oly-
kor a szenvedélyek nevén is neveztetnek, de amely akarati 
működésektől a szenvedély nevével, mert az érzéki vágyó 
tehetség nyilvánulásaihoz hasonlókul tűnnek fel. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , julius hó 9. A római kérdés. — 
A Nemzet* ma ismét egy vezérczikket ereszt meg 

a pápaság ellen a koronás forradalom és Crispi javára. 
Nagyon ér t jük a Tisza-kormány félhivatalos lapjá-

nak állásfoglalását, de unjuk már az ügyefogyottságot, 
melvlyel azt indokolni akarja. Szánni való a félhivatalos 
tudomány, mely csak ily gyermekes érvelést képes produ-
kálni. Mi, akik publiczistikai kötelességből kénytelenek 
vagyunk a bitor olasz kormány bérencz tollainak összes 
förmedvényeit vagy álnokságait figyelemmel kisérni, bo-
szankodással vegyes szégyenérzettel lát juk, hogy Magyar-
ország ez idő szerinti kormányának sugalmazott közlönye 
a római kérdésben oly gyarló, oly nevetséges czikkeket 
hoz. Nem hisszük, hogy a Tisza-kormány nem birna ügye-
sebb tol lforgatókkal , azért kénytelenek vagyunk föltenni, 
hogy szándékosan támogat ja oly „alaposan" Crispit, a 
végből, hogy lássék, hogy valamit megereszt az ő érde-
kében, ut aliquid fecisse videatur, mert a magyar közön-
ség józan esze nem veszi be az ily fejtegetéseket. 

Azért köszönetet kellene szavaznunk a „Nemzet" 
urainak, de az olasz bitorlást sajnálnunk kell, hogy ugy-

i) Gonzalez, i. m. III. 430. 1. 
s) Gonzalez, i. na. III. 426. 1. 

nevezett magyar barátai oly gyámoltalanok az ő támo-
gatásában. 

Nem is vesztegetnők a szót a félhivatalos lap mai 
vezérczikkére, lia nem tudnók, hogy Crispi lapjai nagy 
garral tőkét fognak csinálni belőle, és ha a magyar közön-
ség azon részét, mely a félhivatalos lapból meríti politi-
kai meggyőződését, nem kellene féltenünk attól, hogy 
szórói-szóra igaznak veszi azt, ami a német szerint leg-
fölebb „Nothlüge" lehetne. 

A zagyva czikkhez hozzászólani, vajmi bajos, mert, 
összevissza csavar mindent, hogy a ráparancsolt megold-
hatlan föladatnak valahogy megfeleljen. Azért meg kell 
azt fésülnünk, hogy az elevenére tapinthassunk. Vegyük 
tehát sorjára ezt a félhivatalos hápogást ebben a nagy 
melegben. 

A „Nemzet" a kezdetet a középre helyezte és igy 
szól: 

„A római kérdés elvesztette nemzetközi jellegét, 
amióta a hatalmak követei Rómában az olasz udvarnál 
képviselik illető országaikat ; a világon mindenütt elis-
merték Rómát Olaszország fővárosául és belenyugodtak 
a helyzetbe, amelyet az olasz királyi csapatok bevonulása 
teremtet t Rómában." 

A fönebbi jellemzés után egyszerűen azt válaszol-
juk, hogy a hatalmak követei Flórenczben is képviselték 
országaikat az olasz udvarnál ; de föltéve, hogy Rómában 
való vonulásuk érvet képezne, megdöntené azt ama tény, 
hogy a hatalmak meghagyták azután is követeiket a 
pápai udvarnál ; ennek pedig csak az lehet az értelme, 
hogy a hatalmak elküldték ugyan képviselőiket az olasz 
udvar vándorlásai folytán Rómába is, mint elküldték 
Flórenczbe, s mint elküldenék Milanóba vagy Nápolyba, 
de nem hivták vissza követeiket a pápai udvartól, és igy 
a nemzetközi jog elemi tételei szerint a pápasággal a 
diplomácziai viszony alapföltételei sem változtak, a ha-
talmak nem szűntek meg a pápa-királyt továbbra is 
annak tekinteni, ami a koronás forradalomnak Rómába 
vonulása előtt vala. Amaz állítás tehát , hogy a világon 
mindenütt elismerték volna Rómát Olaszország fővárosául 
és belenyugodtak a helyzetbe, a nemzetközi jog s diplomá-
cziai jogszokás szempontjából sem állhat meg, annál ke-
vésbbé a tények világánál, mivel formálisan s okmányi-
lag sehol sem ismerték el hivatalosan Rómát Olaszország 
fővárosának : Vilmos német császár tet t erre nézve első-
nek kísérletet, de olv szerencsével, hogy a német parla-
mentben meg lett czáfolva, mivel ott a Centrumpárt b. 
Franckenstein által tizenkilencz millió német katliolikus 
nevében kijelentette, hogy amint a német nemzet nem 
adja föl jogait egyetlen egy tar tományára sem, ugy a 
pápa s vele a kétszázötven millió katholikus sem fog 
lemondani Rómáról. 

Maga a „Nemzet" említi a kath. kongresszusokat, 
amelyek Ausztriában, Német-, Spanyol-, Franczia-, Olasz-
országban, Belgiumban, Hollandiában a pápaság mellett 
nyilatkoztak e kérdésben : miként lehet ily mozgalommal 
szemben tagadni a római kérdés nemzetközi jellegét, azt 
a félhivatalos tudomány nem indokolja, de egyszerűen 
ismétli az olasz forradalom és bitorlás szokásos állítását, 
hogy a római kérdés „olasz belügy," amelybe „a nem-
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zetközi viszonyokat tiszteletben tartó államok bele nem 
avatkozhatnak." 

Igazán sajnáljuk, hogy a Tisza-kormány összes eszé-
lye jelenleg a delegácziókban van elfoglalva ; mégis csak 
ez egy magyarázata van az idézett szavaknak. 

Mert nincs európai kérdés, melyben a hatalmak 
annyi jegyzéket váltottak a Vatikánnal s a Quirinállal, 
mint a római kérdésben; Mancini, Depretis és Crispi 
annyi sok panaszszal járul tak az európai államok kormá-
nyaihoz a katholikusok revindicátiói ellenében ; a pápai 
diplomáczia, a kath. sajtó a fejedelmek s kormányok nyi-
latkozataiból annyiszor kimutatta a római kérdés nemzet-
közi jellegét ; a katholikusok gyűlései oly fennen han-
goztatták azt, hogy azt tagadni annyi, mint tagadni a 
napot az égen 

Nem lehet szánalmasabb látvány, mint a pápaság 
mai nemzetközi állásában nézni egy félhivatalos lapot 
vergődni ily tévkörben ! 

Mit szóljunk a „Nemzet" azon további állításához, 
mely szerint a pápa világi hatalmának támogatása csá-
szári traditio s hogy a franczia köztársaság azt soha sem 
fogja föleleveníteni! Aki hosszabb ideje él, mint a „N." 
czikkirója, vagy jobban ismeri korunk eseményeit, az jól 
tudja, hogy 1848-ban a franczia köztársaság vette védel-
mébe a pápai Rómát az olasz forradalom ellen, és hogy 
a mai franczia köztársaság — kényszerítő politikai okok-
ból — teljesen megvedlett pápaellenességéből, annyira, 
hogy Ferry, az egyház s pápaság e nagy ellene, u jabb 
föllépését azzal kezdte, hogy a kiengesztelés húrjai t pengeti. 

A „Nemzet" félhivatalos tudománya azonban azon 
állításával fényeskedik leginkább, hogy a pápa Rómából 
való elutazásának eshetőségével szemben fölveti a kérdést, 
„miért cserélné föl a pápa Olaszországot Spanyolország-
gal," és hozzáteszi: .Spanyolországban talán visszaállít-
hatná a pápaság világi u ra lmát? amikor Gibraltárért is 
minduntalan véres könyeket sirnak a hidalgók, föltehető-e, 
hogy most a pápának engedjenek át egy részt a haza 
földjéből?" íme a nyári hőség következménye! Mintha 
XIII. Leo Spanyolországban akarna pápai államot alkotûi ! 

Bizony a pápa csak szerencsét hozhat amaz ország-
nak, hová az olasz bitorlás üldözései elől menekülni fogna. 
Magyarország például kiszámíthatatlanul sokat nyerne, ha 
a kath. egyház feje Buda várában ütné föl ideiglenes 
székhelyét . . . 

Ezek után szükségtelen behatóbban foglalkozni a 
félhivatalos czikk ama tanácsával, mondjon le a pápa 
Rómáról és nyugodjék meg a bitorlásban. Ha ezt egy 
kozmopolita lap irja, érthető volna, pedig a „Times" a 
napokban jelentette ki, hogy a pápa legutóbbi allocutiója 
után képzelni sem lehet lemondását; — de hogy magyar 
lap, mely ismeri a magyar jogfolytonosság küzdelmeit s 
diadalát, erre vetemedjék, az a folyton terjedő elposvá-
nyodásnak ujabb bizonyítéka. 

Nagyon megszűkült az olasz bitorlás helyzete, mi-
dőn legjobb barátai ily eszközökkel vélik őt abból ki-
szabadíthatni. 

Es mert képtelenség föltenni, hogy a magyar kor-
mány sajtóosztálya ily észbeli szegénységet szándékosan 
vigyen a piaczra, azt kell hinni, hogy készakarva gyön-

gíteni akar ja az olasz bitorlás állását, mely a világszerte 
folyamatban lévő kath. mozgalommal és a pápa mind 
sűrűbben emelkedő tiltakozásaival szemben a szó szoros 
értelmében tarthatat lan, mint a ,Nemzet" czikke. 

Ha a pápa eltávozik Rómából, amitől „háború ese-
tére" a „Nemzet" is fél, ez oly fordulatot je lentene 
Európa viszonyaiban, hogy még a legcsökönyösebb is 
kénytelen lenne elismerni a római kérdés „nemzetközi 
jellegét." 

Egyéb következményeiről ezúttal nem szólunk . . -
+ 

Esztergom. X I I I . Leo köszönete az ország bíboros 
herczeg-primásának a Giordano Bruno-féle ügyben való 
feliratért. — 

Emme, ac Rme. Domine Mi Obstr? ' 
Accepit perlibenter Ssmus. Dominus LEO XIII . 

officia l i t terarum quibus Eum adiisti sacra Pentecostes 
die ut dolorem expromeres quo afFectus es ob ea quae 
in hac Urbe, eodem die, in contemptum religionis ab eiu$ 
hostibus impune gesta sunt. Quum fidem et singularem 
in se voluntatem Tuam probe compertam habeat P a t e r 
Beatissimus, gavisus est earn novo hoc testimonio con-
firmari, maxime quod spondeas tales improborum ausus 
eo valituros ut magis incendatur studium tuum et fidelium 
quibus praees in apostolicam Sedem, seque re et operibus 
nedűm verbis, prodat apertius. Quare débitas Tibi grat ias 
ágens Te certiorem esse jubet ministerio meo paternae 
dilectionis qua Te complectitur et Benedictionem Su an» 
imperti t Tibi et gregi Tuae vigilantiae concredito. 

Ego vero gaudeo occasionem nancisci tes tandi 
Eminentiae Tuae sensus plenissimae observantiae, qua-
manus Tuas reverenter deosculor. 

Eminentiae Tuae 
Romae die 22. Junii 1889. 

humillimus et addictissimus famulus verus 
M. Card. Rampolla. 

Emo ac Rmo Domino 
D. Cardinali Joanni Simor Archiepiscopo Strigoniensi . 

Róma. X I I I . Leo Jézus szentséges szivének napját 
ünneppé emeli sub ritu dupplici primae classis: 

I) E C R E T U M 
URBIS ET ORBIS 

Altero nunc elabente saeculo, ex quo Redemptoris--
nostri praecipua caritatis bénéficia, sub Ipsius Sacratissimi 
Cordis Symbolo, cultu peculiari, mirifice in dies adaucto, 
a Fidelibus recoli coepta sunt ; enixas iteratasque preces 
Sanctissimo Domino Nostro L E O NI P A P A E XIII quam-
plurimi sacrorum Antistites, cleri etiam ac populi vota 
depromentes , undique porrexerunt , ut Festum SSmi 
Cordis Iesu, a fe. re. Pio Papa IX sub ritu Duplici majori 
universae Ecclesiae praescriptum (Decr. S. R. C. 23-
Augusti 1856. Ex quo.), deinceps ad ritum Duplicis pri-
mae classis, cifra obligationem festivi praecepti. elevare-
dignaretur. 

Porro Beatissimus Pater, cui nihil potius est quam 
ut fideles crescant in gratia et cognitione Domini Nostri 
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Iesu Christi, Ipsiusque sciant supereminentem scientiae 
caritatem, huiusmodi supplicia vota libentÍ9sime excepit : 
€0 praecipue animum Suum inteiidens, ut gliscentibus 
impietatis conatibus, fideles in hac saluberrima devotione 
perfugium et munimen inveniant, et vehementiori erga 
amantissimum Redemptorem amore inflammati, digna Ei 
laudis et placationis obsequia persolvant, simulque pro 
Fidei incremento et Christiani populi pace atque incolu-
mitate divinas miserationes ferventius implorent. Hisce 
permotus Beatissimus ipse Pater , Sacrorum Rituum Con-
g rega t ions audito consilio, de speciali gratia et privilegio, 
decernendum censuit: 

Nulla facta immutatione relate ad eos, qui amplio-
ribus ex Apostolicae Sedis Indulto gaudent privilegiis, 
Festum Sacratissimi Cordis Iesu ritu DUPLICIS PRIMAE 
CLASSIS sine Octava in universa Ecclesia modo celeb-
retur ; absque praecepto audiendi Sacrum, et a servilibus 
operibus abstinendi. 

Idem Festum feria VI post Octavam Corporis Christi, 
tamquam in sede propria, recolatur ; et nonnisi Solemni-
tatibus ritus Duplicis primae classis universalis Ecclesiae, 
nempe Nativitatis S. Ioannis Baptistae, ac SS. Apostolorum 
Petr i et Pauli, nec non Festis particularibus eiusdem 
ritus, ceu Dedicationis, ac Titularis Ecclesiae, locique Patroni, 
quando haec sub duplici praecepto liant, locium cedat: 
quibus in casibus, die immediate ea Festa insequenti, veluti 
in sede propria, reponatur. 

In concurrença Festi SSmi Cordis Iesu cum die oc-
tava Corporis Christi, Vesperae integrae fiant de eadem 
Octava, sine ulla Commemoratione, attenta indole peculi-
ari utr iusque Festi. Quoad.concurrentiam vero cum Dupli-
cibus primae classis, ambae Vesperae ordinentur ad tra-
mitem rubricarum et decretorum Sacrae Rituum Con-
gregationis. 

Insuper ad Fidelium pietatem erga Sacratissimum 
Cor Iesu impensius fovendam, Sanctissimus Dominus Nos-
ter libens ultro concessit, ut in cunctis Ecclesiis et Ora-
toriis, in quibus die festo, sive proprio sive translato, 
ipsius Sacri Cordis Iesu, coram Sanctissima Eucharistia 
persolventur divina Officia ; clerus et populus, qui hisce 
Officiis intererit, easdem lucretur Indulgentias, quas Fide-
libus, divinis Officiis per Octiduum Corporis Christi adsis-
tentibus, Summi Pontifices elargiti sunt. 

In iis vero Ecclesiis et Oratoriis, ubi feria VI, quae 
prima unoquoque in mense occurrit, peculiaria exercitia 
pietatis in honorem Divini Cordis, approbante loci Ordi-
nario, mane peragen tur ; Beatissimus Pater induisit, ut 
hisce exercitiis addi valeat Missa votiva de Sacro Corde 
Iesu; dum modo in illam diem non incidat aliquod Festum 
Domini, aut Duplex primae classis, vel Feria, Vigilia, 
Octava ex privilegiatis : de cetero servatis rubricis. 

Voluit demum Sanctitas Sua, ut super hoc De-
creto expediantur Litterae Apostolicae in forma Brevis. 
Die XXVII I Iunii, festo Sanctissimi Cordis Iesu, anno 
MDCCCLXXXIX. 

CAROLUS Card. L A U R E N Z I 
S. R. C. Rraefectus. 

L. * S. V I N C E N T I U S NUSSI 
S. R. C. Sécretarius. 

München, julius hó elején. Egy adalék a protestáns 
türelmességhez. — 

Amidőn ez év elején az itteni főtisztelendő érsek ur 
kibocsátotta ismeretes pásztorlevelét a vegyes házasságok-
ról, amelyben a kath. egyház alapelveit újból közemlé-
kezetbe hozta, akkor a protestáns főkonzisztorium is 
kirukkolt a maga köriratával és az egész protestáns-zsidó 
sajtó valóságos dühüvöltésben tört ki az érseki pásztor-
levél ellen. Akkor mindazokat a szeretetreméltóságokat, 
melyeket a kath. egyház ellen föl szoktak hozni, minden-
féle változatban lehetett olvasni, min t : lelki szolgaság, 
türelmetlenség, a felekezetek egymás melletti békés meg-
élésének megtámadása, a kath. papok hasonlókép 
mindenféle ily czimekkel lettek megtisztelve. 

Lássuk már most, hogyan áll a dolog protestáns 
részen. 

Szó van itt főkép a vegyes házasságból eredő gyer 
mekek hitvallásáról. Vájjon a protestáns papokra nézve 
közönyös-e, hogy mily vallást követnek a gyermekek, kik 
katholikus s protestáns közti házasságból származnak ? A 
következő eset, mely az egyik frank kerületben történt, 
megfelelő adalékot szolgáltat e tekintetben. 

Egy katholikus fiatal ember oly faluban szolgált, 
hol csak zsidók s protestánsok vannak. Ott megismerke-
dett egy protestáns falusi szépséggel, szerelemre gyulad-
tak egymás iránt és protestáns módra egybekeltek, mely 
házasság gyermekekkel is meg volt áldva. Ezeket pro-
testáns módon keresztelték, nem lévén közelben katholikus 
falu. A gyermekek fölnövekedtek és a tanköteles kor 
beálltával protestáns iskolába küldettek. Eddig a dolog 
fennakadás nélkül men t ; de csakhamar egyet fordult. Az 
atya eladta telkét s másutt vett malmot, mely egy kath. 
hitközség közelében fekszik ; van ott azonban protestáns 
falu is. 

A szóban lévő férfiú gyermekei eleinte itt is a pro-
testáns iskolát látogatták. Ez föl sem tűnt a kath. lel-
késznek, s mert az emiitett malom mindig protestáns 
kézen volt, azt hivé, hogy ekkori birtokosa is e vallást 
követi ; sejtelme sem volt, hogy a molnár most katholi-
kus. Egy napon azonban ez ember magától eljő a plé-
bániára, magával hozván két fiát s kérdezvén, nem volna-e 
szabad gyermekeit katholikus iskolába küldenie; nincs 
nyugta, mig ezt el nem éri. Azután pedig elmondta nősü-
lése történetét , melyet fönnebb jelzünk, hozzátévén, hogy 
akkor nem gondolta volt meg a dolgot eléggé. 

Arra a kérdésre, vájjon nem létezik-e házassági 
szerződés, mely a gyermekek protestáns nevelését kiköti, 
a férfiú azt válaszolta, hogy ily szerződés nem létezett 
soha ; mire a kath. lelkész tudatta vele, hogy mi sem áll 
kérelme teljesítésének útjában, és hogy örvendetes, ha 
érettebben megfontolva a dolgot, gyermekeit katholikus 
valláson nevelteti. Et től fogva a gyermekek a katholikus 
iskolába jár tak. 

A türelmességgel annyit dobálózó protestáns pap-
ságról azt lehetett hinni, hogy az eset keveset vagy éppen 
nem fogja érinteni, hogy közönyös lesz reá nézve, vájjon 
a gyermekek katholikus vagy protestáns nevelésben része-
sülnek-e, s hogy a szóban lévő férfiút nem fogják szán-
déka kivitelében gátolni, ők, akik a .lelkiismereti szabad-
ságot" zászlajukra írták. 

Mint rendesen, az ellenkező történt. Alighogy a 
környéken híre ment, hogy a molnár kath. iskolába küldi 
s kath. hiben nevelteti gyermekeit, kitört a protestáus 
harmincz éves háború. A fönnemlitett érseki pásztorlevél 
alkalmából egy protestáns lap azt irta, hogy mily sze-
rencsétlenség a vegyes vallású házas felekre nézve, ha. 
minden ilyen házasságnál a kath. fél mögött folyton egy 
pap heczczel. Nos a mi esetünkben nem egy, de szám-
talan protestáns prédikátor unszolja szóval s írásban a 
molnárnak protestáns feleségét, még távol vidékről s 
olyanok is, kiknek a nőhöz semmi közük. Az egész pro-
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testantizmus mozgositott, hogy a gyermekeket a „baby-
loni romlottság", a kath. egyház karjaiból kiragadják. 
Az asszonynak ugyancsak fűtik a poklot, hogy férjét 
visszatérítse. 

Ez utóbbit is agyonprédikálják az ő egyedül igaz 
evangéliumukkal. Egyik főérvül a következőt emelte ki 
egy buzgó protestáns prédikátor: A protestánsok sokkal 
gazdagabbak és Istentől nagyobb javakkal vannak megáldva, 
mint a katholikusok : tehát már ebből is föl lehet ismerni 
a protestáns vallás igazságát. Ha ez érv, tiszteletes uram, 
akkor ismerünk mi egy gazdagabb felekezetet a protes-
tánsnál, a zsidókat. Már most, ha e tiszteletes ur érve sze-
rint, az igazság ott van. hol nagyobb a pénzhalmaz, 
akkor e jó prédikátor uram ő kelmének nyomban zsidó-
nak kell lennie, ha az igazság birtokába akar jutni. 

De térjünk vissza esetünkhöz. Amikor az emiitett 
érvelés sem vezetett czélhoz, biróság elé idézték a mol-
nárt ; minthogy azonban a törvény rendelkezése szerint 
vegyes házasságból származó fiuk az atya vallását köve-
tik, leányok anyjukét, itt pedig csak fiuk voltak, a buzgó 
protestáns pásztor hitszegéssel vádolta az emiitett férfiút, 
azt állítván, hogy neki az oltárnál ígéretet tett, hogy 
gyermekeit protestáns vallásban fogja nevelni. Ez érv 
azonban a férfiú s nő ellentmondásán szintén hajótörést 
szenvedett. 

Minthogy igy sem birtak vele, meginditották ellene 
az i r tóháborút ; föluszitották ellene, mint molnár ellen, 
az egész környék protestáns parasztjait, az egy kis és 
szegény kath. falu nem sok forgalmat nyújt a malomnak. 
A prot. parasztok egyik a másik után ott hagyta a mal-
mot, amely ma a prot. lelkiismereti szabadság és türel-
messég nagyobb dicsőségére üresen áll. 

A molnár elment kath. lelkipásztorához panasz-
kodni, hogy el kell adnia a malmot és más vidékre köl-
tözni. A plébános azt a tanácsot adta neki, ne költözzék 
protestáns vidékre, mivel hasonló sorsot várhat. 

Mi katholikusok nem szoktuk az úgynevezett lelki-
ismereti szabadságot s türelmességet annyit emlegetni, 
mint a protestánsok, akik mindakettőt bérbe vették, de a 
fönnebbihez hasonló eljárást a mi vallásunk meg nem en-
ged. Ha a protestánsok újból hangoztatni fogják ellenünk 
szokásos vádjaikat, egyszerűen utalni fogunk a fönnebbi 
bajor-frank esetre, mint a protestáns lelkiismereti szabad-
ság s türelmesség kézzelfogható bizonyítékára. 

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

előterjesztésére : Agócs János kerületi alesperesnek és 
félegyházi plébánosnak a keresztelő szent Jánosról neve-
zett jánosii czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1889. évi junius hó 25-én. 
II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére : a beszterczebányai székesegyházi kápta-
lanon kivül levő turóczi főesperességet Szofa Károly alsó-
turóczi kerületi alesperesnek és háji plébánosnak díjmen-
tesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1889. évi junius hó 25-én. 
Ferencz József, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Történelmi napok: Jun. 9., 29., 30-ika. Jun. 

9-én profanálta Rómát a hitetlenség Giordano-Bruno szob-
rának gyalázatos körülmények által kisért lelepzése által. 

Jun. 29-én. sz. Péter és Pál apostolok. Róma védszent-
jeinek napján tartott Róma katholikus népe engesztelő 
istentiszteletet sz. Péter templomában reggeltől estig 
szakadatlanul. A szabadoncz elvű lapok mindent elkövet-
tek, hogy a népet a hitbuzgalom ez ünnepélyes, tüntető 
ájtatosságától elriasszák. Még a Cardinalis Vicarius fel-
hívó pásztori levelét is denuntiálták, mint lázítót. Nem 
használt semmit. A szó teljes értelmében egész nap tar-
tott a római nép zarándoklása a sz.-Péter-templomába. 
Minden rend és rang résztvett a hit e manifesztácziójában. 
Estve áldásra annyi nép sereglett össze gyalog és foga-
tokon, hogy a hatalmas bazilikában alig lehetett mozogni. 
Másnap, jun 30-án következett a rendkívüli pápai consis-
torium s benne XIII. Leo monumentális lelepzése a Gior-
dano Bruno leleplezési ünnepének. A gyalázatos leleplezési 
ünnepélyre a pápa in perpetuas aeternitates rásütötte az 
istentelenség apotheosisának bélyegét s annak helyét ki-
jelölte az egyház és emberiség történetében, mint dies 
nefastusét. 

— Szent Péter és Pál apostolok napján Róma pol-
gármestere a tanács nevében minden évben egy ezüst 
kelyhet vitt ünnepélyes küldöttséggel sz. Péter baziliká-
jába. Ez a szokás, mióta a hitehagyókkal szövetkezett 
piemonti király Róma ura, kiment ususból. Ezt pótolandó, 
a katholikus érdekeket védő római egylet, ezüst kelyhet 
készíttetett és Pianciani gróf elnöklete alatt bizottságot 
küldött ki, hogy ez a votiv kelyhet a confessio oltárára 
Róma népének nevében letegye. A kehely talapzatára a 
következő latin felirat van bevésve : 

PETRE 
Apostolorvm . Princeps 

• Paule . Apostolé 
Petri . Laborvm . Consors 

In . Prorvendo . Mali . Daemonis . Imperio 
Svperis . E . Sedibvs 

Qvo . Yestra . Vos . Evexit . Virtus 
Cernitis 

Improbos . Secvndis . Rebvs . Ebrios 
Solivm . Pontificale . Solido . Ex . Adamante 

Evertere . Molientes 
Eorvmque . Imbelles . Et . Sine . Viribvs . Ictvs 

Ridetis 
Őocietas . Romana . Princeps 

Rei . Catholicae . Provehendae 
III . Kai . Qvintiles . A . MDCCCLXXXIX. 

— Az erdélyi római katli. irodalmi társaság f. hó 
2-án tartotta ezévi közgyűlését. Kiemelkedő jelensége 
volt e gyűlésnek Veszely Károly elnöki megnyitó beszéde 
és a társulat lapja, a „Közművelődés" uj szerkesztő-
bizottságának megválasztása, a melynek értelmében fele-
lős szerkesztő lőn : Pál István ; szerkesztőtársak : Dr Cserni 
Béla, Pál Antal, Straubert Ödön, Zlamál Ágoston. 
Üdvözöljük az uj szerkesztőt küzdelmes pályáján s az 
erdélyi római kath. irodalmi társaságot s ennek lapját 
a „ Közművelődés"-t ismételten lelkes pártolásába ajánljuk 
nagy Magyarország irodalompártoló papságának. Az erdélyi 
r. k. irod. társaság és az ő lapja nagy missiót töltenek 
be. Megérdemlik, hogy egész Magyarország magáévá tegye 
az ő ügyöket. 

I£sr> Felhivás előfizetésre. 
Féléves előfizetőinket, a kik még nem tették volna, 

kérjük az előfizetés mielőbbi szíves megújítására. 

Kiadótulajdonos é8 felelős szerketztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesi- : 
tőnél, és Rndnyánszky j 
A. könyvnyomdájában, z 
IV., Papnövelde-utcza \ 
8. sz. alatt, hova a ne- : 
taláni reclamatióV i», | 
bérmentes nyitott levél- : 

ben, intézendők. § 

Budapesten, j u l iu s 13. II. Fé lév . 1889. 

TARTALOM- Vezéreszmék és Tanulmányok : Világszemle. — Egyházi Tudósítások : f Flóra Xav. Ferencz. — B u d a p e s t : A háború és 
a pápaság. — Kath. Egyleti Elet : Megnyitó beszéd. Az erdélyi római ka th . irod. társulat f. é. jul . 2-án t a r to t t közgyűlésén e lmondot ta 
Veezely Károly, tá rsu la t i elnök. — Irodalom: Az 1789-iki franczia forradalom századik évfordulója. — Hivatalos. — Vegyesek. — 

Felhívás előfizetésre. 

V i l á g s z e m l e . 

III. 
Szives olvasóm teljes iigyelmeért esedezem. 

Kihatásaiban és leendő eredményeiben eddigelé 
még kiszámíthatatlan egy-két eszméről akarok 
nem ugyan legelőször e helyütt megemlékezni, 
a mely eszmék mint papnak, mint szerkesztő-
nek, nekem valóságosan a lelkemhez forrottak. 

. A világtörténelem egy-két nagy tényét óhajtóm 
ismételten, uj megvilágításban bemutatni a ma-
gyar katholikus papságnak, oly világtörténelmi 
tényeket, melyek az isteni gondviselés kifürkész-
hetetlen utaira vezetik a lelket, s az emberiség, 
az egyház, a történelem alakulásaiban annak az 
isteni bölcseségnek imádására tanít ják, a mely 
„pertingit a fine in íinem — fortiter et disponit 
omnia suaviter." 

1889-et írunk. Száz év előtt 1 789-et irtak. 
Ez volt a nagy franczia forradalom kezdete. 
Deklarálták, proklamálták az Isten nélküli em-
beri jogokat. Kezdetét vette az államok és társa-
dalmak hivatalos szakítása nemcsak a kath. egy-
házzal, mert ezt már a XVI. század nagy forradal-
ma, a protestáns hitújítás megkezdette, hanem a 
keresztény vallással, annak eszméivel és elveivel 
egyáltalában. Mi mindent nem követett el ez a 
vén Európa ez alatt a száz év alatt a katholika 
egyház, a keresztény vallás isteni elvei és tör-
vényeivel szemben, — a Párisban oltárra állított 
„ész istennője" nevü ringyótól kezdve egész 
odáig, mig a hitetlenség, ez az uj pogányság, 
végre elfoglalhatta magát Rómát is, és ot t a 
Pantheonban, szent helyen, eltemethette Viktor 

]) Sap. 8, 1. 

Manót, a házasságtörőt, a rablót, a szentségtörőt, 
és a (Jampo dei Fiorin szobrot emelhetett a 
„kétszeresen apostata" ') Giordano Brúnónak, 
ennek a bestiális pogány embernek ! Valóban, 
Európa az elpogányosodásban irtóztató haladást 
t e t t előre. Ott lát juk e pogányságnak, a keresz-
tény vallástól való teljes aposztaziának gyászos 
alkotásait a polgári házasságban, a hitvallástalan 
iskolában, az istentelen tudományban, a test-
imádó művészetben, a milliók és milliók verej-
tékéből és véréből élő politikában és állami 
gazdálkodásban. 

Hanem hát ezen a vén Európán a pogány 
szellem még sem foghatott ki egészen. A ke-
resztény szellem, a mi alapjában nem egyéb 
mint a fokozott ember- és Isten-ismeret, a foko-
zott ember- és Isten-szeretet és a kötelességtel-
jesítés magasztos, hősöket teremtő, az emberi 
működés terén csodákat alkotó szelleme, — ez 
a keresztény szellem az Európát lakó keresztény 
népek emberi természetével ugy összeforrott, hogy 
abból egy magasabb rendű emberi lényiséget, 
keresztény lelkülettől éltetett, meggyökeresedett 
keresztény természetet alkotott, a melyen a pogány 
szellem ki nem foghat többé. Valóban, ha nagy 
haladást t e t t az elpogányosodás közöttünk: én 
ugy látom, hogy a katholikus népek és nemze-
tek keresztény szellemű átalakulása az uj viszo-
nyok szerint s mintegy újjászületésük vala-
mennyiüknek ez alatt a legutolsó évszázad alat t 
még nagyobb kihatású haladásnak mondható, 
mint a forradalom, az elpogányosodás rombolása 
mind együttvéve 

J) XIII . Leo szavai, jiin. 30-iki allocutiójában. 
4 
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Csak két providencziális eseményre, mint a 
rombolások vizözönéből messze kimagasló világ-
történelmi tényre hivatkozom. Ott van az euró-
pai népek egyöntetű nyilatkozata és megfelelő 
akcziója a XIII. Leo pápa által megbízott Lavi-
gerie biboros felhivására az iránt, hogy többé a 
rabszolgaságot nemcsak a maguk körében nem 
tűrik meg, hanem annyira megutálták, keresztény 
érziiletökkel az emberi méltóság iránt annyira 
összeférhetetlennek találják, hogy azt még a 
pogány népek köréből, mintegy utolsó menedék-
helyéből is kiszorítani eltökélvék. Minek a vív-
mánya ez : talán a militarizmust teremtő s a 
militarizmusban 16 millió embert egy-két ember 
politikájának rabszolgájává sülvesztő modern szel-
lem vívmánya ? Az eszme természete, a mozga-
lom kezdete, az akczió kiinduló pontja világosan 
a keresztény vallásra, a kath. egyházra, ennek 
középpontjára, Rómára, a pápaságra mutat. Az 
a pápaság, ez az egyház, a melyre száz év előtt 
a legfrivolabb emberek egyike. Voltaire, megve-
tőleg utalta a piszkos lelkeket, mint valami 
féregre, a melyet csakúgy könnyedén eltaposni 
lehet az elvetemült emberfajnak, ez az egyház, 
az a pápaság, száz év után nemzetközi akczióban 
egyesíti Európa nemzeteit, hogy megvalósítsa 
még a pogányok között is a keresztény vallás 
áldásainak egyik legédesebbikét az emberiségre 
nézve : az emberi méltóságnak tiszteletben tar-
tását. még mielőtt azok a pogány emberek a 
kereszténység felvétele által magukat ennek az 
eszmének átértésére képesítették volna! Mily 
haladás, hatalmas létben, befolyásban, áldásos 
működésben, Isten dicsőségére s az emberiség 
javára. — a kath. egyház részéről száz év alatt. 
A Domino factum est istud. et est mirabile in 
oculis nostris. ') 

Nem kevésbé csodálatos a mi Istenünk, 
Jézus Krisztus, az ő egyháza ügyeinek benső 
fejlesztésében — ez alatt a legutolsó száz év 
alatt . Tudományban, életben, művészetben — a 
katholiczizmus a száz év előtt volt katholicziz-
mussal szemben valóságos újjászületett katholi-
czizmus. Száz év előtt aquinói sz. Tamás a szent 
atyák összes hitét és műveltségét nagy egész-
szé alkotó tudománya vagy mint ismeretlen 
mennyiség, vagy mint gúny tárgya szerepelt 
széltében-hosszában. Ma, minden valamire való 
katholikus tudós, iró, lelkipásztor. hitszónok 

Marc. 12, 11. 

levetett saruval jár mindennap a keresztény 
czivilizáczió e fényes szentélyébe s bámulja a 
száz év előtti kort, a mely oly törpe lelkű ma-
radt. hogy aquinói sz. Tamásig még csak felte-
kinteni sem vala képes. Száz év előtt a közép-
kori román és góth művészet, mint érthetetlen 
valami, mint értéktelen lim-lom ot t hevert ro-
mokban. ott lappangott egy ízléstelen, gúnyné-
ven rokokónak nevezett kor felületes máza alatt. 
Ma világszerte él és uralkodik, bámulat és nagy 
szellemi élvezet tárgya e két stvl, szent és pro-
fán használatban egyaránt. Milyen volt száz év 
előtt a katholikus hitélet és milyen most, arra 
nézve halljuk az egyházi történelem egyik leg-
illetékesebb magyar írójának í téletét: „A század 
elején ugyan a vallásos élet még a legtöbb helyütt 
meg volt dermedve, itt-ott úgyszólván egészen ki-
halva ; de már a harminczas évek, különösen 
pedig 48 óta újra megélénkült, s az egyház szaba-
dabb működése, a kath. sajtó fáradhatatlan tevé-
kenysége, a mindinkább szükségesnek felismert 
sorakozás. társulás és tömörülés következtében 
fokonkint oly virágzásra emelkedett, hogy nap-
jaink vallásos életét, daczára az ellenkező jelen-
ségeknek, sok tekintetben örvendetesnek kell 
mondanunk és minden esetre magasabb fokra kell 
helyeznünk, mint a melyen az a mult század 
fagyasztó légkörében állott') 

Különösen a tömörülés, a hívek és papság 
egyesülése, társulati, egyleti közreműködése nagy 
czélok megvalósítására, emelkedett századunkban 
bámulatos magaslatra, kiszámíthatatlan erőtel-
jességre és befolyásra. És éppen a lefolyt félév-
ben lát ta a világ a katholikus összetartást hal-
latlan, csoda-dolgokat véghez vinni — a katho-
likusok nagygyűléseiben, még ott is, ahol a 
katholikusok összetartását eddig lehetetlennek 
t a r to t t ák még a legjobbak is: Madridban, Opor-
tóban, Bécsben. Münchenben. A legálmosabb, a 
keresztény okosság egyszerű, egyene?. világos utai 
helyett az emberi okoskodások kuszált, görbe, ho-
mályba burkolt utain századok óta járó spanyol, 
portugál, osztrák, bajor katholikusok egy hatal-
mas ugrással ott termettek a katholikus tevé-
kenység magaslatán, a hová a német, belga, 
franczia. angol katholikusok félszázados munká-
val ju to t t ak fel. Országos kongresszusokban mon-
dot ták ki. hogy a kath. egyház él és a kath. hit 

*) Rapaics, Egyet, egyháztört. 3. k. 2. r. Eger. 1889. 
754. 1. 
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virágzik az ő leikökben; hogy a katholikus pol-
gárok millióinak van akarat juk és ennek az 
akaratnak érvényt akarnak és fognak szerezni 
otthon és a nemzetközi politikában. Képzeljük 
magunknak ezeket az országos katholikus nagy-
gyűléseket ugy, amint azok részint kifejlődtek, 
részint kifejlődni akarnak, — mint állandó or-
szágos katholikus institutiókat, a melyekben a kath. 
népek millióinak szine-java értekezik, határoz, 
akar és követel Isten és a maga nevében : és 
némi fogalmunk lehet e kongresszusok, a XIX. 
század e gondviseléses alkotásainak jelentőségé-
ről, erejéről, jelen és jövő vívmányairól, egyház-
ban és államban, társadalomban és nemzetközi 
viszonyokban. 

És bámulatos a katholikus országos nagy-
gyűlések Európa-szerte való feltűnő felpezsdülése 
évének összeesése is az 1789-iki forradalom év-
fordulójával. „Ez a forradalom kezdte az újkort, 
és a mi az isteni gondviselés keze által veze-
t e t t világtörténet folyásában eddig történt, az 
megtörtént most is. Rosszból, igen nagy rossz-
ból, sokféle jó támadt . Katholikus nagygyűlések, 
a milyeneket imént tartának, száz év előtt lehe-
tetlen dolgok voltok, — m a szükséges dolgok. Lehet-
ségessé váltak a régi viszonyoknak száz év előtt 
kezdett teljes felforgatásával, — szükségessé te t te 
őket a forradalom szelleme." Vagyis a forra-
dalom szelleme teremtet t Isten egyházának szá-
zadunkban helyzetet, a mely helyzetben szüksé-
gessé vált a hiveknek tömöritése sajtóban és 
egyletekben, és időről-időre, évről-évre való mű-
ködtetése kongresszusokban vagyis nagy népgyü-
lésekbev. Reám nézve meglepő az a fejtegetés, 
melvlyel az imént idézett német kath. folyóirat 
a katb. hivek egyleti élete és gyülésezése mai 
szükségességének, mint az isteni gondviselés intéz-
kedésének okát adja. Meglepő ez reám nézve azért, 
mert évekkel ezelőtt ugyanezen a helyen, ugyan-
azokkal az okokkal tüntet tem fel én is szüksé-
gességét hazánkra nézve annak, bogy katholikus 
híveinket egyházi vezetés alatt minden számba 
vehető, tehát nem csupán ájtatossági czélok 
megvalósítása végett egyletekbe tömörítsük, tár-
sadalomra és államra kiható katholikus akcziókra 
begyakoroljuk, s betetőzésül egy évenkint tar-
tandó nagy katholikus gyűlés üdvös működésére 
alkalmassá tegyük. De halljuk a német katho-
likusok ez egyik vezérközlönyének fejtegeté-

]) Kafh. Bewegung, Würzburg , 1889. 7. f. 289. 1. 

seit további szövegében. Esdve kérem t. pap-
társaimat, kedves testvéreimet az Urban, hogy 
a következő fejtegetést kiváló tígyelmökre mél-
tassák és elmélkedéseik, esetleg az őszi papi 
gyűlésen ér tekez^teik tárgyává tegyék; mert 
abból a jellemezhetetlen helyzetből, melyben a 
kath. egyház Magyarországban szemben az állam-
mal, szemben a nagygaru és nagyigényű feleke-
zetekkel, szemben kivált a maga saját értelme-
sebb híveivel van, kik autonomia c-zimén az 
egyház kormányzásába akarnak belemarkolni, 
csak az az egyetlenegy ut vezet az üdvös hely-
zet, a rendezett állapotok igéretföldjére, a mely 
az itt következő fejtegetésben van kijelölve, — 
mint a Gondviselés utja. 

„Az egyház szervezete, úgymond a .Kath. 
Bewegung- ' vezérczikke, — változhatatlan; ma 
is ugyanaz a monarchikus szervezete van, mint 
az apostolok idejében ; ma is a tanuló egyház 
föltétlen alárendeltségére van alapítva az élő 
tanítóhivatal iránt, a mint minden időben volt. 
Magára való nézve az egyház ma is épp ugy el 
lehetne országos népgyűlések nélkül, mint el 
volt az előbbi századokban. Hanem az emberek 
mások lettek, az egyház viszonya is változott oz 
államokkal szemben. Az embereket több-kevesebb 
erővel azok az eszmék befolyásolják, a melyek 
az államok alkotmányaiban több-kevesebb szeren-
csével érvényre emelkedtek, u. m. a közügyekben 
való részvevés (Mitregierung), az önelhatározás 
(Selbstbestimmung) stb. Az egyház tulajdonképpi 
lényegére ezek az eszmék természetesen soha 
sem lesznek alkalmazhatók; hanemhát az a bizo-
nyos republikánus áramlat, mely a világon léte-
zik, bizonyos megnyugtatásban és kielégítésben 
részesül, egyúttal pedig kellő korlátok között 
tar tat ik az ily egyetemes katholikus gyűlések által. 
Az is természetes dolog az egyházra nézve, hogy 
az ily gyűlésekben soha az egyházi hatóságot 
kötelező határozatok nem hozhatók ;*) hanem 
korunknak fiai mint igazi katholikus hivek, állá-
sukat teljesebben, lelkesebben, nagyobb örömmel 

It t , e pontban követett el hibát a mi autonomiai 
kongresszusunk. Az egyházi hatóság, a püspöki kar, be-
ment az autonomia kongresszusba, egy-egy püspöknek 
éppen oly szavazatot adva, mint a többi kongresszusi 
tagoknak, akiknek szavazattöbbsége kötelező határozato-
kat hozott az egyházi hatóságra nézve ; holott a püspöki 
karnak a kongresszuson kívül, a kongresszus felett kellett 
volna maradnia, mint a mely a hivek és az alpapság kül-
dötteiből álló konssultativ gyűlés votumainak dogma és 
fegyelem szempontjából való itélő birája és törvény ere-
jére emelője az egyházban. 

4* 
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töltik be, hogyha azt, a mi dogma és egyházi 
elv, ők maguk is nyilvánosan, mint saját meggyőző-
désüket kimondják, vagy bármiképp az embereknek 
tudtára adják. Innen van az, hogy az egyházi 
egyleteknek oly rendkívüli befolyásuk van 
Evvel az iránynyal mindenkinek számolnia kell; 
és az eredmény mutat ja , hogy jól számított, a 
ki ezt tekintetbe vette. 

Éppen azért ezeknek a kath. nagygyűlések-
nek, hogy czéljukat elérjék, valóságos népgyülé-
seknek kell lenniök.J) Németországban e tekintet-
ben legmesszebb jutot tak előre. Ausztriában szin-
tén ez a meggyőződés emelkedett érvényre. Bel-
gium, Spanyolország, Portugália még egy kicsit 
hát ra vannak e tekintetben. Különösen a madridi 
kath. nagygyűlés ellen emelt panaszt a „Köln. 
Volkszeit.", vonatkozással némely beszédekre, a 
melyek nem népszerűek valának, hanem inkább 
philosophiai értekezések. Hanem hát i t t is érzik 
a katholikus népgyűlések szükséges voltát. í g y p é l -
dául a mechelni kongresszus teljes ülésében nagy 
tömegben vettek részt a munkások, és Spanyol-
országban is, valamint Portugáliában, hogyha 
egyszer a kath. nagygyűlések állandó intézmé-
nyekké válnak, bizonyára népgyűlések lesznek 
belőlük, sőt az e tekintetben ezidén elkövetett 
hibák már a jövő évben ki lesznek javítva. 
Francziaországban, a szabadság, egyenlőség és 
testvériség ez eredeti hazájában a katholikusok, 
sajnos, e tekintetben még ugy látszik leghát-
rább állnak. Ezért nevezik Francziaországot a — 
„Salon-egyház" hazájának. 

Még egy más tekintetben teszik az ujabb 
kor társadalmi és állami felforgatásai a katholi-
kusokra nézve elkerülhetetlenül szükségesekké a 
most lehetségessekké vált tömeges gyülekezések 
szokásba hozását. A forradalom egyrészről sok 
jogot vett el az egyháztól mint ilyentől, ellenben 
a társadalom atomizálása által, az egyéneknek 
nem csekély jogokat szerzett. Ennél fogva az 
egyház, ha valamit megvédeni vagy elérni 
akar, ezt csakis ugy teheti meg, ha az egyház 
tagjai, mint egyének, mint polgárok, az egyház 
érdekeit a maguk saját meggyőződésének és szemé-
lyes szabadságának czimén erélyesen védik, ápolják 
•és fejlesztik. Hogy ez kitűnően éppen a katholikus 
népgyűlések által sikerül, muta t ja a tapasztalás. 

' ) Nálunk ilyent még hirböl sem ismer katholikus 
közönségünk. A Szent-István-Társulat, a Szent-László-Tár-
sulat közgyűlései tulajdonképp valóságos zárt „salon-gyü-
lések", nem kath. népgyűlések. 

Szóval, a kath. egyház, mely mig egyfelől 
kiválóan konzervatív természetű hatalom, azalatt 
másfelül az emberek egyéni szabadságát és egyenlő-
ségét már régen az u. n. emberi jogok prokla-
máltatása előtt egész erélylyel védte, most a 
„nagy" forradalom emlékét nem ülheti meg üd-
vösebben mint az által, hogy mindent, a mit az 
uj kor szabadabb viszonyai nyújtanak, kihasznál 
arra, hogy kiegyenlítse a károkat, a melyeket 
neki ugyanennek a forradalomnak körülutazása 
a földkerekségén okozott." ') 

íme, erre tanit a nagy franczia forradalom 
százados évfordulóján, mikor már az egyház feje 
államilag s társadalmilag nem egyéb mint a 
hitetlenség foglya a Vatikánban, egy a világ 
folyására, s benne a kath. egyház viszontagságos 
átalakulásaira vetett rövid szemlélő pillantás. 

Szóljanak, tegyenek a hivek is, necsak a 
papok ! Vallása iránt való kötelessége van minden-
kinek. Teljesítse ezt mindenki, teljesítse egyle-
tekbe, társulatokba sorakozva, s a mi ellenáll-
hatatlanná, s eredményeiben kiszámíthatatlanul 
messze, kiható gondviseléses tényezővé teszi a 
világtörténelemben a katholikus egyének és népek 
működését — teljesítse minden számot tevő 
katholikus Istene, vallása, egyháza iránt való kö-
telességeit hatalmas népgyülésekben, szerezve i t t 
hitének tisztulást, meggyőződésének izmosodást, 
lelkesedésének lángolást és készséget minden 
áldozatra. 

Oh csak egy igazi katholikus népgyűlést, 
az ország katholikus millióinak szine-javából, 
lá thatnának még e hazában szemeim, mielőtt e 
nap világának örökre lecsukódnak ! 

Van egy dignitárius nem messze innen, a 
hol e sorok papírra kerültek. Ez egyszer azt 
mondá nekem: ön ötven esztendővel jár eszméivel 
kora előtt! Ez körülbelül tíz év előtt történt. 
Tehát már egy évtizeddel közelebb kell hogy 
legyek reményeim netovábbjához : egy hatalmas 
katholikus egyleti házhoz Budapest valamely fé-
nyes pont ján-) és abban évenkint egy nagy ka-
tholikus népgyűléshez, mely napokig tartson, mint 
a külföldi katholikusok nagygyűlései — és ápolja, 
fejleszsze, izmosítsa, terjeszsze szent István és a 
nagy Pázmány örökségét nemzedékről nemze-
dékre! Ez lesz azután az autonómiai huzavoná-

') 290—291. 1. 
„Katholikus Körünk" az ország szivében már van. 

Ez van hivatva egy országos központi loth, egyleti palota 
emelésére vagy szerzésére Budapesten. 
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sos vajúdások gordiusi csomójának is legtermé-
szetesebb, — gondviseléses megoldása! 

Sursum corda! Előre! J* 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
FLÓRA XAV. FERENCZ, 

n.-váradi 1. sz. apátkanonok. 

A nagyváradi lat. szert, székesegyházi káptalan sa já t 
és az összes rokonság nevében is mélyen megszomorodott 
szivvel jelenti szeretve tisztelt tagtársának, illetőleg rokonnak 

FLÓRA XAV. FERENCZ, 
nagyváradi 1. sz. gyóntató-kanonok-, szent Péterről ezimzett cholti 
apát-, a sz. Józsefről nevezett püspöki finövelde kormányzója- és 

szentszéki ülnöknek 

folyó évi julius hó 9-én reggeli l / i 6 órakor, élete 69-ik, 
áldozársága 43-ik évében, a haldoklók szentségeinek á j ta-
tos felvétele után, szélhűdés következtében, az Urban tör-
tént csendes elhunytát. 

A megboldogultnak földi maradványai f. hó 11-én, 
d. e. 1 /29-kor tartandó beszentelés és a székesegyházban 
bemutatandó engesztelő sz. miseáldozat után a váradolaszii 
közsirkertben fognak eltemettetni, mely végtiszteletre az 
elhunytnak rokonai, barátai és ismerősei ezennel tiszte-
lettel meghívatnak. 

Nagyvárad, 1889. julius hó 9-én. 

Adj Uram örök nyugodalmat neki és az ö. v. f . n.l 

Budapest, julius 13. A liáboru és a pápaság. — 
XIII . Leo pápa legutóbbi allocutiója, mely rámutat 

az eshetőségre, hogy olaszországi belzavarok vagy háború 
esetén személyes biztonsága is veszélyben forog a Vati-
kánban, ismét a korszakot alkotó nyilatkozatok egyiké-
nek bizonyult, amelyek a készülőben lévő nagy világese-
mények előre vetett árnyékát látszanak képezni. 

Mire czéloz e tekintetben az eszélyéről s tapinta-
táról az egész világ által elismert tekintélyű pápa ? 

A február hóban Rómában lezajlott zavargások, 
melyek az olasz rendőrséget egész váratlanul meglepték, 
annyira, hogy az ez által komprommittál t Crispi-kormány 
a rendőrfőnököt elmozdította állásától, eléggé megmutat-
ták már a világnak, hogy Róma esetleg könnyen válhat-
nék valamely utczai forradalom martalékává. 

A folyó év tavaszán egész Olaszországban, néhol 
véres kihágásokkal végbement franczia-barát tüntetések 
szintén elég világosan jelezték, mi történhetnék a Franczia-
ország s Itália közt kitörhető háború, különösen ez utób-
bira nézve kedvezőtlen háború esetén ? Amikor a franczia-
barát elemek gyásztort ülnének a német-barát párt fölött. 

Ezenkívül az egész Európában folyó munkabeszün-
tetések hasonlókép elmaradhatat lannak tüntetik föl, hogy 
Olaszországban rövidebb vagy hosszabb idő alatt szintén 
sztrájkok kitörése várható ; ez azonban a Dózsa-lázadás 
vulkánszerü kitöréséhez fog hasonlítani, mivel Olaszor-
szágban is, mint mindenütt, az egyházi javak elvétele s 

a zárdák nagyszámú eltörlése maga után vonta a paraszt-
osztály elszegényedését és általános keresethiányt, mely 
az egységes Olaszország folytonos tatarozására szükséges 
nagy adók következtében folyton növekedik s terjed. 

Végül ehhez járulnak az olaszországi különleges 
politikai viszonyok, melyek a gazdasági hanyatlással a 
forradalom, fölforgatás lehetőségét valóbb szinben tünte-
tik föl, mint bárhol másutt . Még Francziaországban is 
általános, az egész országra kiterjedő polgárháborúnak 
az eshetősége nem látszik oly közelállónak, mint az olasz 
félszigeten. De ha Francziaországban a közelebb megej-
tendő képviselőválasztásoknál Boulanger párt ja, mely a 
monarkhistákkal egyetértve fog a választások elé menni, 
váratlanul nagyobb számban tér vissza tábornok-vezé-
rével az élén a franczia törvényhozó testületbe, ez a 
hatalom húsos fazékainál sütkérező szabadkőműves-republi-
kánusokat oly végső erőfeszitésre fogná indítani, mely 
könnyen visszahatást szülhet és u jabb forradalmat vagy 
államcsínyt hozhat a franczia nemzetre, melynek kihatása 
egész Európában, de főkép Olaszországban lesz érezhető. 
I t t a már ecsetelt körülményeknél fogva a forradalmi 
kitörés annál erőszakosabb módon nyilvánulna, minél na-
gyobb a gazdasági válság, mely Olaszországot gyötri . 

Mindezeket számba véve, vájjon a pápa allocutiója 
nem adja-e a legszorosabb valóság képét, midőn utal a 
belzavarok eshetőségére, melyek alatt személye a legna-
gyobb veszélyben forogna, kivált mióta Crispi s szabad-
kőműves szövetségesei XIII . Leót, Pecci Joakim grófot, 
Olaszország ellensége gyanánt tüntetik föl és a forradalmi 
szekta folyton ellene szítja a gyűlöletet a neki vadult 
elemekben, melyekre befolyást szerzett magának. 

A másik eshetőség, melyre a pápa utal, a háború. 
Nagy szolgálatot tet t ezzel is az emberiségnek. A 

népek nem kivánják a háborút , de a modern uralkodó 
politika okvetetlenül háborúra vezet. 

Már maga a militarizmus is erre m u t a t ; elismerjük 
mi szívesen mind az enyhitő és súlyosbító okokat, melye-
ket az óriási fegyverkezések védelmére s mentségére föl-
hoznak, mindamellett azonban tény az, hogy itt a túlfű-
töt t kazán esete forog fönn, melynek szétrepedését a 
legügyesebb masinista sem képes többé megakadályozni. 
Sokat lehetett annak idején olvasni az éjszakamerikai 
folyókon egymással versenyt futó gőzhajókról, melyek 
gépezetüket oly erőkifejtésre feszitették, hogy bekövetke-
zett a katasztrófa . . . Igy állunk Európában is. 

XIII . Leo tehát nagyon is odatapintott az általános 
politika üterére, midőn a háború veszélyét jelzi. Es cso-
dálatosképen a Norddeutsche Allgemeine Zeitung majdnem 
egy időben hozta a napilapokból ismeretes szenzácziós 
czikket a háború elméletéről, valamint a szintén sugal-
mazott Kreuzzeitung azon nem kevesebb feltűnést keltet t 
közleményét, mely szerint a leghatalmasabb s legügyesebb 
államférfiú sem képes hat hónapon tul a béke föntar tá-
sáért kezességet vállalni. Az osztrák s magyar delegácziók 
tárgyalásai nem csekélyebb jelentőségű tényeket s ered-
ményeket tüntetnek föl, melyekhez mit sem kell hozzáadni. 

Annyit azonban kénytelenek vagyunk megállapítani, 
hogy Olaszországnak hozzájárulása a középeurópai két 
nagyhatalom szövetségéhez, e béke-ligát legalább egy 
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irányban támadó szövetkezetté alakította át, melynek 
következményei azon államokra is kihatnak, amelyek való-
ban óhaj t ják a békét. 

Ez európai veszedelem, és pedig annál fenyegetőbb 
minél inkább ténynyé válik az, hogy az olasz egység a 
} áborura spekulál a pénzügyi s gazdasági válság, vala-
mint a belpolitikai megbomlott viszonyok következmé-
nyeinek elháritására. Innen van, hogy a delegácziókban 
az idén már nem fuvoláztak az ismert syrének az Olasz-
országgal való viszony előnyeiről, és pedig nemcsak az 
újból fölmerült irredentista vakandturások miatt, melyek 
által Crispi és társai a belügyi zavarokat kifelé levezetni 
szeretnék, hanem főkép az olasz külpolitika ama czélzatai 
folytán, melyek hasonlókép külháboruban keresnek mene-
déket a belügyi tar thatat lan helyzetből. 

Elmarad-e tehát vagy kitör-e a háború ? 
Az a körülményektől függ, melyeket csak az isteni 

Gondviselés ismerhet előre. 
Nekünk azzal kell számolnunk, hogy megvan a há-

ború, az európai konflagráczió lehetősége. 
Ezt nem tagadhat ja komolyan gondolkozó politikus. 
Ily eshetőséggel szemben pedig a pápa ki van szol-

gáltatva a képzelhető legnagyobb veszélynek. 
Ö mnga mondja, és szava a kétszázötven millió ka-

tholikusnak szent. 
Vájjon megérdemelte-e a pápaság, vájjon különösen 

a nemzetek nagy apostola, XIII . Leo megérdemelte-e, 
hogy folytonosan ily veszedelemben lebegjen ? 

Vájjon az európai hatalmak katholikus alattvalói 
tétlenül nézhetik-e, hogy közös atyjuk, egyházuk feje 
még személyes biztonságában is fenyegetve legyen ? 

Nem ! Nem is fogják tűrni. 
Es ha a félhivatalos lapok, kezdve a Kölnische Zei-

tung-tói le a Nemzet-ig a pápa elutazása ellen agitálnak, 
7agyis a szentatyát a végső veszélyben való meneküléstől 
visszatartani akarják, akkor a kormányok gondoskodjanak 
a pápa biztonságának megfelelő garancziáró), melyeket 
csak világi hatalmának visszaállítása s ennek nemzetközi 
semlegesítése nyúj that , mert különben azokra száll mind-
amaz iszonyú felelősség a történhetőkért s esetleg megtür-
ténendőkért, akik ezeket megakadályozhatták vagy leg-
alább a pápá t megmenthették volna. 

Et nunc reges íntelligite . . . -f-

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
Megnyitó beszéd. 

Az erdélyi római lath. Írod. társulat f . é. jul. 2-án tartott 
közgyűlésén elmondotta Veszely Károly, társulati elnök. 

A parlamenti kormányforma hanyatlását, mely Angol-
országon kívül egész Európában észlelhető, a pár t takt ika 
szüli, mely azt eredményezi, hogy a különböző pártok 
csaknem valamennyi t ag ja a szőnyegen lévő tá rgyakat 
saját pá r t j a szemüvegén át kontemplálja, saját pár t ja 
érdekeihez mérlegeli és saját pár t ja győzelmének kivívá-
sára kívánja felhasználni. 

Ennek bebizonyítására érvül a kath. autonómiának 
a közelebbi országgyűlésünkön való tárgyalását hozom 
fel, melynek a vitatkozások folyamába történt bevonása 

ugyancsak nagy vihart és mennydörgős kifakadásokat 
idézett elő. 

Képviselőink e párt taktikához való ragaszkodásának 
folytán tör tént aztán, hogy Fenyvessy Ferencz, ki szerint 
az életbe léptetendő katholikus autonómiának főfeladata 
lenne megakadályozni, nehogy valaki őt a Szent-István-
Társulatban való megjelenéseért ul t ramontánnak, kleri-
kálisnak és reakczionáriusnak nevezhesse, és ki nyíltan 
kimondá, hogy „egy kath. irodalmi társaság részére nem 
merne felolvasást tartani," az autonomia kérdéséből is 
ellenzéki fegyvert kovácsolt. 

Igv történt , hogy Ugrón Gábor, egészen kiesvén 
erdélyi statusgyüléseinken tanúsított szerepléséből, mely 
néha éles ugyan, de — minthogy autonómiánknak is van 
Scyllája és Charybdise, t. i. egyfelől a demagógia felé 
való hajlás, melyet statusgyülésünk tagjainak hithüsége 
idáig szerencsésen kikerült, és másfelől a bürokratizmus, 
mely azért veszélyes, mert a loyálitás meze alatt nehezen 
felismerhető — hasznos és a harcsák tavába vetett 
csukáéhoz némileg hasonló, pár t ja taktikájától annyira 
engedte magát elragadtatni, hogy püspökeinket autokraták-
nak, papjainkat automátoknak, a hívőket szolgai népnek 
nevezni nem átallotta ; e kifakadásait, melyek bizonyosan 
itt nálunk is fá jó érzéseket okoztak, azon állításával 
tetézvén, hogy a királyságot és a kath. egyházat a zsar-
nokság közös megalapítójául tüntet te fel. 

Igy történt, hogy maga a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter ur is, daczára jeles programmbeszédjének, 
daczára a katholiczizmus és kath. autonomia iránt elfo-
gulat lanabb felfogást tanúsító nyilatkozatainak, az egyetem 
és kath. alapjainkra nézve pár t ja ismeretes hamis theori-
áinak védelmére kelt. 

Azonban, nincs szándékom mindezek bővebb fej te-
getésébe, helyre igazításába bocsátkozni, — megtet ték 
ezt Samassa, az egri érsek, Schlauch a nagyváradi püs-
pök és Zichy Nándor gróf, a Szent-István-Társulat világi 
elnöke, kik ragyogó szónoklatokban, alapos fejtegetések 
és meggyőző érvékkel az ügyet teljesen felvilágosították, 
Magyarország katholikusait a teendők iránt kellően tá jé-
koztatták és az igazság minden bará t jára a legjobb ha-
tással voltak : szoritkozom azon viszhang feltüntetésére, 
melyet az országgyűlés erre vonatkozó vitái a hír lapok 
terén keltettek : s minthogy a hirlapok legtöbbnyire 
pár t ja ik takt ikájának értelmében nyilatkoztak, foglalkozni 
fogok csakis a „Nemzet1 ' czimünek azon, f. é. május hó 
vége felé megjelent két czikkével, melyek az erdélyi kath. 
autonomia történelmére vonatkoznak, s a melyeknek irója, 
ismeretes könnyüségével, oly állításokat koczkáztatot t , 
melyek a szigorúbb bírálatot ki nem állják, lévén azok 
inkább az általa idézett történelmi eseményekbe bele-
képzelt hypothezisek, mint azokból logice kivont követ-
keztetések. 

Igy például azt mondja, hogy „a helvét hitvallásuak-
nál érvényre ju to t t consistorialis szervezetnek alapelve 
lett irányadójává az erdélyi kath. egyházra nézye is," 
mely szervezet, a mint czikkirónk maga mondja, a 
Rákóczy György által 1646-ki jun. 10-ére Szathmár-
Németire összehívott azon nemzeti zsinaton állapíttatott 

\ meg, „melynek az volt feladata, hogy a presbyterianiz-
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must és puritanizmust, mint egyházkormányzati formákat 
eltiltsa s az egész erdélyi területre nézve a consistorialis 
rendszert állapítsa meg, amit meg is tett ." 

Miképen és minő lelkülettel tette meg, legjobban 
kivehetjük ama zsinat VI, határozatából, mely igy szól: 

„Minthogy elődeink isteni sugallatra a magyar és 
erdélyi egyházakat a pápista utálatosságoktól valóban hősi 
buzgalommal megtisztítván, magát a presbyteriumot kü-
lönböző akadályok miatt (melyeknek legtöbbje most is 
fennáll) be nem hozhatták, azt mi, annak sokféle és 
jeles hasznáért, mely belőle az egyházra háromolnék, 
Krisztus és az apostolok intézménye és az ősi egyház 
gyakorlata szerint, ha a kedvező körülmények, melyek 
ahoz szükségképen megkívántatnak, meg volnának s ha 
azt népünk szolgai állapota és tehetetlensége megen-
gedné, ha végül legfőbb elöljáróságunk és a többi igaz-
hitű karok és rendek elősegítenék, józan értelemben és 
szerencsés eredménynyel visszaállítani lelkünkből óhaj-
tanok. * (Lampe Hist. Ecc. réf. in Hung, et Transylvania, 
pag. 410.) 

Nyilvános tehát és el nem tagadható tény, hogy 
consistorialis rendszer, melynek lényege abban állott, 
„hogy a fejedelem volt az egyház feje, a consistoriumot 
a fejedelmi tanács protestáns tagjai, a ref. püspök, a 
fehérvári iskola főprofessora és az ő udvari papja képez-
ték s ezek igazgatták az egyházat," helvéthitvallásu 
atyánkfiaira ráoktroyál ta tot t s nem hitvallásos elveikből 
fejlődött ki. 

Igaz-e, hogy e szervezet alapelve, mely szervezet 
szerint a világiak nemcsak a világi vonatkozású ügyek el-
intézésében, hanem a hittani czikkelyek, a rítus, a liturgia, 
az agenda fölött támasztott kérdések eldöntésében szava-
zattal birtak, lett irányadóvá az erd. kath. egyházra, tehát 
autonómiájára nézve is ? 

Mi az autonomia ? Autonomus az, ki önmagáért van 
és önálló, kinek szabadsága van önalkotta törvényei sze-
rint élni. Autonómiával bir tehát mindazon egyház, mely-
nek szabadsága van saját hitvallásának törvényei szerint 
élni, egyházát kormányozni. 

A kath. egyház — amint Zichy Nándor gróf em-
iitett beszédjében helyesen mondta — mindig birt és 
most is bir a maga autonómiájával. Alapját sz. hitünk 
isteni alapítója vetette meg, midőn egyházát a zsidó 
synagoga szolgasága és a pogány állam omnipotentiája 
alól, mely az ember individualitását merőben elnyelvén, 
annak testén és lelkén zsarnokilag uralkodott, emanczipál-
ván, annak szent kormányzatát megalapí tá ; főelvét pedig 
már sz. Pé te r proklamálta , midőn az apostolokat kérdőre 
vonó papifejedelemnek igy fe le l t : „Az Istennek inkább 
kell engedelmeskedni, mit az embereknek." 

Sőt az autonómiának még azon, az u jabb időben 
leginkább sürgetet t követelménye is, mely szerint a világi 
elem is belevonandó az egyház ügyeinek ellátásába, szin-
tén már az egyház bölcsőjében érvényesüle. Igy olvassuk, 
hogy midőn az apostolok sz. Péter kezdeményezése foly-
tán Júdás helyébe mást valának választandók, a közel 
százhúsz emberi sereg ket tőt állíta elő, vagy mai nyel-
vünkön szólva : kándidála . s ) Igy olvassuk, hogy az apos-

tolok az ágápék rendezése alkalmával maguk szóliták fel 
a tanítványok sokaságát, hogy válaszszauak maguk közöl 
hét jó hírnevű férfiút. *) Igy olvassuk, hogy midőn Pál és 
Barnabás Antiokiába kuldeték a zsidó és pogány megtér-
tekből keletkezett keresztény községben támadt viszályt 
eligazítani, tetszék az apostoloknak és véneknek az egész 
anyaszentegyházzal együtt, hogy férfiakat válaszszanak 
magok közöl és Antiokiába küldjék Pállal és Barnabással, 
t . i. Júdást , ki Barzabásnak neveztetik és Szilást, mint 
főembereket az atyafiak között .2) 

Es az idők folytában az egyház terjedésével mind 
jobban és jobban érvényesüle a keletkező szükségletekhez 
képest az az eljárás, melynél fogva az egyház szolgáinak 
választásában, világi vonatkozású ügyeinek elintézéséber. 
a világiak is részt vettek, mig nyugat tömegesen keresz-
ténynvé vált nemzeteinek kebelében valamennyi intézmény 
az egyházi és polgári elem kölcsönös egymásra való hatá-
sában ugy alakult és fejlődött, hogy az egész állam egy 
vallásos családdá forr t össze, melyben az egyház és pol-
gárzat megadván az Istennek, mi az Istené és az állam-
nak azt, mi az államé, karöltve, de mégis mindegyik 
különös sphaerájának keretében és külön hivatása korlátai 
közt megteremté azt a keresztény czivilizácziót, mely az 
egyetemeket szülte és mindazon fölfedezéseket — ha talán 
némelyikét csak csirájában — tette, melyeknek további 
fejlesztéséből keletkezett vívmányokra oly büszke a mos-
tani nemzedék. Ez vala a ker. egyház autonómiájának 
virágzó kora. 

De bekövetkezék a hitújítás szomorú korszaka, amely 
Nyugat nemzeteit két ellenséges táborra s több feleke-
zetre szakítá, és újból föléleszté az államról való pogány 
felfogást. Ugyanis, az a körülmény, hogy az uralkodók 
nem mindig ugyan arra a hitvallásra tértek el, amelyre 
alattvalóik, vagy hogy valamelyik ország lakosai két vagy 
több, még pedig az egyik része a fejedelemmel együtt 
egy, a többiek más felekezetekre tér tek el, és az utóbbi-
aknak magoknak is sikerült vagy saját erejökön vagy 
külső segítséggel hitvallásuk szabad gyakorlatát kivivniok, 
szülte ugyan a különböző autonómiákat, de azt is ered-
ményezte, hogy a pápa helyett az illető ország fejedelme 

le t t a különböző felekezetek egyházi feje, a m i visszaállítá 
a régi pogány világ Caesaro-papismusát. 

De a Krisztus által alapított egyházkormányzat 
helyébe is consistorialis, presbyterialis, episcopalis és más 
százféle szervezet lépet t ; mi végül azt eredményezte, 
hogy az állam és a felekezetek közti viszony egész uj 
alapon rendeztetett. 

E jelenség legpraegnánsabb példáját Erdély egyház-
történelmében láthatni. 

Erdélyben ugyanis a hitújítás elágazásai csaknem in 
inf ini tum kezdtek volt szaporodni, mig Báthori Istvánnak, 
a kath. fejedelemnek sikerült az ujitások korlátlan elhara-
pódzását meggátolni, és azoknak néhány főbb csoportba 
való szorításával a recepták fejlődését útbaigazítani. Ez 
idő óta mindazon, a törvénykezés ut ján keletkezett ren-
delkezések, melyek a recepták szervezésére és rendezésére 
hozattak, képezték azok autonómiájának az alapját. 

Azonban a kath. egyház csak névleg vala a recep-

') Apóst. cseleked. 5, 29. ') U. o. 1, 23. ') Apóst, cselek. 6, 31. *) U. o. 15, 22. 
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ták közé felvéve, autonómiája — miután sem püspökjök, 
sem szerzetes rendjeik nem türet tek meg az országban ] ) 
— a legszűkebb határok közé volt szorítva. Egy rövid 
történelmi visszapillantással igazolom állításomat. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
*** Âz 1789-iki franczia forradalom századik 

évfordulója. I r ta Fr éppel Károly Emil angersi püspök s 
a franczia képviselőház tagja . A szerző engedélyével for-
dította dr Csápori Gyula. Esztergom. 1889. 8-r. 115 1. 
Ára 1 írt . 

A ki rövid tájékozást akar birni, bármely alkalom-
kor szóbelileg vagy Írásban használhatót, az iránt, hogy 
mit igért a franczia forradalom és mit adott, illetőleg 
mit rombolt, az megkapja azt ebben a csinosan fordí tot t 
könyvben. 

H I V A T A L O S . 
Pályázat tanári állomásra. 

Az erdélyi róm. kath. Státus főtanhatósága alatt 
álló gyulafehérvári róm. kath. főgymnáziumnál magyar-
latin-, esetleg magyar-német nyelvi tanszékre pályázat 
hirdettetik. 

Ezen tanszékkel egyelőre évi 600 f r t fizetés és 
50 fr t szálláspénz van összekötve, de az illetők három 
évi megfelelő szolgálat után évi 800 f r t fizetést és 
150 f r t szálláspénzt fognak élvezni. 

Az egy próba évre helyettes tanári minőségben 
alkalmazandó tanképesitett egyén, ha megfelelőnek talál-
tatik, három év múlva rendes tanárrá fog kineveztetni s 
idővel 100 forint tizedéves pótlékban és nyugdíjban 
részesülni. 

Az életkort, vallást, állapotot, végzett tanulmányt , 
szakismeretet, hadkötelezettségi viszonyt s netaláni eddigi 
szolgálatot igazoló okmányokkal és tanári képesítő ok-
levéllel fölszerelt folyamodványok f. é. aug. 5-ig nagy-
méltóságú Lönhár t Ferencz erdélyi püspök urnák czimezve 
Gyulafehérvárit nyúj thatók be. Az erdélyi róm. kath. 
Státus igazgató tanácsától. 

Kolozsvártt, 1889. julius 4-én. 
Züttich István, 

alelnök. 
Szentkirályi Kálmán, 

t i tkár . 

VEGYESEK. 
*** Egy ÓV alatt ! A Magyar I f júság Rózsafüzére 

cz. havi közlöny legutóbbi füzetében közli beszámolóját 
működése első évéről. „Gondviselésszerű, — úgymond, — a 

') Hisz még az 1692-ki máj. 29-én N.-Szebenben tartott 
országgyűlés alatt is ,a három religión lévő rendek a romano kath. 
atyafiak punctumaira adott válaszukban" azt mondják : „A nem 
recipiált klérusnak, nevezett szerint a jesuiiai Societásnak és az 
uri püspöknek introductiojáról való kívánságukat tegyék le, mert 
arra soha sem megyünk." 

mint egy fenkölt szellemével mélyre látó egyetemi tanár 
irta, valóban providentialis térre lépve indult meg e folyó-
irat." Nos, hát azaz egyetemi tanár, ez mi vagyunk. Még 
egyszer mondjuk, és ha kell százszor ismételjük, hogy a 
magyar katholikus i f júság hitbuzgalmi lapja providenti-
alis uton halad, lévén a katholiczizmus Magyarországban 
fentar tható és felvirágoztatható csakis — az if júság, a 
jövő nemzedék által. Hogy az Isten mily fényes sikerrel 
jutalmazza az ő utain fáradozó papokat, mutat ja az ered-
mény, melyet Kálmán K. és Kalocsay A. paptársaim 
lapjukkal elértek. Ma a középiskolai katholikus if júság 
köréből már 3000 tagja van a rózsafüzértársulatnak. Nagy 
érdeme van a lap fentartása körül ngs és ft. Prifach 
József székesfehérvári prépost urnák is, a ki füzetenkint 
50—50 frttal já ru l t a lap költségeinek fedezéséhez. 

— A • würzburgi egyetem, sz. Kilián, a Rajnán in-
neni frankok megtérítőjének 12 százados jubileuma alkal-
mából több kiváló férfiúnak tiszteletből hittudori rangot 
adott. Ilyenek : az eichstiitti és speyeri püspökök, a met-
teni benczés apát, a würzburgi püspök általános helynöke, 
Konrád atya sz. Fer. r. szerzetes, római poenitentiarius. 

— Zürichben f. hó 7-én tartot ták a svajczi kath. 
munkásegyletek ezévi közgyűlésüket. 1100 tag 40 egy-
letet képviselt. Elnökölt a nagyérdemű Decourtins, a ki 
táviratban üdvözölte a kath. társadalmi reform lelkes úttö-
rőjét Bécsben, Vogelsang bárót, a „Vaterland" jelenlegi 
szerkesztőjét. 

— Weilen udv. tanácsos, a kinek halálával és teme-
tésével e napokban oly sokat foglalkozott a napisajtó, 
születésére nézve zsidó volt. Azután kikeresztelkedett, 
hogy karr iér t csináljon. Az ily zsidó konvertitáknak eddig 
igen nagy volt a szerencséjök: keresztény hitsorsosaik és 
zsidó fajrokonaik vetélykedve portálták. Ma már nem 
kell a zsidóknak konvertálni. Mint zsidók is urai lehetnek 
a kath. Ausztriában hirnévnek és dicsőségnek. 

— Ez aztán virágzó hatli. egyleti élet. Alig egy 
éve, hogy Lavigerie biboros a rabszolgaságellenes moz-
galmat megindította s ime Németországban már 150 ily 
czélu egylet működik 300,000 taggal. Acies bene ordinata 
— a német katholikus hivek milliói ! 

— Manning bibornok 25 éves püspökségének jubile-
umára hivei ajándékul 60,000 f r to t gyűjtöt tek az érseki 
főszékesegyház épitési költségeihez. 

— Köszönetnyilvánítás. Kács kies fekvésű borsod-
megyei községet f. évi május 16-án délután egy óriási 
felhőszakadás részben elpusztította. — Dr Samassa József 
egri érsek ur ő excellenciája kácsi hivei iránt érzett 
részvétének és atyai szeretetének fényes bizonyítékát adta 
azon följegyzésre méltó nemes tet te által, hogy a viz-
károsultak felsegélyezésére 200 forintot adni méltóztatott. 
Mely nagylelkűségéért leghálásabb köszönetét nyilvánítja 
és Isten áldását kéri a nagylelkű adakozóra a kácsi rkatli. 
hitközség. 

I S 3 Felhívás előfizetésre. = £ » 
Féléves előfizetőinket, a kik még nem tették volna, 

kér jük az előfizetés mielőbbi szives megújítására. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij • 

félévre helyben s pjsta-
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. 

NEGYYENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

íit 

Előfizethetni ï 
minden 

kir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- = 
tőnél, és Rndnyánszky [ 
A. könyvnyomdájában, ï 
IV., Papnövelde-utcza : 
8. sz. alatt, hova a ne- i 
taláni reclamatiók i l , j 
bérmentes nyitott levél- : 

ben, intézendők. : 

Budapesten, j u l iu s 17. 5. II. Félév. 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Adat a társadalmi kérdés megoldásához. — A szenvedélyek s a társadalom. — Egyházi 
Tudósítások : B u d a p e s t : A korrupczió. — V i d é k r ő l : Vallástalan iskola. — R ó m a : A keresztény Róma tiltakozása a betolako-

d o t t eretnekség ellen. — Kath. Egyleti Elet : Megnyitó beszéd. Az erdélyi római ka th . irod. társulat f. é. jul . 2-án t a r to t t közgyűlésén 
e lmondot ta Veszely Károly, társulat i elnök. — Irodalom: Gyakorlati Hitelemzések. — Vegyesek. — Felhívás előfizetésre. 

Adat a társadalmi kérdés megoldásához. 
Midőn az Ur Jézus e világon járt , nem 

csak a lelkekre árasztotta vigasztalásait, hanem 
sokféle testi malasztot is osztogatott; a kath. 
egyház hasonló módon működik az emberek 
közt; mint gondos anya mindenkor szivén hordja 
az emberi nem földi bajait is és azok enyhíté-
sében örömét leli. A szerzetes-rendek története 
erre nézve számos példát szolgáltat. Páli sz. 
Yincze talál templom aj ta ján kitet t gyermeket, 
ápolására fölszólit jóravaló nőt, hoznak neki 
több ily szerencsétlen gyermeket, ő sorra föl-
veszi ; az irgalmas lelkek is sorakoznak körü-
lötte, szabályokat ad nekik, s megvan az irgalmas 
apáczák rendje, a mely már több mint 200 éve 
óriási kiterjedésben folytat ja Páli sz. Yincze 
jótékonyságát. Hasonló törekvések a mi korunk-
ban sem hiányzanak. A mint valahol baj mutat-
kozik, a felebaráti szeretet már is azon van, 
mint gyógyítsa. Érdekes adat ehhez, amit német 
lapokban nem rég olvastunk. 

Németország ama vidékén, melyet a Hochwald-
nak mondott erdős hegység borit, falusi plébá-
nos most 5 éve megsajnálta beteg hiveit, mivel 
hogy nincsenek tapasztalt ápolóik. Fölszólitott 
tehát néhány jóravaló, sz. Ferencz III. rendjéhez 
tartozó hajadont, hogy képeztessék ki magukat 
betegápoló apáczarend által a falusi, kivált a 
legszegényebb betegek ápolására A plébános 
ugy akarta, hogy e hajadonok az ápolás fejében 
semmiféle dijat el ne fogadjanak, s azért oly 
módon szervezte a szerény vállalkozókat, hogy 
a kenyérről maguk gondoskodjanak. Jómódú 
birtokosok e czélból átengedtek nekik haszná-

latra ingyen hol kis rétet, hol kis földet; most 
már 3000 márkát érő birtokuk van. A mult 
évben Confeld és Weiszkirchen plébániák lakói 
gazdasági épülethez is segítették őket és szerény 
emeletes házhoz. E két épület ára 5—6000 mka. 
Eleinte csak két betegápoló volt, most már van 
három és egy hajadon, ki a gazdaságot vezeti; 
jó családból való ötödik most készül beállani, de 
még varrni tanul, hogy ily módon is segíthessék 
a házat és a szegényeket. Hatodik is jelentke-
zett már, szintén jó családból, kit azonban még 
föl nem vehetnek, mert még nem képesek annyit 
eltartani. Sikerült tehát a plébános kísérlete, s 
életrevalónak bizonyult, különben is a megyés 
püspök engedelmével és áldása mellett lépett 
életbe. „Gyümölcseikről ismeritek meg őket." E 
hajadonok, kiknek neve: „Sz. József leányai a 
jmrgatorinmi lelkek vigasztalására". 5 év lefolyása 
alatt ápoltak 142 beteget; szenteltek e czélra 
875'/á napot, 737 é j t ; teljesen szűkölködőket el-
lát tak 51 napon ; gyűjtöttek ilyenek számára 
184 napon; rendkívüli beteglátogatást és kisebb 
szolgálatot te t tek 263 ízben. Confeld és Weisz-
kirchen plébániákhoz tartozó összes fiókegyházak 
községeire kiterjed gondjuk, kivételesen távolabbi 
plébániákra is. Szabályaik értelmében főleg a 
szegény földművelők betegeit látogatják, azon-
ban a nagybirtokosok és hivatalnokok is szívesen 
hivják őket. Majdnem teljes egy éven át ápoltak 
beteg ujmisés áldozárt halálaig s amellett agg 
szüleit is segítették háztartásukban ; e család 
nem győzi magasztalni ápolóik jó szolgálatait, 
s midőn ezek építettek, nagylelkűen tanúsították 
irányukban hálájukat pénzadományok és fuvarok-
kal. Nehézség is elég támadt az uj intézmény 

5 
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ellen. A régi közmondás: „Ostobaság és gőg egy 
fán teremnek" i t t is megvalósult. Azonbanjóakaró 
lelkek is nehezen tudtak vele megbarátkozni. 
Nehéz lesz — mondták— hajadonokat találni, kik 
belépnek ebbe a kongregáczióba, mely oly nagy 
terhet ró tagjaira s azonfölül a húsételtől való 
tartózkodást is parancsolja. Azonban a hajadonok 
eddig ebben nem találtak nehézséget. Ünnep- és 
vasárnapon szabad nekik hússal élniök, azonban 
ekkor sem élnek vele; nem kivánják. Isten 
iránti szeretetből és a szegény földművesek 
kedveért vállalták magukra az abstinentiát ; ama 
vidékeken a szegény nép r i tkán lát hust az 
asztalán s igy a hajadonok önkénytes és a nép 
önkénytelen abstinentiája szépen találkozik. Más 
nehézséget abban véltek találni, hogy a haja-
donok a szigorú életrendet nem fogják soká 
elbirni, hogy t. i. a betegek ápolása mellett még 
a gazdasági munkát is elvégezzék. De az öt évi 
tapasztalat bizonyitja, hogy mind eme munkák 
daczára a hajadonok jó egészségnek örvendenek. 
Éppen e körülmény, hogy fölváltva majd beteg-
ágynál, majd mezőn vannak elfoglalva, szolgál 
egészségökre. Harmadik nehézség az volt : Honnan 
élnek majd a hajadonok, ha betegápolás fejében 
sem nem kérhetnek sem el nem fogadhatnak pénzt? 
— Felelet : Abból, a miből az Eifel és Hochwald 
hegységek szegény földművesei élnek, kezök mun-
kája u tán; a jó Isten el nem hagyja azokat, kik 
dolgoznak és benne helyzik reményüket. A kis 
kongregáczió eleddig ily módon szépen megvolt, 
annyira, hogy eddigi szerzeményök máris i t t -ot t 
irigységet keltett. — Azt is fölhozták : Mikép 
szolgálhatnak a hajadonok két urnák, vagyis, 
mimódon szolgálhatnak a betegeknek és gondoz-
hat ják kis gazdaságukat ? — A mire a felelet, 
hogy szépen egymásután, vagy pedig a munka 
beosztása által, hogy mig az egyik beteget ápol, 
addig a másik a gazdaság után néz, vagy pedig 
ahogy már kezdték, hogy a gazdaság számára 
külön tagokat vesznek föl. Kezdettől fogva me-
legen pártol ták az uj kongregácziót a megyés 
püspök, a tar tomány világi kormányzója, ki 
Berlinben kedvezményeket szerzett részére, a 
kerületi orvos, a szegény Hochwald-vidék jóaka-
rói, a vidék plébánosai. A mi pedig a kis cse-
mete jövőjét illeti, az természetesen a jó Isten 
kezében van. Emberi számitás szerint az nem 
lehet kétséges, mert keresztény elveken épült, 
az egyház áldása mellett kezdte működését, csak 
jót akar, senkinek terhére nem esik ; azért ha 

némileg megerősödik, kifelé is el fog terjedni-
Hogy eddig csak kevesen vannak, annak egyszerű 
oka. mert még nem képesek többeket eltartani.. 

H. Gy. 

A szenvedélyek s a társadalom. 
Aquinói sz. Tamás nyomán. 

(Folytatás.) 

E kitérések után vegyük fel az elejtett fonalat.. 
Emii te t tük, hogy vannak concupiscibilis szenvedélyek, 
amelyek az érzéki jó elérése után törekszenek, és irasci-
bilis szenvedélyek, amelyek szabadulni óhajtanak az érzéki 
rossztól az útba gördített akadályok.. legyőzésével. Tekint-
sük most röviden, miként származnak e szenvedélyek az 
emberben. — Lelkünkre vagy valamely jó, vagy valamely 
rossz teszen benyomást. — Ha valamely jó, ugy minde-
nekelőtt a szeretet mozgalma támad bennünk, mely ama 
jóra irányul, evvel mintegy egyesül ; ezért neveztetik a 
szeretet „quaedam unio amantis et amati." x) A szeretet 
felébredése után vágy keletkezik, mely ama jó birtoklása 
után törekszik. E vágy, ha tárgyának élvezését megnyerte, 
örömet létesít. Igy tehát a concupiscibilis benyomás el-
seje a szeretet, másodika a vágy és utolsója az öröm. — 
Ha pedig valamely rossz tesz lelkünkre benyomást, ugy 
először a gyűlölet szenvedélye támad fel, amely ama 
rossztól menekülni késztet ; ebből származik a félelem, 
amely a jövőben bekövetkezhető rossznak sejtelme s vé-
gül a szomorúság áll be, ha a rossznak eltávolítására 
irányult vágyódásunk kielégítetlen maradt, vagyis ha az 
el nem hárí tható rossz már reánk nehezedett. 

Az irascibilis szenvedélyeknél is a jó épugy szerepel, 
mint a rossz. — Ha valamely j ó : két esetet kell meg-
különböztetnünk, t. i. vagy birtokában vagyunk már 
ama jónak, vagy nem. Ha birtokában vagyunk, semmi-
féle szenvedély sem lehet irascibilis, minthogy az elért jó 
nem gördit nehézségeket utunkba ; ha nem jutot tunk 
még a jónak birtokába, minthogy elérése nehézségek 
leküzdésével jár , a remény támad bennünk, ha erőt érzünk 
magunkban azok eltávolítására ; e remény csüggedést, 
majd kétségbeesést szül, ha egyáltalában nem mutatkozik 
mód arra, hogy az akadályok legyőzessenek. — Ha vala-
mely rosszra irányul a motus irascibilis, két eset jöhet 
létre : vagy távol van még ama rossz, vagy már beállott. 
Az első esetben, ha nincs remény eltávolítására, félelmet 
szül, ha van : bátorságra gerjeszt ; a második esetben ha-
rag származik, ha a beállt rossz eltávolítását el nem 
érjük, ha pedig van reményünk eltávolittatására, már 
nem is irascibilis szenvedély keletkezik, hanem concupis-
cibilis, t. i. a szomorúság. 

A mondottakból lá that juk, hogy a szenvedélyek bár-
melyike feltételezi a szeretetet. Gyökere ez, legvégső és 
legmélyebb oka minden szenvedélynek. „Ha megfigyeljük, 
ami bennünk történik — mondja Bossuet — áll i thatjuk, 
hogy minden szenvedély a szereteten alapul . . . Azért 
gyűlölöm a betegséget, mert szeretem az egészséget. 

') Aqu sz. Tamás, De vérit. qu. '26. art . 4. 
2) Aqu. sz. Tamás, De vérit. qu. 26. art . 4. 
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Azért fordulok el mástól, mert akadályul szolgál annak 
bírásában, amit szeretek. A vágy nem más mint szeretet, 
mely azon jóra tör, melyet nem bir, hasonlóképen az 
öröm nem más, mint szeretet, mely kiterjeszkedik a jóra, 
melyet bir . . . A félelem egy szeretet, amely veszélyben 
látván magát elvesztni azt, amit keres, e veszélytől meg-
rendül. A remény egy szeretet, mely hízeleg magának, 
hogy szeretett tá rgyát birni fogja . . . Szóval távolítsuk 
el a szeretetet és nincs többé szenvedély : állítsuk fel a 
szeretetet s megszülemlik minden szenvedély." ') 

Szalézi sz. Ferencz szerint : „ A szeretet szivünk 
élete . . . Amilyen a szeretetünk, olyan a kívánságunk, 
örömünk, reményünk, kétségbeesésünk, félelmünk, bátor-
ságunk, gyűlöletünk, szomorúságunk, haragunk és győzel-
münk. — Rebecca csak két gyermeket hordott ölében, 
de minthogy ezektől két népnek kellett származnia, azt 
mondták róla, hogy két nemzet volt kebelébe zárva. Igy 
a lélek szivében is kétféle szeretet honol, s ennélfogva 
két mozgalomcsoport, az indulatok és szenvedélyek. És 
miként Rebeccának két gyermeke ellentétes fordulatuk 
által anyjuknak nagy fájdalmat és bánatot okoztak, ugy 
e kettős szeretet is nagy fájdalmat idéz elő lelkünkben. 
Rebeccának mondva lett, hogy az idősebb fog a fiatalabb-
nak szolgálni ; szivünk ezen kettős szeretete miatt nyerte 
lelkünk is hasonló módon a parancsot, hogy az érzéki 
szeretet szolgáljon a szelleminek, vagyis az önszeretet az 
Isten szeretetének." 2) 

Szeretet nélkül a lélek mezeje kihalt, kopár, ter-
méketlen. szeretet nélkül a világ egy élőhalott, amelyre 
az igaz, jó és szép közönyös hatással vannak. „Ahol 
nincs szeretet, ahol nincs a világ bizonyos irányban ben-
sőleg összefűzve a szeretet kötelékével, ott a lélek is ter-
méketlen marad és nem ju tha t művészetre és tudományra, 
sem pedig magasabb fej let tségre; ott a lélek csak csengő 
érez és pengő czimbalom." 3) 

A nemzetek nagy apostola az emberi tökély alap-
jául mondja ki a szeretetet, mely nélkül az ember semmi 
a társadalomban, s amely neki létjogának alapját adja 
meg az erkölcsi világrendben : „Ha szeretetem nincs, semmi 
sem vagyok. A szeretet tűrő, kegyes, nem irigykedik, 
nem cselekszik álnokul, nem gondol gonoszt, nem örül 
a hamisságnak, örül pedig az igazságnak, mindent elfödöz, 
mindent hiszen, mindent reméli, mindent eltűr, a szeretet 
soha el nem fogy." 4) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 16. A korrupezió. — 
Gróf Teleki Géza belügyminiszter ur hivatalba lépé-

séhez a közvélemény nagy reformokat fűz és ő maga is 
a helyhatóságokhoz intézett köriratában nagy önbizalom-
mal nyilatkozik jövő működéséről. Ez minden miniszter-
változás alkalmával meg szokott történni ugyan, mégis 
ez esetben mindkét rész nagyobb nyomatékkal fejezte ki 
várakozásait. Maga eme körülmény a múltra nézve nem 
éppen kedvező bírálatot képez, a jövőre nézve azonban 

') Bossuet, De la connaissance de Dieu et de soi-même 37. 1. 
s) Müller, Theologia morális, I. 360. 1. 

- 3) Stöckl, Bölcselet tankönyve, I. 216. 1. 
*) Kor I. 13. 

annál könnyebbé teszi a szándékolt reformok megvaló-
sítását. 

Nem foglalkozunk e helyütt a közigazgatás átala-
kításának tervével, melyet az u j miniszter urnák tulajdo-
nítanak, ámbár itt is vajmi sok valláserkölcsi mozzanat 
jelezhető, kivált a közigazgatásnak az egyházat a közjó 
czéljából támogatni köteles feladatairól ; be fogjuk várni 
a miniszter ur készülő javaslatait, — mert hátha ő ex-
cellencziája még tul is fogja haladni a hozzá kötött vára-
kozásokat ? 

Mi ezúttal csak az egyik köriratában tett Ígéreté-
hez kívánunk néhány észrevételt csatolni. A miniszter ur 
ugyanis kijelenti, hogy irtani fogja a korrupeziót, ahol 
találja. 

A korrupezió tehát létezik ; egy önérzetes miniszter 
feladatának ismeri kiirtását. 

A Tisza kormány tizenhatodik évében e nyilatkozat 
meglepően hangzik egy miniszter ajkáról ; de az orvosnak 
is előbb meg kell tennie a diagnózist és csak azután 
alkalmazhatja a megfelelő orvosszereket. A korrupezió 
egyike a legveszélyesebb betegségeknek, amely a legue-

! hezebben gyógyítható. Gróf Teleki Géza vállalkozott e 
i nagy feladatra. 

Sajnos megelégedéssel állapítjuk meg, hogy mi e 
lapok hasábjain csekély erőnkhöz képest már évekkel 
azelőtt rámuta t tunk e veszélyes ba j ra és sürgettük annak 
orvoslását ; nekünk tehát az uj belügyminiszter ur vállal-
kozása csak elégtételül szolgálhat, s ennélfogva kétszeres 
örömmel tekinthetünk jövő működése elé, ha meg fogja 
találni a helyes orvosságot a kór gyógyítására. 

Hol van azonban a korrupezió és miként kell ki-
irtásához fogni? 

A miniszter ur azt mondta, liogy keresni fogja és 
ahol találja, kiirt ja. Nem tartozunk azokhoz, akik a kor-
mány szándékait eleve gyanúsí t ják, és azért nem szabad 
e szavaknak oly értelmezést adnia mintha itt a korrupezió 
irtása csak feltételesen igértetnék ; mi hajlandók vagyunk 
úgyszólván készpénz gyanánt venni ama hazafias szándé-
kot és annak megvalósításához szivesen fölajánl juk támo-
gatásunkat, amint biztosak vagyunk benne, hogy a mi-
niszter ur teljes mértékben számithat a katholikus papság 
hathatós közreműködésére a nemes czél elérésére. 

Hol van tehát a korrupezió ? 
Nincs állami életünknek egyetlen egy tényezője, aki 

i e kérdésre azonnal a választ meg nem adná. A miniszter 
uroak is tudnia kell, hol keresse a korrupeziót, s ha 
megtalálta, i rgalmatlanul ki is irtsa Nem kell sokat ke-
resnie ; nem nagy feladat azt megtalálnia, mert reá buk-
kanhat közéletünk majd minden ágában. 

Általában mégis meg kell állapitanunk, hogy a 
korrupezió mindenütt ott van, ahol a valláserkölcsnek 
nincs az őt megillető befolyása elismerve s biztosítva. 

A kérdés tehát az, vájjon a miniszter ur szándé-
kozik-e a valláserkölcsnek megfelelő érvényt szerezni 
minden téren és vájjon kész-e az egyházat teljes erejéből 
támogatni s alantas közegei által támogattatni az ő szent 
s üdvös hivatásában. 

Gróf Teleki Géza miniszter ur a protestáns feleke-
zetnek hive és pedig egyik Iegbuzgóbb hive ugyan* 
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mégis mint államférfiúi hivatottságra igényt tartó taná-
csosa az apostoli koronának, teljes tudatával birhat a 
katholikus egyház áldásos befolyásának nemzetünk állami 
s társadalmi életére, és igy méltán elvárhatjuk tőle, hogy 
e befolyást nem akarhat ja aláásni, hanem ellenkezőleg 
hozzá fog járulni, vagy legalább nem fogja gátolni 
annak szilárdulását s fejlesztését, és pedig annál inkább, 
mivel e nélkül czélját, a korrupczió kiirtását soha sem 
fogná elérni. 

Sajnos, hogy protestáns részről, legalább amennyi-
ben ezen felekezet külön sajtójában, vagy gyülekezetein 
észlelhető, a valláserkölcsi téren is bizonyos antagoniz-
mus nyilvánul a kath. egyház ellen, holott inkább keres-
niök kellene, mint tesszük mi, az érintkezési pontokat, 
ahol vállvetve s közösen közreműködhetnénk édes hazánk 
javára. E megoszlás azután sajnos következményeket von 
maga után, melyek a protestáns felekezetekre fölötte 
érzékenyen hatnak. Láthatni ezt a nazarénus szakadás 
terjedésében is. 

Gróf Teleki Géza miniszter ur ismeri e sajnos álla-
potokat ; alig hiszszük azonban, hogy azokat helyeselné, 
ellenkezőleg fájlalnia kell, és mint államférfiunak is saj-
nálnia kell a hitegység hiányát, a szakadást a magyar 
nemzet kebelében, mely erkölcsi erejét annyira bénít ja. 

Mindezeknél fogva nyilvánvaló, hogy a korrupczió 
kiirtása a valláserkölcs szilárdítása nélkül lehetetlen, leg-
alább kivihetetlen. 

Mint belügyminiszternek, hatalmában áll számos ki-
növést gyökerestül kiirtani. A protestáns konventek ta-
nácskozásaiból, melyekben gróf Teleki Géza szorgalmasan 
részt vőn, ismernie kell ezeket. Csak a vadházasságokat 
említjük föl, valamint a serdületlen if júságnak a korcsmai 
dorbézolásokban való akadálytalan részvételét, hogy saját 
hitfelei részéről is nyilvánított idevonatkozó ohajokat 
emlékezetébe hozzuk. 

Ezeket közigazgatási uton, nagyobb apparátus nél-
kül is megvalósíthatja és akkor a nemzet osztatlan hálá-
já ra számíthat. 

A társadalom, a nép erkölcsössége nélkül az állami 
vagy megyei közigazgatás feddhetetlensége sem lehetséges. 
A nép erkölcseit javítva, alapját rakhat ja a hivatali kor-
rupczió kiirtásának. Ennek kiinduló és zárópontja a val-
láserkölcs ; ez ama föltétel, mely nélkül a kóros állapotok 
orvoslása képzelhetetlen. 

Ehhez pedig az egyház közreműködése ép oly szük-
séges, mint a napvilág az élethez. A kormány feladata 
tehát : az egyházat hatályosan istápolni e czélból, vala-
mint elhárítani mindazon akadályokat, melyek jótékony 
működését megnehezítik, főkép pedig elejét venni mind-
azon i t t -ot t nyilvánuló törekvéseknek, melyek az egyház 
befolyása ellen irányulnak és a társadalom valláserkölcsét 
megingatják s aláássák. 

E nélkül a korrupczió kiirtására czélzó vállalkozás 
sysiphusi munka. - j -

Vidékröl, julius 14. Vallástalan iskola.'—A napok-
ban csupa kiváncsiságból megvettem az „Egyetértés" egy 
számát. A lapban magában nem találtam semmi figyelemre 
méltót , a lap mellékleteként azonban ott figuráit egy 

I kétrét ha j to t t Ertesitő, czime „a pozsonyi kereskedelmi 
akadémia értesítője." Mint olyan betiirágó ember, kezembe 
vettem ezt az értesítőt is, azon gondolatban, hogy, hátha 
az értesítőben találok valamit, a mit a lapban nem talál-
tam. Elolvastam és csakugyan találtam, csakhogy amit 
találtam megdöbbentő. Erről a megdöbbentőleg hatot t 
értesítőről akarok válamit egész röviden írni, hátha hasz-
nálna az ultramontán Religio felszólalása. 

Mit is talál tam csak ebben az értesítőben? Azt, hogy 
ennek az intézetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium megfelelő állami segélyt kegyeskedett engedé-
lyezni', azt találtam továbbá, hogy ez intézet közvetlen 
vezetése, a nm. v. és k. o. ü. miniszter ur által kinevezett 
igazgatóra van bizva, azt is olvastam ezen értesítőben,, 
hogy a tanterv a minisztérium rendelete értelmében van 
összeállítva, végül, hogy egyebet ne említsek, az értesítő 
arról is értesíti a szülőket, kik gyermekeiket ezen inté-
zetbe küldeni akar ják, hogy a többek közt az intézet veze-
tése Pozsony sz. k. város közönsége által is választott 
bizottság kezébe van téve és hogy mindezek következtében a 
tanári kar a „vallásos és erkölcsös" nevelésről gondoskodik. 

Midőn e pontig jöt tem, fejbiczentéssel helyeslőleg 
intettem magamban, mondván hála Istennek ! És itt talán 
meg is állhattam volna, hiszen ezek után már a tantárgy 
unalmas beosztása következett ; de már én olyan vagyok 
mint az incarnatus újságolvasók, kik a lapot kiolvassák 
egész odáig, szerkesztő : X ; nyomatott Y-nál. Én tehát 
elolvastam még a tan tárgyak beosztását is, és pedig: 
A) általános t an tá rgyak : 1. magyar nyelv; 2 . — igen? 
kérdém . magamban, hát a vallás-oktatás, az erkölcstan hol 
marad t? No talán következik vastag betűvel nyomtatva, 
gondolám, türelmem meg is találta szomorú jutalmát , 
mert hát jö t t B) szaktudományok és azután jöt t . . . C) 
nem kötelező t an tá rgyak : 1. vallástan alsó-osztály 1 óra, 
középosztály 1 óra, felső-osztály . I t t vagyok a meg-
döbbenésnél. 

Vagy kérdem, nem-e megdöbbentő az, hogy Ma-
gyarországon van egy iskola, melyet az állam segélyez, 
melynek igazgatóját az állam nevezi ki, melyre befolyás-
sal bír hazánk egykori koronázó kath. városa, a mely 
iskolában mégis a vallásoktatás nem kötelezőnek hirdette-
tik ? Másrészt mégis az állíttatik, hogy a tanári kar 
gondoskodik a „vallásos és erkölcsös" nevelésről; mi sze-
rintünk ez az állítás nem más, mint fából vaskarika, 
tulajdonképen pedig vallástalan iskola. 

Mi az iskolának ilyen iránya ellen tiltakozunk, mert 
nem ismerünk törvényt, mely megengedné, hogy valamely 
iskolában a vallásoktatás nem kötelező lehetne, alig is 
tudjuk elképzelni, hogy a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium ily programmot helybenhagyhatott volna, mert 
nem tudjuk elképzelni, hogy a minisztérium feleslegesnek 
Ítélné, hogy egy 18—14 éves gyermek a vallást tanulja, 
a 17—18 éves pedig tanulhassa. Vagy annak, a ki a 
kereskedői pályára készül, a vallástudomány felesleges, 
akár csak állami érdek szempontjából is ? És ha nem, amint 
nem, ugy a tanárok mi által pótolják a vallásoktatást? 
Talán csak nem találtak fel a pozsonyi kereskedelmi aka-
démia részére a tanár urak valami u j vallást, melyet t i tok-
ben őriznek a világ e lő t t ? 
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Sokat lehetne itt mondani, de Ígéretem szerint, 
rövid leszek és csak két kérdést teszek fel, 1. nem látná 
szükségét a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, hogy 
a vallástant nem kötelezőből, kötelezővé változtassa mind 
a 3 tanfolyamban ? 2. nem találkoznék valaki Pozsonyban, 
ki ezt a fát megmozgassa? Dr — 

Róma, jul. 6. A keresztény Róma tiltakozása a be-
tolakodott eretnekség ellen. — 

Junius 29-ike, mint ugyanazon hó 9-dike történeti 
jelentőségű nap. A keresztény Róma a hit, szeretet s hű-
ség tanúsításával válaszolt az istentelen sérelemre, melyet 
Bruno Jordán szobrának leleplezésével elkövetett a sötét-
ben bujkáló szekta. 

Az apostolok sírja felé özönlött a hivő lelkek be-
láthatatlan sokasága és sz. Péter főszékesegvháza mintegy 
lelket ölteni s mérhetetlen élő imává látszott átváltozni, 
mely sz. Péternek az ő nevében s isteni küldetésében 
bántalmazott utódjáér t szállt az égbe. 

Mily szép s megindító a katholiczizmus az ő cultusá-
ban, irja ez alkalomból a „Moniteur de Rome." Mily 
összehasonlithatatlan azonban e szépség s nagyság, amidőn 
az Istenhez felszálló fohászhoz a szeretett pápa iránti 
lelkesedés csatlakozik ! E tömeg, az óriás boltozatok alatt 
elhangzó ének, a gyertyavilág e fényözöne, ez áhitatos 
buzgalom a Confessio oltára körü l : mindez akaratlanul 
eszünkbe ju t ta tá Schiller lelkes énekét, aki „Stuart Má-
ria"-jában oly csodálattal ecseteli a római sz. Péter-
bazilika ünnepélyeinek összehasonlíthatatlan pompáját . 
Sajnos ! most a lelkek ez egyesülésénél hiányzott az, aki 
azok lelke. A pápa, a mester, egyedül ő nem volt ott. 
A szentatyának e kimondhatatlan helyzete szokatlan erő-
vel nyilatkozik e napokban. Azt vélné az ember, hogy 
más alakban megujultak a kezdetleges kereszténység ama 
jelenetei, amidőn a pápa és hivők, az emberek gonosz-
sága által egymástól elválasztva egymásért imádkoztak 
Istenhez a mielőbbi szabadulásért ? De ha XIII . Leo nem 
volt jelen ez ünnepen, az ő képe ott fénylett e népsoka-
ság fö lö t t ; minden sziv érte dobogot t ; minden ajak 
a fogoly atya oly édes s oly szomorú nevét vegvité 
az imákba, melyek engesztelés gyanánt szálltak föl ahhoz, 
aki által sz. Péter elsőnek lett csodás módon kisza-
badítva. 

Eme „ laerymae rerum•', a fátyolozott gyöngédség s 
kegyelet, valamint a pathetikus nagyság kimondhatatlan 
varázsát vetették a ragaszkodás s szeretet e nyilvánu-
lásaira. 

Este Róma városa fényözönben úszott. Amidőn a 
hét dombok valamelyikének magaslatáról az elragadott 
szem áttekintett az égből s földről egyszerre jövő fény 
özönében uszó széles láthatáron, a város hasonlított a 
pápaság mérhetetlen apotheosisához. E tüzek, melyek a 
magaslatokon kigyúltak, mint nagyszerű sugárkorona 
vették körül a Vatikánt és azt mondák XIII . Leónak, 
hogy Róma megóvta hűségét iránta és hogy az elvete-
medett botrányok csak növelték a szeretetet iránta. Bruno 
Jordán szobra körül pedig a kivilágítás mintegy tüzkört 
képezett : mily csattanó ellentét ! mily tvpikus s mily 
jelentős részlet! 

E békés diadal zavarba hozta a római liberális 
saj tót . Öröm olvasni ellentmondásait és látni megzavaro-
dását. A hal lgatagság összeesküvésével igyekvék ez ünne-
pet eltitkolni, miután annyi zajt ütött egy közönséges 
apostata és a kozmopolita szabadgondolkozás dicsőitése 
érdekében. 

Mily nagy ellentét a két manifestatio közt is ! 
Junius 9 dike a gyűlölet s harcz tüntetése vala. 
Jun . 29-dike a szent szeretet s béke ünnepe. 
Tiz évi előkészületek s téketvesztett propaganda 

után a szabadkőművességnek nagy nehezen sikerült szer-
vezni az istenkáromló gyűlölet ünnepét, miután összes 
csoportjainak elő- s utóhadát összepontositja vala. 

Junius 29-dikén egy pillanat alatt agitáczió nélkül 
az egész katholikus Róma fölemelkedék, mint egyetlen fel-
háborodott lelkiismeret, hogy a hivatalos Olaszországnak 
és a szektáknak tudtul adja, hogy Róma hódolása a pápa 
iránt tántorí thatat lan és hogy semmi sem képes tőle a 
hívőket eltéríteni. 

A junius 29-diki ünnepély hitvallás, vallásos tanú-
bizonyság. 

A junius 9-diki botrány csak negátio, hittagadás vala. 
A hitvallás, az állítás éltet és termékenyít. A taga-

dás öl, de nem alkot. A szekták e napokon aláírták tehe-
tetlenségük bizonyítványát, mert a „kozmopolita szabad-
gondolkozás" nem képezi sem a jövendő programmját , 
sem biztositékát. Amidőn le akarnak rombolni egy intéz-
ményt, tudni kell mit állítani a helyére, főkép ha a pápa-
ságról, az emberiség nagy éltető orgánumáról van szó. 
Sem a protestantizmus, sem a XVIII . századbeli bölcselet, 
sem a jelenkori szoczializmus, egyike e tévelyeknek sem 
volt föltétlen negative. Egyedül a „kozmopolita szabad-
gondolkozásnak" nincs más programmja, mint a gyűlölet 
Isten s a pápa iránt ! Azt hiszi-e tehát, hogy emberek s 
társadalmak csak rombolásból élnek ? 

A junius 29-diki ünnepségek túlhaladják Bruno 
Jordán „apotheozisát" egy egyetemes eszme s egy mér-
hetetlen érzelem magasságával mint az emberi lélek. E 
napnak erkölcsi s politikai hatálya alól nem vonhatja ki 
magát senki s igy nem fe j tege t jük azt tovább. 

A római manifestatio újból bebizonvítá, hogy a nép, 
lelkiismeretének szentélyében, a pápaságot ma is Róma 
egyedül igaz nagyságának, Olaszország egyetlen s össze-
hasonlithatatlan dicsőségének tekinti. Mivé válnék a világ 
e metropolisa, amelyet a régiek „Caput rerum"-nak hív-
tak, hová jutna Róma a pápa s a Vatikán nélkül? 

A szekták ünnepélyesen nyilvánították ama sötét 
szándékukat, elkergetni a pápát lakásából s városából. Ha 
azonban e modern barbároknak valaha sikerülne meg-
valósítani gyűlöletes szándékukat, Kóma visszaesnék ama 
sülyedettségbe, amely a pápák minden számkivetéseit és 
fogságait követé. 

Mint egykoron, a nagy lelkek, az irók, az erős nők, 
mind fölemelnék méltatlankodó szavukat azok ellen, akik a 
közvagyon elfecsérlői, mert ők a szentélyek s a Vatikán 
kifosztói és Olaszország legszebb dicsőségének ellenségei. 

íme ez junius 29-ditének jelentősége a 9-diki meg-
nevezhetetlen sérelemmel szemben. 

Az apostoli szózat, melyet XIII. Leo legutóbb oly 
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ünnepélyes módon a Vatikánban tartott , ezen napnak 
megadja valóságos keretét s ráteszi a történelem pecsétjét. 

Junius hó 9-dike — igy szól a „Moniteur de Rome" 
— junius 29-dike s 30-dika három történelmi nap. Egyik 
a a másikát nivja s megnevezi. Különösen a két utóbbi 
egybehangzik s egymást kiegészíti : tanulságaikat egy-
másnak visszaküldik mint két fénytelep, mely a világ 
fölött ragyog, azon világ fölött, amely várakozik s kíván-
csi megtudni Kóma jövőjét egy hadüzenet előestéjén, amely 
belevonta a já tékba a keresztény társadalom erkölcsi 
jövőjét . 

Róma s a pápa szólot t : 
A világosság nem hágy fenu kétséget. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
Megnyitó beszéd. 

Az erdélyi római kath. irod. társulat f . é. jnl. 2-án tartott 
közgyűlésén elmondotta Ve szel y Károly, társulati elnök. 

(Vége). 

Bornemisza Pál püspök Erdélyből 1556-ban történt 
eltávozása után mint nyitrai püspök és királyi helytartó 
is megtar tá ugyan az erdélyi czimet, de halála után 
megyénk minden főpásztori gondozást nélkülözött, míg 
Báthori András bibornok és fejedelem Gálfi Pál t , s koz-
mási plébánost a csik-gyergvó és kászoni esperesi kerü-
let esperesévé kinevezvén, őt egyszersmind a házassági 
ügyek ellátására, a papi fegyelem fentartására, az egy-
házak látogatására felhatalmazta és igy némi tekintetben 
a nagyon leapadott erdélyi kath. egyház kormányzatával 
megbízta. 

1597-ben Báthori Zsigmond fejedelem az erdélyi 
püspökséget visszaállította ugyan, Náprágyi Demetert , az 
egri prépostot és szirmiai választott püspököt, erdélyi 
püspöknek kinevezte, a pápa által megerősítette, több 
uradalommal dotálta, minek folytán Náprágyi a püspöki 
széket el is foglalta, de csak rövid ideig bírhatta, mert 
Zsigmondnak Erdélyből történt kivonulása után, maga is 
1601-ben Erdélyből kiköltözni kényszerült ; az erdélyi 
„választott" püspöki czimet és azzal az erdélyi egyház 
kormányát mint kalocsai érsek is 1605-ig megtartván. Ez 
időtől fogva 1618-ig újból egészen árván marada az er-
délyi püspöki szék, mely 1618-tól 1716-ig a magyar ki-
rály által kinevezett erdélyi püspökökkel lőn betöltve, 
kiknek kormányzása mily szük korlátok közé szorult, 
minthogy a ir egyén kivül laktak s csak választott püspö-
köknek írták magukat, lehet képzelni. 

E választott püspökök elsejének, csikmádéfalvi Szent-
andrási Istvánnak vicariusa Fejérdy Márton volt, kit e 
hivatalában a katholikusok irányában jobb érzülettel visel-
te te t t Bethlen Gábor 1618-iki május 2-án kelt diplomájá-
val megerősített. 

Bethlent követte I. Rákóczy György és a többi 
fejedelmek is, kik a vicariusokat sorban megerősítették. 

Mikor a XVII . század vége felé Európa helyzetének 
változása és különösen a török birodalom gyengülése 
folytán Erdély rendjei és karai arról kezdtek gondolkodni, 
hogy jó volna az országot a magyar korona alá vissza-
terelni és ennek kieszközlése végett a magyar király 

tanácsosaival a visszatérés módozata és feltételei iráut 
tárgyalásokba bocsátkoztak, melyek eldöntés végett az 
országgyűlés elé vitettek ; minthogy ez országgyűlések 
alatt a három nemzet (a nemesek, a székelyek és szászok) 
képviselői curiatim — mostani pártköreink mintá jára — 
folytatták előleges tanácskozásaikat, és minthogy Erdély-
nek Magyarországhoz való viszakapcsoltatásának ügyében 
a vallási kérdések képezték a legnagyobb nehézségeket : 
<? kérdések előleges tárgyalásakor a kath. nagyok és kép-
viselők különváltak a többiektől, sőt ezek közöl is mind-
egyik felekezet külön tanácskozott ; minél fogva ez elő-
leges tárgyalásoknak a vallást illető részét nem a három 
nemzet, hanem a négy recepta vallói külön folytatták. 

Katholikus nagyjaink — kiknek nagy része az idáig 
lefolyt szomorú időszakban az uradalmaikban létező kath. 
egyházközségeket részesítették pártfogásukban — és kép-
viselőink ezen előleges külön tárgyalásokat folytató gyű-
léseken, melyeket a vikariussal, a sz. ferenczrendiek cus-
tosával tar tot tak, határozataikat és folyamodványaikat az 
erdélyi kath. Status nevében hozták, illetve aláírták, a 
visszakapcsolás ügyén kivül más, világi vonatkozású ügyek 
elintézését is tanácskozásaik körébe fölvévén. 

Mint kath. Status követelék, hogy a törvény adta 
autonomia értelmében a többi felekezetekhez hasonló jo-
gok élvezetében tovább ne akadályoztassanak, hogy tehát 
nekik is püspökjök legyen, kiűzött szerzeteseik az or-
szágba visszatérhessenek ; sérelmeik orvoslását mindaddig 
sürgetvén, mig a püspökség 1715-ben visszaállittatott ; 
Jézus társaságának tagjai visszatelepittettek ; 1744-ben a 
katholikusok egyenjogúságát korlátozó törvényczikkek a 
nagyszebeni országgyűlésen érvényteleneknek nyilvánít-
tat tak és az autonomia némi helyettesitőül a főkormány-
szék kebelében, ennek kath. tanácsosai és titkáraiból, a 
kath. bizottság megalakult, mely 1848-ig a kath. alapok, 
iskolák és alapítványok ügyeit adminisztrálta. 1847 /g-ban 
Magyarország korszakot alkotó és a hon alkotmányos 
formáját megváltoztató gyökeres alkotásával a magyar 
püspöki kar természetesnek látván azt, hogy a népkép-
viseleti s felelős minisztériumi rendszer behozatalával a 
kath. egyház állami viszonyainak is, minthogy ,,a feje-
delmi pártfogás ernyőzete alól kirántatott és a bevett 
vallások sorába állíttatott, változni kell, már azon kezdett 
gondolkodni, hogy a kath. egyháznak saját hiveinek vé-
delme alá kell húzódnia . ' ) 

Ez szülte a katholikusoknak az utolsó pozsonyi or-
szággyűléshez beadott pet i t ióját ; ez vezette b. e. Fogarasi 
Mihályt, volt kegyelmes püspökünket arra, hogy az erdé-
lyi kath. autonomia fejlődésének utolsó stádiumára, mint 
alapra állva, s az 1866-ki kolozsvári rendkívüli ország-
gyűlés adta alkalmat felhasználva, oly szerencsés lépése-
ket tett , hogy azok folytán önkormányzatunk apostoli 
királyunk ő felsége 1867-ki aug. 19. kelt. legkegyelme-
sebb leirata által fölélesztetett, 1873-ban és a rákövetkező 
években némileg rendszeresittetett és mostani kegyelmes 

l) íme kitől eredett az autonomia beállitásának eszméje, és 
mégis püspökeinket arról vádolják, hogy ellenségei az autonómiá-
nak. Lásd : Emlékirat az 1847—48-ki országgyűlés alat t Pozsony-
ban tar tot t püspöki tanácskozmányokról. Pesten, 1848. Nyom. 
Trattner-Károlyi betűivel" czimü munka 30. és köv. lapjait. 
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főpásztorunk ő nagyméltóságának bölcs és atyai kor-
mányzása alatt — 'gaz, még sok küzdés kíséretében — 
egyházunk javára tovább fejlődik. 

E rövid történelmi kitérés után szemben czikkirónk-
kal már bátran mondhatom, 1. hogy az erdélyi kath. 
egyházra nézve, mely a fejedelmet soha sem tekintette 
egyháza fejének, melynek világi tagjai soha sem folytak 
be a hitczikkelyek, az isteni tisztelet fölött támasztott 
kérdések eldöntésére, mikép ezt a ref. Consistorium tag-
jai tet ték, a ref. consistorialis szervezetnek elve nem volt 
irányadó ; mondhatom 

2. hogy az erdélyi kath. vikáriusokat nem a feje-
delem nevezte ki, hanem csak megerősítette ; azokat mis-
sióval, jurisdictióval nem ő látta el, mert a) azt csak a 
püspök vagy a pápa tehette, mi csakugyan meg is tör-
tént. Igy Domokos Kázimirt XI. Kelemen pápa 1668-ki 
jun. 17-én kelt brevejében nevezte ki az erdélyi egyház 
vikáriusának. Igy Kájoni Jánost IX. Incze 1677-ki jan. 
13-án kelt brevejében nevezte ki Domokos coadjutorának 
„cum fu tura ad vicariatum successione igy Ilyés András, 
ki az erdélyi püspöki székre 1696-ki jan. 19-én I. Lipót 
által kineveztetett volt, de azt rövid birlalása után el 
kellett hagynia, midőn Antalfy Jánost vicariusának ne-
vezte ki, azt mondja, hogy ennek elődje a vicariatusban : 
Szebelébi Bertalan az ő, t. i. Ilyés helyettese volt ; c) 
czikkirónkat állítására a Bethlen Gábor által kiadott con-
firmáló diplomának szövege indította, melyben a fejede-
lem Fejérdi Mártont csakugyan kinevezi, jurisdictióval 
lát ja el ; de a czikkiró feledte, hogy az Approb. Const. 
I. r. I . cit. IX. articulusa a fejedelmet a vikáriusnak 
csakis megerősítésére jogosí t ja fel és hogy az okmányban 
előforduló szavak : kinevezés, küldés, jurisdictióval való 
ellátás bizonyosan a fejedelmi irodában a protestáns super-
intendensek kinevezése alkalmával használni szokott fogal-
mazványokból vétettek á t ; és a megerősítésen kívül sem-
mi egyebet, hanem csak azt jelentik, amit az olasz király 
által jelenleg gyakorolt exequatur ; feledte, hogy maga 
Bethlen Gábor és utódai is diplomájokban azt mondják : 
„accedente limitatione S. Concilii Tridentini." 4pafy Mi-
hály pedig 1678-ki jun. 10-én kelt diplomájában igy szól: 
„Az római recepta catholica religion lévő tekintetes N e m -
zetes uri fő és nemes Romano Catholicus statusban álló 
híveink közönséges akaratából és ecclesiájokbeli Tiszte-
letes Páterek megegyezett értelméből választott Szebelébi 
Bertalannak b. e. mélt. erdélyi praedecessor fejedelmektől 
confirmáltatott (vicariusi) jurisdictióit mi is kegyelmesen 
helyben hagyjuk," mondhatom 

3-szor, hogy a katholikusok autonómiája soha sem 
culminált a Consistoriumban, hisz olyan reformatus-féle 
consistoriumok sohasem volt ; mondhatom 

4-szer, hogy alaptalan czikkirónak azon állítása is, 
hogy az erdélyi kath. egyházban elébb létezett a status 
s az autonómia később szervezkedett, mert hogy az erde-
lyi katholikusok egyházuk világi vonatkozású ügyeinek 
elintézésében már a hitújí tás előtt gyakoroltak befolyást, 
tehát már akkor meg volt autonomiájok, bizonyítja az a 
körülmény, hogy a Székelyföldön az egyes községek 
ugyanazon önkormányzattal, melylyel jelenleg birnak, már 
1499-ben birtak, és ezt a hitújí tás után is megtarták ; 

igaz, hogy a főpásztori közvetlen gondozás hiánya miat t 
nem minden kinövés nélkül, a milyen például a lelké-
szeknek csupán egy évre való meghivása vala ; mondha-
tom végül 

5-ször, hogy azon erdélyi kath. autonómiának, mely 
csak a székelyföldi egyházközségekben létezett szakadat-
lanul, és a melyet nagyemlékű, lángbuzgalmu kath. nagy-
jaink a hitujitás utáni szomorú napokban csak némi rész-
ben és csak olykor gyakorolhattak, növekedő mérvben 
csak is 1664-en innen fej leszthettek; de mindig keresz-
tényi bátorsággal és példás hithüséggel szorgalmaztak, 
melyet Erdély külön törvénykönyve egyik kézzel meg-
adott, a másikkal pedig legfőbb lényegében mindig visz-
szavett volt, mostani szervezete 1873-ban a magyarországi 
püspöki kar elaboratumának és buzgó elődeink példájá-
nak a nyomán alakult. 

Magyarország kath. egyháza is megalkotá az 1869— 
1871-ben tar tot t kongresszusán autonomiai szervezetét, de 
életbe nem léptethette és félő, hogy még sokáig keilend 
azt nélkülöznie. Maga az emiitett kongresszus, midőn leg-
utolsó határozatában, melyet a szervezet életbeléptetésé-
nek módozatára nézve hozott, azt mondja, hogy a 12 
tagból álló bizottság a kongresszus által megállapított 
önkormányzati szervezetet ő cs. és ap. kir. felségének 
mint a magyarországi kath. egyház főkegyurának meg-
erősítés ós ennek folytán törvényes szentesítés végett, 
eléje terjeszsze, elismeri a törvényes szentesítés szüksé-
gességét. 

Buzgó imáinkban kérjük tehát a Mindenhatót, hogy 
öntse magyarországi hitfeleinkbe azt a lelket, mely erdé-
lyi nagyja inkat a mult századokban vezette, s a melyet 
gróf Káinoki Sámuel al-kanczellárhoz a XVII . század 
végén irt levelökben e szavakkal tanúsítottak : „Apor 
István uramnak irt kegyelmed levelét látván, csudáljuk 
irántunk való megütközését, minthogy nem emberrel any-
nyira, mint Istennel és keresztény vallásokkal legyen dol-
gunk ; bizonyos legyen abban, hogy az halál sem választ 
el feltett dolgainktól, sőt Isten eleiben magunkkal aka r -
juk vinni keresztény igaz hitünk s Anyaszentegyházunkhoz 
való tökéletességünket. Isten oltalmazzon csak legkisebb 
czikkelyébe, hogy változtunk volna feltött dolgainkban." 

Mig e szellem nem lelkesít minket katholikusokatv 

mig e szellemtől vezérelt legalább is száz képviselőnk 
nem lesz az országgyűlésen, hol derék Komlósy Ferencz 
paptársunk egyedül mert a sikra szállni : addig ne álmo-
dozzunk a magyarországi kath. autonómiáról. Ezzel a. 
gyűlést megnyitom. 

IRODALOM. 
— Megjelent: Gyakorlati Hi te l emzések a kath. 

népiskolák I. osztálya számára. I r ta és kiadta : Fonyó Fái 
a „Kath. Hi tokta tás" szerkesztője. III- ik kiadás, a kalocsai 
egyházhatóság jóváhagyásával. Esztergom, 1889. Laiszky 
János kiadása. — Óráról-órára módszertanilag kidol-
gozotthi telemzéseket nyúj t gyermekded nyelven és egészen 
elemiesen ; félévenkint részletes tantervet ad ; függelékül 
pedig adja az általa irt : Uj e lemi katekizmust , az I. I I . 
III. osztály számára, mely kidolgozás és nyelvezet tekin-
tetében nagy haladást jelez használatban levő ka tekizmu-
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sainkkal szemben, és mely mű már is sok tekintélyes 
tanférfiu elismerő nyilatkozatával találkozott. — A Hit-
elemzések használhatósága elég kezesség, hogy a mű 
harmadik kiadást ért, és évek óta annyian keresik ! Meg-
rendelhető Laiszky János könyvnyomdájuk®-: Esztergom 
(Simor János utcza) Bolti ára 2 frt , s akik ez összeget 
előre beküldik, a művet keresztkötés alatt bérmentve 
kapják. 

= Â lelkipásztorkodás gyakorlati vezérfonala 
czimű, a lelkipásztorkodás terén működő paptársaim, 
nemkülönben seminariumi tanárok által úgyis mint gya-
korlati ; de úgyis mint tankönyv gyanánt meleg érdeklő-
déssel és elismeréssel fogadott munkámból még rendelke-
zem néhány példánynyal. 

Azon kellemes helyzetben vagyok, hogy könyvemet 
megrendelőimnek kivánatára, fél vászon erős és csinos 
kötésben is küldhetem. 

A mű ára 3 f r t o. é. vagy megfelelő intentio. Kö-
tött példányok 40 krral drágábbak. 

A megrendeléseket kérem hozzám : (Nagykereskény 
Hontm.) irányitani. Szívélyes üdvözlettel Nagykereskény 
jul. 11. 1889. Dr Reindl Roman, plébános. 

= Rózsa Kálmán és neje könyvnyomda és könyv-
kiadó czégnél (Budapesten, Szentkirályi u. 30. sz. a.) 
megjelent és beküldetet t : Sziws nyomatú szentképek, a 
hátlapon nyomatott magyar, német, tót és illír-horvát 
szöveggel. 100 darab ára 50 kr. 

VEGYESEK. 
— Szent István magyar király ünnepén, f. aug. hó 

20-án a Budavárában tartandó ünnepi istentisztelet alkal-
mával főtiszt. Katinszky Gyula egri egyházmegyei áldozár, 
a Foglárféle vallásos finevelő intézet igazgatója fogja az 
egyházi szent beszédet tartani. 

— Silvio Pellico születésénpk századik évforduló-
já t ünnepelték e napokban szülőhelyén, Salluzóban. Olasz-
ország hitetlen körei feltűnően tartózkodtak ettől az 
ünneptől. A dolog igen egyszerű. Pellico Silvio nemcsak 
nagy hazafi volt, de nagy katholikus is egyszersmind. 

— Columbus Kristóf beatifikácziójának ügyét eré-
lyesen sürgeti Rosellv de Lorgues gróf, a hirneves fran-
czia kath. iró, a ki Columbus élete és erényeire nézve 
alapos történelmi tanyulmányokat végzett. 

— Pápai kitüntetés. O szentsége XII I . LEO pápa 
folyó évi junius hó 25-én kelt magas elhatározásával 
Vaszary Kolos pannonhalmi főapát ur ő méltóságának a 
violaszinü zucchettót adományozta. A montecassinói fő-
apát, mint szintén külön egyházmegyének f'őpásztora, már 
eddig is élvezte ezen kiváltságot — mert violaszinü 
zucchettót rendszerint csak fölszentelt püspökök használ-
hatnak — s most ő szentsége különös jóakarata jeléül 
hasonló kitüntetésben részesitette a pannonhalmi főapát 
urat. Az erre vonatkozó pápai iratot s a violaszinü 
zucchettót ft. Haudek Ágoston, a római sz. Anselm inté-
zet jogtanára , ki a napokban tért vissza Rómából, viszi 
el a B. Füreden tartózkodó főapát ur ő méltóságának. 

— Dr. Zudar Sándor, egri érs.-lyc. theol. tanár, 
az ,.Egri Egyházmegyei Közlöny" érdemes szerkesztője, 
erki plébánossá neveztetett ki. (Eger.) 

— A vasárnapi munka. A belügyminiszterhez annak 
idején a magyar szállítók egyesülete, a budapesti keres-
kedelmi és iparkamara és a magyar kereskedelmi csarnok 
előterjesztést tettek a vasárnapi munka tárgyában. A 
fővárosi szállítók vasárnap is akarnak fuvarozni s arra 
kérték a minisztert, mondja ki, hogy az ilyen fuvarozás 
nem esik a vasárnapi tilalmas munka kategóriájába. A 
belügyminiszter ezt a kérdést teljesitette is, mert az ő hatá-
rozata alapján a főkapitány a következő rendeletet adta 
ki : „Miután az 1868. évi 53. t.-cz. 19. §-a csak nyilvános 
munkát emlit, a műhelyekben, boltokban, udvarokban, 
vagy más bekerített helyeken, vasutak és gőzhajózási válla-
latok pályaudvarain és rakodóin teljesített bárminő munka 
nem tilos. A kocsikkal való szállítás és fuvarozás nem 
tekintendő fe[jelentendő munkának; de igenis a fel- és 
lerakodás, ha az nem a fentemlített helyek valamelyikén, 
hanem utczán vagy köztéren történik. Ünnepnapon a 
nyilvános munka általában tiltva nincsen, azonban bár-
mely vallásfelekezetnek ünnepén a templom közelében, 
továbbá egyházi menetek alkalmával az olyan tereken és 
utczákon, melyeken a menet keresztül vonul, mind az, 
mi az egyházi szertartást zavarhatná, tiltva van, — tehát 
a teherfuvarozás is — tilos ilyenkor." Kínos kazuisztika ! 
Hogyan fogja az a szegény nép megérteni azt, hogy 
„ünnepnapon a nyilvános munka általában tiltva nincs" 
vasárnap meg tiltva van? 

f A lap zártakor veszszük a hírt, hogy Ebenhöch 
Ferencz győri kanonok hirtelen elhunyt. 

— A svájczi püspökök ezévi konferencziájukat Ein-
siedelnben tar tot ták. 

— A marianhilli trappista atyák Délafrikában meg-
indították az első lapot zulu nyelven megtértjeik számára. 
A lap czime : ,,Jugelosi Jenkosi." (Cath. Times.) 

— Nevezetes megtérés. Bigney F. R. "őrnagy a st. 
louisi ,,Globe-Democrat* szerkesztője a kath. hitvallást 
letette Kenrick érsek kezébe. 

— A spanyol dominikánusok Tonkinban évenkint 
nem kevesebb mint 50,000 benszülöttet keresztelnek meg. 

— Nagy kath. kongresszus lesz f. évi novemberben 
Balt imoreban. Az egyesült államok katholikus jelesei és 
népe fogja tartani. 

— Nehezen van a világon furcsább ország, mint a 
kis Bajorország. A vasutak boldognak boldogtalannak 
osztogatják a kedvezményes uti jegyeket ; csak a bajor 
katholikus nagygyűlésre utazó ember képez kivételt — 
Bajorországban. Kath. kongresszust tartani Lutz minisz-
ter ur szerint bűn. 

, S S 5 Felhívás előfizetésre, 
Féléves előfizetőinket, a kik még nem tették volna, 

kérjük az előfizetés mielőbbi szives megújítására. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, j u l i u s 20. 6. II. Félév. 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Ébred j hivő nép . . . . — A szenvedélyek s a társadalom. — Egyházi Tudósítások: f Eben-
höch Ferencz. — B u d a p e s t : A vasárnap megszentelése. — L o n d o n : Az anglikán állam-egyház s a katholiczizmug Angolországban. — 

Irodalom: Vallások tör ténete és összehasonlító vallástörténelem. — Vegyesek. 

Ébredj hivő nép . . . . 
Ébredj hivő nép valahára! 
Talán csak nem vagy még halot t? 
S ha az vagy: törd fel a koporsót 
S köszöntsd a hajnalcsillagot. 
Oh mert az eszmék szörnyű zavarában 
Iszonyú harcz foly i t t a nap a l a t t : 
Dühöngő szellem vivja tébolyultan 
A te örökszép szentegyházadat 

Amit hitünk szent erejével 
S vérünk lángjával fedezénk: 
Mások sürögnek régen ottan, 
A tér immár nem a miénk ; 
Székünkbe ültek az egész világon, 
Es mindenünnen kiszorítanak . . . 
A kikre egykor a nap fénye áradt : 
Alig hogy látunk egy-egy sugarat. 

Régen gyalázza ősnevünket, 
S gúnyt üz hitünkből a világ; 
Elünk s nevünket a halottak 
Könyvébe már rég beirák ; 
Kétségbe vonják, vájjon a miénk-e, 
Minél a földön nincsen igazabb : 
Csak kegyelemből és rettegve birjuk, 
Mi őseinktől egykor ránk maradt. 

Rab a fejünk, a nagy világban 
A sátán elve ünnepel, 
A népet űzik, hogy hitét a 
Hazug tannal cserélje fel; 
Maholnap ugy lesz, hogy mi i t t a földön 
Mint idegenek bolygunk szerte szét . . . 
Oh várjuk-e, mig két szemünk világa 
A szégyen vérszin lángitól kiég? 

Riadj, r iadj fel álmaidból! 
Mert tűrni ezt már nem lehet : 
Harsogjon át szód a világon, 
S zengesse ot t fenn az eget ; 
Hadd hallja meg már hitvalló szavunkat 
Eg föld világa és a kárhozat, 
Es tudja meg, hogy hordjuk még szivünkben 
Az lelkesitő régi lángokat. 

Alljon helyére minden ember, 
S álljon mint a kőszáli-fal, 
Melyet hiába mos a tenger 
Eget vivó hullámival ; 
S kiáltsuk oda bátran a világnak, 
Hogy egy nyomot sem engedünk további 
Szivünket tesszük annak ellenébe, 
Ki megtámadja egyházunk jogát. 

I t t az idő, hogy a mulasztást 
A küzdő élet váltsa fel; 
Semmitse ér ma a jajongás, 
Ma bátorlelkü férfi kell: 
Ki nem szégyenli ősi szép nevünket, 
S nem félve, bá t ran vallja a hitet , 
Ki szembeszáll, ha kell, a félvilággal, 
S vadság, gyalázás nem ret tenti meg. 

Int azt idő, hogy összefogjunk 
Észak, kelet, dél, és nyugot, 
Amerre csak zeng s gyújt az ige, 
S hangjára a sziv feldobog : 
Egy lélek, egy sziv legyenek a népek, 
Távol világok nyújtsanak kezet . . . 
Hiszen, ha mi megmozdulunk e bolygón,. 
Csodát művelhet a hit, szeretet. 

6 
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Miben a végtelen s a véges, 
Mélység, magasság egyesül, 
Ami örökké szép, igaz, szent, 
Azt csak mi bir.juk egyedül; 
S mi ne merjünk a vész szemébe nézni? 
Ki lehet akkor bátor, ha mi nem ? 
Kik ez igazság győző erejével 
Haladtunk át az ezred éveken. 

Tűzzel űzött a sirba egykor 
Sötét félelmes hatalom : 
De jöt t idő, és mi a sirból 
Kikeltünk egy szép hajnalon: 
S a merre lengett lobogónk a földön : 
Hódolni jöt tek az évszázadok . . . 
S most félre álljunk, attól félve gyáván, 
Hogy a hazugság népe eltapod? 

A kézbe azt a szentkeresztet! 
Oh hősök, szentek népe te ! 
Küzdelmeidnek viharában 
Ott lesz a hősök Istene; 
Ott lesz velünk, mig a világ világ lesz, 
S hol ő jelen van, ott a győzelem: 
S a hallhatatlan egyház diadallal 
Evez tovább az élet tengeren. 

Kemenes. 

A szenvedélyek s a társadalom. 
Aquinói sz. Tamás nyomán. 

(Folytatás.) 

A szeretet és élet egy és ugyanazon forrásból nyer-
ték létüket, t. i. Isten végtelen jóságából, aki maga a 
legfensőbb szeretet. Szeretet és élet együtt járnak, vál-
toznak és enyésznek el : ki megszűnt szeretni, megszűnt 
élni. A szeretet az embert isteni szépségű tulajdonságok-
kal ruházza fel, mert Istent tükrözi vissza, aki a szeretet 
lényegével elválaszthatatlanul összeforrt. A szeretetnek 
kettős czélja van : szellemi és szocziális. Mindkettő lénye-
gesen befoly az ember életére, s egymástól elválasztha-
tatlan. Mert ha az első, mely az Istennel való egyesülésre 
tör, tenn nem áll, az ember az erkölcsi rend halott jává 
válik s cselekedetei nem lesznek a jövendő boldog életre 
érdemesítő actusok. Hogy miiy nagy fontossága van a 
szeretet szocziális czéljának, ki ne látná be ? E czél az 
emberi társadalom minden tagját egymással szorosan egye-
síteni, köztük békét s hiten alapuló boldogságot létesíteni 
igyekszik. A szeretetnek egy nehéz, de nemes feladata 
ez. Az emberek különböző sorsa, vallás, fa j és osztály-
különbsége áll e czélnak út jában. Hol a vallási béke, 
türelem, ha a szivekben gyűlölség lopódzott a szeretet 
helyébe ? Hol a társadalom nyugalma, ha annak külön-
böző rétegeit, melyek sok és nagy érdekharczban állnak 
egymással szemközt, egy a földi hatalomnál sokkal na-

gyobb erő — a szeretet — össze nem t a r t j a ? Vagy csak 
egy példát vegyünk. Megmarad-e soká a szegények és 
gazdagok közt a szélcsend, ha a szeretet körükből eltá-
vozik ? A békés közösség, melyet a szeretet köztük léte-
sít, ennek eltűnésével felbomlik s a romboló communis-
mus sárkánya üti fel haragos fejét. 

íme, ily tulajdonságai vannak a szenvedélyek else-
jének, gyökerének. Most nézzük néhány halvány vonásban, 
mily viszonyban állanak a szenvedélyek az ember erköl-
csi életével. 

Különbséget kell tennünk az antecedens (megelőző) 
és consequeus (követő) szenvedélyek között. Antecedens 
szenvedély megelőzi az észnek és akaratnak használatát, 
a consequens az akarat által indíttatik. Az antecedens 
szenvedélyek vagy egészben zárják ki az észnek közre-
működését, vagy részben. — Az első esetben az akarat 
befolyásáról szó sem lehet, mert „nihil volitum, quin 
praecognituni," ennélfogva a cselekvés nem esik erkölcsi 
beszámítás alá. Különösen a harag szenvedélye az, mely 
sokszor annyira megzavarja az értelmet, hogy ennek hiá-
nyában az akarat is csak természetszerűleg, szükségsze-
rüleg cselekszik és nem szabadon. Igy történik ez az 
őrülteknél, akiknél a benső érzékek megzavarodása az 
értelemre hat át, amely ily állapotban az akaratnak sza-
badon való működését kizárja. — A második esetben, ha 
t. i. a szenvedély nem emelkedik oly nagy fokra, hogy 
az észnek teljes használatát elvegye, már nem távolítja 
el az akarat befolyását, hanem csak gyengíti. Ilyenkor a 
jó szenvedély csökkenti a cselekvés jóságát, hasonlóképen 
a vétkes szenvedély a vétek nagyságát. 

A consequens szenvedélyek characterét az akarat 
adja meg, ez alkotja meg azt a válaszfalat, amely az 
antecedens szenvedélyeket a consequensektől elkülöníti. 
Minthogy a consequens szenvedélyek által az akarat cse-
lekvése erősebb jelleget ölt, a cselekvés ez irányban nyeri 
vagy veszti é r téké t ; vagyis az ily szenvedély az akarat 
befolyása következtében mindig nagyobbít ja a cselekvés 
jóságát éppen ugy, mint a bűn súlyát : aki nagyobb 
szenvedélylyel ad alamizsnát, nagyobb érdemre tesz szert, 
és aki például nagyobb szenvedélylyel fösvénykedik, na-
gyobb bűnt követ el. Az érzéki vágy nyilvánulásai tehát, 
amelyek szenvedélyeknek neveztetnek, mint ilyenek nem 
hordják magukon a rossznak bélyegét, sőt jók is lehet-
nek, ha az ész és akarat helyes iránvát követik.*) Azért 
mondja az egyház nagy tudora sz. Ágoston : „Ha a he-
lyes észt követik ama szenvedélyek, s ott és akkor alkal-
maztatnak, ahol és amikor kell, ki merné azokat rossz-
nak, vagy vétkes szenvedélyeknek elnevezni ?" 2 ) 

A szenvedélyek bizonyos tekintetben szükségesek a 
cselekvés tökélyére, mert indító és erősitő befolyást gya-
korolnak az akarati közreműködéssel létesített jó csele-
kedetnek érdemére. A szenvedély adja meg az emberi 
cselekvésnek azt a rugót , amely annak kielégittetésére 
semmi akadálytól sem riad vissza. Az ember jó vagy 
rossz jellemének megalkotására tehát nem kis befolyással 
van. De éppen ezért kell a szenvedélyeknek az észben 

M Müller, Theologia Morális, I. 361. 1. 
') De Civitate Dei. Lib. XIV. c. 9. n. 3. 
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nyilatkozó erkölcsi törvényekre hallgatniok s azokat a 
kor lá tokat tul nem lépniök, melyeket e törvények eléjök 
szabnak. E törvények végrehajtása az akarat erkölcsi 
feladata. De ha az akaratot bilincsre verték a kedélyben 
felszínre került szenvedélyek, úgy ezek az észnek szóza-
tát elnémítják, túllépnek az ész által szabott törvényes 
határon, levetik az erkölcsiség szempontjából velük szü-
letett közönyösségöket s vétséggé fajulnak. A legszánan-
dóbb állapot akkor áll be az ember lelkében, ha az 
akarat annyira rabja a szenvedélynek, hogy ennek bármi 
módon való kielégittetése képezi az ember legfőbb törek-
vését. Ekképen a szenvedély lelkibetegséggé, kórsággá 
fajul, mely szétrombolhatja az ember egész erkölcsi éle-
tét, áldozatul kívánhatja gyakran testi életét vagy egész-
ségét is. Helyesen mondja ez utóbbira vonatkozólag egy 
jeles tudósunk : „Nagyobb boldogság lakik a szalmafödött 
kunyhókban, mint a fényes palotákban, mert kisebb ott 
az indulatok és szenvedélyek hullámzása, csöndesebb a 
lélek s igy egészségesebb a test. A szenvedélyek hullá-
maitól idestova hányt ember mindig természetellenes álla-
potban van, mivel majd túlságosan ingerült, majd túlsá-
gosan levert s ekkép sohasem élvezheti azon édes nyu-
galmat, mely a valódi boldogságnak kútforrása, s igy 
belső erejét felemészti, egészségét rongálja." ') 

Láttuk tehát a szenvedélyek lényegét, különbözéseit 
s erkölcsi értékét. Mellőzzük itt az egyes szenvedélyekről 
szóló részletesebb megjegyzéseket s igéretünkhöz képest 
csak egy-két szenvedélyt emiitünk fel, amelyek korunk 
rút jellemvonásai és lelkibetegségei. Ezek közé számítjuk 
a fajtalanságot, párbaj t , továbbá a birvágyat : oly szen-
vedélyek, melyek a modern társadalmat magukkal ragad-
ják s az erkölcsi és testi pusztulás örvényére viszik. Nincs 
a müveit világnak országa, városa, amelyben e bajok be 
nem fekélyeznék a társadalmat, nincs az emberiségnek 
egy osztálya sem, amely vallás, nem, rang és korkülönb-
ség nélkül nem nyögne e szenvedélyek valamelyikének 
hatása alatt. Hivők, hitetlenek, férfiak, nők, gazdagok, 
szegények, öregek és if jak egyaránt hódolnak a felvilá-
gosodott kor szellemének, amely e szenvedélyeket teli 
kincsesládájából bőkezűen reájuk áraszt ja . 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
EBENHÖCH FERENCZ, 

győri kanonok. 

A győri székesegyházi káptalan a maga s az illető 
rokonok nevében megszomorodott szívvel jelenti szeretve 
tisztelt kar társának, illetve rokonuknak 

ngos és t'tdö EBENHÖCH FERENCZ, 
tomay-i czimz. apát, győri székesegyházi gyóntató-kanonok, soproni 
főesperes, szentszéki ülnök, zsinati vizsgáló, a győri püspöki hittani 
intézetnél az egyházi régiségtan rendkívüli tanára s egyházmegyei 

könybirálónak, 

') Lubrich, Neveléstudomány. II. 123. 1. 

folyó julius hó 16-án, reggeli 6 órakor, életének 68-ik r 

áldozópapságának pedig 45 ik évében, szívszélhűdés foly-
tán hirtelen és váratlanul bekövetkezett gyászos elhunytát. 

Az Istenben boldogultnak hfllt teteme csütörtökön, 
f. hó 18-án délután 5 órakor fog káptalandomb 8. szám 
alatti lakásából a győrvárosi köztemetőben, a boldog fel-
támadás reményében, el takari t tatni . 

Az engesztelő ünnepélyes szentmise-áldozat pedig 
ugyanazon nap délelőtt 9 órakor fog a helybeli székes-
egyházban a Mindenhatónak bemutat tatni . 

Győr, 1889. julius hó 16-án. 

Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Budapest, julius hó 19. A vasárnap megszentelése. — 
A belügyminisztérium a vasárnapi munka tárgyá-

ban közelebb oly intézkedést tett , mely általános megüt-
közést kelt a keresztények körében, azonfelül még külön 
elbírálást a jogász világban. 

E miniszteri szabályrendelet több fővárosi szállító 
s kereskedő czég felfolyamodására akként magyarázza az 
1868. évi LIII . törvényezikk 19. szakaszában vasárnapon 
ti l tott nyilvános munkát, hogy nemcsak az általános fogal-
makkal, hanem magának, az említett törvénynek szelle-
mével is összeütközésbe jő. Azt mondja ugyanis, hogy a 
műhelyekben, boltokban, udvarokban, vagy más bekerí-
tet t helyeken, vasutak s gőzhajózási vállalatok rakodóin 
vasárnapon teljesített bárminő munka nem ti los; a ko-
csikkal való utczai szállítás és fuvarozás sincs tiltva, csak 
a fel- s lerakodás tilalmas az utczákon és köztereken. 

Nyilvános munka alatt a józan ész és szokás azon 
munkát érti, mely nyilvános helyeken, vagy ha magán 
telken vagy helyiségben történik is, de zaja kihat a nyil-
vánosságba. E szerint, ha például boltokban vagy mű-
helyekben vagy bármily bekerített helyen zakatolás, dö-
römbölés, zuzás-törés foly, egy szóval zajos munka telje-
síttetik, épp oly háboritón hat a vasárnapi nyugalomra, 
mint a kurjongatás , rikoltozás a közcsendre. Annál inkább 
kell nyilvános munkának betudni a vasúti s gőzhajózási 
vállalatok teherpályaudvarain vagy rakodóin teljesített 
munkát , minthogy e helyiségek, mint a személy-pálya-
udvarok s ezeknek a személyszállításra szolgáló részei 
mindenki által hozzáférhetők vagyis nyilvánosak, majd-
nem annyira, mint maguk az utczák s közterek ; amennyi-
ben tényleg s hivatalosan nyilvános középületeknek is-
mertetnek el, melyekben a rendet épp oly hatósági kö-
zegek tar t ják fenn, mint a nyilvános forgalmi utakon. Ez 
utóbbiakon a szállítás s fuvarozás vasárnapokon szintén 
nyilvános munka, legalább is annyira, mint hétköznapokon; 
pedig ez utóbbit számtalan miniszteri s helyhatósági 
szabályrendelet elismeri, és igy nem fogadható el ama 
megkülönböztetés, hogy ami hétköznap fekete, az — ha-
bár semmiben sem változott — vasárnap fehér legyen ! 

Az 1868-diki LIII . t. cz. szellemében a nyilvános 
munka értelme nyilván ellenkezik a belügyminisztérium 
ujabb felfogásával. Ha a fönebb részletezett munka va-
sárnapon nem volna nyilvánosnak mondható, amelyet az 
idézett törvény eltilt, akkor miféle munkát kellene e tör -
vény értelmében nyilvánosnak és igy vasárnapon tilosnak 

6* 



44 RELIGIO. 

mondani ? A fel- s lerakodást az utczákon s köztereken, 
mint a belügyi kormány megkülönbözteti ? Ámde miben 
különbözik ez az utczai szállítástól? Nézze meg e kor-
mány valamely kirendeltje a fővárosi Duna-partot és győ-
ződjék meg róla, hogy a gőzhajó-állomások előtt az utczán 
történik a fel- s lerakodás, ahol tizével-huszával állanak 
a szállító kocsik, melyekről a munkások százával a raktá-
rakba vagy viszont czepelik a szállítmányokat : ennélfogva 
ez utczai nyilvános és igv a törvény által határozottan til-
tot t munka, nemkülönben a vasutak rakodó pályaudvarain 
teljesített munka. A rakodás mellékes, a szállítás a fődolog ! 

A minisztérium fönnebbi rendelete ennélfogva tör-
vényellenes. 

Hozzá kell tennünk, hogy vallásellenes is. A keresz-
tény hit parancsa a vasár- s ünnepnap megszenteléséről 
nem enged semmi kétséget az iránt, hogy tilos a vasár-
s ünnepnapi munka. A belügyminisztériumnak, ha nem 
akar ja magát a keresztény valláson kivül helyezni, nem 
áll jogában ezen változtatni : már pedig nyilt ellentmon-
dásba jő azzal, amidőn például tíz pár ló által vont nagy 
kazán szállítását az utczákon s köztereken vasárnapon 
megengedettnek állítja azon föltétel alatt, hogy a fel- s 
lerakodás nem történik vasárnap, hanem szombaton fel-
rakják, vasárnap nagy hűhóval fuvarozzák a városon 
végig, rendeltetése helyére érve vagy hétfőre hagyják a 
lerakodást, vagy „bekerített helyen" roppant czéczóval le-
s majd felemelik s fölállítják. Összeegyeztethető-e ez a 
vallás említett parancsával ? ! Eltekintve attól, hogy az 
ily munka teljesítésében résztvevő embereknek megengedi 
ennek megszegését, azonfelül nyilvános megbotránkozásra 
ád okot s alkalmat ; a vasárnapi munkaszünet ily áthá-
gása ugyanis a benne részeseken s igy a tetteseken kivül 
a nagy keresztény közönséget is illeti, melynek legszen-
tebb érzelmeit sérti, amint a közcsendháboritás nemcsak 
a közvetlenül érdekeltekre nézve, hanem a köznyugalom 
s közbéke látópontjáról is hivatalból üldözendő kihágást 
vagy vétséget képez. Ennélfogva a vasárnapi nyilvános 
munka szintén hivatalból följelentendő, holott a szóban 
lévő miniszteri rendelet azt mondja, hogy a rendőri kö-
zegek nem tartoznak azt följelenteni, aki pedig följelen-
tené, az mint magánvádló viselje az egész hivatalos pro-
czedura felelősségét, esetleg még meg is büntettessék. Ez 
azután el fogja riasztani a közönséget a vasároapi nyu-
galom megszegése elleni föllépéstől, ami lehet ugyan 
nagy furfang, de bizonyára nem emeli a hatóságok mél-
tóságát, sem tiszteletet nem nyilvánít a szabad polgárok 
jogai iránt. 

Nem szükséges bővebben hangsúlyoznunk, hogy a 
miniszteri szabályrendeletnek törvénymagyarázatát leg-
kevésbé sem sugalta az emberszeretet, a humanitás, mivel 
máskülönben tekintettel let t volna a munkások, a leg-
terhesebb foglalkozást iizők vasárnapi nyugalmának bizto-
sítására, akik nem élvezhetik a törvény által kontemplált 
egy napi munkaszünetet, hacsak a munkaadók kegyét s 
igy a szolgálatot s keresetet elveszteni nem akarják, 
akik közt vannak valóságos rabszolgatartók. 

A fővárosi viszonyok között azon sem lesz szabad 
csodálkozni, ha ily keresztényellenes miniszteri rendeletek 
az antisemitizmus megerősödését előmozdítják. 

Es mivel indokolja a belügyminisztérium emez in-
tézkedését ? 

A fővárosi kereskedelem állítólagos érdekével. 
Nem tartozik lapunk szokott köréhez, kereskedelmi 

viszonyainkat hasábjainkon fejtegetni ; azért egyszerűen 
utalunk Angolországra és az éjszakamerikai Egyesült-
Államokra, a világnak iparűzésre s kereskedelemre leg-
előhaladottabb országaira, a hol a vasárnapi munka isme-
retlen, de ahol nincs is oly kozmopolita kaszt, mely az 
ország kormányát a keresztény érzület és vallás paran-
csainak elnyomására szorítaná. 

Gróf Teleki Géza u j belügyminiszter urnák a szó-
ban forgó rendeletben nyilvánuló első föllépését tehát 
mélyen kell fáj lalnunk. - j -

London, julius hó. Az anglikán állam-egyház s a 
katholiczizmus Angolországban. — 

Ismeretes, hogy az anglikán schizma VIII . Henrik 
erkölcstelenségéből eredt és hogy a pápa nem akarta ez 
utóbbit előmozditani. De az kevésbé ismeretes, miként 
sikerülhetett az, hogy a nevezett király a papság, a par -
lament és a nem kevésbé méltatlankodó nemzet ellenére 
ráerőszakolta zsarnoki aka ra t á t ? Ennek magyarázata föl-
található részben Anglia akkori állapotában ; az ország 
teljesen ki volt merülve a ..két rózsa1" közti hosszú harczok 
következtében és igy képtelen vala tartósan ellentállani, 
ugy a nép romlottságában, mint a főnemesség a maga 
szegénységében, az udvar növekedő önkényének ; más-
részt magyarázatát adják annak az európai viszonyok, 
amidőn Európa két leghatalmasabb uralkodója, V. Károly 
császár és I. Ferencz franczia király kölcsönös ellenséges-
kedéseik közepette sokkal inkább vadászták az angol ki-
rály segélyét, semhogy bele akartak volna avatkozni a 
bri t szigetek belügyeibe. 

Mégis mindenek fölött Henrik dölyfös s erőszakos 
természete veendő itt számba : fenyegetésekkel, vagyon-
elkobzásokkal, bebörtönzésekkel s kivégzésekkel annyira 
le tudta nyűgözni a népet, hogv az azelőtt szabadságára 
annyira féltékeny nemzet e királynak harmincznvolcz 
éves kényurasága alatt rabszolgák hadává sülyedt. Ki-
számították, hogy ezen korszak alatt legalább ötszáz egy-
házi és több mint hatszáz világi férfiú a legbefolyásosab-
bak közöl ki lettek végezve ; ezek közt volt Henrik öt, 
egymásután vett feleségének ketteje, valamint a halha-
tatlan Morus Tamás kanczellár és Fisher rochesterei püs-
pök. Henrik állampolitikai elve vala : alávetés vagy ha-
lál. Ennek alkalmazása vajmi sok jóindulatu embert birt 
arra, hogy eltagadja meggyőződését és elismerje a király 
egyházi suprematiáját , vagy legalább titkos elvi fenntar-
tás mögé bújni szemben a kierőszakolt hozzájárulással. 

Másfelől Henrik kegyenczei s hízelgői számára oly 
sok előny kínálkozott, hogy az ép annyit nyomott a 
latban, mint a félelem : ott voltak az egyház elkobzott 
vagyonán kivül a zárdák s más kath. testületek javai. 
Mindezen intézmények nagy virágzásban állottak Angol-
országban és javaik nagy kísértetbe hozták a birvágyó 
lelkeket. Azon ürügy alatt, hogy a szerzeteseket a rendi 
szabályok szigorúbb megtartására és példásabb életre kell 

I szorítani — ami elég különös az erkölcsiséget lábbal 
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tipró fejedelemtől — elrendelte az összes zárdák meg-
vizsgálását ; valóságos czélja azonban az volt, hogy a 
netán leleplezendő vagy ráfogot t tökéletlenségek örve 
alatt amazok eltörlését s javaik elkobzását keresztülvibesse. 
És csakugyan 1536-ban mintegy 380 zárda eltörültetett ; 
valamint a leggazdagabb s legnagyobb apátságok is min-
dennemű ürügy alatt bevonattak. És e saecularisatio a 
végső vandalizmussal végeztetett : a művészet s tudomány 
legbecsesebb tárgyai ép oly kevésbé kerülték ki az álta-
lános rombolást, mint a nép által tisztelt kegyhelyek. A 
létező püspöki székek részben eltöröltettek, részben régi 
birtokosaik kivégzése vagy elüzetése után u j embereknek 
adattak, mindkét esetben azonban a királyi kincstár gya-
rapítására szolgáltak. E különböző mesterkedések folytán 
a korona jövedelme több százezer font sterlinggel növe-
kedett évenkint, és Henrik mégis elég élelmes volt a 
„reformáczió" keresztülviteleért külön kártalamitást kö-
vetelni alattvalóitól. Azóta el van ismerve, hogy az egy-
házi javak elkobzása és a zárdák eltörlése az elszegénye-
dést vonta maga után a nép nagy tömege számára, holott 
egynéhányan rohamosan és roppantul meggazdagodtak. 
Ez utóbbi osztály azóta a parlament által elfogadott 
anglikán államegyháznak legerősebb támaszát képezi. 

Az angol hitújí tás épületének befejezése azonban 
másoknak volt föntartva, mert meg kell jegyeznünk, hogy 
VIII . Henrik okozta ugyan a hitszakadást, de ő nem idé-
zett elő tanelvi változást a vallásban, sőt ő annyira távol 
állott a német hitujitóktól, hogy Luther őt „szamár, ha-
zug és istenkáromló" czimzésekkel illette. A pápának, 
ki őt hitehagyottsága előtt egy irataért a német hitújí tás 
ellen „a vallás védője" czimével tisztelte meg, nem enge-
dett többé semmi befolyást s nem ismerte el tekintélyét 
Angolországban, de magát a pápának vallását nem akarta 
megingatni ; aki tagadta a király egyházi fönhatóságát, föl-
ségsértés czimén üldöztetett, aki pedig a kath. vallás 
valamely hitczikkét tagadta, az mint eretnek lett elitélve. 

A zsarnok apostata halála után, mely 1547-ben kö-
vetkezett be, a viszonyok Angliában oly fejlődést vettek, 
hogy vagy a megkezdett utón tovább kellett haladnia 
vagy visszatérni a régi állapotra. Habár ekkor Angol-
ország népességének kilencz tizede vagy tizenegy tizen-
kettede még szivvel-lélekkel ragaszkodott a római egy-
házhoz, a visszatéréshez más erélyre lett volna szükség, 
mint amilyent egy serdületlen s vézna királyi fiútól várni 
lehetett. 

VI. Eduárd, Seymour Janka fia, kit atyja végrende-
leti határozattal a t rón utódjává kijelölt, születése óta a 
hitszakadás történetével növekedett és a római egyház 
iránti ellenszenvben neveltetett. A birodalom valódi kor-
mányzója nem volt az i f jú király, hanem nagybátyja, a 
zsugori s hi tehagyott Sommerset, és ennek halála után 
az ennél is fanatikusabb Northumberland herczeg. Mind-
ketten a protestantizmusnak hódoltak, de mindenek fölött 
s kölcsönös versengéseik s ellenségeskedéseik közepette 
az egy czélt tar to t ták szem előtt, hogy a legfőbb hatal-
mat kezükbe kerítsék. 

Ily körülmények között Craumer, az opportunitás 
apostola és lelkiismeretlen ember, azon föladatot tűzte ki 
magának, h o g y külön jelleget ád az uj egyháznak, hogy 

ekkép az ingadozó lelkeket határozott irányba terelje. 
E végből 1549-ben az ország nyelvén katekizmust s szer-
tartáskönyvet szerkesztett ; 1552-ben pedig a negyvenkét 
fő czikkelyt szövegezte, melyek az u j egyház alapját 
képezik. Ekkép az anglikán egyház alakilag is rendezve 
volt. Tiz évvel később, Erzsébet királynő uralkodása alatt, 
e czikkelyeket egy protestáns zsinat átvizsgálta és a „pá-
pista szokások" kitörlésével harminczkilenczre leszállította; 
ezek még ma is az anglikán „igazhitüség" alapját ké-
pezik. 

Az anglikanizmus, amint e vallási törvénykönyvben 
jelentkezik, középúton áll a katholiczizmus s puritanizmus 
közt és mintegy megálló pontot képez Róma és Genf 
(Calvin) között. Szertartási nyelvezete s formulái, vala-
mint az imák a római misekönyvből s a breviáriumból 
vannak véve, hitágazatai pedig a középkori hitujitóktól. 
A „pápai Antikrisztus" iránti ellenségeskedései daczára, 
az anglikánizmus többet tar tot t meg a katholikus hitből, 
mint a protestáns felekezetek nagyobb része, és legna-
gyobb fontosságot tulajdonit a külső szétválásnak s a 
szertartásokban eszközölt változásoknak. Az anglikán hiszi 
a Szentháromságot és ragaszkodik a három hitvallási 
formulához : az apostolokéhoz, a nicaeaihoz és sz. Atha-
názéhoz. A Szentírást tiszteli mint Isten igéjét, de meg-
támadja a tekintélyen alapuló értelmezését, ugy szintén 
semmi helyet sem enged a hagyománynak Jézus Krisztus 
egyházának vezetésében. Megköveteli a püspöki fölszen-
telést és helyesli az egyházi hierarchiát, de ahelyett hogy 
ennek élére az egyetemes püspököt, a pápát állítaná, oda-
helyezi az ország fejedelmét, akinek ha nem is biztosit 
tévmentességi hatalomkört , mégis korlátlan tekintélyt ád 
az egyházi ügyek eldöntésében. A szentségek hétről 
kettőre vannak leszállítva : a keresztségre és az áldozásra 
mindkét szín alatt. A traussubstantiatio és a mi Urunk, 
Jézus Krisztusnak az Oltári Szentségben való valóságos 
jelenlétéről szóló tan, következésképen a szent mise is, 
nem ismertetnek el és eltöröltettek mint „istenkáromló 
ujitások." — A szentek segélyülhivása, képeiknek és az 
ereklyék tisztelete megengedhetetleneknek lettek kinyilat-
koztatva, ugy szintén a latin nyelv használata, a papi 
disz, a gyertyák és az isteniszolgálat más tárgyai s jel-
képei. A purgatoriumról, a búcsúról, a bűnöknek a pap 
által való megbocsátásáról szóló tan hasonlóan elvettetett, 
ellenben a papok nősülése elfogadtatott . 

Ilyen ezen hitszakadás s hitújí tás lényege, mely 
állami kormány által szabályoztatott, de amelyben szá-
mos alapvető tanelv határozatlan s ingatag . . . 

Most vessünk egy pillantást a katholiczizmus ter je-
désére Angolországban. 1631 ben I. Károly alatt az angol 
katholikusok számát csak 150,000-re tették. Két század 
multával, 1830 körül számuk nem emelkedett többre egy 
félmilliónál. Wiseman bibornok kormányzata alatt, vala-
mint ulódjának, Manning, a westminsteri biboros érseké 
alatt a katholikus lakosság száma Angliában és Skócziá-
ban másfél millióról két millióra szaporodott, holott 
Irlandban, melyet a kivándorlás folytonosan megtizedel, 
mintegy négy millióra rúg. Ugy számitják, hogy a ka-
tholikusok összes száma a brit birodalomban, mind az öt 
földrészben, ma megközelíti a tiz milliót. 
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Hasonló arányban növekszik s érvényesül a ka tho-
likusok becsülése s érvényesülése, akik a legfelsőbb ran-
got vívták ki maguknak a társadalomban. A féltékenyke-
dés s türelmetlenség néhány példája s kivétele daczára, 
meg vagyunk győződve, hogy Viktória királynő protes-
táns birodalmában a kath. egyház napjainkban szabadabb 
s becsültebb, hogy szabadabban mozoghat s fejlődhetik, 
mint bizonyos katholikus országokban. A kath. érdekek 
megvédésére a parliamentben, 38 kath. lord bir székkel 
s szóval a pairek házában, és 80 kath. képviselő az alsó-
házban. 

E sokat igérő számok daczára mégis vakmerőség 
volna azt hinni, hogy Angolország visszatérése a kath. 
egyház kebelébe rövid idő alatt várható. Igaz ugyan, 
hogy az erre való hajlandóságot nem lehet tagadni, a 
haladás erkölcsileg még jellegzetesebb, mint számbelileg ; 
de a szokás hatalma nagy ; nagy a birtoklás csábja is, a 
szabadalmak mindig a protestantizmus élvezetében ma-
radván. Sok jóindulatú s igazérzelmü angol szemében az 
örökölt tévelyek s előítéletek vallásos hitté alakultak át : 
ugy szólván mindnyájan azonban azon nemzeti meggyő-
ződésben élnek, hogy Angolország jövő nagysága biztos 
s hogy a protestáns elvekkel van összekötve. 

Mint katholikusok, mi nem oszthatjuk e véleményt. 
A mondottakat s összes vonatkozásaikat összevéve a 

következőkre ju tunk. 
Az angol hitújí tás egyéni oppoziczió.ból ered, amely 

a fejedelem érdekelt befolyása által ráragadt az ország 
nagyjaira, azután pedig lassan-lassan a népre. A Tudor-
család kényük s kedvük szerint és majdnem korlátlan 
hatalommal rendezték be maguknak atyjuk vallását. A 
Stuartok, egy részük gyenge s ingatag, más részük elha-
markodó s meggondolatlan lévén, kénytelenek voltak vagy 
az áramlattal úszni vagy lemondani a trónról. Amidőn a 
protestánsok vezére, orániai Vilmos ju to t t a trónra, a 
katholikus elemek kizárása s elnyomása meg lett pecsé-
telve : ettől fogva a restauratio nem volt többé várható 
felülről, és alulról kellett kezdődnie, és csak az igazság 
hatalma és hithű s önfeláldozó férfiak állhatatos kitartása 
által vált oly tekintélyes terület visszahóditása lehetővé. 

Most azonban ezt mondjuk : mennyi bajtól és sze-
rencsétlenségtől, mennyi erkölcsi s phyzikai szenvedéstől 
lett volna megkimélve a brit birodalom s lakosai, ha meg-
szakítás nélkül ki tartot tak volna az ősi hitben ! Mindaz 
amit a világ igazán nagynak s jónak tart az angol szo-
kásokban, erkölcsökben s törvényekben, habár nem is 
származik mind Anglia kath. korából, nagyon is össze-
illett s magasabb tökélyre emelkedhetett volna a katholi-
czizmussal. 

Aki tagadná az egyház hata lmát a népek polgárosítá-
sára s boldogitására, az nem ismeri a középkor történetét. 
A gazdagság semmi módon sem rendeli a szegények el-
nyomását ; vallás s szilárd meggyőződés nem egy jelent-
ményüek a türelmetlen szektával ; a vasárnap megszente-
lése — miben az angolok fölülmúlják egész Európá t — 
nem jelent színlelt s puritán jámborságot . Az egyház ott, 
hol akadály nélkül uralkodik, enyhiti a ridegséget anél-
kül, hogy feláldozná az elveket. 

A nemzeti egyház nem nyúj tha t semmi kárpótlást 

azért, amit elveszt, elhagyván az egyetemes egyházat-
Ezen egyház nagy keresztény intézmény, melyet az Üdvö-
zítő akart s rendelt, de mint állami intézmény illogikus, 
sőt önmagának ellentmondó : ennek tekintélye csak az 
ország határain belül van elismerve, azontúl semmi ; min-
denkor kisded magán egyház marad szemben az egyete-
mes egyházzal. Ellenben a katholika anyaszentegyház, 
melynek rendeltetése egyesíteni a föld kerekségét s egye-
síteni az összes népeket egy akolban, nagy kárt szenve-
dett az angol-szász s normann elem hitehagyása által, fel-
adata ez által tetemesen megnehezittetett , jótevő műkö-
dése kiszámíthatatlan időig megakasztatott bizonyos téren. 

Ismeretes a protestáns missziók meddősége a pogány 
s mohamedán népeknél a csodás nagyságú pénzeszközök 
daczára, melyeket Anglia térítés czéljából odaküld. Sokat 
lehet hallani, mily nagy számmal oszt ki bibliákat az 
angol társulat, de mily kevés az eredmény! Ellenben 
mennyit volna képes tenni Isten földjén egy katholikus 
Angolország az ő hatalmas befolyásával majdnem két 
száz millió lélekre, a mi hittéritőink a halál megvetéseig 
hős buzgalmával s a pápa fenkölt felügyelete s egysége-
sítése alatt ? 

I t t határ nélkül való kilátás nyilik, melyet a t. 
olvasó képzelme tölthet ki. 

Azzal végezem jelentésemet, hogy a nálunk katholi-
kusoknál Anlgliában mondatni szokott létániából, melyet 
időnkint a pap s hivők imádkoznak, a következő pontot 
idézem : 

„Hogy siettetni méltóztassál szerencsétlen országunk 
megtérését és egyesülését egyházaddal a régi hitben, Té-
ged kérünk, hallgass meg minket." 

IRODALOM. 
Vallások törtenete és összehasonlító vallástörténelem. 

Divatba jött , főkép néhány év óta, századunknak 
jellemzésére bizonyos jelzőket használni, megkülözbözte-
tésül a mult századoktól. 

Divatos manap a középkort sötétnek nevezni, amit 
kivált olyanok alkalmaznak előszeretettel, akiknek fogal-
muk sincs e korszakról. Ugy szintén mindennapi dolog a 
XVIII . százévet a bölcselők, valójában a philosophálók 
századának mondani, holott ez csak visszfordulata volt a 
megelőző egészséges, bár transcendentalis philosophiának. 
\ jelen századot pedig a fölvilágosodás, a tudomány 
századának szokás minősíteni, ami alatt értik a szerzett 
u j ismeretek vagy kísérleti tanulmányok alapján megálla-
pított s ellenőrizett elveket s adatokat, mert azok, kik a 
jelenkorban a tudós nevét maguknak kitiintetőleg igény-
lik, nem ismernek s nem is akarnak ismerni más tudo-
mányt az experimentation kivül. Szerintük az egymaga s 
egyedül képes bizonyosságot nyújtani, a többi mind csak 
föltevés és az álmok s képzelgés országába való. 

E tény magában véve is megérdemelné a külön 
tanulmányt és vajmi könnyen be lehetne bizonyítani, hogy 
nem minden igazság tapasztalati tény és hogy minden 
tudománynak az alapja kisiklik a tapasztalati kísérletek 
alól, kivonja magát a tettleges bizonyítás alól. 

Ezút ta l a modern tudományoknak csak egyik tul 
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igényéről kívánunk szólani amaz alkalomból, hogy a saj-
tóban, a tanszékről s magánéletben divatossá vált mindazt 
száműzni, amit egyszerű emberi észszel nem lehet mérle-
gelni. A természetfölötti rendszeresen tagadtatik, mellőz-
tetik. Ezen tagadás ma föltétlen tudományos dogma 
számba vétetik, oly axiómának tartatik, melyet bizonyí-
tani sem kell és amelyet ha valaki nem hajlandó megen-
gedni s elismerni, menten tudatlannak bélyegeztetik. 
Mihelyt bizonyos emberek oly ténynyel vagy hitelvvel 
találkoznak, mely a puszta természet rendjét túlhaladja, 
egy pillanatig sem tétováznak kijelenteni, hogy e tény, e 
magyarázat a bírálaton kívül esik, és ennélfogva nem is 
kell vele foglalkozni. 

„A természetfölötti — mondja Franck a bizonyos-
ságról irt könyvében — a képzelődés terméke ; ennek 
tere azon mértékben összébb szorul s szűkül, a mint az 
észé terjed s növekszik . . . Volt idő, midőn természet-
fölötti physica létezett, amikor a külvilág jelenségeit az 
anyag sajátságain s törvényein kivül eső okokból magya-
rázták." „Akkor a természetfölötti astronomia is járta, 
melyet astrologia néven nem csekélyebb rettegéssel, mint 
kíváncsisággal űztek ; — az időben a természetfölötti 
politika sem volt ismeretlen, amely a hatalmat Istentől 
vett megbízatásnak mondta ; — természetfölötti jog is 
létezett akkoriban, amelynek alapjául nem az igazság, 
hanem a hit vétetett, és amely képzelt vétségeket s bűn-
tetteket büntetett , mint a boszorkányraesterséget, a má-
giát, és pedig büntet te ezt valóságos s tényleges szigor-
ra l ; — volt az időben természetfeletti orvostudomány is, 
amelynek gyógyszerei az exorcismus, az amulettek, az 
invocatiók voltak. Miért tűnt el mindez ? Mivel azon 
mértékben, amint az ember jobban tanulta ismerni a ter-
mészetet, hogy tisztábban kezdett látni a természet műkö-
désében és saját magában, a vakhitnek engednie kellett a 
nyilvánvaló bizonyosság elől, a képzelődésnek meg kellett 
hátrálnia a valóság elől." 

Renan, a naturalizmus nagymogulja, aki a termé-
szetet mindenütt parancsolóvá tenni szeretné, még a sza-
bad egyesülésben is, mint „L'abbesse de Jouar re" czimü 
képzeleti históriájában kimutatni igyekezett, nem késett 
harezot s háborút üzenni minden természetfölötti nyilvá-
nulás ellen. 

„Minél inkább behatolunk — ir ja — az emberi szel-
lem kezdetleges fejlődésébe, annál jobban megért jük, 
hogy minden téren a csoda megmagyarázhatat lan ; hogy 
a kezdetleges emberiség jelenségeinek előidézésére nem 
volt szükség az Istenre, aki minden dolog fejlődésébe 
belevegyül t ; és hogy e jelenségek a változhatatlan tör-
vények rendes fejleményei, mint az ész és a tökélyesbü-
lés . . . Amióta lények vannak, mindaz, ami a jelenségek 
világában történt, a lét törvényeinek rendes kifejlődése, 
ama törvényeké, melyek egyetlen egy kormányzási rendet 
képeznek, és pedig a physikai vagy az erkölcsi természe-
tet. Aki a tények világában valamit állít, ami a termé-
szet törvényein felül vagy kivül esik, ellentmondásba 
keveredik annak példájára, aki a lényegállag rendjében 
isteníölöttit állítana." 

Ha lapozni akarnánk a nagy számban s évenkint 
megjelenő művekben, melyek tudományról vagy bölcselet-

ről tárgyalnak, hasonló nyilatkozatokkal találkoznánk ezer 
számra ismételteket, de épp oly kevés bizonyítékokkal 
állítottakat, hogy elég a két idézetre utalnunk az egész 
irány bemutatására. Azért könnyen felelhetnénk az iskola 
ama régi mondásával: quod gratis asseritur, gratis nega-
tur. A tetszés szerinti s puszta állítás csak puszta taga-
dást érdemel. 

Minthogy azonban ily állítások hizelgenek az emberi 
büszkeségnek és tudományos mezben jelennek meg, a 
katholikusok vagy a hivő keresztények nem hallgathatnak 
ily igényekkel szemben, annál kevésbé, mivel maga a 
vallás forog kérdésben, pedig minden hivő ember köteles-
sége védelmezni megtámadott hitelveit. 

Szerencsére soha sem volt hiány a derék védőkben ; 
ma sem vagyunk ilyenek hiányában, akik a védelemben 
épp ellenfeleink fegyvereivel győzik le a vakmerő állítá-
sokat. Ez utóbbiak a tudomány nevében tagadják a ter-
mészetfölötti dolgok létezését s létezhetését, a tudomány 
nevében s eszközeivel kell tehát kimutatni e dolgok léte-

; zését s szükségét. Amint igy u j támadás intéztetik a 
természetfölötti ellen, azonképen lát juk az uj védelmet 
sorompóba lépni azok ellenében. 

Ez áll a vallások történetére nézve, amely néhány 
év óta bizonyos elterjedést s fejlődést, valamint elsőrendű 
fontosságot nyert. U j rendszer s módszer lépett életbe a 
keresztény vallás megtámadására s elveinek kiforgatására : 
az minden hitágazatot az úgynevezett összehasonlító val-
lástörténelem segélyével ugy mutatni be mint amely vagy 
részben vagy egészben, alapjában vagy fejlődésében már 
a kereszténység előtt mint pogány babona létezett ; min-
den keresztény szokást és ünnepséget mint korábbi, sok-
szor méltatlan bálványozásnak feltüntetni. Igy például a 
szent húsvétot, a föltámadást a legtöbb budapesti lap 
tavasz-ünnepnek, Pan ünnepségének állította. A külföldi 
egyetemek tanszékein pedig az összehasonlító vallástör-
ténelem minden keresztény hitelvet az ó-kor gyermeteg 
vagy babonás szokások s hiedelmek ködéből magyaráz. 

Ez u j vallásellenes iránynyal szemben hitbátor 
védője támadt a kereszténységnek a „La Revue des Reli-
gions" (Vallások szemléje) czimü franczia folyóiratban, 
mely czéljául tűzte ki az emiitett u j irányzat ellen küz-
deni s mint ilyen valóságos hézagot pótol, nagy szolgá-
latokat lévén hivatva tenni a kereszténység ügyének. 

Mert valóban hihetetlen elterjedést nyert ez irány-
zat, mint a nevezett szemle I. füzetéből, mely az imént 
látott napvilágot, alkalmasnak véljük megismertetni. 

E szerint Hollandiában 1887-ben az összehasonlító 
vallástörténelem számára négy u j tanszék szerveztetett. 
Anglia már 1878-ban alapítá az úgynevezett Hilbert-
Lectures-t vagyis értekezéseket a vallási tudományokról. 
Francziaországban 1879-ben Paul Ber t és Jules Ferry a 
parlamentben kieszközölték a fölhatalmazást egy vallás-
történelmi szék állítására (Chaise des Religions) a Collège 
de France nevü első intézetben ; ugyanott 1886-ban a 
L'Ecole des Hautes Etudes (magasabb tanulmányok isko-
lája) fenállott négy osztályát a vallási tudományok osztá-
lyával gyarapítá. 

„1884-ben Belgium utánozta Francziaországot, Brüsz-
szelben tanszéket emelvén a vallások tudományának. 
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1886-ban az olasz kormány magában Rómában szervezett 
vallástörténelmi tanszéket. Hasonló tör tént 1887-ben Ma-
gyarországon és Görögországban. 

„Végül 1888-ban Párisban befejezést nyert a Musée 
Guimet, mely muzeum a vallástörténelemre vonatkozó 
tárgyak gyűjteményét bir ja és valószinüleg uj lendületet 
fog adni az u j tudománynak. 

„Nem kell azonban kétségben lenTîî^tz iránt, hogy 
a szellemi áramlat, mely ez u j vallástörténelmi tanszéke-
det létesítette, ugyanaz, amely sok európai országban 
eltörölte a theologiai íacultásokat a tudományegyeteme-
ken és megszüntette a vallásoktatást az elemi iskolákban. 
Ezentúl a vallás »tudományosan" fog előadatni hitvallás 
és hitczikkelyek nélkül. Már ki is dolgozták a tanterve-
ket ez irányban az elemi, közép s felső oktatás számára. 

„A protestantizmus s rationalismus lelkesedéssel fo-
gadta a vallástudományoknak adott e lendületet. Majd 
mindenütt a református hitfelekezet papjai állanak e 
mozgalom élén ; amint a protestáns seminariumokban 
nagyban fölkarolták e tudományt. 

„A katholikus papság kezdettől fogva ismerte köte-
lességét és amint a hit tudomány mindig kiváló figyelem-
mel volt a kor tévelyei s szükségletei iránt, ugy most 
sem fog hátra maradni. O is speczialitást fog csinálni e 
tudományból, amely különben teljesen belevág az ő kere-
tébe. Egyébiránt e téren is, mint mindegyiken az ő győ-
zelme biztos és könnyű. 

„Mindennek daczára nem kell csalódásban ringatózni : 
e téren foly most a harcz az egyház ellen. Ha meg aka-
runk erről győződni, csak meg kell hallgatni az oktatást, 
mely az egyetemek vallástörténelmi tanszékeiről adatik. 

„Hollandiában, Tiele, a vallástörténelem legavatot-
tabb tanára azt o k t a t j a , hogy a judaismus részben 
csak kölcsön vett tana Zoroaszternek. 0 a vallásra a 
napjainkban annyira becsült fejlődési (evolutionails) rend-
szert alkalmazza azon nyilt ellentmondás daczára, mely-
lyel a tényekkel szemben kivált e téren találkozik. 

„Hogy megítélhessük a londoni Hilbert-Lectures 
tanait, elégséges ismerni az ott értekezők s felolvasók 
neveit. Mindenki tudja, hogy Renan, Kueuen, Pfleiderer 
stb. nem tartanak igényt az orthodoxiára. 

„A Collége de Francéban uralkodó szellem megíté-
léséhez elégséges tudnunk azt, hogy az ottani vallástör-
ténelmi tanszék szervezői Paul Bert és Jules Ferry ; 
Réville pedig, ki e széket birja, a legtisztább rationaliz-
mus híve. 

„Ami pedig illeti a L'Ecole des Hautes-Etudes 
vallástudományi szakosztályát, egyszerűen fölemlítjük, 
hogy Havet tárgyal ja ott a kereszténység eredetét. 

„Brüsszelben Goblet d'Alviella elég bátorsággal birt 
azt hirdetni, hogy Brahma vallása felülmúlja a keresztény-
séget ; szerinte a jövő vallása a mult idők összes vallásai-
nak összfoglalatából fog alakulni. 

„Labanca, a vallástörténelmi tanszék birtokosa Ró-
mában, tagadja Jézus Krisztus istenségét és visszhangozza 
a franczia rationalismust. 

„Ugyanezen elvek uralkodnak a szentpétervári és 
athéni egyetemek hasonló tanszékein. 

A baj tehát általános és a veszély nagy ; ennek el-
hárí tása égető szükség s kötelesség. 

A „Revue des Religions" feladatává tette küzdeni e 
baj ellen. Ajánljuk azt a magyar kath. papság figyel-
mébe. Eddig figyelemre méltó czikkeket hozott De Broglie 
abbétői, Van den Ghein atyától s másoktól, azonkívül 
ismerteti a mozgalmat és az ide vonatkozó műveket. 

Előfizetési feltételek : papok számára Francziaorszá-
gon kivül évenkint 6 franc Szerkesztője a párisi S t . 
Thomas d'Aquin plébánia lelkésze. A folyóirat szerkesz-
tőségi hivatala Paris, rue du Bac 37. 

Cs—k F—ez. 

VEGYESEK. 
*** Esztergom képe , messziről tekintve, Simor 

János bibornok herczegprimás műértő és bőkezű főpász-
tori kormányzása alatt egész más alakot öltött, aesthetikai 
tekintetben határozottan emelkedett. A templomok Ízlés-
telen, régi tetőzetét stylszerü, karcsú tetők váltották fel 
városszerte. Például maga a szentgyörgymezei u j torony 
valóságos — alakba öntött sursum corda? 23 éve, hogy 
Esztergomban káplán voltam ; ismerem az akkori lá tké-
pet, de mondhatom, hogy a mi a nagy Maecenas 22 évi 
apostolkodása alatt Esztergomban épült és gyarapodott, 
az tömeg és csín tekintetében egyaránt meglepő, már 
csak a külső alakot is tekintve. Há t az alkotások tartalma 
és becse, pl. a primási képtáré, a palotai könyvtáré, a 
sz. István-féle mükápolnáé, a most már bensőleg teljesem 
kidiszesített nagyszerű bazilikáé ? Ez határos a hihetet-
lennel, tekintve a rövid időt, csupán egy főpap kormány-
zását. Csodálom, hogy paptársaim Magyarországból sűrűb-
ben nem látogat ják ezt a sok műkincscsel gazdagodott ős 
várost, a magyar Sión ormát, a hol keresztény czivilizá-
cziónk bölcsője r ingott ! 

— 0 eminencsiája az ország bib. hgprimása leg-
közelebb visszaadja a látogatást Veszprém püspökének 
sümegi kastélyában. 

— Kitüntetés. A jászberényi kath. legényegylet lovag 
Tóth István urat , mint a magyarországi legényegyletek 
egyik megalkotóját, s legidősebb tagját , a magyar ipar 
egyik jeles képviselőjét, egri érseki lyceumi nyomdászt, 
tiszteletbeli tagjává választotta, és a szép kiállítású dísz-
oklevelet neki e napokban megküldötte. 

— Galimberti bécsi nuntiusnak f. hó 14-én hosszabb 
értekezése volt gr. Kálnoky külügyminiszterrel. A bécsi 
„Vaterland" evvel kapcsolatosan szemben azokkal a hí-
rekkel, melyek a nevezett nuntiusnak pécsi semitabarát-
nak elkeresztelt beszéde miatt bekövetkezendő visszahiva-
tásáról szólnak, biztosit az ellenkezőről. Galimberti nuntius 
közönséges salon udvariassággal szólott, a mint ezt egy 
diplomata el nem kerülheti s ez az ügy semmiféle tuda-
kozódásokra vagy tárgyalásokra alkalmul nem szolgált. 

' A lap szerkesztője, néhány napra elutazván, távolléte 
a lat t a szerkesztést a jövő számtól kezdve, dr. Ott Ádám és 
Osippélc Ferencz munkatárs urak végzik. A szerkesztő. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Küzdelem nélkül nincs győzelem. — A szenvedélyek s a társadalom. — Egyházi Tudósí-
tások : — B u d a p e s t : Az 1888/9-diki tanévről szóló iskolai értesítők. A f r i k a : A rabszolga-kérdéshez.— Kath. Actio: Kimutatás 
a magyarországi lat. és gör. szert. róm. kath. taní tók segélyalapja- és árvaház-vagyonáról. — Irodalom: Szent Alajos, a tanuló if júság 

védszentje. — A Magyar Sión Orei. — Vegyesek. 

Küzdelem nélkül nincs győzelem. 
Francziaország, a kath. egyház legidősb leá-

nya, világtörténelmi szereplésében mindenkor 
nagy befolyással volt az emberiség szellemi fej-
lődésére, mióta a kereszténység fölvételében s 
keresztény állam alapításában átvette a vezér-
szerepet Európában. Amint a jóban mintaképül 
szolgált s szolgálhat ma is az egész föld kerek-
ségén, ugy viszont a rosszban is a végletekig 
jutot t , mert igaz marad mindig : corruptio optimi 
pessima. 

A hol vakitó a fény, annál sötétebb az ár-
nyék, vagy megfordítva, ahol mély a homály, 
ott a belőle kitörő világosság annál ragyogóbb. 

Sehol kerek e világon nincs oly jogosult-
sága ama franczia közmondásnak, mint épp az 
országban, hogy az szélsőségek találkoznak, les 
extremes se touchent. 

A legvadabb üldözés mellett a legeszményibb 
hitbátorság, legnemesebb áldozatkészség, a leg-
végső odaadás tapasztalható. 

A napoleoni perfidia alapján szervezett sza-
badkőműves köztársasági üldözésről, a legfurfan-
gosabban kieszelt s tervszerűen a legnagyobb 
következetességgel foganatosítot t valláselnyomás-
ról lapjaink bőven értesiték a magyar közönséget: 
a vallásos eskü eltörlése, a feszületek, szentképek 
s kegyeletes szobrok eltávolítása az iskolából ; 
majd az összes tanintézeteknek, kórházaknak 
laiczizálása, amennyiben az állami szektarius 
kormány hatalmában ál lo t t ; a szerzetesek ki-
űzése; a papság járandóságainak folytonos leszál-
lítása; a hitélet megbénítása; az egyház szabad 
mozgásának s fejlődésének folytonos gátlása, a 

pásztori szólásszabadság elnyomása; a papság s 
szerzetes-rendek üdvös s áldásos tevékenységének 
megszorítása, részben teljes eltiltása; hivatalból 
történő folytonos zaklatása; vallásos vagy jóté-
konysági intézeteknek rendkívüli megadóztatása 
és törvényen kivül való helyeztetése; és sok 
más vallásüldöző intézkedés, mely a hírlapot 
olvasó közönség előtt eléggé ismeretes, tanúsko-
dik a modern, de azért nem kevésbé pogány, 
újkori Diocletianok, Nérók gyűlöletéről és erősza-
koskodásáról, melylyel a voltaire-i iskola isten-
káromló jelszavát megvalósítani igyekeztek. 

Mily hősi küzdelmet fejtettek ki a katholi-
kusok Francziaországban ez elnyomatás ellené-
ben, az már kevésbé ismeretes a magyar közön-
ség előtt ama részleteiben, mint az apránként, 
a mindennapi védelmi harcz csatározásai közben 
óráról-órára foly. 

Engedjék meg t. olvasóink, hogy ama régi 
őszinteséggel, mely e sorok iróját majdnem két 
tizév óta a kath. olvasóközönséghez köt, röviden 
elmondhassam e lapok hasábjain, melyeken több 
év óta teljesített szerény működésemet kegyesen 
fogadták, amit hosszabb franeziaországi tartóz-
kodásom alat t a fönjelzett tekintetben észleltem. 

I. 
A német katholikusok az úgynevezett kul-

turharcz alat t az egész keresztény világ csodá-
latát vívták ki ; hitbátorságuk azonban inkább a 
politikai téren mutatkozott erősnek s sikeresnek; 
politikai szervezkedés dolgában őket illeti meg 
az elsőség s dicsőség, amint a katholikus nagy-
gyűlések évenkinti rendezésével szintén példány-
képül szolgálnak minden kath. nemzetnek. Bő-

7 



50 RELIGIO. 

ven volt alkalmam tanulmányozni a porosz 
katholikus „acies bene ordinata "-t, csodálattal 
ügyeltem meg a leonidási csapat hős harczait a 
szellemi Termopylaenél, mely visszavonulásra 
kényszeritó az újkori világhóditó Xerxeszszel az 
egész német mozgósított protestantizmust és 
szabadgondolkozásnak nevezett vallástalanságot. 

A franczia katholikusok nem birnak ily 
pártszervezettel, sőt politikai tekintetben a leg-
különbözőbb elvi álláspontot foglalják el : vannak 
köztük királypártiak, kik maguk is háromfelé 
oszlanak és pedig spanyol fehérekre (blancs 
d'Espagne), kik Don Carlost t a r t ják Chambord 
gróf legitim utódjának, továbbá ó-legitimistákra 
s orléanistákra, kik a párisi grófot vallják a 
franczia királyi t rón törvényszerű örökösének, 
és vannak royalisták a papság közt is, akik 
Naumdorffékat ismerik el jogos trónutódokul; 
azonkívül vannak bonapartisták, boulangeristák, 
és köztársaságiak is; ez utóbbiak hovatovább 
szaporodnak főkép a trónkövetelők tétlensége 
folytán, mely mindinkább utat tör ama véleke-
désnek, hogy ha a „király" nem törődik a nép-
pel, kell-e a népnek mindenről lemondani éret te? 

Annál nagyobb tevékenységet fejtenek ki 
azonban egyházi, valláserkölcsi és társadalmi té-
ren és e tekintetben egyöntetűbb, szilárdabb s 
biztosabb szervezettséggel birnak, mint a porosz 
katholikusok akiknél nem egy alkalommal meg-
esett, hogy a* súlypont a porosz parlamentben 
lévő czentrumpártra átsiklott. 

A franczia püspöki kar egy perezre sem 
jöhet oly helyzetbe, hogy a vezetés akár másod-
rendű kérdésekben kisiklanék kezéből s az egy-
ház ügyével kapcsolatos politikai kérdésekben a 
katholikusok részéről ellentállásra találna mint 
tör tént például Németországban a katonai septen-
natus alkalmából, midőn a római Curia szavá-
nak kellett a megbomlott összhangot vissza-
állítani. 

A főpásztorok Francziaországban a legna-
gyobb nehézségekkel küzdenek ugy hivatalos, mint 
magán tevékenységük körén belül szemben az 
ellenséges indulatu uralkodó párt tal és burean-
cratiával, valamint a szabadkőmives szekta és 
szabadgondolkozásu vallástalanság nyilt és titkos, 
álnok áskálódásaival. Es mégis alig fordult elő 
egy-két eset, hogy valamely püspök a legfőbb 
állami törvényszék elé let t volna idézhető a 
kormány által panaszolt pásztorlevelek miatt, 

mivel eszélyük s páratlan tapintatuk ellensú-
lyozza a leggyanakvóbb ellenségnek cselvetéseit 
is ; amellett tekintélyük fentartásában s befo-
lyásuk biztosításában oly körültekintést s óva-
tosságot fejtenek ki, hogy barát s ellenfél tisz-
telettel kénytelen meghajolni előttük. 

A legnehezebb körülmények közt működve 
a katholikus hitélet, buzgóság, jótékonyság, ok-
tatás, felebaráti szeretet müveinek s mozgalmai-
nak összes szálai kezükben pontosulnak össze; 
tőlük vagy legalább általuk indul ki minden 
kezdeményezés, vezetésük alatt foly minden actio, 
egy szóval a püspöki kar mai providencziális 
működése bénította meg az egyházüldöző kor-
mányok s törvények minden fondorlatát s táma-
dását, annyira, hogy ma mái- az egykori ellen-
ségek hátrálót fújnak a vallás elleni harcz terén. 

A püspöki karnak ebben igaz s odaadó tá-
masza a lelkészkedő papság, a szerzetes-rendek; 
ezeknek tevékenysége mindenütt kiegészíti s biz-
tosít ja a püspöki karé t ; viszont a főpásztorok 
is atyai gondossággal óvják papjaikat és ha kell. 
uemcsak a kormány által járandóságaikban meg-
rövidített papjaik kártalanítását ismerik felada-
tuknak, hanem saját személyüket is kiteszik a 
veszélynek, hogy őket megmentsék vagy vala-
mely egyházi intézményt megóvjanak. 

Igy az angers-i püspök felöltve képviselői 
övét a székvárosában lévő szerzetesek rendhá-
zainak kapujába állva s képviselői sérthetetlen-
ségére hivatkozva gátolta meg a rendházaknak 
bezáratását és a szerzetesek kiutasí tását ; számos 
főpásztor a székházaikból kiűzött jezsuitákat saját 
papsága soraiba és saját rezidencziájába vette 
föl, daczára annak, hogy ezek száműzetésre vol-
tak ítélve a kormány által. 

(Vége köv.) 

A szenvedélyek s a társadalom. 
Aquinói sz. Tamás nyomán. 

(Folytatás.) 

A fajtalanságnál, mint a legaljasabb, legállatiasabb 
szenvedélynél nem akarok hosszasan időzni. Kivetkőzteti 
a lényt emberi méltóságából s oly állathoz teszi hason-
lóvá, melynek bűzös utálatosságától elfordul a tiszta 
szem, felháborodik a jobb érzés. Ezt a mai kor nem 
lát ja, vagy ha látja is e gyalázatos undokságokat, vállat 
von felettük. Nagy jele ez az erkölcsi sülyedésnek! Ámde 
joggal kérdezhetjük, hol rejlik e terjedő betegség alap-
oka ? Vannak-e eszközeink, amelyekkel a testi és lelki 
elfajulást akadályozó isteni törvényeknek érvényt szerez-
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hetünk ? E kérdéssel szemben sóhajtva nézünk az állam-
nak törvényhozási eljárására. Mert hiába az erkölcsi tör-
vények foganatosításának hangoztatása, sürgetése, ha a 
polgári törvényhozás a bajokkal szemben negativ vagy 
közönyös állást foglal el. Sajnos, ez utóbbi álláspontot 
lá t juk hazánkban is, aminek bővebb illusztrálása, azt hi-
szem, fölösleges. De ha ilyen a törvényhozás, kérdjük, 
lehet-e igazságos, jogos és méltányos itélethozásáról szó ? 
Nem ő maga nyuj t -e tért az erkölcsi romlottság ter jedé-
sének ? 

Hogy a faj ta lanság ocsmány szenvedélye mindinkább 
nagyobb kört hódit magának az emberi társadalomban, 
ennek egy másik főoka is van, amely az előbb emiitett-
nek méltán dicsekedhetik anyjául . E főbiba, melynek 
nagyságát liberálisaink belátni nem akarják : a gyermekek, 
az i f júság nevelésének ferdesége, téves iránya. Komoly 
neveléstanáraink, kiknek száma vajmi csekély, fel jajdul-
nak a romboláson, melyet a faj talanság szenvedélye csak 
a kórházakban is fölmutat . E kórházakra s az i f júságra 
vonatkozólag jellemzőleg mondja Lubrich, kitűnő tudo-
mányu szerény neveléstanárunk: „Ha növendékeink olya-
nok volnának, mint voltak őseik, kik 30 éves korukban 
sem tudtak annyit a fajtalanságról, mint jelenleg a 12—14 
éves gyerkőczék ; ha a kéjhölgyek büntanyái nem volná-
nak minden utczában láthatók, mi több az iskolákkal szem-
közt ; ha a szülői ház, valamint általában a keresztény 
erényességnek, ugy különösen a tiszta életnek boldog lak-
helye ; ha a polgári rendőrség mindent szigorúan fogna, 
mi az ártatlanságot megmételyezi ; ha növendékünk nem 
látna annyi pipaszárlábú, kiélt, életunt vén if jakat : akkor 
mi volnánk elsők, kik a kórházaktól lehetőleg távol tar -
tanok növendékeinket ; de amint jelenleg áll az erkölcsi 
állapot, nemcsak, megengedhetőnek, hanem szükségesnek 
is ta r t juk őket a testi bün fiaihoz vezetni ; hadd lássák 
hová visz a testiség." ') 

E néhány sorban a kath. tudós a faj talanság okai-
nak egész tárházát nyitotta fel, s állítja azok szeme elé, 
akik hivatva vannak gyermekeket, i f júságot nevelni nem-
csak közvetlenül, hanem távolabbról is. Es mit szóljunk 
az erkölcsi biró Ítéletéről ? Emlékezzenek csak Sodorna és 
Gomorrha sorsára azok, akik ez ocsmány szenvedély 
előmozdítói vagy akadályozóiként magukra zúdítják az 
igazságos Biró ha rag já t : s fogalmuk lesz e szenvedély 
nagy bünsulyáról. 

A faj talanságnál nem kevésbé uralkodó szenvedélye 
korunknak a párbaj , mely oly borzasztó mérvben dühöng 
napjainkban, hogy egyesek, család s közvélemény kétség-
beesetten néznek a halálig sebzett társadalom jövőjébe. 
Aggastyánok, kiknek ősz hajfür t je in a közeledő halál 
szele ringadoz, az élet legszebb éveiben viruló férfiak 
s végül serdülő i f jak egyaránt tömjéneznek e szenvedély-
bálványnak. Nincs nap, melyen a lapok ne hoznák, hogy 
itt egy anyagilag és lelkileg tönkretet t anya zokog elár-
vult gyermekeivel az élettől megfosztott fér j és atya véres 
teteme fe le t t ; hogy ott egy egész nép, egy egész ország 
siratja párbajban megölt jótevőjét, ragyogó ékü állam-
férfiát. Rombol e szenvedély a család boldogságában, a 

') Neveléstudomány. II. 459. 1. 

társadalomnak ugy is megnyirbált javaiban, s kíméletlenül 
t iporja a nehezen szerzett legszebb virágokat az erkölcs 
mezején. S mindez kívánsága, jogtalan követelménye a 
mai korszellemnek, mely a modern becsületen ej tet t 
szennyet vérrel akar ja letörülni. Modern becsületnek ne-
vezzük, mert korunk gondolkozásmódja meglepő felületes-
séggel s daczos elfogultsággal alkotja meg magának a 
becsület fogalmát. „Divatba jö t t a külsőségekben való 
megnyugvás, a közöny a dolgok lényege iránt, és az igy 
megalkotott fogalomzavarban elmosódott a szavak eredeti 
érteménye is. A becsületről támadt ferde nézetek társa-
dalmunk minden rétegében meghonosodván, elhomályositák 
az erkölcsiség eszméjét, a balgaságot az okosságnak, a 
felvert képzelmet a felvilágosodottságnak, a felizgatott 
szenvedélyeket az erénynek mezébe öltöztették és igy tár-
sadalmi bajainkat szaporították. A közelmúlt történelem 
alig utalhatna erényre, melynek nevében több visszaélést, 
bünt és botrányt követtek volna el, mint a becsület 
nevében." ') 

A külső becsület tehát az inditó ok, amely a ra j ta 
ejtett szennyet a párba j által kívánja lémosni, s nem a 
valódi belső becsület, mely az egyednek erkölcsi értéké-
ből áll. Pedig h iába! Ama nagyhangú frázis : a párbaj a 
becsület próbaköve, a párba j által valójában sohasem 
talál érvényre, mert a párba j az ész és erkölcs Ítélőszéke 
előtt meg nem állhat. — Az ész a párbaj t nem helyesel-
heti, sőt határozottan vissza kell utasítania, akár jogos, 
akár jogtalan volt a másik fél becsületén ejtet t sértés, 
mert az itélő ész a párba j t sohasem fogadhatja el oly 
érv gyanánt, amely a becsületességet vérrel tudná bebi-
zonyítani. Az igazság megerősítésére igazi érvekkel, és 
nem nyers anyagi erővel kell rendelkeznünk. A párba j 
észellenes, mert a kiomlott vér az igazságnak sohasem 
teszen eleget, akár az ártatlan, akár a sértő fél essék 
áldozatul. Vagy igazságszolgáltatás-e az, ha a hitvány 
rágalmazó ártat lan ellenfelét a halálba küldi ; ha az aljas 
kéjencz barát ja házának megbecstelenítése s családi bol-
dogságának feldulása után a kétségbeesett fér j szivébe 
márt ja tőrét ? Igazságszolgáltatás legyen-e az egy józan 
elme előtt, amikor a gyakorlot t szemnek, az erős izom-
nak előnye van az erkölcsi jogi kérdésekben, s a becs-
telen diadalt arathat a becsületes fe le t t? 

A becsület ügye akkor sincs tisztázva, ha a sértő 
fél esik el, mert az elesett s meghal t rágalmazó a másik 
félnek ártat lanságát már nem igazolhatja mások előtt. De 
ezenkívül is váljon megtalál ja-e lelkiismeretének nyugal-
mát az életben maradt fél, s nem fogja-e álmait zavarni 
az a gondolat, hogy ellenét megölte, ki neki meg is 
bocsáthatott volna ? 2 ) 

Legkevésbé állítja vissza eredeti fényébe a becsüle-
tet a párba j akkor, ha mindkét fél egyenlő győzelemmel 
hagyja el a küzdés színhelyét, vagy egyenlő sebektől 
borítva lép át a halál birodalmába. Azt mondjuk, hogy 
legkevésbé állítja vissza, t. i. azok előtt, akik a párba j 
kimeneteléből Ítélik meg a sértő vagy sértett fél becsü-
letét, mert a józan észtől bármilyen eredményű párba j 
által sem követelheti a becsület az ő rehabilitáczióját. 

') Séda, párbaj, 115. 1. 
2) Séda, i. m. 142. 1. 
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De a párbaj t nemcsak az ész, hanem az erkölcs 
szava is elitéli, mert sérti ugy a természeti, mint a téte-
les törvényt. — Ellene van a természeti törvénynek, mely 
megparancsolja, hogy életünket jogos ok nélkül veszély-
nek ki ne tegyük, embertársunk boldogságát ne zavarjuk, 
ezt inkább előmozdítsuk, jogtalanságot irányában el ne 
kövessünk, s végül hogy saját ügyeinkben ne bíráskod-
junk, hanem sérelmeinket törvényes hatalom által orvo-
soltassuk. A párbajozó vétkezik tehát az embernek nemes 
értelemben vett önszeretete ellen, felebarátjának egyéni, 
családi boldogsága és élete ellen, végül az állam hatás-
körébe avatkozik, mert bitorolja annak a jogtalanságokat 
megtorló jogait , megveti s lábbal tapossa törvényeit. —-
A tételes törvény is -— az isteni épugy, mint az állami, 
t i l t ja a pá rba j t . ,.Ne ö l j ! " Igy szól az Isten ötödik pa-
rancsolata. A párbaj pedig, bármiként értelmezzük azt, 
mindig emberölés, vagy előre megfontolt emberölési szán-
dék marad. Szépen mondja Stol lberg: „Az Isten m o n d j a : 
ne ölj ! A szeretet törvénye a kereszténynek til t ja a boszu-
állást. A világ pedig boszut parancsol a hamis becsület 
elvesztésénél, melyet jóval magasabbra helyez egy jó 
lelkiismeret tudatánál s az Istennek való tetszésnél. Ama 
becsület elvesztésénél parancsolja, hogy a sértett és a 
sértő fél az örökkévalóság félemletes örvényének szélére 
álljanak, hogy egymást letaszítsák. Mely lázadás Isten 
ellen lehet vakmerőbb, mely dacz az ő szentséges tör-
vénye ellen őrültebb és i s tente lenebb?" 1 ) A párba j t a 
tételes állami törvény is tiltja, mert nincs rendezett jog-
állam, mely azt súlyos vétségnek nem tekintené. Az egy-
ház a pá rba j t kezdettől fogva mindig szigorúan tiltotta, 
bármily alakban folyt legyen is az le. A párbajozok 
— úgyszintén azok is, akik abban bármi módon szere-
pelnek vagy közreműködnek — ki vannak közösítve az 
egyház kebeléből s egyházi eltemettetésben nem része-
sülnek. A tridentinumi zsinat határozata szerint az egy-
házi eltemettetést még akkor is meg kell vonni a pár-
bajozóktól, ha haláluk előtt a bűnbánat jeleit mutat ták, 
vagy ha a küzdés színhelyén kivül szentségekkel ellátva 
haltak volna is meg. 

Megítélhetjük ezekből, mily nagy erkölcsi beszámí-
tás alá esik a párba j vétsége. Szomorúan álljuk körül a 
serdülő i f jaknak, a munkára hivatott férfiaknak s a gon-
dokban megőszült aggastyánok gyászravatalát. Szivünk 
sajog, mikor a szeplőtlen jellemüek koporsója felett lát-
juk a pá rba j szellemét győzelemittasan körüllebegni. I t t 
az ideje, hogy e romboló szenvedélynek nyomását a 
társadalom testéről levegyük. Két eszköz van erre, ame-
lyek azonban a ba j t csak ugy fogják orvosolhatni, ha 
testvérangyalként karöltve járnak a társadalom beteg-
ágyához. E két eszköz : a törvényhozásnak a bajjal szem-
ben tanúsítot t vétkes tétlenségből való felocsudása, s az 
erkölcsiség regenerálása. A kétségbeesés sötét homályába 
tűnnék reményünk a jövő segítség felett, ha a keresztény 
kath. vallás biztató fénye nem emelné szivünket az ég 
felé reményt derítő jótékony sugaraival. Miért ? Mert 

') Ein Büchlein dor Liebe 86. 1. 
') Az 1858. tar tot t viennei tartományi zsinat szerint az egy-

házi eltemettetést csak azoktól kell megtagadni, akik a párbaj 
színhelyén és minden bűnbánati jel nélkül multak ki. 

éppen azok között, akiknek a baj t vallási s hazafiai 
kötelességből első sorban kellene elnyomniok, dühöng 
nagy mértékben a gyilkos szenvedély, a párbajmánia ; s 
mert ugy látszik, a ba j orvoslására semmiféle eszközöket 
sem akarnak igénybe venni. — Nem régen lehetett ol-
vasni, hogy Monte Carlóban, ahol a Carnevál folyamári 
nem kevesebb mint 50.000 ember tolongott a játékaszta-
loknál, 15 párba j és 16 öngyilkosság történt. Az angol 
alsóházban egy képviselő szóba hozta ez esetet s kér-
dezte, váljon az angol kormány tehetne-e valamit a többi 
hatalmakkal egyetértőleg e botrányok megszüntetésére ; 
mire az angol minisztérium képviselője Fergusson állam-
ti tkár vállat vonva jelentette ki, hogy nem kötelessége ily 
dolgokba beavatkozni l) — Kell-e ennél világosabb példa 
arra, hogy a törvényhozás a ba j elhárítását esze ágában 
sem hord ja? Beszélhetünk ily emberek igaz vallásosságá-
ról ? Vagy, hogy ezt ne említsük, csak azt kérdezzük, fel 
fogják-e az ilyen honatyák a hazának érdekeit, a társa-
dalom j avá t ? Ahol a törvényeket alkotó atyák csábító 
rossz példával járnak elő, ott fiaik visszatarthatatlanul 
nyomdokaikba lépnek, ott a vallás és haza egyaránt 
veszélyben van. Jelen hazai állapotaink e stádiumon van-
nak, a parlament tagjai ezt utóbbi időben fényesen iga-
zolták. Hogy erkölcsi viszonyaink mennyire sülyedtek, 
azt már a faj talanság szenvedélyénél érintettük. A tör-
vényhozás s az erkölcsiség regenerálása tar thatná tehát 
vissza a társadalmat az uralkodó ragályos betegségek 
hullámaitól. E két eszköz együtthatása létesíthetné azután 
azt az igazi műveltséget, amely értékét nem a durva 
szenvedélyek kielégítésében, hanem az emberi méltóság 
becsében keresné és találná meg. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius hó 24. Az 1888/9-diki tanévről 

szóló iskolai értesitők. — 
Amidőn megkezdenők a szerkesztőségünkbe nagy 

számmal beküldött iskolai kimutatások ismertetését, szük-
ségesnek véljük az azokban foglalt érdekes adatokat ösz-
szegezve elvi látópontról egynehány megjegyzést tenni. 

Mint középiskoláink különböző jelleggel birnak, ugy 
értesítőik is nagyban eltérnek egymástól, ugy szintén az 
azokban olvasható értekezések s tanulmányok szelleme s 
irányzatai. Amily örömmel látjuk a szerzetes tanitóren-
deink kezén lévő gymnasiumok értesítőiben a jobbnál 
jobb, lélek- s szivuemesitő, vagy tudományos értekezése-
ket, melyeken nemcsak a tanulók, hanem szüleik is épül-
hetnek, ugy sajnálattal kell följegyeznünk, hogy némely 
királyi katholikus gymnasium értesítője oly „tanulmányt" 
tartalmaz, mely inkább beillenék a protestáns iskola év-
könyvébe, vagy oly tanintézetébe, amelynek feladata volna 
a hitelvek mellőzésével valami csodás felekezetnélküli 
kotyvalékot önteni az i f júság szivébe. 

Ennek jogosultságát épp oly kevéssé ismerhetjük el, 
mint meg kell rónunk a visszaélést, mely a katholikus 
alapitványnyal ekkép űzetik. Aki ily alapitvánvu taninté-
zeten tanári vagy igazgatói állással bir, annak szoros 

') Magyar Állam. 1889. ápr. 1 
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lelkiismereti s jeliemi kötelezettségei vannak az iskola 
jellege iránt, melyet ha megtagadni vagy elárulni akarna, 
épp oly hűtelenséget követne el, mint aki valamely üdvös 
c/.élra szánt s kezelésére bizott pénzt más czélokra hasz-
nálna föl. Aki nem becsüli meg az intézet eredeti s jog-
szerű jellegét, az bizonyítványt állit ki magáról, hogy 
nem méltó annak szolgálatában állani, s köteles volna 
méltóbbnak engedni át a helyet. 

Az értesítőknek a tanuló if júságra vonatkozó részé-
ből örömmel lát juk, hogy a katholikus tanulók száma 
nem fogyatkozik; meg kell azonban állapitanunk más-
felől, hogy a másvallásu tanulók száma évről évre szapo-
rodik katholikus tanintézeteinken. 

Mennyi ezer meg ezer nem-katholikus if jú nyeri 
kiképeztetését katholikus tanintézeteinken? Vájjon számba 
veszik-e ezt a felekezetek és hálásak-e é r te? Viszonozzák-e 
azt a protestáns iskolákon ? 

Mi soha sem voltunk szükkeblüek a másvallásuak 
iránt, akiknek bőségesen alkalmat nyúj tot t a katholicziz-
mus, hogy intézeteink áldásaiban részesüljenek. De soha 
sem volt nagy köszönet benne, sőt ugy tudjuk, hogy 
némely protestáns középiskolán katholikus tanulók külön 
terheknek vannak alávetve. A zsidókról különösen meg kell 
állapitanunk, hogy az okleveles izraeliták, ügyvédek, or-
vosok, tisztviselőknek kilencz tizedrésze katholikus gym-
nasiumokban végezte középiskolai tanulmányait és katho 
likus egyetemünkön nyerte oklevelét. A tudományt tehát , 
keresetük s boldogulásuk eszközét, a tőkét, melynek ka-
matjaiból élnek s gazdagodnak, a kathoükusoknak köszön-
hetik, de a hálát nem ismerik. Vagy van-e tiz, mondjunk 
kevesebbet, van-e öt izraelita, ki mindenét valamely kath. 
tanintézetnek köszönheti és aki nagy gazdagsághoz jutva 
a vett jótéteményt meghálálta volna azzal, hogy néhány 
száz forintnyi alapítványt tet t volna, vagy az illető inté-
zet gyűjteményeit gyarapí tot ta v o l n a ? ! Ez oly állapot, 
mely komoly megfontolást igényel. 

A katholikusóknak ugyanis hovatovább számolniok 
kell azzal, hogy a Trefort A. miniszter által inaugurált 
tanügyi politika a gymnasiumi tanuló if júság számának 
leszállítását mindenképen, a legkülönfélébb represszáliák-
kal igyekezett keresztülvinni. Igy óva intette a szülőket, 
ne adják fiaikat gymnasiumba, ha nem birnak legalább is 
lángészszel ; a szegény sorsuakat a tandíj fölemelése által 
majdnem kizárta a gymnáziumokból és a diplomatikus 
életpályákról. Az eredmény az, hogy a keresztény tanu-
lók száma nem szaporodott, ellenben a zsidó tanulóké tiz 
év óta megháromszorozódott. 

Számba kell venni azt is, hogy ugyanazon tanügyi 
politika az összes középiskolák elé oly föladatokat tűzött 
ki s ezekkel kapcsolatosan oly segédeszközöket, könyv-
tárakat, gyűj teményeket tett kötelezővé, hogy a legtöbb 
tanintézet anyagi nehézségekkel küzd a hozott áldoza-
tok miatt. 

E helyzet orvoslást igényel. Amidőn saját magunk-
nak csak a legnagyobb önfeláldozással lehet intézeteinket 
a köteles színvonalon fentartani és amidőn a tanügyi poli-
tika által teremtet t e helyzet saját hitfeleinknek kárára 
szolgál : ama kérdés merül föl, vájjon lehet-e még to-
vábbra is az idegeneket saját fiaink nyilvánvaló hátrányá-

val a régi kedvezményekben részesíteni, akik ezekért 
hála helyett kővel fizettek, barátok helyett ellenségek . . . 

Az orvoslás módozatairól nem szólunk ez alkalom-
mal ; gondolkodjunk felőlük s a legalkalmasabbakat a 
vidék s hely körülményei szerint annál inkább kell majd 
foganatosítani, mivel különben saját gyermekeink és saját 
intézeteink károsulnak. -)-

Afrika. A rabszolga-kérdéshez. A Bulletin des missions 
d'Afrique legújabb száma, közli Coulbois atyának, Tanga-
nika mellett működő hi t tér i tőnek levelét Deguerry, a/, 
alger-i missionariusok főnökéhez. E levél, mely a legna-
gyobb érdekkel bir azokra nézve, kik érzékkel birnak a 
rabszolgaságelleni vállalat iránt , következőleg szól: 

Kibanga, 1889. jan. 2. 
Főtisztelendő atya ! Az a néhány hírlap, mely hoz 

zánk eljutott , tudatta velünk ő emjának (Lavigerie bibor-
noknak) a rabszolgaság ellen indított keresztes hadjárata 
sikerét. 

Megvan talán a módja, véget vetni a rabszolgákra 
való gyalázatos hajtóvadászatnak, mely elnépteleníti egész 
Afr iká t . 

Á m b á r az utolsó postával már szerencsém volt e 
tárgyra nézve némely észrevételt tenni, most, ha ön főt. 
atya megengedni méltóztatik, néhány közvetlenül gyakor-
lati megjegyzést óhaj tanék tenni. Mert mindenek előtt 
mi nagyon érdekelve vagyunk a rabszolgakereskedés el-
törlésének e kérdésében ; lia ugyanis e nagylelkű expeditio 
nem vezettetik kellő erélylyel s hatalommal, nekünk igen 
drágába jöhet, akik e távol vidékeken az arabok gyűlö-
letes boszuállásának ki vagyunk téve. 

Ha csak csekély eszközökkel kellene működni a 
rabszolgakereskedők ellen, ha csak csekély hadat kevés 
segédforrással emberekben s hadfelszerelésben kellene 
küldeni, nekünk vajmi sokat kellene tar tanunk attól, hogy 
ez expeditio az arabokra inkább ugy hatna mint a szúrás, 
mely őket felbőszitené, semmint a csapás, mely hivatva 
volna őket lesújtani. Egész más dolog azonban, ha nagy-
ban, több száz emberből, főkép európaiakból álló expeditio 
által kezdenek működni; akkor azok fogva vannak. Ez 
esetben, főt. atya, ámbár nekünk ez expeditiókon kivül 
kell maradnunk, nem kell félnünk, hogy mi adjuk meg 
az árát, mivel sikerünk erkölcsileg biztosítva van. 

Itt, a Tanganika tó körül, f tdő atya, a rabszolga-
kereskedőknek két ut juk van ; az egyik mely Táborából 
vezet, átszeli a tavat Ulfipá-ban, közel Randabei atya 
székhelyéhez ; a másik, mely Uzsizsi-ból vagy Manjemá-
ból indul ki, ha ez utóbbi jobban tetszik, három kilo-
méterre innen, Kibanga és a mi kabua-i birtokunk közt 
vezet el. Ezen ut nemsokára meg lesz nyitva ; ezt Mo-
hamed ben Kalfau-tól, Tipo - Tipo társától tudjuk, és 
amint szerencsénk volt megírni, épp ez útnak itteni ki-
torkolása volt oka annak, hogy a vaguanai telep köze-
lebb szomszédságunkban áll í t tatott . 

Birtokunk Kabuában, mely három mérföldre esik 
innen, és amely két mérföld hosszú és 3—4 mérföld szé-
les, föl volna tehát ajánlható, lia ez ő emjának és önnek 
véleményével találkozik, a belga expeditiónak ; ez itt mű-
velhető földeket találhatna, ami 40 mérföld területen 
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délre nem fordul elő, tekintve, hogy a Tanganika tó 
part jai szakadozottak és a hegységek egyenesen benyúl-
nak ; sem Mpala-tól néhány mértföldnyire. Kurongá-ban, 
ott ahol a misszionárius atyák laktak, és Sanzá-ban nagy-
szerű térségek vannak. A művelhető földterületek e rész-
lete tekintetbe veendő, ftdő atya ; másutt a belgáknak 
— pedig számosak lesznek — és afrikai katonáiknak teljes 

lehetetlen volna élelmi szereket találni. 
Főtisztelendő atya, csak teljes alázattal, nem bizván 

magamban s vélekedésemben, merek önnel tudatni ez 
észrevételeimet. De jó, ha ön ismeri e vidéket; ismerete 
önnek hasznára lehet, főkép az oly súlyos s nemes válla-
lat megvalósitásában, milyen a rabszolgaság eltörlése. 

Ha óhajtom ő emja tervének létrejövetelét, ennek 
oka, ftdő atya, az, hogy e vidékek elnéptelenitését kell 
szemlélnünk, ami az arabok müve. 

Öt év leforgása alatt lát tam elnépteleníteni Mazzen-
zé-t, Ubnari félszigetét, mely 15 mérföld hosszú s 3 mér-
föld széles. Az arabok most Ugorna országát támadnak, 
amely innen negyven mérföldnyi hosszúságban terjed az 
angolok székhelyeig. Már három állomásuk van ott ; tiz 
év múlva az pusztaság lesz. 

Urondi-ból csak a partot foglalták el egy egész 
másfél mérföld szélességekben ; nem mernek előbbre ha-
ladni. 

Még van idő e nagyszerű, gazdag, értelmes s vi-
szonylag népes ország megmentésére. Oh ! vajha ő emja 
mihamar jönne segédforrásaival, befolyásával, az általa 
fölkeltett odaadással megszabaditani ez országot az iszonyú 
csapástól, az undorító arab rákfenétől ; máskülönben a 
felső-kongói és a tanganikai vikáriatusok pusztasággá, 
sivataggá lesznek ! 

A belgák gőzhajókkal fölszerelve, egygyel minden 
rabszolgakereskedelmi útirány számára, elkobozhatnák az 
arab bárkákat , és ketté oszthatnák további müködésöket, 
mivel a Tanganika tó akkor áthághatlan korlátot képezne 
az arab bandák számára. Az angoloknak Kavalában van 
gőzhajójuk a Tanganikán ; mások is hozhatnak olyat oda. 

Ami illeti a benszülöttek közöl fogadandó katonákat, 
a belgák annyit fognak találni, amennyit akarnak Un jan -
jembe körül és Karéma vidékén; ott merész és rabló 
népségek laknak, melyek bárkinek szolgálatába állanak, 
ha őket fizeti. Storms ur vagy száz ilyennel birt Mpala-
ban. Az arabok soha sem mernének támadni. Ámde mily 
erős kar kellene ahhoz, e vad katonákat fegyelmezni, kik-
nek eleme a fosztogatás és féktelenség. 

De ftdő ur, nem kellene valami nagyon gyöngéden 
bánni a rabszolgakereskedőkkel. Ha megelégednek azzal, 
hogy a rabszolgáknak visszaadják a szabadságot, amaz 
embervadászok nem lesznek kigyógyítva kegyetlen Ízlé-
sükből, mert mindig lesz némi hasznuk. Itt , a vaguanasi 
állomáson, mely 3 hónap előtt állít tatott , van egy ember 
a tengerpar t vidékéről, akit az angolok három vagy négy 
izben elfogtak, midőn rabszolgákat szállított a zanzibári 
partokról. 0 visszaesett régi mesterségébe, mint ön látja, 
f tdő atya, és vissza fog esni abba, amint az alkalom kí-
nálkozik. 

A rabszolgavadászokkal qgy kellene bánni, mint 
egykor a tengeri rablókkal : rövid uton fölakasztották 

őket. I t t erre nincs hely ; de egyszerűen agyon kellene 
őket lőni ; néhány kivégzés, mely közhírré menne, vissza-
tar taná őket mind. 

Ez kemény szó, ftdő atya ; szerencsére nem áll raj-
tam, megvalósitani azt, amit az mond. Ezen gyógyszer 
alkalmazása kemény, de hatályos volna. Ami szerepünk 
imádkozni, kérni Istent, nyissa föl ama kegyetlenségek 
szerzőinek szemeit, amelyeket mi mélyen fájlalunk és 
amelyek elnéptelenítik Afrika közepét. De e tekintetben 
keveset lehet remélni, f tdő atya, mivel ez állatias embe-
rek annyira elhomályositák az Isten adta természeti ér-
telmet s szivet, hogy ugy szólván elzárták a kegyeleni 
ú t já t . 

Épp ez elvadulás teszi kívánatossá ő emja óhajának 
megvalósulását; ez nem fog minket megfosztani semmi 
rokonszenvtől, mert az hiányzik, és ha volna, segitségünkre 
volna a szegény arabok megtérítésében ; mihelyt amaz 
óhaj megvalósul, mi egyedül maradunk a bár hitetlen, de 
Mahomet követőinél (az araboknál) kevésbé elvetemült 
népségekkel. 

Bezárom e levelemet, főtisztelendő atya, azon re-
ményben, hogy az önt érdekelni fogja. Ez általunk lakott 
ország érdekében intézem azt önhöz, kérvén az Urat, 
áldja meg ő eminencziájának ez oly szép s oly nemes 
vállalkozását. 

Fogadja stb. Coulbois. 

KATHOLIKUS ACTIO. 

A) 
A magyarországi lat. és gör. szert. róm. kath. tanítók 

segélyalapja vagyonáról 
a kezelő egri főkáptalan által benyújtott , felsőbb helyen pedig 

felülvizsgált és helyesnek talált 

1888. é v i s z á m a d á s k i v o n a t a . 

Vagijonúllús 1887. év végén. t-rt kr. 
1. 5°/o"kal kam. magyar járadékkötvényekben 

(névérték szerint) 40000 — 
2. 5°/o-kal kam. magy. vasúti kötvényekben 

(névérték szerint) . . . f 720 — 
3. Egységesítet t osztr. államkölcsönkötvények-

ben (névérték szerint) 1100 — 
4. 6 db. bazilika sorsjegy á S.50 51 — 
5. Magán kötelezvényen 50 — 
6. Takarékpénztárban 5 és V2V0 kamatra tőké-

sítve 15000 — 
7. Takarékpénztárban 5 % kamatra ideiglenesen 

elhelyezett segély- és gyámpénzek . . . . 5800 — 
8. Készpénzmaradvány • . . . 2418 56 

Összesen . . 65139 56 

J. fejezet. 1888. évi bevétel . 
1. §. A mult évi készpénzmaradvány . . 2418 56 

1. §. összege . 2418 56 

2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt : 
a) Az esztergomi érseki megyéből 375 15 
b) A kalocsai érseki megyéből 238 50 
c) Az egri érseki megyéből 266 4 
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Oszt. ért. 
f r t kr. 

d) A beszterczebányai püspöki megyéből . . 65 — 
e) Az eperjesi püspöki megyéből 160 — 
f ) Az erdélyi püspöki megyéből 148 — 
g) A győri püspöki megyéből 211 50 
h) A kassai püspöki megyéből 102 50 
i) A nagyváradi lat. szert, püspöki megyéből . 116 20 
k) A nagyváradi gör. szert, püspöki megyéből . 12 —• 
1) A nyitrai püspöki megyéből 176 — 
m) A pécsi püspöki megyéből 179 20 
n) A rozsnyói püspöki megyéből 93 — 
o) A szatmári püspöki megyéből 92 — 
p) A szepesi püspöki megyéből . . . . . . 141 73 
q) A szombathelyi püspöki megyéből . . . 873 61 
r) A váczi püspöki megyéből 50 — 
s) A pannonhalmi főapátság egyházi területe 

részéről 13 — 
2- §. összege . 3313 43 

3. §. Takarékpénztárak által visszafizetett 
segély- és gyámpénzek (kamatokkal együtt) . 6369 83 

3. §. összege . 6369 83 
4. §. Tőkék (ér tékpapírok és takarékpénz-

tári betétek) kamataiból 3024 17 
4. §. összege . 3024 1 -a 

5. §. "Végrendeleti hagyom ányokból . . . 2200 — 
5. §. összege . 2 2 0 0 — 

6. §. Az 1887/8. évi ösztöndíj összeg 
maradványából 300 — 

6. §. összege . 3 0 0 — 

A bevételek összesítése: 
1. § összege 2418 56 
2. §. összege 3313 43 
3. §. összege 6369 83 
4. §. összege 3024 17 
5. §. összege 2200 — 
6. §. összege 300 — 

A bevétel főösszege . 17625 99 

II . fejezet . 1888. évi kiadás. 
1. §. Az 1888. évben felosztás alá eső 

(alapszab. 6. és 7. §§.) összeg számlájára : 
a) A közp. bizottság által megszavazott ösztön-

dijak czimén kiadatott 2000 — 
b) Segéiy- és gyámpénzekre, valamint a szegény 

sorsú tagok gyámolítására 2335 — 
c) Az orsz. kath. tanítói árvaházat illető hányad 

czimén az árvaház külön kezelt alapjába 
át tétetet t 480 — 

d) A közp. bizottság határozatához képest, 
rendkivüli járulék czimén az árvaház külön 
kezelt alapjához csatoltatott . 1000 -

1. §. összege . 5815 — 
2. §. Tőkésítésre : Takarékpénztárakban 

5"/o kamatra tőkésíttetett 9000 — 
2. §. összege . 9 0 0 0 — 

3. §. Különfélékre (nyomdai, postai stb. 
stb. költségek) 16 1 

3. §. összege . 16 1 

Oszt. ért. 
frt kr . 

A kiadások összesítése: 
1. §. összege 5815 — 
2. §. összege 9000 — 
3. §. összege 16 1 

A kiadás főösszege . 14831 1 

Mérleg: 
Valóságos bevétel 17625 99 

kiadás . . 14831 1 
1889. évre átviendő készpénz maradvány . 2794 98 

A segélyalap vagyonállása 1888. év végén: 

1. 5°/0-kal kam. magy. járadékkötvényekben 
(névérték szerint) 40000 — 

2. 5%-ka l kam. magy. vasúti kötvényekben 
(névérték szerint) 720 — 

3. Egys. osztr. államkölcsön kötvényekben (név-
érték szerint) 1100 •— 

4. Hat darab bazilika sorsjegy á 8.50 . . . . 51 — 
5. Magán kötelezvényen 50 — 
6. Takarékpénztárakban 5 % kamatra tőkésítve 24000 — 
7. Készpénzmaradvány 2794 98 

összesen . 68715 98 

B) 

A létesítendő országos katholikus tanítói 
árvaház alapjáról 

a kezelő egri főkáptalan által benyújtot t , felsőbb helyen pedig 
felülvizsgált és helyesnek talált 

1888. é v i s z á m a d á s k i v o n a t a . 

Vágyonállás 1887. év végén. 

1. 1870-i magy. kir. nyeremény-kölcsön jegy-
ben (névérték szerint) 100 — 

2. Takarékpénztárban 5 % kamatra tőkésítve . 3144 — 
3. Készpénzmaradvány 58 -

összesen . 3302 — 
I. fejezet. 1888. évi bevétel. 

1. §. A mult évi készpénzmaradvány . . 58 — 
1. §. összege . 58 — 

2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befoly t : 
a) Az esztergomi érseki megyéből 61 50 
b) A rozsnyói püspöki megyéből 63 50 

2. §. összege . 125 — 
3. A segélyalap 1888. évben felosztás alá 

eső összegéből az árvaház pénztárába át tétetet t : 
a) a szabályszerű 1/10 rész czimén 480 — 
b) rendkivüli járulék gyanánt . 1000 -

3. §. összege . 1480 — 
4. §. Tőkék kamataiból (nem vétettek fel) — — 

4. § összege . — — 

A bevételek összesítése: 
1. §. összege 58 — 
2. §. összege 125 — 
3. §. összege 1480 — 
4. §. összege — — 

A bevétel főösszege . 1663 — 
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IT. fejezet . 1888. évi kiad«á8. 0 s z t é r t 

1. §. Tőkésí tésre: frt kr. 
a) Takarékpénztárnál 5 % kamatra tőkésít tetet t 1554 — 

1. §. összege . 1554 — 

A kiadások összesítése : 

1. §. összege, egyszersmind főösszeg 1554 — 

Mé rleg : 
Valóságos bevétel 1663 — 

„ kiadás 1554 — 
1889. évre átviendő készpénzmaradvány . 109 — 

Az árvaház alapjának állása 1888. év végén. 

1. 1870-i magy. kir. nyeremény kölcsönjegyben 
(névérték szerint) 100 — 

2. Takarékpénztárban 5 % kamatra tőkésítve . 4698 — 
3. Készpénzmaradvány 109 — 

összesen . 4907 — 

IRODALOM. 
= „Szent Âlajos, a tanuló ifjúság védszentje" 

czimü ima és énekes könyv jelent meg Klökner E . ki-
adásában Székesfehérvárt, mely a székesfehérvári püspöki 
hatóság által átvizsgálva és ajánlva lett, olcsósága és 
gondos összeállítása reményleni engedik, hogy nagy elter-
jedést fog nyerni. 

— A Magyar Sión Orei cz. vállalatban három élet-
rajz jelent meg : Simor János bibornok hg. prímás, irta 
Kőhalmi-Klimstein József, 120 oldal, ára 1 f r t helyett 
80 kr. — Ipolyi Arnold, 122 old. ára 1 frt helyett 
80 kr. — Rónay Jáczint, 60 old. ára 40 kr. Mind a 
három munka egybekötve ára 1 fr t 70, díszkiadás 4 frt . 
A Havi füzetek kiadóhivatala, Budapest II. Donáti-utcza 3. 

VEGYESEK. 
*** O eminencziája a hiboros hg-primás, a népmisz-

sziók költségeinek könnyebb viselésére 10,000 fr tnyi ala-
pítványt tett. — A bikszárdi tüzkárosultaknak pedig 100 
fr tot adományozott. 

— Egyháztörténelmi munka. O eminencziája meg-
bízta Némethy Lajos esztergom-vizivárosi plébánost, hogy 
ir ja meg az esztergomi főegyházmegye plébániáinak tör-
ténetét. A községi plébánosok be is küldték az adatokat , 
melyek közül megbízott író sokat kiigazított s ugy dol-
gozta föl. A mű már sajtó alatt van s az egésznek költ-
ségét ő eminencziája viseli. 

— Örömünnep volt julius 17-én a zágrábi érseki 
palotában, mely napoti Mihálovics József bíboros érsek 
ur püspöki felavatásának huszadik évfordulóját ülte meg 
egész csendben. 0 emja egészsége hála az égnek, töké-
letesen helyre ált . A vérnélküli áldozatot ngos Tallián 
Ede kanonok ur mutat ta be a székesegyházban. Az érsek 
ur tisztelői buzgón kérték e napon a Mindenhatót, hogy 
ő emját éltesse, és sokszorozza áldásban a késő életkorig 
napjait ! 

— Nmélt. és főt. Samassa József egri érsek az 
egyházmegyei lelkészek felsegélésére negyvenezer s az 
egri egyházmegyei néptanítók felsegélésére harminczezer 
forint örök alapítványt tet t . A kamatok kiosztását önma-
gának és érsek-utódának — széküresedés idején pedig 
az egri főkáptalannak tartván fenn. 

— Az esztergomi méltóságos főkáptalan a legutóbbi 
szenttamási tűz alkalmából a megyei és a kir. városi tűz-
oltó egyesületeknek egyenkint 15—15 forintot adomá-
nyozott 

— A bécsi nunczius és a zsidók. A zsidó sajtó, 
miután a bécsi nunczius pécsi beszédének igazi értel-
méről hivatalosan is tudomást vettek, most egész dühvel 
halmozzák őt el a rágalmakkal, melyek közt leggyakoribb 
az, hogy a római Kúria vissza fogja őt hivni ismeretes 
beszédeért, ezúttal azonban látván, hogy a nunczius nem 
zsidóbarát, a pápát akar ják a zsidók előtt még gyűlöl-
tebbé tenni azáltal, hogy reáfogják az antiszemitizmust. 
Az Agence Libresnek távirják állítólag Rómából, hogy : 
Galimberti nunczius kettős küldetésben érkezett Rómába. 
Az egyik, hogy kimagyarázza és visszavonja a nunczius-
nak a pécsi banketten a vallásszabadságról mondott sza-
vait, a másik, hogy átadja a pápának Ferencz József 
király ő felsége tanácsát, mely szerint ne gondoljon Róma 
elhagyására, különösen tekintve Európa jelenlegi békés 
helyzetét. — Hogy ez állítólagos kettős küldetés közül 
az első hazugság, s hogy a bécsi nuncziusnak nincs mit 
visszavonnia, az köztudomásu dolog. 

— Szünidő az egyetemi templomban. A belvárosi 
egyetemi templomban, a jövő vasárnaptól kezdve szept. 
15-ig hétköznapokon nem lesz istentisztelet, csak minden 
vasár- és ünnepnap délelőtt 10 órakor mondatik csendes 
szent mise. 

— Tasky János viszokai plébános závodi helyettes 
lelkészszé neveztetett ki s helyébe Viszokára Paulovics 
József selmeczbánvai káplán küldetett . 

— A sz.-róknsi egyházban 1871-ben alapított bucsu-
j á ra t a belvárosi sz.-Ferenczrendiek templomából vasárnap 
reggel öt órakor indult útra Mária-Besnyőre, honnan 
még este visszatértek. A bucsujáratban, melyet Mészáros 
Kálmán és Meinzl Farkas ferenczrendi atyák vezettek, 
kétezerötszázan vettek részt. 

— Katechetikai oktatás felnőtteknek. A Jézus-társa-
ság áldásosán működő atyái egy nagy vállalatba fogtak 
Bécsben, mely követésre méltó például szolgál az egész 
kath. klérusnak. Tapasztalván ugyanis, hogy a modern 
kor tévedéseinek legnagyobb oka, hogy a hit igazságait 
nem ismerik alaposan, mert az iskolákban nyert hiányos 
hitoktatás mellett a kereszténytelen tévedések, melyeket 
felvilágosodás , művelődés, haladás, s egyéb hasonló ha-
zug czimek alatt terjesztenek, könnyen fogékony talajra 
akadnak A bécsi jezsuiták ezért minden pénteken és va-
sárnap délután az egyetemi templomban felnőttek számára 
katechetikai beszédeket mondanak, melyekben a katholi-
czizmus alapigazságainak egész rendszerét ismertetik meg 
hallgatóikkal. A nagyérdekű szt. beszédeket Kolb jézus-
társasági atva a hires egyházi szónok fogja tartani. 

f Balázsy Gergely nvug. nagyczéthényi plébános f. 
hó 17-én Pozsonyban 78 éves korában meghalt . 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Küzdelem nélkül nincs győzelem. 

II. 

A hitbuzgóság után a bőkezű adakozás jel-
lemzi a francziaországi papságot s hiveit, mely-
ben gazdag s szegény egymással versenyez. 

Francziaország Anglia után Európa leggaz-
dagabb nemzete lévén, bol a vagyon sokkal több 
kézre oszlik s igy sok a gazdag család, holott 
az angoloknál kevés nagy vagyon mellet t égbe-
kiáltó szegénység terpeszkedik, nem lehet cso-
dálkozni a franczia katholikusok eme nemes-
szivüségén ; mégis oly nagy összegek gyűjtetnek 
kegyeletes és jótékony czélokra, hogy tekintve 
a francziák egyéni szűkmarkúságát, mely néha 
a józan takarékosság rovására esik, valóban 
méltó elismeréssel kell tekintenünk rájuk s minta-
képül ajánlanunk. 

A tanügyi czélokra t e t t roppant adományok-
ról még szó lesz az oktatásügy jellemzésénél, 
i t t a másczélu adakozásokat s gyűjtéseket vesz-
szük számba. 

Nagyjában ismeretes a hírlapokból, hogy a 
franczia nemzet legnagyobb összegekkel járul 
évenkint Péter-fillér czimén a kifosztott pápa s 
legfőbb egyházi kormányzat anyagi szükségletei-
nek fedezéséhez, amint a hit térí tés czéljaira az 
egész világon gyűjteni szokott összegnek is két 
harmada a franczia nemzet áldozatkészségéből 
kerül ki. 

Erről hozzávetőleg fogalmat alkothatunk 
magunknak, ha tekintetbe veszszük, hogy a pap-
ság talán sehol e világon nincs oly rossz anyagi 
helyzetben, mint épp Francziaországban, ahol az 

egyházi javak elvétele után az állam által ki-
tűzött lelkipásztori, kanonoki s püspöki díjazást 
ujabban a köztársaság — egyes kategóriákat 
kivéve — nemcsak nem emelte föl, hanem az 
ötven év óta tör tént értékváltozás daczára vagy 
leszállította vagy beszüntette; de a megmaradt 
fizetések alig képesek fedezni a legszerényebb 
életigényeket. Van tehát elegendő alkalom a 
világiak számára, önfeláldozó papságukat meg-
élhetésében segíteni, és e szép kötelességüknek 
oly előzékenységgel s tapintat ta l felelnek meg, 
mely megható látványt nyújt annak, aki ismeri 
például a mi párbér-mizériáinkat: ot t papjukat 
csakugyan atyjuk gyanánt tisztelik s becsülik, 
amint ő is tényleg gyermekeiként bánik velük. 
Es ez annál is inkább figyelemreméltó, mivel 
még a legutolsó faluban is vannak „fölvilágo-
sodottak," akik vallástalanságuk s papgyülöletük 
által kívánnak kitűnni s meg akarják zavarni a 
jó viszonyt a hitközségben. Mindamellett a pap-
ság általában véve vajmi sokat szenved kedve-
zőtlen anyagi helyzete miatt , habár másfelől ez 
is hozzájárul nagy befolyásának emelésére a jók 
előtt, melyet erkölcseinek feddhetetlenségével 
és valóban egyházias magaviseletével méltán 
megérdemel. 

Az adakozások legnagyobb része önkéntes 
megadóztatás ut ján is történik : a hitközség ön-
álló tagjai magukra vállalják a kiadások fedezé-
sét s családonkint vetik ki a részeltetést. Igy 
építenek föl vagy tataroznak évenkint számtalan 
templomot. I t t fölemlítendő a Montmartre-on 
Jézus legszentebb Szive tiszteletére épülő foga-
dalmi templom, melynek költségei gyűjtés utján 
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fedeztetnek ; e czélra eddig már két harmadrésze 
befolyt a huszonnégy millióra tervezett épitési 
költségeknek. 

A templomok jó karban tartására oly módja 
divik azonkívül a pénzbeszerzésnek, melyet nem 
lehet említés nélkül hagyni. A franeziaországi 
templomok legnagyobb részében, még székes-
egyházakban is a padokat szabadon álló vagy 
egymáshoz léczeit szalmaszékek s zsámolyok pó-
tolják, melyek használataért vasár- s ünnepnapon 
rendesen nők tányéroznak az ájtatos közönség 
közt ; a rendes adomány egy sou (öt centimes = 
2 krajczár), melynek megtagadása azonban nem 
jár következményekkel. Minthogy pedig, kivált 
városokban, a templomok vasár- s ünnepnapon 
négyszer is megtelnek áj tatos közönséggel, ez 
uton annyi bronz (a franczia aprópénz ez ércz-
vegyülékből készíttetik) gyűl be. hogy zsák-
számra viszik beváltani. 

Az alamizsnálkodás Francziaországban szer-
vezve van : vagyis mindenütt egyesületek létez-
nek. melyek a szegényeket raházattal s élelem-
mel, csak ri tkán pénzzel, de rendesen segélyezik; 
mégis elég nagy a tolakodó koldusok száma, köz-
tük akadnak olyanok is; akiknek jó ruházatára 
s jól táplált arczukra meglepetéssel tekint a 
megszólításukkal ki tüntetet t járó-kelő. Az emii-
t e t t segélyező egyesületek tagjai rendszerint meg 
is látogatják a gyámolítottakat, 

Az alamizsna-adás, az utczait kivéve, szinte 
evangéliuminak mondható. A párisi érsekről s 
angers-i püspökről — bizonyára másokról is — 
az a közmondás járja, hogy bőkezűségük miatt 
nincs váltani való ruhájuk. 

A kórházak s betegápolás is példás; még 
kisebb községekben is szervezett betegápolást 
t a r t fönn a keresztény felebaráti szeretet. 

A katholikusok Francziaországban e nemes-
lelkü s rendszeres adakozásaikkal nemcsak érde-
meket gyűjtenek Isten előtt, hanem mérhetetlen 
jót művelve s beláthatat lan rosszat meggátolva 
hazájuknak s az emberiségnek is kiszámíthatat-
lan szolgálatokat tesznek, és habár félni kell 
attól, hogy sok esetben a restségnek s dologke-
rülésnek istápot nyúj tanak, másfelől ez uton is 
nagy győzelmet vívnak ki a szektárius állami 
s községi hivatalos segélynyújtás ut ján űzött 
korrupczió fölöt t : pénz ellen pénzzel küzdvén, 
amint imájukkal s erényeikkel megzavarják ellen-
felüket. 

III. 

A katholikus sajtó viszonyokról mint közel 
husz évi publiczista némi avatottsággal is szól-
hatván, a legőszintébb csodálatomat fejezem ki 
a franczia kath. hírlapok magas tökélye és az 
o t tani kath. közönség irodalom-pártolása fölött. 

Boldog emlékű IX. Pius pápa mondását, 
hogy scripta scriptis opponendo, sehol sem értet-
ték és sehol sem valósították meg oly jól, mint 
Francziaországban. 

A kath. napilapok száma s terjedelme oly 
nagy, hogy egy ember nem győz mindnyájából 
egy számot egy nap alatt átolvasni, de még 
hírlapírói gyakorlottsággal csak végig futni sem. 
Nincs nagyobb vidéki város, mely külön kath. 
napilappal, némelyik kettővel nem birna; igy 
például Angers-ben van két kath. napilap, az 
egyik reggel, a másik este jelen meg. hogy az 
ellenséges tábor hírlapi üzelmeit a kellő idő-
ben ellensúlyozhassa. Hasonlót tapasztaltam Nan-
tes, Tours. Bordeaux s más városokban. 

E lapok bél tar talma pedig teljesen kiállja 
a versenyt az ellentábor újságaival ugy a szellemi 
színvonal, mint hirek gyorsasága tekintetében ; 
ez utóbbira például fölhozhatni, hogy Kudolt 
t rónörökös szomorú halálát, már azon nap esté-
jén, melyen Bécsben a hír szárnyra kelt, egy 
vidéki lap táviratai közt lehetett olvasni. 

A régi nehézkes lapok, mint a L'Univers 
pótlására és a sok olcsó „liberális" lap ki-
szorítására nagyszerű vállalat j ö t t létre Paris-
ban, melyet roppant siker koronázott, pedig még 
csak a kezdetén van. Ez a La Croix (A kereszt) 
czimü néplap, mely homlokán hordja a felfeszi-
t e t t Megváltó sugárkoronával körülvett képét, 
és egyúttal hirdeti is napról napra, roppant 
olvasó közönségének szivébe ültetvén a képpel 
égi tanai t is. E kisded lap csak alakjára az, 
tar ta lmára nézve óriás, elterjedésére nézve pedig 
az első kath. lap a világon, mert hétköznap 
rendesen százötven ezer példányban kél el, va-
sár- s ünnepnap két annyi is. Néplap létére 
még Socrates is bölcseséget meríthetne belőle. 
E lapra nagy jövő vár, mert a némelyeknél 
szokásos nagyképűség helyett ritka avatottság-
gal könnyed iró-módot párosít, a szórakozásnak 
is tápot nyújtván. 

A napilapokról meg kell még jegyezni, hogy 
a franczia katholikusok politikai züllöttsége ama-
zokon még inkább érezhető s ezért politikai be-
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csük s befolyásuk alig jöhet szóba. Maguk közt 
pedig politikai okokból s kenyéririgységből né-
melyek majd folyton veszekednek, amiben az 
öreg L'Univers Veuillot Lajos halála daczára 
ínég mindig a diabolus rotae. 

Francziaország kath. szakfolyóiratokban is 
leggazdagabb az egész világon : nincs oly ága a 
tudománynak, nincs jogosult kath. irányzat, mely 
nem volna méltón képviselve néha több folyóirat 
által, amelyek sok tekintetben felülmúlják a 
német kath. folyóiratokat, melyekből a mi ma-
gyar füzetes vállalataink rend szerint merítenek 

Legelső helyen föl kellett volna hivnom a 
figyelmet az egyházmegyei hetilapokra, melyek 
rendesen ily czimet viselnek : Semaine Religieuse 
de la Diocese de N. E lapok vagy kis füzetek 
nagy szolgálatot tesznek a kath. ügynek; a 
pásztori körlevelek mellett, melyeket ugy szól-
ván félhivatalosan népszerűsítenek, minden egyes 
egyházmegye belső dolgait ismertetve a felme-
rülő kérdésekben avatot t s kellő tájékozást nyúj-
tanak, és mintegy folytonos levelezésben ta r t ják 
az egész megye érdekelt köreit. 

Az i t t röviden vázolt kath. sajtó-küzdelem 
üdvös hatását csak az képes méltatni, aki ismeri 
a rossz vagy vallás-közönyös sajtó méregfájának 
gyümölcseit. 

A franczia hírlapok nagy missziót teljesíte-
nek, és bár ot t is akad egy-egy kinövés, egész-
ben véve jó harezot harczolnak, velük még inkább 
a kath. közönség, mely e szellemi lendületet, e 
folyton harcz- és védelem-kész phalanxot teljes 
erejéből támogat ja és a kath. sajtó munkásait 
megbecsüli. (Folytat juk.) 

A szenvedélyek s a társadalom. 
Aquinói sz. Tamás nyomán. 

(Vége). 

A párbajmánia uralmának megdöntését tehát hiába 
várjuk addig: „mig tisztább erkölcs és jogfogalmak nem 
emelkednek érvényre; mig nem helyezkedünk némely 
pogány népek ál láspontjára, melyek nem a sértett becsü-
leteseket, hanem a jogtalan sérelmek okozóit tekintik 
becsteleneknek ; mig a felebaráti szeretet, a jog és igaz-
ság követelményei nem fognak tiszteletben állani a tudo-
mány, a törvényhozás terén ép ugy, mint a gyakorlati 
életben.- 'x) 

Hogy a párba j szokását ellensúlyozó eszközöket mi-
nél ál talánosabbakká tehessük, a bajnak csiráját már ott 
kell elfojtanunk, ahol a becsületnek, igazi jellemnek érté-
két nem a külsőségek, hanem az emberi méltóság nemes 

fogalma és az erkölcs tiszta fénye határozzák meg. Ez 
üdv-forrás : a vallásos nevelés. E t tő l f ü g g egyesek, csa-
ládok s az egész társadalom jövője, annak elhanyagolása 
pedig egyesek, népek, nemzetek bukásának alapja. Hogy 
a párba j szokása a végső elemzésben a vallástalanság és 
ferde nevelés gyümölcse, ki merné tagadni ? \ vallásos 
nevelés teremti meg az igazi erkölcs és jognak fogalmát, 
önti a szivekbe a szeretet parancsát s állapítja meg az 
igazi műveltség és benső becsület elvét. S ha ezeket a 
lélek szilárdan tulajdonául fogadta, fel van vértezve a 
vallástalanság s a gyilkos szenvedélyek hullámai ellen, el 
van látva biztos fegyverekkel, amelyek a szabadelvű kor-
szellem s a hamis közvélemény önalkotta jogtalan köve-
telményeit romokba dönthetik. S ha e vallás-erkölcsös 
nevelést a törvényhozás is pártfogásába veszi s az iránta 
tanusitott közönyt magáról végre leveti: a párbaj ural-
mának magaslatán nemsokára meginog. Nem késő még, 
ébredjünk tehát ! 

Még egy szenvedélyt akarunk közelebbről megtekin-
teni, amely korunkban rohamos árként sodorja magával 
az egész társadalmat, szegényt, gazdagot, if jút , öreget, 
tudóst, tuda t lan t ; s amerre mint napjainkban általánosan 
uralkodó vallási és társadalmi veszélyre rámuta to t t az 
ország biboros herczegprimása is a Szent István-Társulat 
mult évi nagygyűlésén. E ragályos szenvedély : a bírvágy, 
amely a vagyonosodás, gazdagodás utáni korlátlan törek-
vésben mutatkozik mindenfelé. 

A kor hamis szellemének és felfogásának varázsha-
tást hintő szózata : légy gazdag, tehetős, a birtok, vagyon, 
pénzélvezet teremti meg nyugalmas boldogságodat ! — 
bejár ta már az egész földkerekséget, elkábította az elme-
ket, forrásba hozta a sziveket — a keresztény tanok és 
erkölcsök rovására. Szabad vagyonosoknak, gazdagoknak 
lennünk, örvendhetünk a földi jólét javainak, de csakis 
igazi keresztény szellemben. A földi javak keresése meg-
engedett, ha azt keresztény elv vezérli, s ha nem életfel-
adatát, czélját képezi az emberi életnek, hanem eszközeit, 
amelyek az Isten által rendelt élethivatás, tökéletesedés 
elérésére szolgálnak. Ez a keresztény hitnek tana. 

Az evangelium e tant két oldalról világítja meg, 
t. i. : parancs és tanács alakjában. Az első meghagyja, 
hogy a javak szerzését ne tüzzük ki életczélul, azokt t 
kevésre becsüljük ; a második egy nagyobb életszentség 
elnyerésére az azokról való teljes lemondást ajánlja. „Ne 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda 
és moly megemészti, és hol a tolvajok kiássák és ellop-
ják ; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket az égben, 
hol sem a rozsda és moly meg nem emészti s hol a tol-
vajok ki nem ássák s el nem lopják. Mert ahol kincsed 
vagyon, ott vagyon szived is . . . senki két urnák nem 
szolgálhat ; mert vagy egyiket gyűlölni fogja és a mási-
kat szeretni ; vagy egyiket eltűri és a másikat megveti. 
Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak . . . Ne 
aggódjatok éltetekről, mit egyetek, se testetekről, mibe 
öltözzetek . . . Keressétek először az Isten országát és 
az ő igazságát : és ezek mind hozzáadatnak nektek." *) — 
íme a parancs, mely megszabja az ember életfeladatát — 

') Séda, i. m. 178. 1. ') Máté, VI. 19 -33 . 
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az Isten országát — s megadja az okot, miért nem képez-
heti a gazdagság az életczélt. Földi javak, kincsek meg-
zavarják az észnek helyes gondolkozását, elvonják a szív-
nek érzelmeit az égiektől s a rendetlen vágyak szennyes 
iszapjával fertőzik be. E parancs felállítja a válaszfalat, 
melyen tul az ember nem mozoghat. Vagy a hatalmas 
fenségü Isten, vagy a javak ördöge, a mammon. E kettő 
között nincsen középút. Vagy ezt, vagy azt. Mindkettőt 
egyszerre szolgálni a másik sérelme nélkül nem lehet. E 
parancs általános, kötelező mindenkire. Megvetni, kevésre 
becsülni a javakat s csak az latén által rendelt czél esz-
közeiül tekinteni : ez a parancs foglalatja, amely az üd-
vösség elnyerésére okvetlenül szükséges. 

De az isteni Üdvözítő némelyektől a parancs meg-
tartásánál többet követel. Azoktól, a kik a keresztény 
tökéletesség magasabb fokára akarnak emelkedni, mintegy 
hősi gradusára a keresztény erényes életnek, megkívánja, 
hogy mindenükről lemondjanak. „Si vis perfectus esse, 
vade, vende, quae babes, et da pauperibus et habebis 
thesaurum in coelo : et veni, sequere me " (Math. XIX. 
21.) Akiknek egész boldogsága, jóléte a földi gazdaság-
ban van, akik eszük minden gondolatával, szivük minden 
vágyával a mulandó kincseken csüngnek, sohasem fogják 
fel ez isteni szavak fenségét. Azért mondá az isteni Meg-
váltó : „Amen, dico vobis, quia dives difficile intrabit in 
regnum coelorum." (Math. XIX. 31). 

Midőn Krisztus urunk e parancsot és tanácsot az 
embereknek adta, a jövő századok nemzedékeinek szivé-
ben olvasott. Előre látta, hogy ha a gazdagság utáni 
vágy a sziveket megszállja : megfosztja minden tetterejük-
től, nemességüktől s közönyösökké teszi őket az emberi-
ség legnagyobb érdekei iránt is ; hogy a nemes és igaz 
elveszti értékét a hasznot, élvezetet nyújtó dolgok előtt ; 
s végül előre látta, hogy a gyalázatosság, hűtlenség, igaz-
ságtalanság is szerepre ju t az emberek szivében, csak 
birvágyunk legyen kielégítve. Fájdalmasan érinthette az 
Üdvözítőt, midőn isteni lelke a késő jövőben vizsgálva az 
emberiség rendetlen vágyain megakadt. „Pénz, pénz, él-
vezet!" E szavakat látta ezrek és ezrek szivében bevésve. 
Pedig hiába ! A szivnek van oly rej teke is, melyet az 
anyagi világ minden öröme sem képes kielégíteni. Minél 
jobban igyekszik az ember emelkedését elérni, hatalmá-
nak nagyságát szélesbíteni, annál fájdalmasabban esik 
magába vissza, annál nagyobb lesz nyugtalansága, elége-
detlensége. Ha ilyenkor szivében keres békét és nyugal-
mat, a büszke elme lép út jába, mely őt tovább sarkalja, 
de a békét neki megszerezni nem tudja, mert a szivnek 
vágya nyugovóra nem talált. 

Ha a jelen állapotokat tekintjük, szomorú képre 
akadunk, amelyet a bírvágy a társadalomban sötét szí-
nekkel alkotott . A gazdagodási törekvés nem csupán egy-
szerű színe ömlik el e képen, hanem mint egy életfeladat 
lázas ár ja tűnik elénk, amely csalfa hullámaival a már 
emésztő társadalmi nyomor ellen mint orvosság, önmagá-
ban mint haladás, mint emelkedés, szóval mint a jövő 
társadalmi nyugalom és boldogság tényezője zajog tova 
visszatar thatat lanul . ' ) Két urnák nem lehet szolgálni, 

') Katholikus' Szemle, 18S8. II. II. 190. 1. 

mondá Krisztus. Vagy — vagy ! S a felvilágosodott mű-
veltség kora választott : megvetve Istent, elfeledve a ke-
resztény tanokat , mammon zászlaja alá esküdött. Előre 
törni, magasabbra jutni, meggazdagodni minden á ron : e 
vágyak foglalják el az ember egész valóját s maguk után 
vonják a vétkek hosszú lánczolatát, irigységet, haragot, 
vetélkedést, versengést, rágalmazást átkozódást, fösvény-
séget stb. Vagy mit jelent a kereskedelem s kézműipar 
terén való túlságos vetélkedés ? Mit a kapzsi sürgés-for-
gás az adás-vevésben, a piaczokon, a bankházakban, a 
váltóüzletekben ? Miért ter jednek annyira a hamis és 
szédelgő üzérkedések s a kétes jellemű vállalatok, ame-
lyek sértik a lelkiismeretet s bilincsekbe verik a becsüle-
tet ? Honnan van a munkások iránt tapasztalható nagy 
szivtelenség, az özvegyek, árvák pénzeinek elsikkasztása, 
a nyomorultak véres verítékkel szerzett bérének igazság-
talan levonása s a nyilvános bukással végződő különféle 
csalfa üzletek szaporodása ? 

Honnan volna mindez, ha nem a legrutabb hírvágy-
ból, a keresztény tanok és erkölcsök hideg megvetéséből ? 
Valóban az akarat kegyetlen forradalmat támasztott Isten 
ellen ! ' ) A korlátlan vagvonosodás utáni törekvés elné-
mítot ta az erkölcsi törvényekre intő észnek szózatát, a 
birtokos ma már vagyonának nem ura, hanem tehetetlen 
rabja. Önczélnak, életfeladatnak tekintik a vagyonszerzést, 
amelynek pedig csak eszközül kellene szolgálnia az élet-
nek keresztény módon való betöltésére és egy nagyobb 
életszentség elnyerésére. Szépen mondja Aqu. sz. Tamás : 
„Nyilvánvaló, hogy az embernek boldogságát a gazdag-
ság nem képezheti. Csak annyiban lehet ezt keresni, 
amennyiben az emberi élet fentartására szolgál. Nem 
képezheti az embernek végczélját, hanem ellenkezőleg 
neki magának az emberben van a végczélja . . . Egyéb-
ként a legfőbb jó iránti vágy természeténél fogva végte-
len ; minél jobban bir juk azt, annál bensőbben szeretjük 
és annál inkább megvetünk minden mást ; mert minél 
jobban bir juk, annál jobban ismerjük. De a gazdagságnál 
ellenkezőleg van : mihelyt bir juk ezt, megvetjük és más 
után vágyódunk . . . S azért már ez is bizonyítja annak 
tökéletlenségét és azt, hogy a legfőbb jót nem képezheti." 2) 

A gazdagság tehát, melyet a világ fiai végczélul 
tekintenek, a keresztény számára csak eszköz lehet. Esz-
köz az élethivatás polgárilag becsületes és erkölcsi be-
töltésére, de nem élvezet és uralomra, melyre százados 
szenvedélyek törnek ; fegyver az az ember kezében, melyre 
gyakran szükségünk van, de amely kényes kezelést igé-
nyel, mert könnyen megsértheti a kezet, melynek esz-
köze. 3) A mai kor ezt nem akar ja belátni, vakon rohan 
a szenvedély árjával a gazdagság csalfa lidérczfénye után, 
elfeledve sz. Pá l apostol jós la tá t : „Akik gazdagok akar-
nak lenni, kísértetbe esnek s az ördög tőrébe, sok balgatag 
és ártalmas kívánságokba, melyek az embert halálos ve-
szedelembe merítik. Minden gonoszságnak gyökere a pénz-
vágy." 4) 

') Manning, Korunk négy főhibája, 28. 1. 
!) Summa Theol. 1-a 2-ae qu. II. art. I. 
3) Perin : Über den Reichthum in der christl. Gesellschaft. 

I. 29. 1. 
I . Tim. 6, 9. 10. 
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Az apostol jóslata beteljesedett. A keresztény tanok 
gyémántja , az erkölcs tiszta gyöngye puszta czim csupán : 
a mammon ördöge diadalmasan lengeti zászlaját az élv-
vágy és fösvénység szellemének kíséretében. Krisztus 
intelme : „Ahol kincsed vagyon, ott vagyon szived is", a 
mai társadalom gyászos képén beteljesedve látható. Az 
erény letiporva s a kincsek csoportja körül a vétkek 
diadaléneke gúnyolja Krisztus szózatát. A gazdagodási 
vágy tömérdek vétek forrása lett ; az aljasság rohanó 
árként átszakit minden gátat, betör az irodalomba, a 
tudományok csarnokaiba, s az emberiség legmagasztosabb 
javait szennyes iszapja alá temet i ; a puhaság, pulyaság, 
a jellemtelenség, az életuntság vészes felhői borongnak 
az emberek lelkében ; nem lesz, ami eladó nem volna, 
csak vevőre találjon. *) 

íme a vagyonosodási törekvés, a bir- és élvvágy 
borzasztó áldása ! Sok szegény gazdagságra törekszik, 
mert azt hiszi abban találja boldogságát ; a gazdagok 
pedig az előkelőség, műveltség, felvilágosodás okvetlenül 
megkivántató kellékeinek tekintik azt. Pedig sok gazdag 
család nevelése alapos műveltség helyett felületességet ad, 
finom látszattal, önteltséggel és gőggel s az ezeket kisérő 
mindenféle kicsapongásokkal.2) — A birvágyból származó 
különböző vétkeket már érintettük. A lelki nyugalom el-
tűnik, a fösvénység, irigység, fajtalanság, életuntság mar-
dosó kigyója lép helyébe s végül beáll a nyugalom az 
— öngyilkosság árán. Sajnosan bizonyítják ezt a játék-
barlangok pénzzel megrakott asztalai. . . . 

A korlátlanul hullámzó szenvedélyek tehát rémes 
pusztítást visznek végbe az emberiség nagy családjában. 
Lázasan törnek megkívánt tárgyuk után, mint a legna-
gyobb boldogság után, s elérve azt, kielégítetlenül hagy-
ják az ember szivét. 

A szenvedélyeket le kell taszítani uralmok trónjáról, 
mert ellentétbe mozdítják büszke fejőket a keresztény 
tanok és erkölesökkel, s a czélt, melyre törnek, teljesen 
nem érik el soha. „Kiábrándulunk, mielőtt élveztünk 
volna; vannak vágyaink, de nincsenek illúzióink. A kép-
zelet gazdag, túláradó, tündériesen szép ; a való szegény, 
sivár, köznapi. Az ember tele szivvel üres világban lakik 
s mielőtt valamit megízlelt volna, már undort érez min-
den iránt. . . a) 

A szenvedélyek némelyikének uralmán is csak futó-
lag végigtekintve nem alap nélkül mondjuk tehát : a tár -
sadalom súlyos beteg, az erény gyöngye porban hever, a 
vétek győzelmi dalát zengi. Megvan az ok a szomorú-
ságra, de annál inkább a vétkes tétlenségből való mun-
kás felébredésre. Ideje, hogy az álomból felébredjünk, 
mert ha akaratunk nem indul meg e szomorú viszonyok 
megváltoztatására, oly erkölcsi sülyedés áll be, milyentől 
hajdan Seneca is megdöbbent, mondván : „Minden telve 
van bűn és gonoszsággal ; a vétket nem titkon, hanem 
mindenki szemeláttára űzik ; ártat lanságot nemcsak ritkán, 
hanem sehol sem találunk." 4) 

S mind e bajokat , a rendetlen szenvedélyek ural-

') Katholikus Szemle, 1888. II. II. 196. 1. 
2) Lubrich, Társadalomtudomány, 167. 1. 
3) Chateaubriand, A kereszténység szelleme. II. 156. 1. 
4) De ira, II. 8. 

mát, az erkölcsök sülyedését, a társadalom jólétének ha-
nyatlását egy forrásra lehet visszavezetni, amelyre rámu-
tatot t hazánk herczegprimása a Szent-István-Társulat ez 
évi közgyűlésén. „A gyászos elpártolás a szent hittől" ez 
hullámzó forrása az uralkodó bajoknak. 

A kereszt alatt kell tehát orvoslást keresnünk. 
„Visszatérés a keresztény hithez, fogja enyhíteni a nyo-
mort, fogja orvosolni a társadalmi sebeket, fogja vissza-
hozni a bizalmat, fogja érlelni a szélesre ter jedt munkás-
ságnak jogosan várt gyümölcsét." 

E szavakhoz nem kell értelmezés, érzik ezt korunk-
nak jobbjai . . . Nagy szükség van az elme korlátlan há-
borgásának lecsillapítására, a sziv békéjének helyreállí-
tására, ami nélkül erkölcsi virágzás, társadalmi boldogság 
nem létezhetik. S erre, hogy ismét a Pázmánylelkü her-
czegprimás szavaival éljek, „a ker. hit képes és csak ő 
képes egyedül, mint mely a Kálvárián álló keresztre 
mutat, annak bátor átkarolására buzdít, mert a Megváltó 
Istenember keresztje minden lelki erőnek forrása, a kebel 
bármily magasra csapott hullámainak is lecsendesítője." 

A kereszt ú t jára vezéreljük tehát a beteg társadal-
mat s akkor tűnnek a bajok fellegei s romba dől a szen-
vedélyek vészes uralma is ; mert a történelem tanúsága 
szerint is csakis a Krisztus által alapított keresztény élet-
rend viszi és vitte mindenkor az embert az örök élet kút -
forrásához : tökéletesítette az erkölcsöket, nemesítette az 
Ízlést, fokozta a felebaráti szeretetet, emelte az emberi 
méltóságot. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius hó 26. Tanügyi reformolz. — 
Most, hogy az iskola padjai t a nagy szünet miatt 

ellepi a por, melyet különben a szorgalmas diákok tüde-
jük javitására beszívnak, a levegő tele van szállongó 
hírekkel a közoktatásügyi kormány által tervezett isko-
lai reformokról, pedig a ressort felelős minisztere meg-
érdemelt pihenőre tér t a tavaszi nagy csaták után. Volt 
idő, midőn ily híreket a mélyebbre ható férfiak a mi-
nisztériumon belül s kívül is bizonyos mosolylyal fogadtak, 
jól ismervén az ott dívó szokást, mely szerint például 
elegendő volt a Frary-féle könyvet elolvasni, amelyben 
egy franczia tanférfiu a franczia nyelv alapját képező 
latin nyelvnek az iskolákból való kirekesztését javasolja, 
hogy rögtön reá a magyar közoktatási minisztérium ben-
fentesei a maguk részéről is hadat s háborút indítsanak 
e klasszikus nyelv ellen. 

Ez idők — reméljük — elmultak már és velük a 
meddő experimentácziók zagyva korszaka ; gróf Csáky 
Albin közoktatásügyi miniszter ur annyi jelét adta meg-
fontoló komoly jószándékának, hogy ily hírek fölmerü-
lését is a kellő komolysággal szükséges venni. 

Abban kevés kivétellel megegyezünk mindnyájan, 
hogy az eddig folytatott tanügyi politika talán nagyobb 
reformokra szorul, mint az iskola maga ; a mostani mi-
niszter ur ugy a parlament szakbizottságában a hivatal-

') Dr. Schlauch Lőrincz, Várad tudós püspökének szavai a 
nagyváradi kir. jogakadémia száz éves jubileuma alkalmából mon-
dott egyházi beszédjéből. 
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beli elődje hosszú kormányzatának utolsó évéről szóló 
jelentés megvitatása, mint a képviselőházban minisztériuma 
költségelőirányzatának tárgyalása alkalmával oly nyilat-
kozatokat tett , melyek nem engednek semmi kétséget az 
iránt, hogy ő sem az egyik, sem a másik irányban nem 
lát ja oly rózsásaknak az állapotokat, mint azt Trefor t 
életében a hivatalos s félhivatalos tollak és a várandós 
streberek világgá kürtölték. 

A szükséges tanügyi reformokat ugy szólván na-
gyobb kíváncsisággal várja az ország, mint a közigazga-
tási ú j í tásokat ; csakhogy mindeddig mit bizonyosat sem 
lehet hallani amazok tartalmáról. Ezér t ez idő szerint 
nem is szólhatunk hozzájuk. 

Annál inkább föl kell hívnunk az illető körök figyel-
mét arra, hogy ne ismételjék a Trefort-korszakbeli fél -
szegségeket, amidőn ugyanis a középiskolai törvény alko-
tása előtt majdnem korlátlan önkénynyel, azután e tör-
vény daczára, habár látszólag annak alapján s keretén 
belül nem kevesebb basáskodással rátukmálták experimen-
táczióikat a mi katholikus autonom iskoláinkra is, de 
nobis sine nobis rendelkezvén derüre-borura. 

Már pedig engedjék meg Trefor t egykori „jobb 
kezei", a katholikus tanitó szerzetek s egyéb iskolafen-
tar tó tényezőink birnak legalább is annyi tanügyi szak-
ismerettel, mint a hivatalos bölcsek ott ős Buda várában, 
vagyis inkább már most Pestre alászállott tanügyi dicta-
torok. Sajnos ! Igy kell beszélnünk az eddigiek után ; és 
minden elfogulatlan elme csodálkozását fogja kifejezni 
amaz, Abderába való állapot fölött, mely nálunk e tekin-
tetben dívik. 

Jó l tudjuk, hogy az oktatás s nevelés terén önfelál-
dozó odaadással és közismeretü sikerrel működő ama 
katholikus szaktekintélyek nem kivánják a hazának s 
emberiségnek tett nagy szolgálataikat a nyilvánosság előtt 
kürtöltetni ; i t t azonban országos főfontosságu érdekről, a 
haza serdülő nemzedékének mikénti képeztetéséről, tehát 
a nemzet jövőjéről van szó, mely kiszámithatatlan káro-
sodást szenvedhet, ha a tanügyi reformok megállapításá-
nál a bürokraták kedveért a legilletékesebb tényezők 
mellőztetnek, kiknek gyakorlati tapasztalatai és elméleti 
szaktanulmányai, valamint páratlan s önzetlen ügybuzgó-
sága az országnak kellő biztosítékot nyúj tanak arra nézve, 
hogy tanácsadásaik az iskola bajainak gyökeres orvoslá-
sát czélozzák. 

Még egy észrevételt kell koczkáztatnunk. 
A mondott tényezők közreműködését a behozandó 

reformok körül azon okból is óhajtandónak fogja tartani 
az egész ország, nehogy a nem állami iskolák kellemet-
len meglepetéseknek legyenek kitéve. Nagyon könnyű 
ám a minisztériumban valamicsodás szabályrendeletet pa-
pírra tenni ; az sem ütközik nagy nehézségekbe a tisztán 
állami iskolákon az adófizetők költségén, egy tollvonás-
sal az utalványozáshoz, valamely változást létesíteni. Más 
kérdés azonban, képesek-e az autonom tanintézetek veze-
tői még legjobb akaratukkal is az ily sic volo sic jubeo 
parancsnak nyomban eleget tenni. Ilyen sakkhuzást már 
láttunk, amelylyel az autonom intézetek jó hirnevét alá-
ásni igyekeztek ; loyalisnak azt azonban senki sem mond-
hatja, sőt az egész országra nézve a legnagyobb mérték-

ben károsnak fogja ismerni, tekintve azt, hogy az autonom 
intézetek, ha kellő időben értesíttetnek, vagyis inkább, 
ha a reform — amint a jog s országos érdek követeli — 
az ő részvételükkel hozatik, az üdvös változást idejekorán 
foganatosíthatnák, a ferde reformot pedig esetleg meg is 
gátolhatnák. 

Bízunk gr. Csáhj Albin miniszter urnák eddig is 
több izben bebizonyított igazságérzetében s államférfiú 
tapintatában, hogy mit sem fog elmulasztani egészséges 
reformok létrehozásához, és viszont mindent meggátol,, 
ami a haza kárára válhatnék. -(-

Éjszak-Amerika. A lavali kath. egyetem ujabb kitün-
tetése. — 

XIII . Leo pápa lángszelleme az egész világot á t -
karolja. Szeme közel-távolba merül, fölkeres minden em-
berlakta vidéket, hogy ott a vallással a tudományt, az 
irodalmat, kiváltkép pedig az angyali tudor hit tudományi 
s bölcseleti magasztos tanítását fölvirágoztassa. 

Azt lehet mondani, hogy az 1889-diki év Éjszak-
Amerikára nézve a katholikus egyetemek esztendeje. 

XIII . Leo Washingtonban, a nagy amerikai köz tá r -
saság Capitoliumának oldalán katholikus egyetemet ala-
pított , amely az Egyesül t -Ál lamok érsekei s püspökeinek 
felügyelete s vezetése alatt az isteni s emberi tudomá-
nyokat fogja tanítani. 

Ugyancsak a szentatya Amerika egy másik helyén,, 
a kanadai Confoederatio fővárosában szintén egyetemi 
tűzhelyet állított, hogy terjeszsze a világosságot Ontario 
egész tar tománya fölött . 

De a nagy pápa gondossága nem állapodott m e g 
itt . A laval-québec-i egyetem uj alkotmányszervezete által 
XIII . Leo u jabb bátorítást nyúj t ezen nemes intézmény-
nek, mely mintegy negyven év óta buzgalommal, oda-
adással s kitartással munkálkodik ezernyi megpróbál ta tás 
közt az igaz tudomány terjesztésén, amely az apostoli 
szék s az örök város pápai egyetemeiről sugalmazza a 
kath. oktatást . 

Ez okmányban XIII . Leo nemcsak megerősíti mind-
azt, amit a szentszék a lavali egyetemre vonatkozólag 
ennek alapításakor határozott , hanem a legünnepélyeseb-
ben kijelenti, hogy a franczia ajkú Kanada számára csak 
egy katholikus egyetemet ismer el, a laval-québec-it a 
montréal-i succursalis-sal, és hogy soha sem fogja meg-
engedni, hogy más, ettől független kath. egyetem adhas-
son tudori fokozatokat . 

Valóban, ha tekintetbe veszszük, hogy a franczia 
ajkú Kanada katholikus lakossága alig haladja meg az. 
egy milliót, nem igen lehet megengedni, hogy ott t öbb 
egyetem alapíttassék s virágozhassák, főkép ismerve azt,, 
hogy a lavali egyetem két oktatási központtal bir, egyik 
Québec-ben, a másik Montréalban, Alsó-Kanada e két 
legnagyobb városában. 

Máskülönben, mint XIII . Leo az ő mély bölcseségé-
ben mondja, az i f júság oktatásának s kiképzésének ugyan-
azon egy módja szorosabbra fűzi s megszilárdítja a köte-
lékeket, melyek e környék katholikusait egyesítik. A 
tanítás egysége szoros sorakozásban tar t ja e lakosságot 
és megvívhatlan erőddé tömöríti őket vallásuk, nyel-
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vük, törvényeik, szokásaik és intézményeik ellenségeivel 
szemben. 

Hogy fogalmat nyerjünk az áldozatokról, melyeket 
a québec-i szeminárium a lavali egyetem számára hozott, 
tudni kell azt, hogy az egyetemi épületek homlokzatai 
közel háromszáz méter hosszúak és hogy kőből négy s 
ö t emeletnyi magasságra vannak építve. A főkönyvtár 
100,000 kötetet ta r ta lmaz; azonkívül a tudományok min-
den ága gazdag muzeumokkal rendelkezik, sőt 150 euró-
pai kiváló festménynyel bővelkedik. Egy szóval, ez egye-
tem diszére válik a franczia Kanadának, ugy mint a 
kath. egyháznak. 

A lavali egyetem szervezete is figyelemre méltó. A 
franczia ajkú Kanada összes classical collegiumai — egy-
nek kivételével — mindössze tizenhat, ez egyetem affili-
á l t ja lett. Ez által — mint IX. Pius Inter varios sollici-
tudines kezdetű bullájában mondja — e kollégiumnak 
növendékei mind jobban előkészíttetnek ez egyetem kü-
lönböző karainak s tanfolyamainak látogatására. Ez affi-
liatio az évenkinti versenyelőadások segélyével csodá-
latos fölpezsdülést idézett elő a tanároknál s növendékek-
nél. A tanulmányok szinvonala tetemesen emelkedett, és 
a kanadai-lavali egyetem által kiállított oklevelek Fran-
cziaországban épp oly érvénynyel birnak, mint a franczia 
állam egyetemei által kiosztott tudori fokozatok. 

XIII . Leo legújabb okmányában, ugy mint IX. Pius 
az alapitó oklevélben, elismeri mindazt, amit Nagy-Britá-
nia királynéja a lavali egyetemért tett, megajándékozván 
e kath. egyetemet királyi szabadalomlevéllel. Ez oklevél 
kiváló fontossággal b i r ; mivel mindenekelőtt elismeri s 
biztosítja e kitüntetőleg kath. intézmény létét és szabad 
működését ; az összes tulajdont és az igazgatást a québec-i 
szemináriumnak biztosítván, óvadékot nyúj t amannak 
or thodoxiájára nézve. Továbbá az egész szellemi vezetést 
az összes jogokkal és szabadalmakkal az egyetemi tanácsra 
bizza ; e tanács pedig áll a québec-i szeminárium igaz-
gatóságából és az egyetem összes karainak három leg-
idősb t anárábó l ; minthogy pedig a szeminárium viseli 
az összes költségeket, csak méltányos dolog, hogy tul-
sulylyal birjon az egyetem tanácsában és ekkép meggátolhat 
minden eltérést az igazhitüségtől, a szeminárium egy-
házmegyei intézmény lévén, maga is közvetlenül a québec-i 
érsek ellenőrzése alá tartozik, aki az egyetemnek is főfel-
ügyelője és veto-joggal bir az összes kinevezések s intéz-
kedések fölött , a hit tudományi kar tanárait pedig egye-
dül ő nevezhetvén ki. 

íme mily előjogokkal bir egy katholikus egyetem 
Amerikában, hol az állam nem vette monopoliumába az 
oktatást. 

Ebből láthatni, miért nyilatkozik IX. Pius fönnidé-
zett bul lá jában, amint következik: „Amint Nagy-Bri tánia 
uralkodónője, Viktoria királynő régóta megadományozta 
s gazdagította az egyetemet a legkiterjedtebb előjogo-
kat biztosító szabadalomlevéllel, amelytől nem akarunk 
megvonni semmit ; és amint ő felsége ez intézetnek meg-
hagyta teljes önkormányzati szabadságát, mi szerencsénk-
nek ta r t juk , tisztelendő testvéreink véleménye szerint a 
fönjelzett okokból a megérdemlett dicséretekkel elhal-

mozni királynő ő felségét, valamint a szövetséges kor-
mányt és a québec-tartományi kormányt." 

Ez okból, XIII . Leo lain dudum constitutiójában, 
következőleg nyilatkozik: „A lavali egyetem tanácsa gya-
korolni fogja jogait akár a québec-i székhelyen, akár a 
montréali székhelyen aszerint, amint a királyi szabada-
lomlevél arra a nevezett tanácsot jogosítja, " kivéve a 
montréali succursalisnak fentartott némely kiváltságokat. 
A szentatya azután igy foiyta t ja : „Amint ez üdvös inté-
zetek alapításakor Angolország igen hatalmas királynője 
tekintélyével megerősítette s pártfogásával védelmezte azt, 
mi szilárdan reméljük, hogy az e pártfogásban jövőre is 
részesülni fog, és bizunk abban, hogy azon kitűnő fér-
fiak kegyét s támogatását is birni fogja, akik a québec-i 
és a kanadai szövetséges tartományok kormányzatát ve-
zetik. ' 

Nagyon alkalomszerű ez ajánlás, kivált a québeci 
kormányra vonatkozólag. 

Eddig ugyanis a québec-i szeminárium viselte a 
franczia Kanada e nemzeti intézetének költségeit, de a 
montréali succursalis berendezése óta a kiadások teteme-
sen fölszaporodván, a québec-i kormányhoz fordult sege-
delemért, melyet ez eddig korántsem rosszakaratból, 
hanem egyéb fölhalmozódott kiadások miatt nem nyúj t -
hatott . 

Remélhető azonban, hogy ugy e kormány, miut 
Québec városa hozzá fognak járulni a nemzeti s cziviliza-
torius küldetést teljesitő intézmény költségeihez. 

IRODALOM. 
— A katholikusok 1888-diki nemzetközi tudományos 

kongresszusának jelentéséből — mint lapunknak jelen-
tik — megjelent a II. s utolsó kötet és f. é. augusztus 
hó 1 - tő l fogva szét fog küldetni. E kötet tartalmazza a 
jogi, történelmi, tudományos s anthropologiai szakosztá-
lyok tárgyalásait . Esetleges reklamácziók Párisba Bage 
úrhoz, rue de Vaugirard 74., intézendők. 

VEGYESEK. 
A bíboros hgprimás ő emja legújabb főpásztori 

körlevelében a trienti zsinat decretuma alapján figyelmez-
teti papságát, hogy idegen és ismeretlen papokat a misé-
zésböl tiltsa el, ha nem mutatják föl a főpásztor írásbeli 
engedélyét. 

— Nm. Vancsa János g. kath. érsek metropolita az 
egyházmegyei zsinatot ez évi szeptember hó 5-ikére hivta 
össze Balázsfalvára. Főtárgya lesz : alaplétesitése a szol-
gálat képtelenné vált lelkészek számára. Az alap javára 
ő nmltga 5000 fr t adományozott. 

— A Budapest belvárosi plebánia-templom restaurá-
lása ügyében a tanács kikérte a műemlékek orsz. bizott-
sága és dr. Steindl Imre tanár véleményét. Steindl már 
nyi la tkozot t e kérdésben. Szerinte a templom gothikus 
része, a sanktuarium, igen nagybecsű műemlék, hogy az 
mindenesetre oly stílszerű restaurálást érdemelne, mint 
pl. a kassai dóm, vagy a budavári Mátyás-templom. Né-
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zete szerint a restaurálást két részre kellene osztani. A 
renaissance korbeli templomrészt a város elébb állíttassa 
helyre, ott ideiglenes oltárt állítson föl s az istentiszteletet 
is tartassa ott. A gothikus részt pedig nagy műgonddal 
restauráltassa, hogy mübecséhez képest a fővárosnak 
örök díszére szolgáljon. Minthogy azonban erre a meg-
szavazott 60,000 fr t nem elég, a restaurálást a mérnöki 
hivatal tervei szerint fogják végezni, kikérve Steindl 
szives útmutatásait . A gothikus rész külön helyreállítása, 
a 13-ik század építési modora szerint, valamivel későbbre 
marad s erre nézve Steindl részletes memorandumot fog 
kidolgozni a főváros számára. 

— A katholikus oknak 1891-dik évhen tartandó nem-
zetközi tudományos kongresszusa előkészítésére az állandó 
szervező bizottság nem fog kiadni külön munka-terveze-
tet, mint a mult évben tartott kongresszusra — mely a 
most már befejezett jelentésben olvasható — hanem a 
Bulletin de la commission de permanence du Congrès 

scientifique international des Catholiques, mely a kon-
gresszushoz csatlakozók mindegyikének ingyen küldetik 
meg, hozza a megvitatandó kérdéseket a vallástudomány, 
bölcselet, jogtudomány, nemzetgazdaság, nyelvészet, meny-
nyiségtan, természettan, természetrajz és anthropologia 
köréből. 

— Rónay Jáczint püspök könyvtára, a minisztérium 
engedélyével szétosztatott. A könyvtár 2036 kötetből 
állott. A Toldy-kör 864 kötet szépirodalmi munkát ka-
pott, a többi a pozsonyi prépostság könyvtáráé. Rónay 
kéziratai, valamint kinyomtatott emlékiratai, melyek nyolcz 
kötetből állanak, a pannonhalmi főapátság gondjaira bí-
zattak, hogy azokkal tetszése szerint rendelkezzék. A püs-
pök hagyatékában találtak egy Életpályám czimü müvet 
kéziratban, de az elhunyt minden egyes lapjának felét 
leszakította és igy tet te azt hasznavehetetlenné. 

— A minorita-rend káptalanja nagygyűlését e hó 
16-án kezdte meg Szegeden. A gyűlés elnöke : főt. Sol-
datics M. Bonaventura, a rend generálisa, ki t i tkára, 
Noras M. Leo kíséretében jö t t Rómából. A gyűlés tag-
j a i : Jánosy Demjén dr. rendfőnök. Örökös kormánytaná-
csosok: Berényi Gedő, Liegerhoffer János , Ballay Ádám, 
Teppé Albin, Blaskovics Frigyes, Tapody Tamás. Időleges 
kormánytanácsosok : Kéfalvi Manó, Szőke Dániel, Németh 
Kálmán dr., Zsufl'a Fausztin rendi, Benő Berard kápta-
lani t i tkárok. Örnökök : Gera Miklós, Dobóczky Alajos, 
Bajay Armand, Zatykó Fridolin. Az egyes házak válasz-
tott küldöttei : Csáky Dénes a szegedi, Dely Ödön a nagy-
enyedi, Wi t tman Ágoston a kézdivásárhelyi, Machalcsik 
Bonó a nagybányai, Nits Gliczér a szilágysomlyói, Daszi-
vitz Gyula a miskolczi, Lipták Kelemen a nyírbátori, 
Takács Vida a csütörtökhelyi, Sütő Libor az imroghi, 
Andrássy Gergely a beszterczei ház részéről. Orbán Jáczint, 
a szegedi minorita-rendház főnöke, mint gyűlési házfőnök. 
Első nap a rendházak ügyeit tárgyalták ; második nap, 
17-én, a rendfőnök-választást tartották, megejtve a szokott 
ünnepségekkel, mely alkalommal újra megválasztották 
Jánossy Demjént, ki már három éve rendkormányzó. Kor-

mánytanácsossá választattak : Zsufta Fausztin, Dobóczky 
Alajos, Bajai Amand, Gera Miklós, Benő Berard, rend-
t i tkárrá Rehfal vi Manó. Házfőnökké újból megválasztattak : 
Orbán Jáczint a szegedi, Ballay Aladár az aradi és Pataky 
Miksa a lugosi rendházakhoz. — U j házfőnökökké lettek : 
Teppe Albin, örökös kormánytanácsos a pancsovai, Dely 
Ödön a nagyenyedi, Tapody Tamás, a rend örökös kor-
mánytanácsosa, a marosvásárhelyi, Blaskovics Tamás a 
kolozsvári, Csáky Dénes szegedi káplán a beszterczei Cso-
motányi Gaudencz a kanta-kézdivásárhelyi, Szőke Dániel 
a miskolczi, Belcsék Kornél az imregi, Feith B. a lőcsei, 
Takács V. a csütörtökhelyi, Supka B. az egri rendházak-
hoz. Kárpáty Gráczián lelkiatyát a nagygyűlés az ujoncz-
növendékek mesterévé és tanulmányi felügyelővé válasz-
totta meg. ft. Soldatics Bonaventura, a római generális, 
latin beszédben fejezte be a tanácskozásokat és megál-
dotta a rendi atyákat. 

— A Zichy-kápolnára, mely a budavári főtemplom-
nak egyik nevezetes műemléke, gróf Zichy Ferencz, mint 
a család szeniora, tizezer forintot adott. A műemlékek 
országos bizottságának fölkérésére, válaszolt a nagylelkű 
adotnánynyal, melyet meleghangú levélben jelentett be. 
Csak azt kötötte ki, hogy a restaurálandó kápolna a 
Zichy-család nevén tartassék fönn s alkalmazzák benne a 
család czimerét is. A bizottsági ülés örvendetes tudomásul 
vette s köszönettel fogadta ez adományt ; aztán még több 
műemlék ügyével foglalkoztak. A demsusi középkori tem-
plom megvizsgálása érdekében intézkedtek ; a lőcsei szt. 
J akab templom freskóinak stílszerű megújítására, a mire 
nm. és ft . Császka György szepesi püspök és a közokta-
tási miniszter 500 — 500 fr tot adtak, a bizottság 300 fr tot 
szavazott meg ; végül a gácsfalvi csúcsíves templom átázott 
falai érdekében fölírnak a minisztériumhoz. 

— A mayerlingi kastély építészeti átalakítása annyira 
előrehaladt, hogy október második felében az u j Mayerlig-
zárda fölszentelése már végbe fog mehetni. Akkor az 
apáczák is beköltöznek uj ot thonukba. Az a szoba, mely-
ben Rudolf trónörökös meghalt, s melyet kápolnává ala-
kítottak át, e ôzélra kicsinynek bizonyult, miért is egy 
közbenső falat el kellett távolítani, hogy a szomszédos 
szobát a kápolna kibővítésére használhassák. 

— Néger áldozópap. Gibbons baltimorei bibornok 
érsek a mult hó végén szentelt föl egy négert áldozó 
pappá. Ez az első szerecsen az Egyesült-Államokban, a 
kit pappá szenteltek föl. 

— Az Egyesült-Államokban van 12 millió katholi-
kus. Ez összegből New-Englandra és a középállamokra 
esik 5.822,831, a nyugati államokra 5.117,565, a déli 
államokra 1.215,576. A papok száma 8,118, a templo-
moké 7,353, a kápolnáké 1,480 ; theologiai intézet van 32, 
collegium 125, akadémia nevű középiskola 549, plébániai 
iskola 2799, az iskolások száma 597,126. Püspök 73, 
érsek 13, bibornok 1. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII.. Pál-utcza 
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demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
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minden 

kir. postahivatalnál ; 
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tőnél, és Rndnyánszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
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ben, intézendők. 

Budapesten , j u l iu s 31. 9. II. Fé l év . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Küzdelem nélkül nincs győzelem. — A „Religio" Tárczája : Töredék egy spanyol utas 
naplójából. — Egyházi Tudósítások: — B u d a p e s t : Országos botrányok. — R ó m a : A legutóbbi merénylet a pápa s egyház e l l en .— 

R ó m a : A katholikus missziók stat isztikája. — Kath. Tanügy: Iskolai értesí tők. — Vegyesek. 

Küzdelem nélkül nincs győzelem. 
í v . 

A társas egyesülés terén Francziaország 
katholikusai követésre méltó példányképül szol-
gálhatnak hitsorso.saiknak az egész földkereksé-
gen. A jótékonysági egyesületeken kivül, melyek-
ről már szó volt, a társulás s szövetkezés min-
den neme virágjában van. 

A szűkre mért tér nem eugedi meg, hogy 
a legapróbb részletekig megismertessem a nagy 
lendületet, melyet a franczia katholikusok párat-
lan ügybuzgalma a társadalmi élet minden réte-
gében létrehozott, azért csak főbb vonásokban 
ecsetelem azt. 

Első sorban föl kell említeni a katholikus 
kongresszusokat, melyek rég túlszárnyalták a 
németországi katholikusok nagygyűléseit. Ez 
utóbbiak, mint minden figyelmes szemlélő észlel-
hette, ugy szólván a defensivára szorítkoznak, 
ami megfelel a németországi sajátos viszonyok-
nak; a franczia katholikusok azonban már alkot-
n a k és minden ponton ellensúlyozzák a vallás-
ellenes szekták áskálódásait. A katholikus nagy-
gyűlések Francziaországban egyetemlegesek, a 
német kath. kongresszusok részlegesek. 

Még inkább túlszárnyalták amazok a néme-
teket abban, hogy az országos nagygyűlések 
mellett tartományi összejöveteleket rendszere-
sítettek, és pedig egyszerre három téren : álta-
lános társadalmi, továbbá gazdasági és munkás-
szocziális téren. A párisi nagygyűlésen kivül, 
mely az összes franczia tekintélyek legnagyobb 
részét egyesítette, tar tományi összejövetelek vol-
tak a mult évben nyolcz tartományi fővárosban 

hasonló általános programmal mint amaz; azon-
kívül megtar ta to t t az összes francziaországi 
katholikus munkásegyesületeknek nagygyűlése Pá-
risban és öt munkásgyülés a vidéken ; végül ez 
évben ta r t a to t t a kísérlet a gazdasági érdekű 
gyűlésekkel, melyet nagy siker koronázott és 
amely katholikus vezetés alatt a földbirtokosok 
nagy részét egymással közel érintkezésbe hozta, 
bebizonyítván az érdekelt köröknek, hogy a 
katholikus hit- s erkölcs-elv ép oly elengedhetet-
len a földi s anyagi, mint a túlvilági boldogu-
lásra. 

A munkás-, mint a gazdasági gyűléseket 
rendszerint testvéries agape fejezi be, melyen a 
nagyföldbirtokos az egyszerű telkes gazdával, 
vagy bérlővel, a nagyiparos a szegény munkás-
sal egy asztalnál ül, vele koczint s kezet szorít. 
Ennek erkölcsi hatása kiszámíthatatlan, mert a 
társadalmi rétegek elzárkózottsága az „egyenlő-
ség, testvériség s szabadság" jelszója daczára 
sehol sem oly szoros, mint épp Francziaországban, 
hol a gazdag polgári elem túlszárnyalta fény-
űzésben s vagyonosságban a születési nemes-
séget. 

E deczentrálizáczió nagy előnyökkel kecseg-
te t oly országban, hol az egyes vidékek helyi 
viszonyai s érdekei elütnek egymástól, amelyeket 
központi nagygyűlésen korántsem lehet annyira 
érvényre ju t t a tn i vagy akár csak szemmel tar-
tani, mint a valóságban megérdemelnék. A köz-
pontról a vallásügyi kérdések egyöntetű eldöntése 
könnyebb és czélra vezetőbb; i t t lehet a kapocs, 
mely a közös hitelvek alapján a különböző érde-
keket s viszonyokat egybefüzi és kiegyenlíti vagy 

9 



60 ' RELIGIO. Ill 

áthidalja, amint viszont ez utóbbiaknak megfele-
lőbb méltatása s kihatóbb istápolása a vidéki 
kath. gyűléseken, előmozdítja a közös, országos 
kath. érdekek szolidáritását a központi nagy-
gyűlésen. 

A munkás egyesületek mintaképe gyanánt 
külön felemlítendők a világhírű Harmel, e katho-
likus nagyiparos telepein létező ájtatos egyesü-
letek, az aggkor s betegség esetére munkást 
biztosító intézmények és a fogyasztási szövet-
kezetek. A munkások e nagy vállalatnál száza-
lékban előre meghatározott osztalékot nyernek 
az év végén a gyárak tiszta jövedelmeiből a 
napi vagy heti munkabéren kivül, amelyek meg-
állapítása az üzleti könyvek nyomán bizalmi 
férfiak hozzájárulásával történik. Ezen felül val-
lásos egyleteik külön egyházi vezetés alat t biz-
tosí t ják egyéni s családi boldogulásukat. Beteg-
ség esetén épp ugy gondoskodva van, mint az 
aggkor munkaképtelen idejére; baleset ellen 
való biztosításra, mely hasonlókép fennáll, nyolcz 
év óta úgyszólván nem volt szükség, mivel nem 
fordult elő szerencsétlenség. A fog}Tasztási szövet-
kezeteknél azon külön jótéteményben részesül-
nek Harmel munkásai, hogy az élelmi s ruhá-
zati czikkek földolgozása s kikészítése is általuk 
vagy az ipartelep által engedélyezett saját mű-
helyeikben történvén, nincs szükségük közvetítő 
kereskedőkre s miután az őstermelőktől veszik 
szükségleteiket, jutányosabb áron elégíthetik ki 
ezeket a saját megbízottaik vezetése s a gyári 
vállalat felügyete alat t álló fogyasztási szövet-
kezetük által. 

A társulás szelleme tudományos téren is 
hódításokat jegyezhet föl: a katholikusok nem-
zetközi tudományos kongresszusa példa reá; de 
ennek épp nemzetközi jellege miatt nem lesz 
állandó sikere, mivel nincs nemzetközi nyelv, 
melyen a tudósok megérthetnék egymást; a latin 
nyelv különböző kiejtése a különféle ajkú euró-
pai nemzeteknél igen nagy akadály, annyira, 
hogy aki a latin nyelv ismeretében bizva, ily kon-
gresszusra jőne s ott e nyelven felolvasást tar tana 
— mint többekkel megtörtént — számithatna 
ugyan a francziák közmondásos udvariasságára, 
még értekezésének kinyomatására is, de egyéb 
sikert nem várhat, kivált, ha eszmemenetüket 
és a tudományos irányzatokat, melyek Franczia-
országban dívnak, nem ismeri, vagy számba nem 
veszi. Nincs ot t kelete ama bizanti hízelkedés-
nek. mely másut t oly annyira dívik; de ama 

kinövésnek sem láttam a nyomát sem, hogy 
bizonyos érdekközösség egymással kezet fogva 
mintegy kölcsönösen irodalmi érdemeket s hal-
hatatlanságot biztosítson egymásnak munka s 
fáradság nélkül, sőt néha legcsekélyebb irodalmi 
tevékenység nélkül. 

Á katholikus jogtudósok szövetkezete ép 
konkrét s meghatározott czéljánál fogva nagyobb 
jövővel s eredménynyel kecsegtet, mint amaz 
általános s egyetemes tudományos nemzetközi 
akadémia, amely utóbbi — mint megjelent jelen-
tése is muta t ja — sokat markol, de keveset 
fog, és legfölebb akkor számíthatna teljes s 
maradandó sikerre, ha Rómában a pápa véd-
nöksége s valóban nemzetközi vezetés alat t 
állana. 

Az ifjúsági egyesületek szintén kiváló figyel-
met érdemelnek. Francziaország minden kath. 
tanintézetén vannak itjusági társulatok, melyek 
abban különböznek a mi gymnáziumaink ön-
képző köreitől, hogy ezeknek czélján kivül a 
keresztény erények gyakorlására fektetik a fő-
súlyt és épp ezért nagy s üdvös befolyással van-
nak az ifjúságra. Ez nagy tényező a jövő ala-
kulására s ennyiben is teljes elismerésünket 
érdemlik meg ama férfiak, kik nemeslelkü önfel-
áldozással az ifjúságot ez útra vezetik. Ez okból 
is szivemből kívánom, vajha a sz. Imréről neve-
zett egyetemi itjusági egyesület a franczia ha-
sonló társulatok fölpezsdülését utóiérhetné a ma-
gyar ősi erény nagyobb dicsőségére. 

Fölemlítendő még, hogy az egyesülés s szö-
vetkezés a szorosabb értelemben vett egyházi s 
vallási téren is virágjában van Franc-ziaország-
ban. Az olasz Don Bosco salézianusi alapításain 
kivül csak Francziaország muta tha t föl nagyobb 
alkotásokat e téren. Öt uj lcongregáczió jö t t 
létre, mióta a régi szerzetrendek a szabadkőmű-
vesség szolgálatában álló kormány által üldöz-
tetnek. C'zéljuk nagyobbára emberbaráti a kon-
templativ élettel párosítva. Es e tekintetben is 
csodálatos az isteni Gondviselés működése, hogy 
ugyanis a kor s körülmények szükségeihez ké-
pest uj meg uj intézményt enged létre hozni az 
önfeláldozó keresztény felebaráti szeretetnek, mi-
által nemcsak az ujabbkori szocziális bajok or-
voslása hatalmasan elő mozdíttatik, hanem a ka-
tholikus egyháznak életképessége is bizonyittatik 
az emberiség fejlődésének minden fázisai köze-
pette. 

A franczia katholikusok e küzdelmei az egye-
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sületi téren első rendű fontossággal bírnak az 
úgynevezett szabadgondolkozásnak és a szabad-
kőművesek szövetkezéseivel szemben. Ama jón 
kivül, amit ez egyesületek s társulatok, valamint 
az egyházi kongregácziók saját hatáskörükön 
belül müveinek, nem kevésbé előnyösen hatnak 
a katholikusok összetartozandóságának és tömö-
rülési szükségének istápolására : fölébresztik s 
emelik a katholikus öntudatot s önérzetet, i rányt 
adnak a gondolkozásnak s tárgyat a cselekvési 
ösztönnek; a munka-felosztás egészséges elve 
szerint mindenkit a kellő helyre állitván, meg-
vivhatatlanná teszik a katholiczizmust ; a külön-
böző társadalmi igényeknek megfelelni igyekez-
vén, feltartóztatják a mindinkább terjedő föl-
bomlást és lassan, de biztosan közremunkálnak 
a keresztény társadalom megmentésén. 

Ez óriási küzdelemről csak ugy alkothatunk 
magunknak kellő fogalmat, ha tekintetbe vesz-
szük az uralmat birtokló sötét szekta hatalmas-
kodásait s áskálódásait, valamint a legszélsőbb 
forradalmi s társadalmi irányzatoknak kicsapon-
gásait. 

E katholikus szövetkezésnek köszönhetni, 
hogy kudarezot vallottak mindazok, akik az egy-
ház elnyomására törtek és czéljuk valósítására 
minden állami hatalmat s társadalmi érdeket 
fölhasználtak. 

E társulás, mely a hívőket együvé hozta s 
erkölcsi nagyhatalommá tömörítette, a papság 
és odaadó világi hivők érdeme, kik a forradalom 
és szektárius önkény által megbontott kévét 
kalászonként összeszedték és egy csomóba kö-
tötték. 

E küzdelem majd csak most fog gyümöl-
csöket teremni, mihelyt az erők szövetkezése 
teljesen végre lesz hajtva. 

(Folytatjuk.) 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Töredék egy spanyol utas naplójából. 
Stantes erant pedes nostri in atriis tuis. ') 

A természet szépségeiben, a történelem emlékeiben, 
az értelem alkotásaiban, a tudomány kincseiben, a művé-
szetnek a messze századokba is visszanyúló remekeiben 
annyira gazdag Európából, világtapasztalás, ismeretgyüjtés 
és okulás végett, megnézni a per eminentiam „katholikus 
országot", lelkem már régóta vágyott . . . Spanyolország 
felé röpültek az én fohászaim éveken át, és ezen óhajtás 

V. ö. Zsolt. 121., 2. 

az érdekes rajzokból u j meg u j táplálékot nyervén, oly 
ellenállhatatlan erőre kapott , hogy végre enmagammal 
elhitetém, mikép sz. Jakab országába kell mennem okve-
tetlenül : ez idén *) vagy soha . . . Valami titkos s mégis 
oly kimagyarázhatat lanul édes vonzást érző szivem hő 
kívánságának, melynek teljesedéseért a Mindenhatót gya-
korta kértem, tulajdoníthatom, hogy gondolatom mindig 
ott j á r t sz. Donionkos és sz. Ignácznak, kiknek életmoz-
zanaataiban is annyira igazolva láthatni csodaerejü egy-
házunknak világujító magasztos tanait, melyeket most a 
nemesebb természete és a józan ész sugalmát mellőző 
ivadék kinevet, nemzetén . . . Másrészt képzeletemmel föl-
fölkeresém Petral ta , Estadella, Lerida, Valenczia, Mont-
serrato, Alcala városokat, hol a kegyes-tanítórend sz. ala-
pítója, az üdvös tevékenység ez isteni hivatásu embere, a 
szülék örvendezései között a világra j ö t t ; 2 ) hol, hírneves 
családjának vérmes reményei mellett, az Ur félelmének 
meggyökereztetésével az alapvető ismeretekbe bevezették ;;1) 
hol a középiskolai tanulmányokat, hitvallásos irányban 
fejlesztve, idomítva, s igy erényekben folyton gazdagodva, 
tűzlélekkel sajátí totta el ; 4) hol a jogi s theologiai tudo-
mányok mélyébe hatolt ; 5 ) hol, az égi malaszt munkál-
kodásával, a megzsibbadt hitélet s fölbomlott erkölcsi 
rend visszaállítójaként, oly áldásos buzgósággal működik 
vala . . . a) 

Oh a képzelet messze-messze rohan a századoknak 
mohos rétegében ! Szivárványa ez a hullámzó életnek, 
melyet az öröm s buérzet felhőin a lélek, a mennyei 
szikra gyűj t meg, hogy földobogjon a kebel rajta, az 
isteni Ígéretnek e kedves jelvényén . . . Csakhogy a szép 
szivárvány, a mult dicső szálaiból font égi szalag, lassan-
kint eltűnik és a képzelet olykor-olykor csupán borulatot, 
csupán zivatart lát a nagyra hivatott nemzetnek egén ! . . 
Igy, mennyi fondorkodás s nyomor, mennyi szenvedés 
rongált már, midőn párt tusák emészték életerőidet, foszto-
gatások erőszakosan ragadák el kegyes alapitványaidat,7) 
törve még legféltettebb javaid, lelkiismereted legszentebb 
kincseinek elorzására is, annyira, hogy nemzeti lét s 
léleküdv majdnem irányelvek nélkül, hasonlóan hajóhoz, 
mely delejtüjétől megfosztva, tájékozatlanságában nem 
egyszer igyekszik menekvést keresni az örvény Sirén sza-
vától visszhangzó mélyében, — ingott, tétovázott, réve-
dezett, . . jobb sorsra méltó spanyol nép ! — Es e köz-
romlásodnak, miért himezzünk-hámozzunk, kimondjuk ha-
tározottan, átkos magvai, nagyrészt a közel leforgott 
században a „szabadelvüség"-nek nevezett farizeuskodás 
és a szabadkőművességnek mindenre hajlandó közegei 
által hintettek el. 8) Akkor, mikor, sajnos, a behatóbb 
értelem emberei közöl is többen, részint megtévesztve, 

') 1881. évben. 
2) 1556. szept 11-én Petraltában. 
3) Estadellában. 
4) Leridában. 
5) Valencia s Alcalában. 
6) Clarevalle, Ortoneda s Barcinoneban, meg a Trempi esperes-

kerületben. ... 
') Bár azoknak üdvös czélját ily találó szavak jelzék : „Saluti 

pauperum temporali aeternae divitum." 
s) V. ö. Franc. Silvela „Cartas de la ven. Madre sor Maria 

de Agreda etc." Madrid, 1885, 
10* 
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részint bármikép megszédítve, mind kevésbbé vállalkoztak 
azon nemes bátorságra, hogy a vészes áramlat elemző 
bírálatával tájékozták s óvták volna honosaikat ama vál-
ságtól, melybe azokat a rosszul értelmezett s még rosz-
szabbul felfogott , mert a hagyományos jobb érzelmeket 
s ősi erényeket is kiszorító „korszellem" sodorja . . . 

Valóban elborul az emberi kebel, sir a szebb érze-
ményekre fogékony lélek, könyez az erkölcsiség búsongó 
angyala, ha csak visszagondol ama közgyászra, midőn az 
ibéri szigeten alászállott becsben, tiszteletben a keresztény 
szellemnek lelkiismeretet irányzó és szabályozó tekintélye, 
a hivatalos engedelmesség erejét vesztette, és a szenvedély 
igazgatta ész alatt a vallásosság kötelékei, melyek pedig 
legerősebbek a világon, megszakadtak ; midőn Isten, 
egyház, állam és család oly diomedesi támadásokban ré-
szesültek. 

Ilyetén levert állapotban, az ezernemü bajok hydrái 
közt, majd lehetetlen volt, hogy az érző keblet sz. Máté 
XXIII-dik fejezetében olvasható fenyegetéseknek fagyos 
szele ne érintse — egész valójában! . . 

Mindamellett a Gondviselés őrlelke nem szűnik meg 
virrasztani az elvakult, féke vesztett szenvedélyek emberei 
által, kik lázas ingerültségökban megfeledkezének az ősi 
fogadalomról, hogy mindent Istenért, királyért, hazáért, 
— földig súj tot t nemzet, az elárvult egyház fölött . . 
Hol legnagyobb a veszély, ott áll legközelebb a mennyei 
főpásztor, nehogy a szent Jakab által fejlesztett örök-
sége, még az éggel szembe szállani is elég vakmerő pokoli 
síeli emnek váljék valamiképen zsákmányává . . . 

Ilyen és efféle gondolatok közepette szerencsém lőn 
immár nemcsak időt és szabadságot nyerhetni jól megér-
lelt uti tervem kivitelére ; hanem, a mi több, kényem-
kedvem szerint, válogathattam is a menetiránynak kijelö-
lésében . . . E közben értésemre esett az, hogy a magyar 
katholikusok adományaiból fölajánlandó kegyelet-zászlónak 
méltó elvitele és átadása érdekében, jámbor zarándoklat 
indul édes hazánkból a Spanyolországhoz oly közeli Lour-
des-ba, hol ugyancsak az egek királynéjára vonatkoznak 
ez ihletett szavak : „Quia fecit mihi magna, qui potens 
est."'1) — Nem titkolhatom el, hogy már azért is, mivel 
„non cuivis hominum contingit adiré Corinthum," e köve-
tésre ösztönző példát nyúj tó alkalmat, két kézzel raga-
dám meg, „Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi : 
in domum Domini (Matris) i b i m u s " 2 ) : hálát rebegék 
Annak, ki a nagy események helyéhez is el juthatnom en-
gedi, melyet az Ur az Üdvözítő édes anyjának ujabb 
felmagasztalására választ vala ki. . . 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius hó 30. Országos botrányok. — 
A temesvári lotto-ügy, melynek fejleményei hova-

tovább óriási méreteket öltenek, valamint a Buda várában 
rendőri tisztviselők s fővárosi ügyvédek ellen a szegény 
kivándorlókat zsaroló budapesti s bécsi ügynökökkel való 

1) Luk. 1. 49. 
») Zsolt. 121, 1. 

összejátszás vádja alatt folyó fenyitő per : ez oly legújabb 
két eset, mely Magyarországon belül s kiviil roppant föl-
tűnést kelt. 

A lutri s a fővárosi rendőrség is állami lévén, mind-
két eset szinte kapóra jő, most, hogy az állami czentra-
lizáczió behozatala majd minden téren napirendre hozatott ; 
mert még ha az összes vádlottak mindkét esetben egytől-
egyig fölmentetnének is, az állami adminisztráczió eszmé-
nyén s gyakorlat i értékén ejtett csorba nem lesz kiköszö-
rülhető. Az egyének ugyanazok maradnak, a felügyelet s 
ellenőrzés hasonlókép ugyanaz, akár állami vezetés s ki-
nevezés, akár dikaszterialis önkormányzat s választás van 
érvényben : a bő lelkiismeretet, a korrupcziót, a gyors 
gazdagodási vágyat, a valláserkölcs hiányát nem igazítja 
jóvá sem az egyik, sem a másik. És ha ezúttal e bűn-
esetek nem volnának beigazolhatok vagy csekélyebbre 
leszállittatnának is, lehetőségük, sőt valószínűségűk leg-
kevésbé sincs kizárva, mi több, szinte biztosra vehető, 
hogy ez esztendő hasonló bűntényeinek hosszú sorozata 
sincs bezárva. 

Ezek szomorú állapotok, melyek az ország jó nevére 
képesek volnának foltot vetni : melyek megingat ják a köz-
hitelt nemzeti intézményeink iránt és aláássák a közbizal" 
mat mindenfelé, mivel napnál fényesebben tanúskodnak 
arról, hogy a világi hatóságok nem képesek semmiféle 
biztosítékot nyújtani arra nézve, hogy hasonló esetek elő 
ne forduljanak. Senki sem kételkedhetik, hogy akár az 
állami, akár a törvényhatósági vezértényezők minden lehe-
tőt megtesznek s megtétetnek hasonló botrányos esetek 
megelőzésére ; nem akar juk kétségbe vonni az ellenőrzés 
s felügyelet szigorát ; azt sem gondolhatjuk, hogy elma-
radjon a fölebbvalók kérdőre vonatása és megállapított 
hanyagság esetén megbüntetése, esetleg az okozott kár 
megtérítésével is : mindennek hatályát azonban nem lát ja 
senki, mint annyi eset bizonyítja. 

Ez mind megannyi tanúság arra nézve, hogy vallás-
erkölcs szorgos ápolása s megbecsülése nélkül egy kor-
mány sem nyúj tha t biztosítékot az országnak ; viszont a 
nemzet nem előlegezhet bizalmat, midőn a valláserkölcs 
elhanyagolásával elburjánzik a korrupczió. 

Az emiitett két eset ezenfelül külön-külön is fölötte 
tanulságos. 

A temesvári lotto ügy az egész ország figyelmét 
fölhívta ez erkölcsrontó állami intézményre, melyet még 
a kedvezőtlen pénzügyi helyzet nézőpontjáról- mint jöve-
delmi forrást sem lehet ugy a hogyan indokolni, annyira, 
hogy az osztrák pénzügyminiszter már kijelentette, hogy 
annak eltörlését pénzügyi okok is javalják. Mennyivel 
inkább követeli azt a nép erkölcsei s anyagi boldogulása 
i ránt való tekintet ! 

A lottóból befolyó jövedelem a temesvári eset után 
még inkább meg fog csappanni, minthogy e szerencse-
játéknak megfoghatat lan reménységii közönsége könnyen 
gyanupörre l élhet ezentúl, még ha erre legkisebb ok sem 
volna ; amint az illető temesvári húzásra játszott közön-
ség. ha annak csalárdsága meg lesz állapitható, nem cse-
kély fej törést fog okozni a lottó vezetőségének, ama 
húzás nem lévén többé jogszerűen kijavítható, a betétek 
visszaadása pedig annyi nehézséggel fogna járni, hogy 
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külön hivatalt kellene a leszámolás végrehajtására szer-
vezni. 

E kedvező alkalmat az erkölcsrontó lottójáték elle-
nében annál inkább ki kell használni, mivel az osztrák 
pénzügyminiszter ismeretes föllépése után, ugy látszik, 
csak egy gyönge fuvallat kell, hogy a lutri eltöröltessék. 
A jó erkölcs barátait figyelmeztetjük e körülményre, és 
kérve kérjük, ragadják meg azt, hogy a temesvári eset 
ötletéből a lottojátékosok saját érdekükben észre térjenek ; 
a félmilliós ternó bebizonyitotta, mit koczkáztatnak, és ha 
néhányan különben nyernek is valamit a lutrin, ezerek 
meg ezerek sokat, sőt mindenüket vesztik ra j ta , nem is 
szólva 'a szenvedélyes lutrizók és családjuk erkölcsi rom-
lásáról, be lévén bizonyítva, hogy e szerencsevadászok két 
ötöde elzüllik, egy nyolczada pedig a bünkrónikának nyúj t 
foglalkozást. 

Az állami jövedelmek csekély csökkenése ily agi-
táczió folytán nem jöhet számba a nagy erkölcsi nyere-
séggel szemben. 

A kivándorlók zsarolásával kapcsolatos bűnfenyítő 
ügy, melybe a fővárosi állami rendőrség tisztviselői is 
bele vannak ártva, nem kevésbé tanulságos. A kérdés 
többé nem lehet az, hogy állami kényszer utján meggá-
toltassák a kivándorlás: ez évek hosszú során át hatás-
talannak bizonyult, részint a belügyminisztériumban nem 
rég fölfedezett útlevél-hamisítások, mint más üzelmek 
folytán, melyekre itt nem lehet kiterjeszkednünk ; csak 
az vált bizonyossá, hogy ez állami represszáliákat bizo-
nyos élelmes emberek arra használták föl, hogy a szegény 
kivándorlókat gyalázatosan kizsarolják. Ennélfogva a kor-
mány s törvényhozás föladata a kivándorlás ügyét szabá-
lyozni, mint azt egy megyei törvényhatóság nyíltan kí-
vánja és amint az Németországban s más államokban 
már régóta államilag szervezve van ; hogy ha sokan ki-
vándorolni kénytelenek, nem boldogulhatván többé saját 
hazájukban, legalább meg legyenek óva a kifosztatás veszé-
lyétől. 

Egyébiránt a magyarországi kivándorlók Ameriká-
ban már rendszeres katholikus hitközséget szerveztek, 
mely ez idő szerint magyar püspöki joghatóság alatt áll. 
E körülmény is figyelembe veendő. Amint azt sem szabad 
szem elől téveszteni, hogy — a kivándorlás a hazai viszo-
nyok közt nem lévén többé meggátolható — esetleg föl-
használható arra. hogy Amerikával való kereskedelmi össze-
köttetéseink bővíttessenek, mivel nem lehetetlen, hogy 
honosaink ott letelepedvén s vagyonra szert tevén, maj-
dan önmaguknak és hazájuknak ez uton is tehetnek szol-
gálatokat . 

A kivándorlásra vonatkozólag pedig fölötte ajánla-
tos, hogy a nép igaz barátai összeköttetésbe lépvén a 
németországi kath. Rafael-egyesülettel, mely teljes bizto-
sítékot nyúj t a kivándorlóknak, telhetőleg meggátolják 
ezeknek kifosztatását, és előmozdítják az ő s családjuk 
boldogulását. -{-

Róma, julius hó. A legutolsó merénylet a pápa s 
egyház ellen. — 

Az összes liberális kormányok és lapjaik, valamint 
bizonyos magyarországi katholikusok is azt ha j togat ták , 

hogy Rómának az olasz királyi forradalom által való 
bitorlása semmiben sem érinti a pápának és az egyház-
nak vallási jogait s hitelvi szabadságát. 

A Giordano Bruno szennyes emlékére emelt szobor 
leleplezése alkalmából tar tot t beszédek, valamint az olasz 
kormány által ahhoz nyúj tot t hivatalos assistentia kézzel 
foghatólag az ellenkezőt bizonyítják. 

E beszédekből tanulság kedveért idézünk néhány 
pontot. 

Igy az egyik ünnepi szónok, Vitali, Nola városa 
polgármestere többi közt igy szólt: „E szoborral az em-
beriség hátat fordított a vallásnak. ' 

Bovio parlamenti képviselő pedig igy nyilatkozott 
szoboravatási szónoklatában : 

„Szeptember 20-dika (amikor Rómát az olasz forra-
dalom megszállotta) kevésbé súj tot ta a pápaságot, mint a 
mai nap (Bruno Jordán szobrának'leleplezése) ; ama nap 
csak kezdet vala, ez ulóbbi a befejezés; akkor Olaszor-
szág Rómába, utazásának czéljához érkezet t ; ma azonban 
Róma inaugurálja a gondolat, az ész vallását, egy u j 
korszak alapelvét . . . Amint 313-ban Milanóban császári 
rendelettel megállapit tatott a keresztény vallás kelt je 
(dátuma), azonképen a mai napon Rómában a szabad népek 
megegyezésével jelződik a gondolat vallásának k e l t j e . . . 
Róma megteheti e proclamatiót . . . I t t ünnepeltettek a 
vallási successiók millenáriumai . . . I t t vált lehetővé uieg-
állapitani az uj millenariumot, amely egy embernek ka-
tholiczitása helyébe az emberi ész kaholiczitását állítja." 

íme elvitathatatlanul be van bizonyítva, hogy a 
szekták, miután lerontották a szentszék világi souveraini-
tását, most levetve az álarczot, egyenesen megtámadják 
Jézus Krisztus helytartójának lelki tekintélyét, világosan 
kimutatván, hogy a katholikus vallást el akarják törölni 
a föld színéről. íme, ilyen szabadságot élvez a pápa az 
egyház kormányzatában. 

Az emiitett szobornak jelentősége és a leleplezést 
követett körülmények épp oly hangosan kürtölik a gonosz 
szellem végczélját, mint a fönidézett szavak. 

Nemde e gonosz szellem hivei azért választották 
junius 9-ikét, amely napon az egyetemes egyház eredetét s 
legnagyobb győzelmei egyikét ünnepli, hogy istentelen 
parádéjukkal annál nagyobb sérelmet kövessenek el a ke-
reszténységen ? Nemde azért liivták össze pünkösd nap-
jára a szabadkőművességnek kozmopolita csapatait, amely 
ördögi gyűlöletet lehel Jézus Krisztus s helytartója ellen, 
hogy az által annál inkább szítsák követőik megátalko-
dott buzga lmát? Istennek s a reá emlékeztető összes dol-
goknak ellenségei, akik Európa minden zugából idecsör-
tettek, oly zászlókat hordoztak körül a pápai városban, 
amelyekkel az egyházat s vallást gúnyolták, s a melyeken 
a sátán képe is látható volt. 

És mi értelme lehetne a nolai apostata, Bruno Jor-
dán dicsőítésének ? Mi jogczimen emeltek szobrot ez em-
ber emlékezetének; vájjon kitünt-e tudománya által, avagy 
szolgálatokat tett-e a társadalomnak ? Iratai, melyek irodalmi 
tekintetben sem birnak jelentőséggel, hemzsegnek az ellent-
mondásoktól s tévelyektől, durvaságoktól és t rágárságok-
tól ; ő tanította a pantheismust, a materialismust, darwi-
nismust, a legaljasabb metempsychosist, a polygamiát, az 
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érzékek fölényét az ész fölöt t . É le te pedig visszhangja 
volt romlot t tanainak. Szökevény szerzetrendétől , szöke-
vény hitétől , lábbal t ipor ta mind azt, ami szent s tisz-
tességes. Képmuta tó s hazug volt. Erkölcseinek bomlot t -
sága csak szelleme dölyfével s je l leme erőszakosságával 
vetekedett . Önző és mér tékte len , korabeli zsarnokok hit-
vány hízelgője s szolgája lévén, megvete t te a népet , vi-
szont az emberi s isteni ha tóság i ránt i megvetésre izgat ta 
a népet . 

Nem csekély munka lehete t t e nyomorul t személy 
emlékezeté t kivonni a ro thadt limlom alól, hová a leg-
a l jasabb elvetemtiltsége vezette. A fék vesztett szenve-
dély, a legszemtelenebb hi tehagyás , a legjel lemtelenebb 
életmód, az egyház s fe je elleni vad gyűlölet , a tévely 
vakmerősége és a gonoszság elvetemtiltsége volt az indító 
ok Giordano Bruno dicsőítéséhez. A szabadkőművesség, 
mely a t rónok körül már elfoglalta a tér t , és a forrada-
lom dicsőítésében ha t á r t nem ismer, nyíltan ki tűzte a 
zászlót Bruno Jo rdán dicsőítésében, hirdetvén a világnak, 
hogy elérkezet tnek lá t ja az időpontot nyíltan s magában 
Rómában i r tóharczot indítani nemcsak a pápa-k i rá ly , ha-
nem Jézus Krisztus he ly ta r tó jának lelki tekintélye ellen 
és ez uton végkép elkeresztéuyteleniteni a pápa székhe-
lyét, hogy a vallásában s erkölcseiben megrontandó nép-
pel a pápá t egyházi legfőbb tanácsával együ t t megro-
hantassa. 

Szomorú dolog, hogy e fu ra sza tumál iák azoknak a 
védelme alat t és bátorí tásával let tek előkészítve s meg-
ülve, akik negélyezik, hogy a pápában t iszteletben t a r t j ák 
a legfőbb egyházi apostoli tekintélyt . Az úgynevezet t 
pápai garanczia-törvény tehá t hol t betű, sőt mi több, 
nyilvánvaló hazugság. 

Mi kétség sem foroghat- fönn többé az i ránt , hogy 
a szentatyának személyes biztossága nincs védve vala-
mely gaz csiny ellen. 

Mikép volt az lehető, hogy ez is tenkáromló ünne-
pély alkalmával az odacsőditet t s feluszitott elemek meg-
kímélték ezúttal a pápá t , akit folyton az olasz haza 
ellenségének neveznek? E z egyszerűen s egyedül ugy 
tör ténhete t t , hogy a tünte tés vezetői még nem lá t ták a 
római népet előkészitve valamely gazcsinyre, és mer t talán 
a velük egy húron pendülő kormány a külföldi viszonyok 
alakulását nem lát ta elég kedvezőnek ily merényle t re . 

De mihelyt beál lana annak esete, hogy a kormány 
a lka lmasnak ta lá l ja az időpontot szabad folyást engedni 
a sötét szekta neki vadult s általa is beczézett szenvedé-
lyeinek, vagy ha oly eset fordul elő, mint a folyó évi 
februáriusi munkás-zavargások idején, midőn a csőcselék 
majdnem egy egész napon át szabadon garázdálkodot t 
R ó m a utczáin, mivel az olasz rendőrség meglepetésében 
fe jé t vesztette : akkor mi s ki védi meg a Va t ikán t ? 
Gyilkosok rohanha t j ák meg, rablók s tolvajok ü the tnek 
tanyá t benne és megtör ténhe t ik a l egnagyobb veszedelem, 
melynek csak lehetősége is örök szégyen s gyalázat ko-
r u n k r a . 

Ha a nép megfogadná a fönemli te t t szobor leleple-
zésénél a vallás, pápa s egyház ellen fenyegetőn hangoz-
ta to t t bu j toga tásoka t , akkor e lehetőség már valószínű-
séggé válnék, melynek megvalósítása csak attól függne , 

váj jon azok, akik Giordano Bruno szobrában a pápaságo t 
megfenyeget ték , ta lá lnak-e Olaszországban elegendő bri-
gant i ra . 

I lyen a helyzet Rómában . 
A pápa nemcsak fogoly a Vat ikánban immár, hanem 

a sötét szekták által naponkint halállal fenyegete t t rab, 
mint volt Pé te r apostol a mammert i bör tönökben, mielőt t 
vértanúi halá l ra vitték . . . 

Róma, ju l ius 20. A katholikus missziók statisztikája. 
— Mostanában adta ki a Propaganda a kath. missziókról 
szóló „ A n n u a r i ó - j á t azaz évkönyvétEz a könyv igen 
érdekes ada toka t tár fel vallásunk elterjedéséről. 

A P ropaganda a legutóbbi évben egy apóst, vika-
r ia tus t létesí tet t a Kongo-ál lamban, az amerikai Sz. Pál 
egyházmegyé t érsekségre emelte és a dakotai s minnesotai 
apóst , vikár iatusokat szuffragan-egyházmegyékké a lakí tot ta 
át . A jamaikai — A m e r i k a — vikariatus missziói megosztat-
t ak s a hondurasi prefektura ál l í t ta tot t fel. Az ausztráliai 
H o b a r t Town érsekségre emel t e t e t t ; Khinában az I-li i 
missziót szervezték, Albániában ú j r a a lakí tot ták sz. Sándor 
apá t ságá t s ehez osztották az alessiói egyházmegye egy 
részét, végre pedig a melanesiai és mikronesiai após t , 
vikariatus Oczeániában ké t vikar ia tusra osztat tak. 

A missziókra szánt s a P ropagandának alárendel t 
kol légiumok a következők : A collegium de P ropaganda 
F ide Rómában 136 növendékkel . A missziókra szánt s / . 
Pé t e r és Pá l ró l nevezett kollégium Rómában 13 növen-
dékkel. Az angolok kol légiuma Rómában 19 növendékkel . 
Az ir kol légium Rómában 30 növendékkel. A skót kollé-
g ium Rómában 24 növendékkel . Az amerikai kollégium 
Rómában 70 növendékkel. Az u jonan alakí tot t kanadi 
kol légium 13 növendékkel. Az afrikai missziókra szánt 
lyoni kollégium 65 növendékkel. A milanói szeminárium 
15 növendékkel . A párizsi Seminaire des Missions E t r an -
gères 237 növendékkel. A veronai misszionárius szeminá-

rium 10 növendékkel . Az albániai pápai kol légium 27 

növendékkel . A loesseni amerikai kol légium 53 növen-

dékkel. A lisszaboni angol kollégium 41 növendékkel . 

A valladolidi angol kollégium 32 növendékkel A genuai 

Brignole-Sale kollégium 21 növendékkel. A párizsi i r 

kollégium 100 növendékkel. A párizsi tá rsaság pivangi 

főkollégium 99 növendékkel . A nápolyi khinai kol légium 
8 növendékkel. A valladolidi skót kollégium 23 növendékkel . 
A London melletti mill hilli sz. József szeminárium 54 nö-
vendékkel . A steyli — H o l l a n d — szeminárium 262 növen-
dékkel. Ezeken kivül van még több szerzetes szeminárium 
misszionáriusok képzésére, jelesen a ferenczrendiek, kapu-
czinusok, ágostonrendieknek és két keleti szertartású kol-
légium is : a görög ru thén kollégium Rómában 43 növen-
dékkel s az örmény kol légium Rómában 21 növendékkel . 

Ugyanezen „Annuario" a P ropagandának a lárendel t 
misszióországok ter jedelmes s tat is t ikáját is adja, melyek 
közöl a következőket emii t jük f e l : 

Európa. Angolország. 1 érsek, 14 egyházmegye, 
I 25.336,899 lakos, 1.353,455 kath. , 2340 áldozár, 1261 
^ templom. Skótország. 2 érsek, 4 egyházmegye, 3.608,803 

lakos, 338,643 kath. , 295 templom, 329 áldozár. Íror-
szág. 4 érsek, 23 egyházmegye, , mintegy 5 millió lakos, 
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3.792,357 kath., 2547 templom, 3254 áldozár. Norvégia. 
1 apostoli prefektura, 1840 kath., 12 templom, 17 áldozár. 
Svédország. 1 apóst, vikáriátus, 1100 kath., 8 templom, 9 
áldozár. Dánia. 1 ap. prefektura, 3700 kath., 22 templom, 
37 áldozár. Németország. A propagandától függő missziók 
vannak Schleswig-Holstein, Szászország és Éjszak Német-
ország egy részében. 3 apóst, vikáriátus,* 2 prefektura, 
46.247,563 lakos, 131.894 kath., 96 templom, 134 áldozár. 
Hollandia és Luxemburg. 1 érsek, 5egyhm., 4.351.615 lakos, 
1.711.883 kath., 1227 plébánia, 3234 áldozár. 

Svájez. 1 prefektura, 15,000 lakos, 12.291 kath., 69 
templom, 33 áldozár. Balkán-félsziget. 5 érsek, 9 egyház-
megye , 1 patr iárkai-vikáriátus, 1 após t , vikáriátus % 

15.365.707 lakos, 545.869 kath., 611 templom, 624 
áldozár. Görögország. 3 érsek, 5 egyházmegye, 1.683,400 
lakos, 36,000 katholikus, 170 templom, 102 áldozár. 
Gibraltár. 1 apóst, vikáriátus, 25,700 lakos, 15.300 kath., 
7 templom. 12 áldozár. Kandia. 1 egyházmegye, 360.000 
lakos, 600 kath., 5 templom, 5 áldozár. 

Ázsia. Ázsiai Törökország: 2 érsek 3 prefekturával, 
1 patriarchatus, 1 apóst, vikáriátus, 6.798.000 lakos, 
135.550 kath. (nagyon sokan, kik nem lat. szertartást 
követnek, de ezek itt nem számittatnak) 171 templom, 
514 áldozár és szerzetes különféle szertartásból. Perzsia. 
Egy lat. egyházmegye, öt millió lakos, 150 kath., 11 
áldozár. India. Két érsekség, 15 egyházmegye, 1 apóst, 
prefektura, 326,y46.460 lakos, 976.943 kath., 2765 tem-
plom, 122 áldozár és misszionárius. Ide nem tartozik a 
goai érsekség három suffragánjával , melyek portugál 
protektorátus alat t állanak ; a kath. száma 350.000. 
Arábia. Egy vikáriátus Adenben, 10 millió lakos, 1800 
kath., 5 templom 11 áldozár. Indo-Khina. Egy egyház-
megye, 13 vikáriátus, 47 millió 930.000 lakos, 535.839 
kath.. 1594 templom, 621 áldozár és misszionárius. Malézia. 
1 apostoli prefektura, 1 apostoli vikáriátus, 26.216,000 
lakó«, 46651 kath., 46 áldozár. Kb ina 34 ap. vikáriátus, 
2 prefektura, 1 misszió, 436.000.000 lakos. 544,370 kath., 
3075 templom, 952 áldozár és misszionárius. Korea és 
Japán. 4 apostoli vikáriátus, 46.575,000 lakos, 39.296 
kath., 114 templom, 88 áldozár és misszionárius. 

Afrika. 1. érsekség, 1 egyházmegye, 16 prefektura, 
21 ap. vikáriátus, 362.141 kath., 704 áldozár és misszioná-
rius. (Ide nem soroltatnak azon egyházmegyék, a melyek 
nem állanak a Propaganda alatt ) 

Amerika. Angol-Ejszakamerika. 6 érsekség, 17 egy-
házmegye. 3 prefektura, 3 ap. vikáriátus, 4.324,810 
lakos, 2.037,881 kath., 2067 templom, 3352 áldozár. Egye-
sült-Államok. 12 érsekség, 61 egyházmegye, 7 prefektura, 
6 ap. vikáriátus, 50.500;000 lakos, 7.762,168 kath., 8995 
templom, 7644 áldozár. Antilla és Guyana. 1 érsekség, 
1 egyházmegye, 2 prefektura, 3 ap. vikáriátus, 1.366,800 
lakos, 340,157 kath., 223 templom, 188 áldozár. Patago-
nia. 1 ap. vikáriátus, 1 prefektura, 56,800 lakos 28,000 
kath , 32 áldozár. 

Oczeánia. Ausztrália. 4 érsekség, 14 egyházmegye, 
3 vikáriátus, 1 apátság, 2.400,000 lakos, 603,560, kath., 
641 templom, 261 áldozár. Oczeániai szigetek. 1 érsekség, 
3 egyházmegye, 8 vikáriátus, 1.092,620 lakos, 171,562 
kath., 641 templom, 261 áldozár. 

A Propaganda felügyelete alatt álló templomok és 
missziók egyszeri áttekintése megértetheti velünk, mily 
fontos volna az, lia a római Kongregáczió szabadon és 
az olasz kormány beavatkozása nélkül kezelhetné pénzeit. 
Ámde a kormány rablóműveletei óta egyedül jámbor ado-
mányok és vallásunk terjedése állnak csak segélyére a 
Propagandának. 0 szentsége XIII . LEO pápa is több 
milliót ajándékozott az utóbbi években a Propagandának, 
melyek misszióczélokra és egy római palota megvásárlá-
sára fordittattak. 

KATH. TANÜGY. 
Jelen számukkal megkezdjük a középiskolai értesítők 

ismertetését, melyek mindmegannyi bizonyítékai a katho-
liczizmus áldásos befolyásának és az egyház üdvös tevé-
kenységének Magyarországon. 

A nagyszombati érseki főgymnasium Értesítője, me-
lyet a lefolyt 1 8 8 8 - 8 9 . tanév végeztével főt. Schlick 
István, igazgató közöl, méltón nyit ja meg az idei kö-
zépiskolai kimutatások hosszú sorozatát. Elén dr Uhlá-
rik János értekezése olvasható e czim alatt : Nyelvészeti 
tanulmány Anonymus ,.De Gestis Hungarorum" czimü 
munkája fölött ; ez értekezés nemcsak latin, hanem ma-
gyar nyelvészeti látópontról is nagy figyelmet érdemel 
irodalmunk terén, sőt a magyar történelemben a Névtelen 
által felölelt korszaknak megvilágítására is szolgál. — 
Az értesitő végén foglaltatik a nagyszombati könyvtár 
czimjegyzékériek terjedelmes folytatása Melcsiczky Lajos 
avatott szerkesztésében, mely már a XI. e nemű közle-
mény. 

A tanintézet mult iskolai évéről a következő ada-
tokat közöljük : a tanári testület állott 16 tagból, köztük 
15 esztergom-egyházmegyei á ldozár; a tanulók száma az 
év elején volt 424, végén 415 (küztiik 3 magántanuló), 
ez utóbbiak közt róm. kath. 312, görög kath. 1, ágostai 
hitvallású 17, helvét 1, zsidó 8 4 : ezek közöl sikerrel 
letette a vizsgálatokat 287 ; érettségi vizsgálatra jelentke-
zett 45, érettnek nyilváníttatott 37. — Az értesitő egyéb 
közleményeiből látjuk, hogy a taneszközök s gyűj temé-
nyek ismét tetemesen gyarapodtak ; a segélyezések s ösz-
töndijak is, mint mindig, ugy ez évben is a nagyszombati 
érseki főgymnáziumot az ország első intézetei közé eme-
lik. A jövő tanévre szóló útmutatásból lát juk, hogy, mi-
után az u j középiskolai törvény a tanulók számát az 
egyes osztályokban korlátozza, a beiratások a következő 
rendben történnek : augusztus hó 29-én a nagyszombati 
római katholikus és egyéb keresztény felekezeti tanulók ; 
30-án ugyanazon vallásúak a vidékről ; 31-én izraeliták 
fognak beíratni. 

A nagyszombati f'ögymnáziummal kapcsolatos kirá-
lyi-érseki konviktus, Magyarország herczeg-primása, fő-
magasságu Simor János, bibornok és esztergomi érsek 
atyai gondoskodásából a kor s józan nevelészet igényeinek 
teljesen megfelelőn a növendékeknek mind szellemi, mind 
testi képzését legczélszerübben eszközli. E czélból a ne-
vezett intézetet az 1889—90. tanévre mi is az illető szü-
lők figyelmébe ajánljuk. Az érseki főgyinnázium által 
kiadott osztály- s érettségi bizonyítványok teljesen állam-
érvénvességüek. Az előadási nvelv a tanodában a magyar ; 
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a convictusban azonban a magyar nyelven kiviil a német 
nyelvre is különös gond fordittatik, és az aesthetikai bő-
vebb kiképzés végett a növendékek a franczia nyel : - , 
rajzolás-, műének- és testgyakorlati oktatásban szintén 
külön dij nélkül vesznek részt ; a zenében pedig mind-
egyik a szülők kivánatára mérsékelt külön dij mellett 
nyerhet az illető mesterektől oktatást . 

A felvételi véghatáridő f. é. szeptember 1. Mindaz-
által előnyösebb, ha a szülők, kik gyermekeiket az inté-
zetbe adni kivánják, hogy ebbeli szándékukról biztosság 
okáért augusztus 15-ig tudósitsák a „convictusi kormány-
zóság"-ot, s e tudósításhoz a bejelentett i f jú utolsó iskolai 
bizonyítványát legalább másolatban okvetlenül odacsa-
tolják. 

VEGYESEK. 
*** Nm. és ft. dr Samcissa József egri érsek, kinek 

az egyházmegyebeli lelkészek és néptanítók segélyezésére 
te t t hetvenezer forintos alapítványáról múltkori számunk-
ban adtunk hirt, ez alapítványon kiviil az egri egyházme-
gyei káplánok fizetésének javítására is húszezer forint örök 
alapítványt tett. 

— Ft. dr Schuszter Konstantin váczi püspök ő 
exja ma ünnepli születésének 72. évfordulóját. 0 exja az 
esztergomi főmegye szülöttje, Szakolczán született 1817. 
jul . 31-én. 

— Wolfmau József nagyszombati kanonok, a nagy-
szombati convictusban viselt vicerectori valamint főgym-
nasiumi tanári állásáról lemondván, helyébe convictusi 
vicerectorrá Klimstein József tanár, főgymnasiumi tanárrá 
pedig Horváth Zoltán, esztergomi tanítóképző intézeti 
tanár neveztetett ki. 

— Kvassai Mór, selmeczbányai prépost-plébános f. 
hó 27-én ülte meg áldozópapságának 25 éves jubileumát 
a főszékesegyházi Bakács kápolnában ; ugyanott , hol ne-
gyedszázad előtt első sz. miséjét tar to t ta volt. Ez alka-
lommal vele jö t t a selmeczbányai polgármester és a ju -
biláns bátyja zsemléri plébános. A nap folyamán több 
rendbeli üdvözlő táviratot is kapot t a jubiláns Selmecz-
bányáról. 

— A budai kapuczinus atyák szerzetesi búcsúja 
pénteken, augusztus 2-án Porcziunkula napján lesz. Ez 
alkalommal reggel 6-kor csendes mise, 7 órakor áldásos 
mise, 8 órakor magyar, 9 órakor német sz. beszéd lesz, 
10 órakor zenés nagymise. Délután négy órakor litánia. 
Az ünnep előestéjét szintén ájtatossággal ülik meg, csü-
törtökön délután négy órakor litániát tartva. 

— Máriaczelli bucsu. Szeptember 5-én a budapesti 
Ferenczrendiek templomából búcsújárás indul Nagy-Má-
riaczellbe. A főpásztori engedély alapján e bucsájárást 
Rôder Florent ferenczrendi atya vezetése alatt rendezik. 
Résztvehetnek magyar, német és tótajku hivek, kiket egy-
egy áldozár vezet. \ búcsúsok különvonaton utaznak 
Budapestről Pozsonyon keresztül Bécsbe, s innen St. Pöl-
tenen át Lilienfeldig. Ez útra, beleértve a búcsújárás 

költségeit, II. osztályon 14 frt 30 kr., I I I osztályán 10 
f r t 20 kr fizetendő. Lilienfeldtől Máriaczellig társaskocsik 
rendelkezésre állnak személyenként 5 f r t 20 kr és pony-
váskocsik 3 f r t 70 kr lefizetése mellett. Négy üléses hintó 
40 frt. E kocsik 5 napig vehetők igénybe. Azoknak pod-
gyászát, a kik Lilienfeldtől gyalog mennek, tovább szál-
lí t ják. A megszállás és élelmezés költségeit mindenki 
tetszése szerint viseli. Csatlakozni bárhonnan lehet, csak-
hogy előre kell jelentkezni és ut i jegyet váltani. 

— A magyarországi latin és görög szert, római kath. 
tanitók segélyalapjának központi bizottsága f. évi augusz-
tus hó 27-én Budapesten a közp. papnevelde nagytermé-
ben reggeli 9 órakor közgyűlést fog tartani, melyre a 
bizottság t. cz. tagjai ezennel tisztelettel meghivatnak. 
Kelt Budapesten, 1889. évi julius hó 30-án. Márkus 
Gyula, köz. bizottsági elnök. 

— A pécsi dom restaurálása. A székesegyház külseje 
teljesen kész, belsejében több még a teendő. A kóruson 
most áll í t ják fel Angster pécsi orgonakészitő hatalmas 
orgonáját , melyre a magyar ipar büszke lehet. A templom 
padlózata, melyet négyféle márványból raknak össze 
változatosan, nemsokára elkészül. Aztán hozzáfognak a 
szentélyben a püspöki emelvény és a főoltár felállításához. 
A hol azelőtt állt a főoltár, vagyis a dóm keleti részén, 
ott lesz a püspöki emelvény ; mig a főoltár, mely fölött 
négy pompás márvány oszlopon nyugvó baldachin emel-
kedik, a szentélyt és a hajót elválasztó nagy iv alá jön, 
ugy hogy a pontificáló püspök, hiveit maga előtt látja. 
Nemrég fejezték be az alsó templomot, az egyetlen részt, 
melv régi formájában maradt meg. Húsvétkor ott fogják 
felállítani a szent sirt. A lejáró falait Zala György látta 
el a régi domborművek hű másolataival. 

— Az amerikai katholilcusok jubileuma. Az Egye-
sült-Államokban az idén ünneplik meg a katholikus egy-
háznak százados fennállását. A százados évforduló abból 
a tényből indul ki, hogy VI. Pius pápa 1789-ben Caroll 
jezsuitát megtet te az Egyesült-Államok első püspökének. 
Caroll püspökségének kezdetén Amerika roppant terüle-
tén csak néhány pap és templom volt. Iskolának, kolos-
tornak, jótékony intézetnek nyoma sem volt. Caroll buz-
gósága teremtette meg az első szemináriumot 1791-ben. 
Franklin és Washington támogatásával az uj szeminárium 
megkapta egy katholikus egyetem minden jogát . Caroll-
nak tiz év múlva már 70 papja, 80 temploma és 50,000 
hive volt. Száz év alatt a katholikus egyház óriásilag 
fejlődött az Egyesült-Államokban. Ma van ott 13 érsek-
ség, 59 püspökség, 7 apostoli helynökség, 1 prefektus, 
számos kolostor és több mint nyolczadfél millió katho-
likus, 7800 pap lelkipásztorkodása alatt . A katholikus 
egyház ma nagyhatalom Amerikában. A hivek buz-
gósága rendkivüli. Katholikus közpénzen Washingtonban 
katholikus egyetemet is alapítottak. A római szentszék 
különös gondot fordít az amerikai katholikusokra, kik 
mindenképen méltón és nagyszabásulag készülnek meg-
ünnepelni az északamerikai hierarchia úttörőjének emlé-
kezetét. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Küzdelem nélkül nincs győzelem. 

v . 

Ha franczia hitsorsosaink a vallási és tár-
sadalmi élet minden terén teljes elismerésünket 
érdemlik, való csodálattal kell mégis tekintenünk 
amaz óriási erőkifejtésre, melyet az oktatásügy 
terén a legnehezebb viszonyok között kifejtettek. 

Ismeretes az irtóháboru, melyet Gambetta, 
Bert Pál s Ferry Gyula a katholiczizmus ellen 
az iskola utján inditottak, ós amely az egész 
Európában félreismerhetetlen egyöntetűséggel 
folytatott liberalis-kozmopolita iskolaharcznak fő-
fő akczióját képezi ma is: a keresztény iskola 
megdöntésére és felekezetnélkülinek nevezett val-
lástalan oktatás s nevelés keresztülvitelére czélzó, 
nálunk is ismeretes, erőszakos s furfangos mes-
terfogások Francziaországban talál tak a legkiter-
jedtebb, legfejlettebb és legrendszeresebb alkal-
mazásra ; ha nálunk például egy-egy kath. iskolát 
elközösitettek, o t t az egész elemi, közép s felső 
oktatást államositva, egy csapásra akarták lehe-
tetlenné tenni a vallásos tanitást s nevelést; ha 
másutt százezreket költöt tek e czélra, Franczia-
országban majdnem nyolcz milliárd frankot for-
dí tot tak reá ; ha némely európai országban a 
tanári testületnek a f'elekezetnélkűliséget hiva-
talos kötelességeül szabták, a franczia köztársa-
ság szektárius hatalmasai az istentagadást tet ték 
kötelező s elengedhetetlen föltétellé, hogy valaki 
az állam intézeteiben tanitói vagy tanár i szék-
hez juthasson; ha másutt egyedül a vallás-közö-
nyös szellemben ir t tankönyvek nyerhettek hiva-
talos jóváhagyást, emit t csak istenkáromló tar -
talmú kézikönyvek fogadtattak el, sőt maga az 

állami kormány Íratott ily szellemben tanköny-
veket, melyeknek némelyike, kivált a jutalom-
könyvek, annyira tele volt a ,klasszikus" Vol-
taire, Diderot s más forradalmi „bölcselők" müvei-
ben található ocsmány trágárságokkal, hogy még 
notorius vallásközönyös szülők is visszaküldték 
vagy elégették ezeket, gyermekeiket kivonván az 
állami intézetekből. Egy szóval: az európai ka-
tholikus-elleues iskolaharcz főhadiszállása és fő-
csatatere Francziaország vala, hol a legöregebb 
ágyú, legedzettebb csapatok küldettek a harczba 
a vallás s egyház ellen, mialatt másutt úgyszól-
ván csak előőrsi csatározás vagy kémszemle folyt. 

E központositott támadást a franczia ka-
tholikusok nemcsak hitelveikért, de az egyetemes 
egyház javára győzelmesen visszaverték; vissza-
verték minden ponton, sőt az ellenfél hadállásai-
ból is elfoglaltak. Ok vivták a harczot; ők fá-
radtak, áldoztak, szenvedtek, de győztek is. 

Freppel, angers-i püspök, ki e sorok iróját 
bizalmával megtisztelte, hatalmasan rázenditett 
a diadal harsonájával, amidőn a bukott Floquet-
miniszterium idejében az akkori oktatásügyi 
miniszter, Lockroy (igazi nevén Simon, különben 
zsidó) henczegéseivel szemben kimutat ta , hogy 
az istentagadó állami elemi iskolákra fordi tot t 
milliárdok és a kifej tet t hatalmas gőznyomás da-
czára a katholikus népiskolák több tanulót mu-
tathatnak föl, mint az államiak. Erre megindult 
mindkét részről a statisztikai részletes adatok 
gyűjtése, mely még nem látot t hivatalos alakban 
napvilágot, de kath. részről máris ki van mu-
tatva annyi, hogy az eddigi kétségbevonhatatlan 
összehasonlítások szerint a franczia állam terü-
letének három negyedrészében több tanuló láto-
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gat ja a kath. elemi iskolákat, mint amennyit 
az emiitett miniszter az egész ország állami 

- népiskoláinak látogatottságára nézve dicsekvés-
képpen állított. 

Ez a fényes győzelem fején találja azt a 
hydrát, mely különböző hazug jelszók alat t a 
kath. oktatás s növelés földulása által vélt dia-
dalmaskodhatni az egyházon. 

Miként vált azonban lehetővé e fényes győ-
zelem ? 

Első sorban minden esetre az által, hogy a 
papság megértve a nagy küzdelem árát — mint 
mindenkor — a hithű néppel vállvetve meg-
hiúsította a szabadkőműves támadást. Másodsor-
ban lehetővé te t te e győzelmet az, hogy Fran-
cziaországban az iskolatestvérek s iskolanővérek 
kongregácziói oly önfeláldozó tanerőket nyúj-
to t tak mindenfelé, hogy az ellenséges hata-
lom nem tudott versenyképes csapatokat állí-
tani velük szemben. De a győzelem legfőbb 
tényezője mégis amaz összehasonlíthatatlan áldo-
zatkészség vala. melylyel a papság, de kivált 
a világi hivők a katholikus iskolák elleni irtó 
hadjáratra a parlamenti többség által megsza-
vazott milliárdokat ellensúlyozták. A franczia 
nemzet körében nem ritkán találhatni sokszor 
szerény állású áldozárokat, kik szülőiktől tete-
mes vagyont örököltek ; hasonlókép az apáczák 
közé is sok gazdag keres fölvételt : ezek azután 
minden vagyonukat a mondott czélra adják. Vi-
lágiak azonban még nagyobb összegekkel vagy 
egyéb adományokkal járultak az emiitett harcz 
győzelmes folytatásához. Ha például az állami 
mindenhatóság valahol az adófizető polgárok 
véres verejtékén és a községi hatalmasok meg-
vesztegetésével vagy megnyergelésével megszün-
tet te a kath. iskolát s semleges iskola czimén 
istentelen néptanodát nyi to t t : azonnal akadt 
kath. hithű férfiú vagy nő, aki saját házát föl-
ajánlot ta kath. iskolának, és rögtön voltak tár-
sai, kik a többi költségek fedezéséhez járultak, 
ugy, hogy mire a hivatalos apparatussal és elő-
legezett győzelmi lakomákkal előkészített vallás-
talan iskola megnyílt volna, az összes tanuló j 
ifjúság, a hivataluknál fogva rabszolgákul tekin-
te t t tisztviselők gyermekein kivül, már az uj 
kath. iskolába já r t a szülők legnagyobb örömére. 

A közép s felső oktatás terén hasonló ne-
messzivű s ki tar tó buzgalom nyilvánul. Meg van 
állapítva, hogy a katholikus lyceumokban, me- j 
lyekkel Francziaországban rendszerint internátus í 

van egybekötve, több növendék van, mint az 
államiakban, pedig ezekhez mindamaz ingyenes 
és ösztöndíjas helyeket csatolták, amelyekre 
emlékezetet meghaladó idők óta alapítványok 
tétet tek, holott amazok épp emiat t csak fizeté-
ses növendékeket vehettek föl. 

A felső tanintézetek állítása és fentartása 
még nagyobb csodának fog tetszeni, ha elgon-
doljuk, hogy másutt valamely egyetem állítása 
csak évtizedeken át folyó gyűjtések s még hosz-
szabb s körültekintőnek látszani akaró tárgyalá-
sok után kerül a — vajúdás stádiumába, hogy 
életképtelenség miat t kora sirba szálljon. Fran-
cziaországban ellenben amint az egyetemeknek 
úgynevezett „laiczizácziója" tervbe ment s a 
szabadkőműves erőszakoskodás a vallást azokból 
ki t i l tot ta , a püspöki kar egybeállt, felosztotta 
az országot öt részre s mindegyikben milliókra 
menő költséggel kath. egyetemet alapított . Igy 
például a tours-i érseki tartományban Freppel 
püspök buzgólkodása folytán Angers-ben három 
millió frank költségen emeltek főiskolát, mely 
három internatussal van egybekötve: a bécsi 
Augustineum példájára hittudorságra készülők, 
továbbá joghallgatók, bölcsészet- s szépmüvészet-
hallgatók, és végül Jézus-társasági növendékek 
számára. Mennyi anyagi nehézséggel küzdenek e 
kath. egyetemek, mennyi önfeláldozást fejtenek 
ki alapitóik, fentartóik, igazgatóik s tanára ik : 
azt szóval nem lehet leírni; szabadjon azonban 
annyit kijelentenem, hogy a legmélyebb hódo-
lattal hajoltam meg e csodálatos szívósság és 
önmegtagadás előtt. Miért ne lehessen Magyar-
országon, összehasonlíthatatlanul sokkal kedve-
zőbb politikai s anyagi körülményeink között 
utánozni franczia hitsorsosaink példáját? Es ha 
már, ugy látszik, meg kellene alkudni a deka-
tholizált egyetem nemzedékekre kiható rombo-
lásaival, legalább kotho ikus internatusról kellene 
gondoskodni oz egyetem mellett, mint van némely 
kath. gymnáziumunknál, hogy — a veszett fej-
szének legalább a nyele rnegmaradjou. 

A franczia katholikusok ama küzdelme an-
I nál dicsőbb, minél súlyosabban nehezedik reá-

juk a vallásirtó állami hatalom ama furfangos 
intézkedése, hogy képesítési oklevelet s tudori 
fokozatot csak állami főiskolán lehet nyerni, 
ahol azután a kath. egyetem növendéke a hiva-
talos s magán bosszúnak védtelenül ki van téve. 

Mégis győznek ők! 
A legelső jutalmakat rendszerint kath. isko-
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Iák tanulói nyerik el ; a kath. lyeeumok s egye-
temi internatusok növendékei aránylag kevés 
kivétellel fényes sikereket érnek el az állami 
vizsgáló bizottságok előtt. 

r 

Es ha egyik-másik kath. egyetem, mint a 
párisi, helyi körülmények miat t ugy szólván csak 
nevelő-intézetté lesz, más kath. főiskola annál 
nagyobb virágzásnak örvend, mint a lille-i, lyons-i, 
angers-i. 

E bámulatos küzdelemben, hol önmegta-
gadás s önfeláldozás harczol az állami minden-
hatósággal, a franczia katholikusok erkölcsi 
győzelmét már ellenfeleik is elismerték, mert a 
társadalom szine-java, vagyonos nemesi s pol-
gári elem sarjadékai a kath. intézetekben nyer-
vén kiképeztetésüket, a kath. öntudatot átviszik 
az életbe s majdan érvényre fogják emelni. 

A kath. oktatásügyet Francziaországban nem 
tudom jobban jellemezni t. olvasóink előtt, mint 
ha utalok arra, hogy annak évi költségvetése 
meghaladja Magyarország évi budget-je teljes 
összegét. (Vége köv.) 

A ,.RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Töredék egy spanyol utas naplójából. 
Stantes erant pedes nostri in atriis tuis. 

(Folytatás.) 

Kétségbevonhatatlan tény, melyet természetünk mi-
volta, a történelem és tapasztalat bizonyit, hogy alig van 
nép, mely keblének buzgó áhítatával ne csüggene azon a 
tájon, melyet az ő szenteiben különösen csodálatos Isten 
nagyszerű jelenséggel örök időre felavatott . . . Ily épü-
letes emlékekben dúsgazdag pedig 1858. óta Délfranczia-
országban kiváltképen Lourdes, a szeplőtlennek áldott 
kegyhelye, a föld kereksége által óhajtva keresett szen-
tély, mely ugy vonzza a katholikus népek zarándoklatait, 
miként napraforgót a verőfény, a szent lelkesültségnek, a 
mennyei irgalomnak e méltán kiválasztott forrásához *). 

Megengedem, hogy találhatni ugyan világtörténelmi-
leg zajosabb emlékű helyeket ; ámde, mint a bűn nélkül 
foganta to t t Szűz megjelenésének és szózatos hatalmának, 
melyet az oly sűrűen végbement csodaesemények napon-
kint igazolnak, nagyszerű szintere, valósággal ez legérde-
kesebb, legbecsesebb ujabb időben a hivő emberiségre 
nézve. . . Meg nem állhatom tehát, hogy az édes emlé-
kezés bűvös szárnyain legalább rövid időre vissza ne tér-
jek Krisztus egyháza bámulatos eseményeinek történeté-
ben ezen, majd egészen páratlan, kegyeletes helyre is, 
hol az ég s föld, a világ nagy része hirdetik a ,Szeplőt-
len-Fogantatás" dicsőségét; hol ugyancsak valósul a cso-

') Zsolt. 67, 36. 
2) V. ö. Lassere H. ,.Notre Dame de Lurd" és Lourdes nach 

achtzehn Jahren. Paderborn. 

dálatos Szűz ama mondása „Ecce ex hoc beatam me dicent 
omnes generationes" 

Szinte látni vélem azt a gúnyos mosolyt, mely az 
úgynevezett „erős," „szabad" szellemek ajkai körül já t -
szadozik annak olvastára, hogy az irgalom kiváltságos 
forrása — Lourdesba, az ég szeplőtlenül fogantatot t király-
néjának ez áldott városába a zarándokok oly örömkészen 
sereglenek . . Pedig csak elfogulatlanul kellene elmélked 
niök a hivő lélek szükségletei fö lö t t : és meg fognának 
győződni arról, hogy nem igen lehet kedvesebb és meg-
hatóbb valami a hitéletben buzgó katholikusnak keblére 
nézve, mint midőn tiszteltetni, magasztaltatni látja azt, 
kit az angyalok és mennyei szentek versenyezve dicsőít-
nek, nemcsak, mint az egek királyasszonyát, de az örök 
Atya választott leányát, a testté lett Ige anyját és a 
Szentlélek jegyesét is . . . E szertelen korban, ugyan mi 
is melegíthetné föl jobban, mi is emelhetné föl inkább az 
isteni szeretet kohójában megaczélozott hivő lelket, ha 
nem ha a kegyeletes, forró szeretetnek, gyermeki hódo-
latnak nyilvánítása vétek nélkül fogantatot t Miasszonyunk 
i r á n t ? ! Ugyan mi adhat az Istent hőn imádó kebelnek 
tiszta örömet, ha nem oly pillanatok élvezése, melyek 
mintegy tulemelik az embert a földön, föl a Magasság-
belinek trónjáig ; hol dicsőségben lát ja ragyogni a leg-
tisztább liliomot, melynek születéseért boldognak mond-
hat ja magát az emberiség ? ' Ama lélekemelő s mindenha 
emlékezetes járdalatra czélzok, melyben Isten kegyelmé-
ből, a Szüzanyát oly buzgón tisztelő, lelkes főpap 2) veze-
tésével dicsekvő magyar nemzeti zarándoklatnak igény-
telen tagjául, 1881. évi nyárutó elején szintén részt ve-
hettem. 

Magyar nemzeti zarándoklatot mondtam, s meggon-
dolva mondtam. Mert a nemzet összeségének tengeréből 
kimerített egy pohár vizhez hasonlított az, amelyben az 
egész tengernek minden ingredientiája hamisítatlanul 
megvan . . Magyar honfiak s honleányoknak egy hódoló 
csoportja volt e zarándoklat, mely a magyarságnak gyűjtő 
neve alatt vivé sz. István nemzete változatlan fiúi ragasz-
kodásának tanúságát a Nagyasszony elé, kivel annyira 
összeforrt a magyar lelke, mint Garay, a babéros költő oly 
szépen zengi : 

»Máriát ha áldva nem dicséred, 
Korcs magyar vagy, rontva ősi véred . . .* 

Nincs hely e korlátolt sorok keskeny határai között 
hosszasabban szólhatnom amaz örök-édes benyomásokról, 
melyeket csekélységemre, és merem állítani, valamennyi 
búcsújáró honfitársamra a malaszttal teljes hitélet erős 
öntudatának ' oly kedves képét előtüntető menet gyakorolt , 
melyet a főünnepélyt megelőzőleg, a magasztos rendel-
tetésének mind fönségével, mind gazdagságával megfelelő 
diszes bazilikába, és az ott végbement eseményekről any-
nyira nevezetes Massabielle szirthegynek, a folyton lár-

') Luk. 1. 48. 
2) Dr. Nogáll János pergamói püspök s nagyváradi 1. sz. 

apátkanonok, ki mintegy lángol, hogy a fogékony sziveket az egy-
ház magasztos szertartásaiban, különösen a Szeplőtlennek köztisz-
telete által Istenhez vonja, s érzelmeiket az égi malaszt hatásával 
megszentelje ; ki a sz. ihlet vezetvén őt, szive magasztos érzelmeit, 
buzditó beszédbe öntve felgyújtja a hideg keblet et, érzelmeit má-
sok lelkébe ie átvarázsolja. . . . 

10* 
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mázó, csattogó Gave folyam felől való oldalbarlangjához 
te t tünk. — Azon egyes mozzanatokat sem szándékozom 
előhozni, melyek bensőmben még a századunk e legdicső-
ségesebb kegyhelyének színére való eljutás előtt keltek 
föl. mintegy előjeleül annak, hogy életemnek egyik leg-
szebb pillanata közeledik. 

Ha szabad hasonlattal élnem, a mit ugyanis Mózes 
érzett, midőn az égő csipkebokorhoz közeige, a mi az 
if jú Sámuel szivét elfogá, midőn az Ur szentélyében an-
nak hivó, ébresztő szavát meghal lá : az az édes-bánatos 
gyönyör és fájdalomteljes érzés, örök mécs a kedély 
borongós homályában, voltak, a mi akkor sziveinken 
uralkodik vala, a mi bennök mostanság is él és a sírig 
megmarad . . . Mire nézve annak kimondásától meg nem 
tartóztathatom magamat, hogy a Pyreneék mohos sziklái 
között elrejtett Lourdes nagykegyelmü Szüzanyjához, ezen 
nyolcz év előtt intézett búcsújárás is váltig k imuta t t a : 
mily közel áll a vallásos hálától melengetett emberi szív-
hez, leginkább pedig magyar szívhez a boldogságos Szűz-
nek, kit a honfiérzület hazánk pártfogójának köszönt, — 
az ég csillagkoronás királynéjának fiúi, gyöngéd tiszte-
lete . . . . 

Mi következik ebből? Nemde az, hogy nemcsak a 
vallás, hanem a haza szent szerelmét tapodják tehát láb-
bal a Nagyasszonyunk iránt való, odaadó tisztelet lelket-
len ellenei, mivel évszázadok épületes gyakorlása szól a 
magyar sziv szentségének ez elidegeníthetetlen öröksége, 
és annak áldásárasztása mellett . . . . 

Avagy nem mondok-e igazat? Hogy édes hazánkra 
vonatkozzam : ha ennek múl t jára elfogulatlanul pillantunk 
vissza, nem kell-e megvallanunk, hogy akkor volt a leg-
boldogabb, midőn királyai, kiknek törvényhozói bölcse-
sége Mózesével, Isten hű szolgájáéval társult ; hadvezérei 
és hősei, kik. hazánk jogaiért gyilkoló csatákban, Dávid 
dicsőségét megoszthatták ; államférfiai, kik az ország kétes 
körülményeinek közepette Sámuel tapiutatával találták el 
a helyes irányt, vagy, mint minden egyes honfi, sziveiket 
a legtisztább vallésérzelmek hevítvén, Máriának, az Isten 
szüzanyjának alázatos tisztelői voltak ? . . . 

Vagy nem akkor volt-e e föld, melyet nemzeti ön-
érzettel Magyarországnak nevezünk, legvirágzóbb, midőn 
a lelkes elődök az emberi rendeltetésnek magasztos tuda-
tában, a Nagyasszony sz. nevére templomokat épí te t tek? 

Nem az idétt-e, midőn egy Nagy Lajos mellén, az 
igazságos Mátyás paizsán ') kik mindketten a hosszas 
csapások után, a tejben s mézben folyó Kanaán boldog-
ságát önték ki hazánkra — és a hadsereg -zászlóin 2) a 
boldogságos Szűznek képe és neve ragyogott ? ! Váljon 
nem akkor vala-e a magyar legyőzhetetlenebb, midőn az 
egyházzal karöltve haladva, midőn ennek óvó és intő 
tanácsaira hallgatva, midőn nevelő, vezérlő, polgárosító 
irányzatát követve, csatáira Jézus-Mária nevében, melynek 
emlegetése épen nem lankasztotta a hadverő Hunyadi 
Jánosnak, a középszázadok e legnagyobb magyarja , a 
kötelesség és haza iránti hűség e mintaképének lángoló 

l) Mátyás király paizsára ezt irat ta : „Sancta Maria ! inter-
pella pro rege Mathia." 

*) V. ö. Reges Hungáriáé Mariani. Bécs 1775. 

buzgalmát, nem bénította Zrinyi vitézségét, hanem inkább 
rettenthetetlenségig fokozta vala föl, indult meg ? . . 
De igen! nagy és becsült volt a király, hatalmas a nem-
zet, vitéz volt a hadsereg, mert a tiszta keresztény esz-
mény ihletvén meg lelköket, emelvén föl gondolkodásukat, 
nemesítvén meg érzelemvilágukat s termékenyítvén meg 
cselekvésüket, a szivből tisztelt kegyelmes anya, Máriának 
hathatós közbenjárása Isten áldásának tetőzött bőségét 
árasztá rájok . . . . 

Csakugyan a magyar nép aranykora volt, midőn a 
szeplőtlen szűz Mária igaz tisztelete melengeté a kebleket. 

„Virágos kert vala hires Pannónia, 
Mely kertet öntözé hiven szűz Mária* 5) 

Vigyázzanak tehát azok, vigyázzanak, kik a modern 
irányzatok köpenyébe burkolózva, a Mária-kultust sírba 
akar ják fektetni ; mert e nagy síi' előbb-utóbb föl fog 
pattanni, és legelőször a sírásókat és azokat fogja elte-
metni, kik a sírt körülállva, győzelmi dalt, széles jó 
kedvükben elbizakodva énekelgetnek . . . 

Mi pedig úgyis, mint keresztény katholikusok, úgyis 
mint magyarok, indulva annyi szép, lelkesítő példán dicső 
őseinknek emlékezetéből, ezer áldást, örök hálát s a hű 
ragaszkodást szavazzuk a Szüzanyának, kinek ótalmába 
az első magyar szent király, a honalapító István aján-

! lotta s) volt országunkat . . . Ragadjuk meg teljes erővel 
az eszközt — halhatatlan reményeink biztosítéka, horgo-
nya és csillaga: a legyőzhetetlen szentanya, Nagyasz-
szonyunknak benső tiszteletét, melyet áldott eleink, a sz. 
Lászlók s Hunyadiak . . . . liiterős kora, hagytak nekünk 
örökségbe, melylyel ők dicsővé tették e hont, e nemze-
tet, és erősen fogadjuk, hogy 

„Mig bennünk egy ér mozdul vagy csép vér" *) 

hőn tiszteljük a szeplőtlen fogantat és iránta szeretetre, 
hódolatra s mindazon szent érzelmekre buzdulunk, melyek 
a gyöngéd áhitat és őszinte odaadástól mindenkoron el-
válhatatlanok . . . . 

A parancsoló rövidségnek daczára e bevezető sorok-
nál tán kelletén is túlcsaptam, de a boldogító kegyelet 
szent érzelmeivel telt keblem készt vala rá . . . Föltámad 
szemeim előtt a nyolczesztendős mult, lelkem előtt ú j ra 
élnek, épületesen társalognak a buzgók, szavaikból, példás 
áhitatgvakorlataikból meg-megujult lelkesedést, erőt me-
rítek . . . 

De hadd vegyem már vándorbotomat, és rebegjek 
„Isten hozzád"-ott az ott megjelent szeplőtlen Szűznek, a 
mindenható örökké élő hatalmát, csodatevő erejét, hir-
dető lourdesi kegyhelynek, a világ minden nemzeteinek 
szent „légvott"-jává lett pontnak, melyet a lobogó szö-
vétnekek fényárja, a tömjén fölgomolygó füstje és a min-
den rendű és rangú hivek elragadó éneke közt, az egész 
földgömbről egymást érő körmenetek folyvást magasztó-
sítnak. (Folytat juk) . 

') V. 8. Pray, disser. 138. 
2) V. ö. „Ah, hol vagy" egyházi éneket. 
3) „Regnum in manibus gloriosae Virginia testamento lega-

vit," Pelbart. 
') V. ö. „Egek ékessége" egyházi ének II. versszakát. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus hó 3. Nemzeti ünnep. — 
Németország hivatalosan megüli Szedan napját. Fran-

cziaország julius 14-ét, Olaszország szeptember 20-dikát ; 
mind oly hatalmak ezek, melyek iránt liberálisaink és 
protestánsaink nagy rokonszenvvel viseltetnek. 

Magyarországnak van évszázadok óta augusztus 
20-dika, szent István első apostoli királyunknak emlék-
ünnepe, mely azonban a liberális korszak óta évről-évre 
kevesebb hivatalos ünnepséggel ületik meg. 

Ez nem eshetik meg ok nélkül. 
Igaz ugyan, hogy Tisza Kálmán hosszú kormány-

zata alat t kísérlet történt arra nézve, hogy e magyar ős-
régi katholikus ünnep a felekezetek által is, legalább 
mint politikai ünnep megtartassák. A miniszterelnök ur-
nák nagy tehetségeiben kételkednünk kellene, ha azt téte-
leznők föl róla, hogy ő nem lett volna elejétől fogva 
tisztában magával az iránt, mily fogadtatásra talál ama 
kisérlet hitfeleinél s a többieknél ; épp ezért azt lehetne 
gondolni, hogy ennek a voltaképeni czélja talán az ellen-
kezője vala annak, ami mondva volt ; és ha ez igy volna, 
akkor az eredmény teljesnek mondható — szomorúsá-
gában. 

Ha ugyanis őszinte volt a szándék, akkor nem csak 
a kormány feje, hanem az összes kormányhivataloknak 
testületileg részt kellene venniök e valóban nemzeti s 
hazafias ünnepen ; helyt kellene állania érte s az ő isme-
retes erkölcsi bátorságával szembe kellene néznie a pro-
testálókkal, kik egy nagy magyar király emlékét képesek 
megtagadni csupa felekezeti sziikkeblüségből. 

Ahelyett ott látunk egy-két szál minisztert minden 
hivatalos kiséret nélkül és néhány tisztviselőt, akik el-
jönnek mint magán emberek. 

Szomorú látványt nyúj t ez magyar nemzeti néző-
pontról : az unokák távollétük által tündökölnek ott, hol 
őseik felelevenitik vala országuk s államuk teljes meg-
alapítását. 

A kormány e példáját az ország legnagyobb részé-
ben hűségesen követik és néhol még a hivatalos személy-
zet is tüntet ez ősrégi ünnep ellen, ha minden tagja nem 
is menekül előle Ostendebe vagy Gesztre. 

E példa ragadós. A közönség hová-tovább mind 
csekélyebb számmal jelen meg Buda várában, hol az áj ta-
tos magyar vallásos s nemzeti kegyelettel tiszteli a hon-
alapító király apostoli jobbját . 

Hol van egy másik Berzsenyi, aki fülébe dörögné e 
nemzedéknek : korcs vagy-e ? 

Szándékosan nem emeljük ki ez ünnep vallásos jel-
legét, pusztán nemzeti oldaláról tekintjük és sajnálattal 
kell megállapítanunk, hogy az emiitett közöny határozot-
tan árt a magyar nemzeti s állami eszmének. 

A sokféle nemzetiségű Magyarországou politikai 
szükség a nemzeti ünnep, melynek megtartására s meg-
tartatására épp oly súlyt kellene fektetni, mint a magyar 
állam iránti tiszteletre. 

Napokkal , hetekkel előbb kellene azt hirdetni ; hi-
vatalból gondoskodni kellene a középületek s közterek 
diszítéséről, népmulatságok, ünnepélyes előadások, nemzeti 

érdekű mutatványok rendezéséről, és pedig közköltségen, 
hogy a nemzeti ünnep annál kedvesebb legyen s emléke 
megmaradjon ujabb megüléseig. 

A magyar nemzet, a nép, megérdemli ezt ; joggal 
kívánhatja is, hogy annyi áldozatok fejében kárpótlásul 
legyen egy napja, mely nemzeti örömnap és hazafias ün-
nep legyen Kárpátoktól Adriáig. 

Az országgyűlés Tisza Kálmán javaslatára bizonyo-
san meg fog szavazni évenkint bizonyos összeget ez álla-
mi ünneplésre és akkor a törvényhatóságok, városok és 
községek annál bizonyosabban követni fogják a példát, 
mivel olyan czélokra nálunk mindig szívesen megszavaz-
nak mindent, ahol enni, inni s mulatni lehet, és ahol egy 
kis haszon néz kereskedőre, iparosra, vendéglősre stbre. 

A hivatalos ünneplés maga után vonná a magánosok 
versenyzését hasonló czélra, aminek ugyanazon kedvező 
következménye volna ; és igy az ünnep csakhamar köz-
kedveltségüvé válnék még azoknál is, akik azt csak a 
haszon nézőpontjáról tekintik. 

Különösen az ország szivében tartandó ez ünnep 
teljes hivatalos fénynyel, hol a kormány s főváros verse-
nyezhet egymással annak emelésében : az állam méltósága 
s a főváros tisztessége egyaránt megköveteli azt. 

Ha mindez megtörténik, bizonyára az udvar is rá-
bírható volna, hogy a nemzettel együtt örvendjen a ma-
gyar állam alapításának emlékünnepén. Az udvarral eset-
leg a külföldi diplomáczia is eljőne Magyarország főváro-
sába. A zóna-tarifa kedvezményeivel husz annyi közönség 
rándulna föl vidékről, mint most ; sőt külföldről is ide-
sereglene a vendég, amit a főváros javára annyira óhaj-
tanak, hogy lássa a magyar állam nemzeti nagy ünnepét. 

A kath. egyház, mint eddig, ugy ezután is, lélek-
emelő s szivhez szóló szertartásainak teljes fényével előzné 
s kisérné a politikai ünnepet, és amint szentjei sorába 
emelte államunk megalapítóját és annak emlékére az 
egész egyházban ünnepet rendelt, ugy előmozdítaná most 
is a magyar állam tekintélyének emelését itthon, a sok-
ajku nemzetiségek, mint a külföldön jó barát és ellen-
fél előtt. 

A magyar nemzet önmagának tartozik azzal, hogy 
saját létét külső ünnepséggel is tisztelje ; a kormányt 
illeti meg a kezdeményezés, a törvényhozást az eldöntés. 

Lássuk, ki a magya r? -(-

Páris, julius hó. A szocziálista kongresszusok. — 
A mult századbeli forradalom százéves fordulója 

alkalmából két szocziálista kongresszus is tar ta tot t itt, 
mint a hírlapokból ismeretes: az egyik volt a marx-
isták, a másik a posszibilisták gyűlése. Ily gyűlések le-
folyását a naponkénti tárgyalások hirlapi ismertetéséből 
nem lehet kellőkép megítélni, mivel sokkal több történik 
a kulisszák mögött , mint a nyilvánosság előtt ; csak ha 
mind, ami e két helyen történt, együvé foglalható, áll 
előttünk az egésznek hü képe. 

Marx-nak, az ismeretes szocziálistának követői s az 
úgynevezett posszibilisták ugyanegy közös czélra töreked-
nek ugyan abban, ami illeti a mostani társadalmi szervezet 
gyökerestül való földulását, de az alkalmazandó eszközök-
ben és az uj szervezet tekintetében lényegesen különböz-
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nek egymástól. Mindkét pár t arról álmodozik, hogy az 
ingó s ingatlan vagyon „helyes felosztása által" a társa-
dalom „egyensúlya" megállapíttassék, vagyis más szavak-
kal, hogy a birtok a mostani tulajdonosok kezéből „ex-
propriáltassék" a vagyontalanok számára. 

Miként akarják azonban e kommunizmust létesíteni, 
mely a demagógia összes szocziologjainak eszményét ké-
pezi ? A marxisták az állam által szervezett s biztosított 
vagyonközösséget az úgynevezett állami kollektivizmust 
veszik czélul, a posszibilisták a városok, községek által 
rendezett s fentar tot t birtokközösségre, vagyis a lc'ósségi 
kollektivizmusra törekednek. 

íme e két szóban benfoglaltatik a két szocziális 
iskola elmélete. 

Még más különbség is van a kettő közt. A posszi-
bilisták aránylag mérsékeltebbek, mint versenytársaik a 
szocziális fölforgatás terén : ellenzik ugyanis az erőszakos 
forradalmi rombolást, mert ez ügyüknek kárára válhat-
nék, és ehelyett a parlamenti s községi választások meze-
jén kifejtendő agitácziótól remélnek sikert, mint amely 
egyedül alkalmas gyakorlati eredményre vezetni az által, 
hogy megszerzik maguknak a többséget a parlamenti s 
községi testületekben. A marxisták ellenben azt tar t ják, 
hogy az erőszakos eszközök alkalmazása előbb vezet 
czélhoz, kényszerítvén a hatalmon levőket és a vagyono-
sokat az állami kollektivizmus behozatalára: ők az 1871-
diki párisi Commune-nak hivei s holnap talán már ismét-
lői s utánzói lesznek. 

Ugy a posszibilisták, mint a marxisták féltékenyek 
egymásra és külön-külön maguk számára igénylik a nem-
zetközi szoczializmus monopoliumát. A kérdés tehát a 
két párt közt az, hogy ki fogja vezetni a szocziálista föl-
forgatást és e tekintetben a két párisi kongresszus kiváló 
érdekkel bir. 

Mindkét ellenséges testvér eget-poklot mozgásba 
hozott, hogy minél számosabbaknak csatlakozását meg-
nyerhesse illető kongresszusához. 

Be kell vallaui, hogy szám és külföldi szoczialista 
megbízottak tekintetében a kongresszusok szervezői sze-
rencsét kivánhattak egymásnak. Soha még szocziálista 
gyűlés nem egyesitett annyi hasonelvü notabilitást annyi 
sok nemzetből, mint ezúttal. \ marxisták, bár kevésbé 
számosak voltak, mégis 369 résztvevő tagot mutathat tak 
föl, kik közöl 189 a külföldről, Oroszországból, Norvé-
giából, Lengyelországból, sőt Braziliából jött. E valóságos 
bábeli toronyban, hol minden nyelven beszéltek, több 
olasz és 82 német is vala. A Rajnán innenről küldött 
delegáltak — mint ebből látható — legnagyobb számmal 
jöt tek fraternizálni franczia testvéreikkel a forradalmi 
küzös téren ; köztük volt Liebknecht, Bebel és Vollmar 
német parlamenti képviselők, akik az olasz Costa, az 
angol Huningham- Graham, a hollandus Domela Nieuwen-
huis, és a franczia Camelinat s Boulé franczia parlamenti 
képviselőkkel egyetemben a marxista pár t vezérkarát ké-
pezték. 

A posszibilisták Joffrin vezérlete alatt számosabbak 
voltak ; gyülekezetük 590 delegáltat számlált, köztük 87 a 
külföldről ; nevezetesen 42 Angliából, képviselvén 274,643 
munkás t ; 8 Belgiumból, képviselvén 150 munkás l igá t ; 3 

Portugálból képviselvén 28,847 munkást ; 4 delegatus 
Amerikából 48,000 elvtárs képviseletében; 2 Hollandiából 
képviselvén 45 egyesületet; 7 kiküldött Ausztria-Magyar-
országból 76 egyesület képviseletében : azonkívül 12 dele-
gatus Olaszországból, 5 Spanyol-, 1 Lengyelországból és 
1 Svájczból. A franczia delegátusok 137 syndicatust s 79 
munkás-egyesületet képviseltek. 

A kongresszus első ülésein kisérletek történtek a 
két párttöredék egyesítésére, de minden törekvés meg-
hiúsult, habár a külföldiek nagyobb része a kiengesztelő-
dést kivánta, sőt megbízást kapott mindkét párt gyűlé-
seire. Az olasz delegátusok Costa és Cipriani, valamint az 
angol Besant ajánlot ták az egyetértést ; a belga, holland, 
lengyel s amerikai megbízottak azt kívánták, hogy a két 
kongresszus minden fentartás nélkül egybeolvadjon ; az 
angol, osztrák, dán, spanyol, franczia, portugál és svájczi 
delegátusok ugyanazt kivánták azon kikötéssel, hogy min-
den nemzetbeli tagok mandátuma megvizsgáltassák s 
igazoltassék. De a megegyezés nem sikerült s a két 
kongresszus végkép külön maradt. 

A tárgyalások folyamából kiemelendő, hogy mind-
két gyűlés a munka nemzetközi törvényhozásával foglal-
kozott. A posszibilisták, ugy, mint a marxisták megegyez-
tek abban, hogy a napi munkaidő nyolcz órában állapít-
tassák meg, hogy az éji munka a lehetőségig eltiltassék, 
hogy hetenkint egy napi föltétlen munkaszünet bizto-
síttassák, hogy a napi munkabér minimuma meghatároz-
tassék. hogy tizennégy éven alóli gyermekek a munkától 
eltiltassanak, és hogy munkások által választott felügyelők 
ellenőrködjenek a nemzetközi munka-törvény rendelkezé-
sének megtartása fölött . 

Az ugyan senkit sem fog meglepni, hogy emez 
óhajok nagyobb része benne van a kath. Decourtin taná-
csos által Svájczban indítványozott és a szövetségtanács 
által elfogadott programmban, mely az európai hatalmak 
elé terjesztetet t a munkás-ügy nemzetközi szabályozása 
czéljából. 

Ugyanezen óhajok a katholikus kongresszusokon is 
határozatba mentek, amennyiben a keresztény erkölcs el-
vének megfelelnek. 

A szocziálisták, tapasztalásból okulván, ennek foly-
tán sokat elhagytak korábbi túlzott követeléseikből és 
nem kivánnak többé feltétlenül lehetetlen dolgokat. 

Az is figyelemre méltó jelenség, hogy a posszibilis-
ták sok programmpontra nézve csak a vallási törvény al-
kalmazását kívánják, amint azt a kath. egyház mindig 
hirdette. Az egynapi feltétlen munkaszünet a tíz paran-
csolat egyike ; a gyermekkor pártfogása, amely kort a 
liberális szipoly-rendszer arra kárhoztatot t , hogy keresse 
meg az élelmét, mielőtt fizikai fejlődését arra elérte volna ; 
az éji munka lehető korlátozása szintén egyike a keresz-
tény ohajoknak a család megóvása tekintetében. 

A posszibilisták ezúttal, legalább kívánságaik egy 
részére nézve, valóban lehetségesekké tették magukat és 
még többet érnének el, ha utópiáikat abbahagyva, követ-
kező programmot állítanának föl : minden embernek mun-
kája után kell élnie. 

Ma, midőn a helyi kérdések oly annyira előtérben 
állanak, a két párisi kongresszus, nevezetesen pedig a 
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posszibilisták gyűlése, megérdemlik a társadalom jövőjével 
gondoló komoly politikusok figyelmét. 

Az érdem e tekintetben is a katholiczizmusé, mint-
hogy a keresztény szocziális programm befolyásának kö-
szönhető a fönjelzett fordulat. 

KATH. TANÜGY. 
— A Jézus-társasági kalocsai érseki fögymnasium 

értesítője az 1888—89. iskolai évről. Az élén Bitli Ven-
del J . t. atyától olvasható értekezés e czim alatt : „Ál-
landó-e a nap melege, s ha igen, miért és meddig?" 
tudományos becse s könnyen fölfogható előadása által 
számot tesz irodalmunkban és azért közérdekűnek tar t juk 
annak befejezését közölni: 

„Egy azonban bizonyosan következik a mondottak-
ból, hogy a nap által kisugárzott meleg nem sok ezer, 
hanem sok százezer s mondhatni néhány millió év múlva 
ugyanaz lesz, mint most, s hogy ennélfogva ezen hosszú 
idő alatt a földön az éghajlati s a tenyészeti viszonyok 
jelentékenyen változni nem fognak. De mindez csak azon 
esetben, ha a természet Alkotója akár földünk, akár a 
nappal szemben nem él alkotói absolut jogaival. Mert Az, 
ki egyetlen szavával megadta a napnak azon megmérhe-
tetlen éltető erőt, amelyet csodálni tanultunk, fenn is tar-
totta magának a jogot , hogy ez erővel bármikor tetszése 
szerint rendelkezhessék. Azért tévedne a természettudósi 
ki a jövőre vonatkozó számításaiban nem venné fel az 
Isten korlátlan hatalmát teremtményei fölött mint számí-
tásai fölött levő, első és legfontosabb tényezőt." 

A főgymnázium tanári kara 25 tagból állott, kik 
közöl 22 a Jézus-társaság tagja. A tanuló ifjúságnak 
száma az év elején volt 500. az év végén megvizsgálta-
tott 468, köztük 4 magántanuló ; vallásuk : róm. kath. 
425, görög kath. 1, ev. református 4, héber 38. Ére t t -
ségi vizsgálatra jelentkezett 32, érettnek nyilváníttatott 
28. — A tanintézeten következő ifjúsági körök voltak : 
a két Mária-gyülekezet, szépirodalmi kör, természettudo-
mányi, bölcselő kör és hat nyelvészeti társulat vagyis 
akadémia ; valamint ifjúsági dal- és zene-körök. A tan-
szergyüjtemények tetemes gyarapodást nyertek, ugy szin-
tén a könyvtár is. A jótékonysági rovatból kiemelendő-
nek ta r t juk a következőket : „főtiszt, dr Haynald Lajos, 
bibornok-érsek ur ő eminencziája atyai gondoskodása és 
kifogyhatat lan bőkezűsége elválaszthatlanul összefügg inté-
zetünk életével. 0 valóságos második alapítója az intézet-
nek, sőt egy folytonosan élő kegyes alapítvány, melynek 
áldó forrásai az intézet minden tevékenységét öntözik és 
ápolják, s minden bajaiban segítenek ; igazi atyja ő a 
kalocsai főgymnáziumnak, a kinek kegyelmes pál t fogása 
minden irányban előmozdítja annak jólétét, működését és 
fejlődését. Ezen kiáradó kegyességnek ez évről két na-
gyobb mozzanatát említjük. I. Bevégeztette ő eminencziája 
a tanári lakások s a Stephaneum egy részének uj já épí-
tését : illetőleg vasgerendákon nyugvó boltivek által pó-
tol ta t ta a korhadt gerendákat. 2. Egy uj torna- és rajz-
terem építtetését kezdte meg, melynek első költségeire 
12,000 f r to t kegyeskedett kiutalványozni. Az intézet jó-
tevőinek sorában második helyen méltóságos és főtiszt. 

Lichtensteiger Ferencz fölszentelt püspök urat kell emlí-
tenünk, a ki számtalan kisebb ajándékai mellett az inté-
zeti templom kifestésére 3000 f r to t kegyeskedett átadni." 
A főtiszt, kalocsai főkáptalan tagjainál, a szemináriumok-
ban, a tiszt. Iskolanénék kolostorában, a Szent-Vinczéről 
nevezett Irgalmas nénék kórházában és a Jézus-társasági 
kollégiumban összesen 43 tanuló kapott ellátást. — Az 
1889—90. iskolai évben a tanulók felvétele augusztus 
31-én kezdődik és bezárólag szept. 2-ig tart . 

— Tudósitvány a kegyes tanitórendiek budapesti fő-
gymnáziumáról. A Pintér Kálmán jeles értekezése vezeti 
b e : „A bölcselő elem Vörösmarty lyrai költeményeiben" 
czimmel. Az intézetben főt. Lévay Imre igazgatása mellett 
21 rendes és 4 rendkivüli tanár működött. — A tanév 
elején beíratott 711 nyilvános, 37 magán tanuló; év 
végén volt 627 nyilvános, 45 magán tanuló. Vallásra 
nézve volt az intézetben 592 róm. kath., 2 gör. kath., 
15 gör. keleti, 20 ágost. evang., 18 helv. hitv., 2 unitá-
tárius, 23 zsidó. Érettségi vizsgálatra 58-an jelentkeztek 
s valamennyi érettnek nyilváníttatott . 

IRODALOM. 
= Havi Közlöny az elméleti és gyakorlati lelki-

pásztorság köréből. Tizenkettedik évfolyam 1889. juliusi 
füzet». Tartalom : Irányczikkek, értekezések : A lelkész ha-
tásköre a házassági perekben (Folytatás). — A katholi-
kus egyházi fegyelem állítólagos intolerantiája. — A 
gyónóra vonatkozó tudomás felhasználása a gyóntatásban. 
— Néhány szó a törvénytelen gyermekek keresztelése 
és anyakönyvelése tárgyában. — Templomaink gondozása. 
— Az applicatio missae pro populo mely napokon köte-
lez ? — Felelet egy beküldött kérdésre. — Nászmise. — 
Rendeletek : A m. kir. pénzügyi közigazg. biróság dönt-
vénye iskolaföld illeték-egyenértéki ügyében. — A görczi 
beteg papokat segélyző egyesület. — A szertartások szent 
gyülekezetének határozatai. — Egy u j bucsu-engedély. — 
Római határozatok. — Irodalom: Huszár Károly, Szent 
olvasó királynéja. — Tóth Mike, Vasárnap. — Hohofí 
Vilmos — Makra Imre és Rózsa József, A forradalom a 
XVI. század óta. — Személyzeti hírek: Az esztergomi, 
kalocsai és egri érseki, a beszterczebányai, csanádi, erdélyi, 
győri, nagyváradi lat. szert., pécsi, váczi és veszprémi 
püspöki megyékből és a minorita-rendből. — Tárcza : 
Osszeférczelt lapok. (Folytatás). — Szerkesztők : Tokody 
Ödön és Patzner István. 

— Az Őrangyal czimű gyermeklapból megjelent a 
15 szám Győrött. À lapnak ára egy évre 80 kr., s kath. 
családok figyelmébe melegen ajánlható. 

VEGYESEK. 
Dr Samassa József egri érsek ő exja, julius 

30-án ünnepié püspökké szenteltetésének évfordulóját. Ez 
alkalomból az egri székesfőegyházban ünnepélyes isten-
tisztelet tar tatot t , áldást kérve a Magasságbelitől a sze-
retve tisztelt főpásztornak egyházmegyéje javáért buzgól-
kodó hosszú, boldog élteért. 

— Porczmnkula ünnepély. A kapuezinus atyák bu-
dai társháza, aug. 2-án tar tot ta szerzetök bucsunapját. 
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A 10 órakor tar tot t zenés nagy misén Wolafka Nándor 
cz. apát és osztálytanácsos pontitikált teljes segédlettel. 
Szent mise előtt Grosz József tábori lelkész német, Tálos 
Gyula felső vízivárosi segédleszkész pedig magyar szent 
beszédet mondottak, mindkét szónok ékes szavakban di-
csérte a szent szerzet alapitóját. — Délben barátságos 
ebéd volt a társház asztalánál, melyen számos felköszöntő 
mondatott . Először is Steiner Rikhárd házfőnök mondott 
köszöntőt a pontifikáló apátra, mire ez viszont szép be-
szédben a jeles rendet éltette. Majd ismét a házfőnök a 
szónokokra mondott pohárköszöntőt. Raúlovics László kir. 
tanácsos nagy figyelem közt elmondott toasztjában kö-
szönetet mondott Steiner Rikhárd házfőnöknek ama szí-
ves fogadtatásért , melyben a meghívott vendégek része-
sültek. 

— A nyírbátori templom. Ir tóztató nagy szerencsét-
lenség érte a nyírbátori minorita-atyák templomát, mely 
egyúttal plébániai templomul is szolgál az itteni róm. 
kath. híveknek. Folyó hó 24-én esti órakor egy vil-
lámcsapás a tornyot lángba borította, s a legnagyobb 
erőfeszítéssel munkába vett oltás daczára csakhamar a 
templom egész tetőzetét, a százados, értékes harangokkal 
együtt elhamvasztotta. Sőt a torony óriási keresztje lezu-
hanván, esésében a nagy oltár fölötti plafont betörte, 
kilyukasztotta, minek következtében a templom hatósági-
lag bezáratott , szóval, ma istentisztelet, templom és ha-
rangszót nélkülözve gyászolnak, sirnak a nyírbátori róni. 
kath. hívek. S ha irgalmas szivü jótevők nem sietnek 
könyörülni e szegény hitközségen, ha a templom késede-
lem nélkül u j tetőt nem kap, mielőbb beszakad az egész 
boltozat, s végpusztulásra ju t ezen remek történelmi mű-
emlék. az építészet ezen remeke, melyet századok előtt 
Báthory erdélyi vajda hálából épít tetett a magyarok Iste-
nének, a kenyérmezői szerencsével megvivott csata alkal-
mából. Ugyanazért sírva és könyörögve kiáltunk a magyar 
sajtó-irodalom vezérférfiaihoz, a magyar műemlékeket 
gondozó bizottsághoz, a közoktatási miniszter ur ő nmél-
tóságához, s a nméltóságu püspöki karhoz, hogy kétség-
beesett helyzetünkből kiszabaditani, s templomunk restau-
rálásában minket gyámolítani méltóztassanak ; mert a tüz-
kárbiztositott összeg talán elégséges lesz arra, hogy a 
templom kontármüvü tetőzetet kapjon, de csekélység arra, 
hogy stilszerüleg u j tetővel és toronynyal szakavatott 
műépítész által láttassék el. Vajha ne magunk, kik ahoz 
nem értünk, hanem a műemlékeinket gondozó bizottság 
venné kezébe a restaurálás keresztülvitelét, mely átvenné 
tőlünk a biztosított néhány ezer forintot, s egyesítve azt 
a jótékony adományokból s a közalapítványból nyerendő 
összegekkel, oly karba helyezné e templomot, hogy erre 
is, mint egyik büszkeségünkre mutathatnánk majd akkor, 
midőn a „magyar állam" ezer éves jubi leumát ünnepelni 
fogjuk. A megajánlandó kegyes adományokat. Nyir-Bá-
torba Sztruhár István nagykereskedő úrhoz kérjük intézni 
— ki azokról a nyilvánosság ut ján fog beszámolni. Kelt 
Nyírbátor , 1889. jul. 25. A róm. kath. hitközségi elöl-
járóság. 

— Dexter Nátália kisasszony Baltimoréban, ki atyja 
után 30 millió dollárt örökölt, zárdába lépett. A kisasz-
szony már előbb is óriási összegeket adományozott a wa-
shingtoni kath. egyetemnek. Most pedig elhatározta, hogy 
u j congregátiót alapit, a melynek czélja lesz az indián és 
néger gyermekek és nők keresztény neveltetése. Egész 
vagyonát e czélra áldozta fel. 

— A váczi főgymnáziumot a vallás- és közoktatási 
m. kir. miniszter a nyilvánossági joggal és ennek kapcsán 
az érettségi vizsgálat megtarthatásának jogával további 
három évre, úgymint az 1889/90, 1890/91, és 1891/92. 
tanévekre ruházta fel. 

— A magyarországi latin és görög szert, római kath. 
tanítók segélyalapjának központi bizottsága f. évi augusz-
tus hó 27-én Budapesten a közp. papnevelde nagytermé-
ben reggeli 9 órakor közgyűlést fog tartani, melyre a 
bizottság t. cz. tagjai ezennel tisztelettel meghivatnak. 
Kelt Budapesten, 1889. évi julius hó 30-án. Márkus 
Gyula, köz. bizottsági elnök. 

— Gróf mint szerzetes. Somssich István gróf, volt 
huszárfőhadnagy és volt országgyűlési képviselő viharos 
életpályájáról a szerzetesi czella szigorú magányába vonult 
vissza. Körülbelől másfél évvel ez előtt a szent-ferencz-
rendiek rendjébe lépett és most a pozsonyi szent-ferencz-
rendi zárdában a II. évi theologiát hallgatja. 

— Róma város templomainak száma, a mostoha 
körülmények között is folyton gyarapodik. Az olasz kor-
mány által létesített u j városrészek területén már két u j 
templom : a Jézus sz. Szivének temploma, és a belga 
apáczáknak a nomentáni uton levő egyháza, képes a la-
kosság vallásos szükségletein segíteni. Ezekhez sorakozik 
a Coll. Germanico-Hungaricum u j temploma is, mely 3 
évi munka után végre teljesen készen áll. Az u j templom 
pátronusa bold. Canisius Péter, a miért az egyházi szab-
ványok szerint a templom jul. hó 24-én egyszerűen csak 
megáldatott . Jul . hó 25-én maga Parocchi bíboros, a 
szent atya vikariusa végezte más 5 püspök segédlete 
mellett a G díszes román Ízlésű oltárnak felszentelését. 
Szent István király oltárát Van Branden püspök szentelte 
föl. Művészeti tekintetben e kis templom igen figyelemre 
méltó helyet foglal el Róma régibb és ujabb műemlékei 
között. A római bazilikák és templomok nevezetesek a 
miatt is, hogy ra j tok az egyes építészi stylek igen ri tkán 
tudtak tiszta kifejezésre jutni. A magyar-német intézet 
templomán azonban a román styl teljes szépségében ér-
vényesült, az összhangzatot nem zavarja semmi sem. Kü-
lönösen feltűnést okoznak az u j templom üvegfestményei, 
amelyek ily nagy számban és ily művészi kivitelben 
eddig egy templomot sem ékesítettek Rómában. Az ősrégi 
intézethez valóban méltó templom létesitése és stílszerű 
felépítése körül kiváló érdemet szereztek maguknak P . 
Schröder, az intézetnek volt rektora, és P. Floeck, a 
kollégium jelenlegi vezetője ; és ez által a legnagyobb 
bálára kötelezték a magyar német kollégiumnak ugy 
jelenlegi mint jövőbeli tagjait . 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Küzdelem nélkül nincs győzelem. 

VI. 
A franczia katholikusok győzelmes küzdel-

me, mely annyi való s maradandó sikert mutat-
ha t föl valláserkölcsi, jótékonysági, tudományos, 
hirlapirodalmi, társulási, és oktatás- s nevelés-
ügyi téren, méltán gerjeszthet lelkesedésre és 
indithat követésre ott, a hol hasonló állapotok 
azonos védelmi harezot javainak. 

Ehhez azonban szükséges, hogy kutassuk 
írancziaországi hitsorsosaink diadalmas harczának 
a t i tkát . A hitvallói hitszilárdság, a nemesszivü 
áldozatkészség és bőkezűség, az önfeláldozó kö-
telemteljesités, mind nagy s magasztos erények, 
de egyeseknek vagy bizonyos nagyobb számú 
egyedeknek a kiváló tulajdonságai lévén, melyek 
másutt is ritkábban vagy sűrűbben előfordulnak, 
még sem képesek a megromlott állami s társa-
dalmi viszonyok közt az egész országra kiható 
eredményeket biztositani, amidőn az ellentábor 
a hatalom minden eszközével támadásra táma-
dást halmoz, amidőn a szenvedélyeknek minden 
kigondolható módon hizelegnek, és amidőn a 
vallástalanság s egyházgyülölet kitüntetésekben 
s juta lmakban részesül. 

I t t ugyanaz ismétlődik, ami a keresztény 
korszak első századait jellemezte. A vértanuk 
saját életükkel pecsételték meg hitüket, de köz-
vetlenül nem ők alkották s fejlesztették az egy-
házat, hogy a mustármagból világot átölelő tere-
bélyes fa nő vala. Amint az egyház maga is 
mondja : sanguin martgrum, semen christianomm. 
A vértanuk halált megvető hitszilárdsága, melyet 

annyi csoda követett, például s buzdításul szol-
gált a kisded keresztény hitközségeknek, de 
bámulatos vonzerőt gyakorolt a jobbérzésüekre 
is az erkölcstelenség fertőjében hempergő po-
gányság körében, kik mind nagyobb számmal 
seregeltek a keresztény egyház kebelébe, mely 
amint terjeszkedett és gyarapodott a három 
világrészben, ép oly gyorsan fejlesztette s meg-
szilárdította Krisztus urunktól s apostolaitól 
nyert belszervezetét. 

A franczia katholiczizmus harcza az elbur-
jánzott újkori pogánysággal szemben erkölcsi és 
szervezkedési tekintetben sokban hasonlít az 
egyháznak amaz első korszakához. A hitvallók, 
kiket a vallásirtó állami hatalom majdnem a 
Nérók s Diocletiánok kegyetlenségével, minden 
esetre azonban nagyobb furfanggal üldöz vala, 
magukban ugyan ragyogó fényt árasztottak a 
francziaországi egyházra, példájuk felemelte s 
buzdította a hívőket, és ezért örök dicsőség lesz 
osztályrészük, amit egyébiránt minden katholi-
kus országban kisebb-nagyobb számban találha-
tunk ; mégis nem ők vívták ki. a nagy harezot, 
hanem ama nagy tömeg, mely akár köréjük, 
mint góczpontok körül csoportosulva őseitől 
örökölt vallásos érzületében a pigra massa pas-
siv ellentállásával, vagy akár külön-külön cso-
portokban szervezkedve öntudatosan és rend-
szeresen hiúsította meg a támadók minden 
rohamát, minden cselvetését. Az előbbit passiv, 
a másikat activ szervezettségnek lehet mondani 
és ennek lehet a nagy sikert köszönni, melyet 
franczia hitsorsosaink az egész világ csodálatára 
és a kath. hitelv dicsőségére kivívtak. 

11 



82 ' RELIGIO. Ill 

E szervezettség jellemzésére kiemelendő, hogy 
az teljesen távol áll minden politikától, sőt 
magát a különböző politikai pártállást merőben 
abszorbeálja, mert a legkülönbözőbb politikai 
vagy kormányzati elvek hiveit egyesíti magában. 
A hitközségi kötelék kebelében, a társadalmi 
élet terén, társadalmi actio ut ján jö t t létre e 
tömörülés a társadalom újjászervezésének fönsé-
ges czéljával. 

A régi társadalom megdőlt, legkorábban s 
leggyökeresebben Francziaországban, hol kinövé-
sei s visszaélései legelőbb teszik vala életkép-
telenné. E régi társadalmat régi alakjában föl-
támasztani még gondolatban sem lehet, annál 
kevésbé lehet azt képzelni, hogy a régi jellegű 
monarchiának bármily alakban való visszaállítása 
a mostani társadalmat gyökeresen átalakítaná, 
valamint régebben nem a monarchikus intéz-
mények szervezték s ta r to t ták fönn a még ma 
is csodálandó keresztény társadalmat, hanem 
ez, illetőleg maga a kereszténység alakította át 
s mérsékelte az egyeduralmat. 

Ez alapon a kereszténységnek örök időkre 
tevékeny teremtő ereje segélyével lehetséges a 
most feloszlásban levő társadalmat az uj idők 
uj következményeinek megfelelőleg újjászervezni. 
És pedig e czélt egyes-egyedül csak társadalmi 
uton lehet elérni. Az államhatalom magában 
véve is a társadalmak alkotása lévén, erre nem 
képes; és ha valaha az lett volna vagy lehetne 
ma a pártok versengései vagy torzsalkodásai 
közepette, melyek még a kormányok belső körei-
ben is éreztetik bénitó hatásukat, ma erre fel-
tétlenül képtelen, midőn egyes nagy háborún 
kiviil, melyekkel a kormányok némelyike egy 
koczkára teszi föl egy egész nemzet vagy állam 
jelenét s jövőjét, a mindennapi politika merő 
személyes vagy pá r t -ha t a lmi kapaszkodásból, 
avagy folytonos toldozás-foldozásból áll a rém-
séges fegyverkezésekre szükséges nagy adók kí-
méletlen kivetésén kivül. Ennek kézzelfogható 
példáját látjuk a katholikus parlamenti többség 
által már több izben s hosszabb ideig kormány-
zott Belgiumban, hol az uralkodó politika a 
liberalizmussal naponkint folyó apró-cseprő csa-
tározásai miat t képtelen nagyobb alkotásokra, 
és alig-alig képes az előző „szabadgondolkozásu-

kormány által okozott rombolásokat helyre ütni, 
nem hogy még a megosztott társadalmat egész-
séges alapon újjászervezhetné. 

Az állam csak a keret, melyben a társa-
dalom tarka mozaik képe foglaltatik; az állam 
csak a hajó, melyen legénység és utasok ma-
gasabb rendeltetésük czélja felé utaznak. Vala-
mint a kép kerete nem változik, ha a mozaik 
kép egyes darabkái máskép csoportosíttatnak, és 
egész uj látványt nyújtanak, és valamint a hajó 
legénységének s utasainak rang- s osztályfoko-
zatokban való összeelegyedése, vagy más áthe-
lyezése a hajó hordképességén mit sem változ-
ta t : ugy az állam hivatása sem szenved válto-
zást , amidőn a társadalom átalakul. Azért 
maradhat az állam monarchia vagy lehet re>-
publica, a szerint amint a nemzeti jogfolytonos-
ság és életképesség megkívánja. 

Ez utóbbi azonban már csak másodrendű 
kérdés. A társadalom mikénti átalakulásától függ 
az állam szervezkedése is. 

Ebben a franczia katholikusok nemes példá-
val szolgálnak : míg a korrumpált régi társa-
dalom mint az eső áztatta, napfény égette 
mészkő lassanként szétmállik, addig a katho-
likusok Francziaországban szervezkedésük által 
már megvetették az ujult társadalmi rend 
alapjait. 

Nincs kétség benne, hog}r folyton táguló s 
szilárduló szervezkedésük győzelmet fog aratni 
a vallástalanság által, mint romboló ár által 
alámosott házhoz hasonló jelen társadalom fölött, 
melynek minden eresztéke recseg s foszlik. Ezen 
társadalmi szervezkedés bizonyára biztosabb módja 
az érvényesülésnek, mint a pusztán politikai 
sorakozás, mivel ez utóbbi még diadal esetén is 
meg van bénítva akcziójában és nem rendelkezik 
ama közvetlenül és következeteken mind széle-
sebbre terjedő és mélyebbre ható eszközökkel, 
mint amaz, amely minden rangot, minden osz-
tályt egyenlőképen felölel, az erősnek működési 
tér t biztosítván, a gyöngét kellőkép gondozván. 

Azért a keresztény társadalmi szervezkedés, 
amint kihatóbb s kiterjedtebb körű a politikainál, 
épp ugy biztosabb is czélja elérésében: övé a jövő, 
mig a politikai csak ideig-óráig tartó sikerre 
nyit kilátást. Ahol mindkettő egyszerre s egy-
más mellett közös czéllal folyamatba hozható, a 
végleges győzelem annál előbb kecsegtet. 

Mindkettőhöz kitartó küzdelem az elenged-
hetetlen feltétel, mely nélkül nincs győzelem. 

C'sippék Ferencz. 



RELIGIO. 83 

De vagis, peregrinis, et ignotis presbyteris ad 
celebrandam Missam non admittendis.1) 
Sacrosancta Tr ident ina Synodus, decreto Concilii 

Ckalcedonensis, in corpore quoque Jur i s Canonici citato,2) 
in'naerens s t a t u i t : 3 ) „Nullus praeterea clericus peregr inus 
sine commendati t i is sui Ordinari i l i t teris ab ullo Episcopo 
ad divina celebranda et sacramenta adminis tranda admit-
td tur ." E t i t e m : 4 ) „Ut i rreverentia vitetur, singuli in suis 
Dioecesibus interdicant , ne cui vago et ignoto Sacerdoti 
Missas celebrare liceat." Siquidem Rectores Ecclesiarum 
tarn saecularium, quam regu la r ium in custodia Sanctuarii 
et in ministerio al taris solertes excubitores esse opor teat , 
sedulo etiam et a t tente curare de bent, ne ignotus, alieni-
gena, vagabundus Sacerdos ad Tabernaculum foederis 
accedat. Ac ideo in obsequium praec i ta torum Trident inae 
Synodi decretorum ad par tes officii nostri per t inere di-
gnovimus, omnibus et singulis Ecclesiarum Archi-Dioecesis 
Nos t rae Rector ibus t am saecularibus, quam regular ibus 
districtim praecipiendo iniungere, ne vagi, ignoti , au t 
peregrini Sacerdotes, sive saeculares, sive reguläres sint, 
ad celebrandam Missam, vel ad divinam peragendam rem 
admit tantur , nisi sui Ordinarii yel Superioris l i t teras com-
mendati t ias , fo rma tas etiam dictas, vel, u t vocant, Obe-
dientiales, a t tu ler in t et exhibuerint , ex quibus non modo 
ad presbytera tus ordinem fuisse promotos, sed prae terea 
nul lo canonico impedimento i rregulari tat is , seu suspensi-
onis eos i rret i r i constet. Quodsi super authent ic i ta te p ro -
ductarum l i t t e ra rum vel minimum exoriretur dubium, 
illae ad Officium Archi-Dioecesanum pro declaratione et 
decisione t ransmi t tan tur , est necesse, absque cuius deci-
sione dubiae fidei commendati t ias l i t teras exhibens sacer-
dos a celebranda Missa arceatur . 

Praemissa ad reguläres par i ter et saeculares presby-
teros re fe run tur . Sane Sancti Officii Congregat io in ency-
clicis suis l i t teris, quas die 29. Februar i i 1649. et i te rum 
die 26. Januar i i 1692. dimisit, admonuit Episcopos, Vica-
rios Generales, ac Foraneos, ne facul tatem celebrandi 
presbyter is advenis imper t iantur , sive inter regulärem, 
sive saecularem Clerum adnumeren tur : „nisi l i t teras E p i -
scopi, ac Praefec t i Regulár is pr ius ostendant, quibus Sa-
cerdotes ita p roben tu r , ut nul la falsitatis umbra vel 
suspicio re l inquatur ." Idem de regu la r ium Ecclesiis sta-
tuendum, qui saecularibus presbyter is licentiam dare, ut 
Missam celebrent, nequeunt , nisi prius ipsorum formatae 
vel testimoniales l i t terae per Ordinarium cognoscantur et 
approben tu r . Hoc sancitum novimus in Sacra Concilii 
Congregat ione die 17. Novembris 1594. : „Ad quaestio-
nem hanc, an Episcopus loci Ordinarius proh^bere possit, 
ne Reguläres in eorum Ecclesiis Sacerdotes saeculares 
exteros divina officia celebrare permi t tan t , nisi pr ius ab 
ipso Episcopo visisa l i t teris commendati t i is ? Sacra Con-
gregat io censuit et respondit : „posse.u U t vero praecepta 
haec districtim observentur , vel ideo necessum est, cum 

') Főm. és ft. Simor János bibornok, Magyarország hg-pri-
mása, esztergomi érsek főp. körleveleinek XIV-ik számából. 

2) Can. 7. dist. 71. 
') Sess. XXIII. cap. 16. de reform. 
4) Sess. XXII. de observ. in célébrât. Missae. 

acciderint evenerintque sacrilegi casus, u t i r reguläres et 
suspensi, imo ne ordinati quidem homines sive per igno-
rant iam sive per supinam concernentium incuriam ad 
faciendam rem divinam admissi fuerint . Hoc imprimis 
t empore summa adhibenda est vigi lantia et cautela, ne, 
qui ab Oriente veniunt, alio utentes ignoto hic ri tu, quive 
sub prae tex tu eleemosynas ac subsidia in pias causas cor-
rogandi to tum R e g n u m nost rum vagabundi percur runt , 
ne, u t factum est, gloriari possint, se impostores apud 
nos fuisse, et multos etiam Sacerdotes ad misericordiam 
movisse et decepisse. 

Moneantur etiam Sacristani, ne absente parocho vel 
alio Sacerdote , ignotum Sacerdotem ad Missam celebran-
dam admit tere audeant . — Parochorum etiam est invigi-
lare, u t eadem, quae hic s ta tu ta sunt, observentur etiam 
in privatis et domesticis oratoriis, quae in t ra fines paro-
chiae existunt . Denique Sacerdotes extradioecesani, licet 
aliunde noti, ad Missam celebrandam non admi t tan tur , 
nisi ipsi exhibuerint licentiam ab Ordinario, scripto exa-
ra tam, celebrandi Missam. 

Strigonii, die 10-a Juli i , 1889. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. 
Archi-Episcopus. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Töredék egy spanyol utas naplójából. 
Stantes erant pedes nostri in atriis tuis. 

(Folytatás.) 

Kisasszony havának nyolczadikára vir radtam, midőn 
jókor reggel , még egyszer kikérve a massabiellei szikla-
bar langban a Szüzanyának annyiszor tapasztal t meleg 
szeretetét távozásomra, mely esélyei és nyereményei által 
egyformán megindi tá szivemet, — Jézus sz. nevében egy 
a lourdesi pályaházhoz vivő társaskocsiban helyet fogla-
lék. — U g y némi vár ta tva azon vonatra, mely Spanyol-
honba lehető egyenes i rányban megy, sietve vál tot tam 
jegyet . — Sz. Teréz hazá já t , sz. Ferdinánd országát , 
melynek ha tá rában az éjszaki s déli égöv minden költé-
szete ölelkezik az örökös hó s pálmanövelő napsugárra l , — 
ugyan ki is ne sürögne látni ? . . A vi lágtörténelem e 
kiváló színpadát , az erkölcsi művelődés ezen egyik böl-
csőjét, Sallustius, Cid hónát ? Ki ne sovárogna mielőbb 
szemlélni ama vi rányokat , melyeknek égboltozata kékebb, 
mint máshol, pázs i t ja zöldelőbb, hol viri tóbb az olajfa, 
i l latozóbb az ezerféle virág szaga, mintsem téres E u r ó p á -
nak sok más t a r tományában ? Ki ne ér tené a korán el-
hunyt széplelkü Zádoriuak szavai t : „Oda, oh oda — 
Spanyolországba, hadd menjek v e l e d ! ! ! 1 ) 

Keblemben azért az élv s lelkesedés fölemelő érzel-
mei egymást vá l togaták annak előtudatában, hogy már 
nem sokára megszemlélendem az oly k imagyarázhata t lanul 
édesgető spanyol földnek egyik-másik érdekes vidékét, 
melyeket előt tem ezerek lá togat tak már, s ezután még 
százezeren keresnek föl, megbámulandók a művészet és 
természetnek nagyszerű jelenségeit és magasztalandók a 

') V. ö. Spanyol-ut, Pest 1869. 
10* 
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mindenség Urá t hasonlíthatatlan alkotásaiban; még in-
kább pedig annak elgondolásában, hogy rövid időn érin-
tendi lábam ama helyeket, melyeket a nagy és szent 
paedagogus is, ki Jézus feláldozó szeretetével félszázadon 
tul hordozta az if juságképzés töviskoronáját, ki az em-
beriség fölszámithatatlan hasznára az isteni vallás s ragyogó 
erényeknek, a szép művészetek s alapos tudományoknak 
égből küldött apostola vala, született, s nyilvánosan láng-
buzgalommal működöt t ; h o g v megismerkedendem azok-
kal, kik, hivatásuk magasztosságától teljesen áthatva, e nagy 
Petraltainak törvénykönyvét gondolataik irányadójául, ér-
zelmeik szabályozójául, egész életök zsinórmértékéül vall-
j ák s t a r t j á k ; szóval, hogy meleg keblemre szorítandom 
azokat, kikhez az egyenlő hivatás, egyenlő czélra való 
működés, egyező életmód ugyanazon szerzetes család körén 
belül, a messzeség daczára is, a fensőbb testvériség kötelé-
kével füz, — a nevelés és tanügy teljes harmóniáját föl-
karoló lángszellem, kai. sz. Józsefnek a tudományban 
bölcs, hitéletben buzgó, hazaszeretetben példás és munka-
kitartásban erősszellemü fiait : az örökké derült égbolt 
országa — Spanyolhonnak piaristáit . . . 

Miként az oroszlán a zsákmány láttára elkiáltja 
magát , és sebes rohammal ugrik áldozatára, vágtató vas-
paripánk is tüszkölni kezdett, és fülsértő sivítással eredt 
a messze hegyek s völgyeknek, mintha csak néhány perez 
alat t le akarta volna tiporni a távolban kékellő és fehérlő 
ormokat . . . . 

Az elindulási nap reggele felejthetetlen szép. üde s 
gyönyörű, folyama betű szerint ragyogó, és a remény, 
hogy mintegy huszonnégy óra múlva az andalító spanyol 
földön, melynek gazdag ölében hegyek, völgyek válta-
koznak, lehetek, kedvderítő volt. — Az ut is, mely czé-
lomhoz vezet vala, a lehető legváltozatosabb s megkapó 
tájképlátványnyal szolgált. — Nem említem, hogy az 
útitársak s tárgyaknak állomásonkint változására, s egy-
másnak ugy, mint a közéletben a vándorhalandók csa-
patai, az ülőhely hamaros átengedése által bennem is 
tarka-barka színezetű benyomások támadtak . . . Csupán 
azt érintem, hogy gyakori hegyszorulatokon, majd föl-
tűnően emelkedő sziklák között és a szédítően magas 
hegyeket, melyeknek csúcsa az ég azúrjában vesz el, — 
át futó alagúton, majd dus növényzetű erdővel és jól mű-
velt szántóföldekkel váltakozó lapályon haladtunk . . . 

Igazán fölséges ut . . . Csakugyan a mérnöki tudo-
mány remekének nevezhető . . . Yetekedhetik szépségben 
az osztrák Semmeringgel, melynek pedig nagyszerű s 
Európa bámulatát fölkeltő műépítményi csodáival s bájoló 
természeti fényrajzainak szemléletével alig tud betelni a 
szebb érzeményekre fogékony kebel ! . . 

Tova robogánk a györönyörü tájékon, mely egyre 
merészebb lesz, minél inkább közeledik az ember a Pyre-
neékhez . . . Lelki szemeim előtt lebeg vala épen a majd-
nem egypár évezred történelme, mikor egyszerre csak azt 
veszem észre, hogy a vonat megérkezett San-Sebastiá-
nóba . . . San-Sebastiano lőn t. i. az első város a szép 
Spanyolhonból, melybe immár el jutottam volt. 

Néma könyekben tör t ki a fönhangon dobogó szív-

') V. ö. Tapolcsányi G. és Ugróczy F. sz. Kai. József élete. 
Kolozsvár s Pest. Eevista Calasancia. Madrid. 1888—89. 

nek édesen remegő öröme s hálaimája. Ahhoz, ki erőt s 
ótalmat nyúj tot t hosszú utamat idáig megtehetnem, mi-
dőn így a leküzdhetetlen vágygyal keresett országnak, 
ezen, kikötője miatt és kereskedelmileg egyaránt fontos, 
tengerre néző, élénk városába beléphettem. — Az édes, 
benső elmélyedésből, melybe lelkemet az e közben fölkelt 
érzelmek, indulatok r ingatták, föleszmélvén, — éldeleg-
tem a mozgalmas hely egyházain, műemlékein és csarno-
kain. — Innen ezután utvonalami tervszerű meg-megálla-
podással Viktoria, Miranda, Burgos. Valladolid, Avila, 
Medina al Campo, Escurial, Madrid, Toledo, Getáfe, 
Gualada ja ra , Zaragoza , Alcala-Complutum, Barbastro, 
Manresa, Lerida, Montserrato, Barcelona, Mataro, Mova, 
Figuera, Gerona . . . spanyol városokba ju t ta tá e l ; misz-
len Perpignan, Avignon, Lyon, Genf . B e r n , Zürich, 
Maria-Einsiedel, Schaffhausen, Mehrerau, Lindau, Augs-
burg, München, Salzburg, Bécsen keresztül, több heti 
fárasztó kirándulásomból, magyar hazámba érkeztem 
vissza, melyé, hogy az ihletett költővel szóljak : 

. . . . „K sziv e lélek" '), 
s melynek földje idylli alakjában is legkellemesebb, és 
polgárai folytonos küzdelmeik s nyomoraiknak közepette 
is szivemből kiszakithatatlan szeretet lánczával füztenek 
magokhoz. . . 

Az épen csak tűhegygyel érintett spanyol városok, 
melyeket kitűzött czélu jár tomban el nem mulaszték 
tüzetesen megvizsgálni, — mondhatom egyaránt távol az 
álszerénység hivalkodásától, valamint az önbizalom fon-
toskodásától, — sok földolgozandó anyagot ju t ta t tak bir-
tokomba. Csakis a legmélyebben sajnálhatom tehát a 
körülményt, mely nem engedi annak ezúttal értékesít-
hetését. 

Mindamellett azt még sem tagadhatom meg ma-
gamtól, hogy a spanyol köznevelés és oktatásügyi észle-
leteimet szóba ne hozzam. Szándékom nevezetesen az 
ibéri félsziget kegyes tanitórendjének extensiv és intensiv 
gyarapodását jelezni, és legalább halvány vonásokban 
bemutatni ama szellemi lendületet, melynek, a legjelen-
tékenyebb életpályának e hü napszámosai, kik az i f jú 
nemzedéknek tántorí thatat lan buzgalmu fejlesztésével, 
Isten dicsőségének terjesztésére, anyaszentegyháza fölma-
gasztalására az emberiség ideig s örökké való javára 
szóval-s/.ivvel, tollal-tettel, a tanszéken s az életben fáradva, 
oly méltán örvendenek . . . 

Es ezt jó lélekkel annál inkább tehetem, mivel az 
Alcala, Barbastro, Barcelona, Getafe, Madrid, Mataro, 
Moya és Petral ta , Zaragozában működő piaristáknál, 
hosszabb-rövidebb időt töltvén el, folyton figyelő tanuja 
voltam a t j |z tkörnek, melyben sz. Calasanzinak ezen igaz 
fiai a valódi hivatottság türelmével és csüggedni nem 
tudó serénységgel eljárnak. 

Valósággal, mint az örök fényt árasztó csillagok, -) 
akként emelkednek föl a borús láthatáron, kiváló buzgó-
ságuk és az evangeliumi szeretet tevékenységével e szer-
zetes tanárok, kiknek éltök dicső koszorújában az embe-
riség igaz érdekeinek legillatosabb virágai díszelegnek ; 
kik önzetlen keblöknek szent tüzétől felhevülten sikerrel 

') V. ö. Petőfi „Honfidal.» 
2) Y. ö. Dániel 12. 3. 
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munkálják mindazt, a mi csak az egyházi és világi tár-
sadalomnak boldogitására s üdvére jó és czélszerü. . . 

Hogy pedig a piaristaságnak spanyolországi áldo-
zatos tevékenysége könnyebben méltatható legyen, jónak 
tar tom előbb oly statisztikai adatokat tükröztetni vissza, 
melyek érdekes emlékeztetőül szolgáljanak mindazoknak, 
kik a kegyes iskolákkal, erkölcsi és szellemi tekintetben 
már érintkeztek, vagy némi kapcsolatban állottak . . . 

Vessünk azért egy röpke pillantást magokra az állap-
rajzi adatokra. 

Az összes, Spanyolhonban létező, kegyes tanitórendi 
intézetek négy szerzettartományra (Provincia) oszlanak, 
melyeknek mindegyike több-kevesebb collegiumot foglal 
magában *) — Midőn annyi a kártékony befolyás, mely a 
jóravaló igyekvéseket is zsibbasztja, igen-igen sok körül-
mény követeli, hogy a szerzetes testületekben is a szük-
séges egység kapcsai minél gondosabban föntartassanak 2) 
oly szellemi viszonyok erosbitésére, melyek a történelem 
tanúsága szerint kölcsönös jótékonysággal háromlanak 
vissza, mint a párákként fölszállott nedvek üditő harmata 
és termékenyítő permetezése. — Innét van az egész spa-
nyol piaristaság, tehát a tar tományi kormányzók (Prae-
positi Provinciales) fölött is az általános rendfőnök he-
lyettes (Vicarius Generalis), ki a katholikus világ közép-
pontjával, Rómával, mely a szerzetesekbe is uj, magasabb 
életet lehel, — egyenes és közvetlen összeköttetésben áll. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus hó 6. A keleti kérdés és a 

vallás. — 
A Balkán-félszigeten közelebb történt és még folya-

matban lévő politikai alakulások, az i t t-ott felszinre is 
vergődő forrongások a közvéleményt nem csekély izga-
lomban tar t ják, mihez járul a delegácziók ülésszakainak 
utóhangjaképp a sajtóban nyilvánuló nyugtalanító aggo-
dalom Oroszországnak akcziója felől, melyet amaz érde-
kes félszigeten valóban nagy ügyességről tanúskodó kö-
vetkezetességgel kifejt. 

Ennek jellemzésére szolgál ama tüntetőleg szinre-
hozott jelenet, hogy ugyanis Olaszország uralkodója szán-
dékosan kerüli a találkozást Ferencz József császár és 
király ő felségével Berlinben, hová — hir szerint — 
csak néhány nappal ez utóbbinak elutazása után érkezik. 

Ehhez sorakozik az agitáczió, melyet az orosz-
pánszláv schizma a Balkán-félszigeten folytat . Ismeretes 
a bulgáriai szakadár püspökök koncziliabutuma, melyet 
orosz czélzatai s Ferdinánd fejedelem ellen irányuló for-
radalmi igyekezetei miatt az ország önállóságára féltékeny 
bulgár kormány szétkergetett . Nem kevésbé jellemző ese-
mény vala, midőn az orosz-pánszláv körök által kegyelt 
Mihály, volt szerb metropolita visszahelyeztetett hivata-
lába, melyben azóta valóságos schizmatikus hadjáratot 
folytat az egész Balkán-félszigeten. 

!) Y. ö. Constit. Sehol. Piar. Pars. III. Cap. IY. 
V. ö. Szentséges atyánk XIII. Leo pápának 1888. decz. 

30-án az ausztriai benczések egyesítését „Gratulatio unanimis" 
brevéjét. 

Az már évtizedek óta ismeretes, hogy Oroszország 
ingyenes alapítványi helyeket tart szerb, montenegrói s 
bulgár i f jak számára, kiket pópákká, illetőleg politikai 
ügynökeivé képeztet ki tanintézetein, akik hazájukba visz-
szaérkezve, nemcsak az orosz schizmát szolgálják, hanem 
gyűlöletet szítanak mindaz ellen, ami nem orosz. Az 
egész Balkán-félszigeten a görög-keletiek orosz szertar-
tásos ima-könyveket használnak, melyeket vagy ingyen 
vagy potom áron ád Oroszország a galicziai szakadár 
ruthéneknek is, amint az orosz czár s családjának képei-
vel még Románia is el van árasztva. A szentpétervári 
pánszláv egyesület azonkívül mindennemű tankönyvekkel 
és olvasmánynyal lát ja el a déli szlávokat, melyekben az 
Oroszországgal való úgynevezett vallásegység a legten-
dencziózusabb élességben tárgyal ta t ik . 

Legújabban hire járt , hogy az orosz schizmatikus 
propaganda lázas sietséggel és tetemes költséggel szapo-
rí t ja az iskolákat, különösen Szerbiában s Bulgáriában, 
de Maczedoniában is találhatni orosz schizmatikus tan- s 
nevelő-intézeteket, vagy a fennállókat segélyezi ; azonfelül 
vagy maga küld oda nagy számmal tanítókat, vagy pedig 
pénzsegélyben részesiti a bennszülött iskolamestereket. 

Egy szóval, vallás és iskola az orosz pánszlávizmus 
és schizma fizetéses szolgája a Balkán-félszigeten, és egyik 
leghatalmasabb politikai eszköze a hivatalos Oroszország-
nak, melylyel majdnem az összes lakosságot fanatizálja. 

Ez állapotok mélyen belejátszanak a mindinkább 
bonyolódó keleti kérdésbe. Mindenki kénytelen belátni, 
hogy Oroszország a Balkán-félsziget minden pontján egész 
hadsereggel bír vallásegység czime alatt, mely mindenkor 
kész a czári kormány akczióját vagy a pánszláv propa-
ganda fondorlatait támogatni, esetleg végrehajtani, mivel 
hűségesen engedelmeskedik mindenkor akár Oroszország 
diplomácziai ügynökeinek, akár egyéb titkos agitáto-
rainak. 

Vájjon közönyös lehet-e ez Európára , melyet a 
keleti bonyodalmak alakulásai oly közelről ér intenek? 
Vájjon a nyugat-európai közvélemény ölbe tet t kézzel 
nézheti azt, hogy Oroszország a vallás-egység örve alatt 
bármikor fölrobbanhat ja a lőporos hordót a Balkánon, 
melynek kitörése esetleg az egész Nyugatot lángba borit-
hatja, vérözönt, romlást s pusztulást zúdítván az európai 
nagy nemzetekre. 

A legközelebbről azonban Ausztria-Magyarország 
van érdekelve ama schizmatikus üzelmek által, nemcsak 
a Balkán-félsziget közvetlen szomszédságánál fogva, ha-
nem saját görög-keleti vallású alattvalói miatt is, a kik 
között, mint a galicziai Naumovicz-féle pör eléggé bebi-
zonyította, a schizmatikus orosz propaganda ugyanazon 
czimen hasonló üzelmeket folytat. 

Es mindennek daczára soha sem hallottuk, hogy 
külügyi kormányunk akár óvást emelt volna ez ellen, 
akár azt ellensúlyozni igyekeznék, vagy hogy a delegá-
czióknak valaki alaposan föltárta volna a balkán-félszigeti 
görög-keleti egyház viszonyait, amely egyház voltaképen. 
Szentpétervárról kormány oztatik, és egyúttal figyelmez-
tette volna egész Európá t a veszélyre, mely ez oldalról 
is fenyegeti. E mulasztás lehet szándékos is, amennyi-
ben lehetnek, kik ama belhiedelemben ringatóznak, hogy 
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Oroszország végre is megunja a keleti szakadár népek 
íanatizálását és ama vallásosnak nevezett agitáczió önma-
gától meg fog szűnni. Ez nyilvánvaló tévedés. Szerajevói 
megbízható jelentések szerint ugyanis, az orosz pánszláv 
schizmatikus propaganda jBosznia-Herezegovinában gőz-
erővel dolgozik most : ügynökei és a görög-kelet i pópák 
nagy része lázas agitácziót fej t ki ; a görög-keleti tanítók 
költeményeket osztogattak szét a tanulók közt kétségen 
kivül szüleik számára, melyekben az orosz czári család 
tagjai és a montenegrói fejedelem leánya közt közelebb 
létrejövendő házasság ünnepeltet ik s olyanul dicsőíttetik, 
mint amely az összes déli szlávokat rokonsági viszonyba 
hozza magával a minden oroszok czárjával és biztos 
záloga az összes testvér szláv fajok közeli egyesitésének 
egy családba, egy családfő atyai kormányzata alatt. Hogy 
mellesleg az „örökös ellenség", bizonyosan a katholicziz-
mus és nevezetesen a katholikus osztrák-magyar monarchia 
értetik itt halállal s végenyészettel fenyegettetik e köl-
teményben, azt a jelzett körülmények közt nem is lehet 
csodálatosnak t a r t an i ; de sajnálni lehet, hogy az okkapái t 
ta r tományok kormánya szemet látszik hunyni ez üze,!-
mekre, ahelyett , hogy azokat meggátolná. 

Mit is lehet azonban várni, midőn közös kormá-
nyunk úgyszólván mit sem tesz a katholiczizmus érdeké-
ben Bosznia Herczegovinában, sőt még gátol ja is a katho-
likus vallás terjedését ; hasonlókép a Balkán-félszigeten 
elhanyagolja e hatályos tényezőt a monarchia létérdekei-
nek nagy kárára . 

Ha az úgynevezett felekezetnélküli belpolitika oka 
e mulasztásnak, vagy ha nincs érzék e tényező alkalma-
zására, akkor ezt csak sajnálni lehet. 

Pedig, okkal-móddal vajmi sokat lehetne elérni, mint 
muta t j a Ferdinánd, bulgár fejedelem és körültekintő any-
jának eszélyes eljárása. 

Ausztria-Magyarország emez erkölcsi veresége a 
Balkán-félszigeten még kedvezőtlenebb következményeket 
vonhat maga után és ezekért az uralkodó rendszert kell 
felelőssé tenni. 

Mit használ azonban nemzetünknek, mit Ausztria 
népeinek e felelősség, amidőn tudomásával birnak annak, 
hogy eme következmények elhárítására nem történik meg 
mindaz, aminek meg kellene történnie . . . -(-

Eger, aug. 1. Kegyelmes főpásztorunk legújabb ala-
pitványai. — Érsek urunk ő excellenciája a bajorországi 
kissingeni gyógyfürdőből főkáptalánához intézett három 
rendbeli leveleiben a következőket i r j a : 

„A főpásztori gondjaimra bizott egri egyházmegye 
tiszt, papsága iránti fogyhatlan szeretetem u jabb tanusá-
gaul a szegényebb ellátású egri egyházmegyei lelkészek 
segélyezésére örök alapítvány gyanánt negyvenezer forintot 
ajánlok fel." . . . 

,,Az egri egyházmegyében levő segédlelkészi állomá-
sok javadalmazását, mely eddigi intézkedéseimnél fogva 
az általam s a ft. főkáptalan által évenként folyóvá tet t 
1000—1000 fr t adományból és az e czélra szolgáló egy-
házmegyei alapok kamataiból átalán évi 200 f r t r a egé-
szíttetett ki, jövőben 250 f r t ra fölemelni óhajtván, ezennel 
húszezer forint örök alapítványt teszek" . . . 

„Azon szoros kapcsolatnál fogva, melyben az iskola 
az egyházhoz áll, ugy, hogy az joggal az egyház elő-
csarnokául tekinthető, főpásztori gondjaimnak egyik ki-
váló tá rgyá t képezték mindenkor azok, kik az elemi ok-
tatás terén serényen munkálkodva, az egyháznak jámbor 
tagokat, a hazának hü fiakat nevelnek, és kik kötelessé-
gük teljesítésében oly gyakran a tudat lanság igazságta-
lanságával találkozván, midőn az emberekért fáradoznak, 
megérdemlet t ju ta lmukat jobbára csak az Istentől vár-
ha t ják . — Ennek ujabban is bizonyságát óhajtván adni, 
egyházmegyém néptanítói javára ezennel harminczezer 
for intnyi örök alapí tványt teszek." . . . 

Értesi t i egyszersmind a főkáptalant , hogy alapitvá-
nyai kamatainak felhasználására nézve a segélyezendők 
számának és a segély összegének megállapítását magának 
s az érseki székben utódainak, széküresedés esetén pedig 
a tanítókat s káplánokat illetőleg a főkáptalani általá-
nos helynöknek, s a lelkészeket iiletőleg magának a káp-
talannak t a r t j a fenn, mely az átalános helynök előter-
jesztése alapján rendes tanácskozmányában hozandja meg 
határozatát . 

* 

Az atyai szeretet s főpásztori gondoskodás ez ékesen 
szóló u jabb tényével szemben nekünk a hü fiak mind-
nyájának szivében élő hála szerény szava marad t fönn. 

Felismertük itt is és áldjuk az apostoli szivet, mely 
övéi boldogitásában leli önboldogságát ; felismertük, — 
mely szeretetének fogyhata t lanságát nemcsak a jelenben 
tanúsítva, de a késő jövőre is ekkép örökítve meg, egy 
szeretetben, egy életben fo r ro t t össze egyházmegyéjével. 
És e szeretet, s általa az atyai szív jótéteményeiben élni 
fog tul az idők enyészetén, mindenkor. S a hálás utókor, 
mely ez áldozatkészségben is őrzeni fogja főpásztorunk 
áldásos kormányzatának emlékét, átveszi örökbe a mi 
szeretetünket, kegyeletünket, hálánkat is. 

Élni fog példa-alakja a főpásztornak, aki szeret, 
akit szeretnek. E. E. K. 

Róma, julius hó végén. Két európai probléma. — 
Valahányszor az európai saj tóban háborús hirek 

kisértenek, mindenki kérdi, vájjon tőzsdei csiny forog-e 
fönn, melyet a kormányok megtűrnek, pedig az állam 
tekintélye alatt álló intézményről s alattvalóknak állami 
védelmet joggal követelhető érdekeiről van szó ; avagy 
vájjon a diplomáczia komolyan nyugtalankodik-e vagy 
csak arra valók-e ez aggasztó hirek, hogy a parlamentek 
u jabb hadiköltségeket vagy valamely u j gyilkos fegyver 
készítését megszavazzák ? 

Franczia politikai körökben, mint a Moniteur de 
Rome-nak Párisból í r ják, már „blazirtak" (blasé) kezde-
nek lenni e szenzácziós hírekkel szemben, a minőket 
mindenütt megeresztenek, de amelyek mindig Berlinből 
indulnak ki. Azér t Párisban kevésbé gondolnak, semmint 
kellene, a külesemények fejlődésével. 

Valóban nem volna szabad elhanyagolni ama sietős 
törekvést, melylyel a hármas szövetség hatalmasságai 
mindenütt Európában szövetségeseket keresnek. Német 
s olasz ügynökök egymás után puhatolóztak Spanyolor-
szágban, Athénben, Konstantinápolyban. Belgiumot és 
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Svájczot, melyeket semlegességük véd, megfélemlítették ; 
magát Angolországot is megnyerni igyekeztek, de ugy 
hiszsziik eredmény nélkül. 

Vájjon a Ra jná t vagy a Dunát veszi-e czélba mind 
ezen diplomácziai mozgalom ? Vájjon a keleti kérdéssel 
akarnak-e végezni, vagy csak egyszerűen állást foglalnak-e 
Francziaország esetleges támadásával szemben ? 

Két vagy három uralkodón s minisztereiken kivül, 
senki sem tud Európában választ adni e kettős kérdésre. 

Diplomácziai körökben gyakran mondogatták, hogy 
a német birodalom kanczellárja nagyban készülne annak 
idején megoldani a török problémát, gyarmatokban kár-
pótlásokat biztosítván ama hatalmaknak, amelyeket Tö-
rökország föloszlása sértene, és Angolország, elfoglalván 
majd Cyprust s Egyptomot , főczéljaul tekinti, hogy kettős 
zálogot biztosítson magának orosz vagy német meglepe-
tés esetére. Az Ausztria-Magyarországban legújabb elő-
fordult események, amelyek alkalmasak arra, hogy közel 
jövőben változást idézzenek elő -az ország külpolit ikájában, 
nagy hatással voltak Róma diplomatáira. A jelen körül-
mények között sem Németország, sem Ausztria-Magyar-
ország nem képes hasznosan kifejteni gyarmati befolyá-
sukat, mivel nem lehetnek tengeri hatalmakká ; természe-
tes tehát, hogy mind a kettő Európa térképének kiigazí-
tására törekednek : de bizonytalan az, vájjon egyetértőn 
fognak-e törekedni e kiigazítás elérésére. 

Másfelől lehetetlen meg nem döbbenni a diplomácziai 
bonyodalmaktól, melyeket a pápának Olaszországból való 
elutazása fölidézne, mely elutazás formálisan kijelentetett 
európai háború esetére. 

A Consulta, (olasz kormány) lapjai váltig mondhat-
ják, hogy a pápa elutazása véget vetne a római kérdés-
nek ; de maguk, akik ily dolgokat irnak, azok is nevetnek 
fölöttük. Szorosan véve érthető, hogy egy európai kon-
gresszus egybegyűlhet anélkül, hogy a római kérdéssel 
foglalkozzék, ameddig a pápa Rómában van ; de azon a 
napon, midőn számkivetésben lesz, nincs emberi hatalom, 
mely megakadályozhatna egy kongresszust, hogy foglal-
kozzék a helyzettel, melybe ama souveraint ju t ta t ták, aki 
birja a souverainitás minden tulajdonságait , habár álla-
maitól meg van fosztva. 

Csak azt ölik meg, amit helyettesíteni lehet, mondja 
egy közmondás : ámde Viktor Emmánuel fia, aki állit-
ha t ja ugyan, hogy helyettesíti a nápolyi királyt vagy a 
pármai herczeget, de maga sem hiheti, hogy helyettesíteni 
fogja a pápát, amikor elűzte volna országából. 

Azon a napon, melyen a pápa Spanyolországban 
lesz fentar that ja-e Crispi ur amaz állását, hogy a pápai 
kérdés olasz belügyi kérdés? Bizonyára n e m ! És ha 
Crispi ur helyén oly miniszter ülne, ki át van hatva 
Olaszország való érdekeitől, bizonyára sietne érvényesíteni 
a papság nemzetközi jellegét Spanyolországgal szemben. 

Nincs jogunkban, keresni az indító okokat, melyek 
XIII . Leo pápa elhatározását diktálták, de elismerhetjük 
a következményeket, és közőlük az, melyet itt jelzünk, a 
legérdekesebb. Ugyanazok, akik ma azt állítják, hogy a 
római kérdés és a pápai souverainitás tisztán olasz kér-
dés, ugyanezek holnap elleneznék, hogy eme kérdés 
E u r ó p a által tisztán spanyol kérdésnek tekintessék, ha a 

pápa Szevillában székelne, — vagy tisztán osztrák kér-
désnek, ha a pápa egy osztrák herczeg ajánlatát fo-
gadná el. 

Kétségen kivül amit itt mondunk, nem alkalmaz-
ható Crispi úrra, aki nem képviseli az olasz politikát, 
hanem a forradalmi politikát Olaszországban, ami két 
nagyon különböző dolog. Crispi ur azonban el fog tűnni 
a politikai színpadról, amint a körülmények, melyek öt 
fölemelték, módosulni fognak és akkor oly államférfiakkal 
fogunk szemben állani, akik az olasz nemzeti érdeknek 
túlsúlyt fognak szerezni a szekták érdeke ellenében. 

Luzern, julius hó végén. Az afrikai rabszolgaság 
elleni kongresszus elnapolása. — 

Lavigerie biboros érsek következő köriratot intézett 
az összes európai s amerikai rabszolgaságellenes bizott-
ságokhoz : 

Luzern, julius 24. 
Uram ! 

Imént érkeztem meg Luzernbe, hogy jelen legyek a 
rabszolgaságellenes társulatok kongresszusán, melyet hat 
h&nap előtt egybehívtam, és hogy itt az utolsó szükséges 
intézkedéseket megtegyem e gvülés tar tására nézve. 

De épp ma arról értesülök a hozzám intézett hiva-
talos közlésből, hogy Francziaország tekintélyes férfiainak 
legnagyobb része, kik kezdettől fogva remélnem engedték 
megjelenésüket, most nem jöhetnek a küszöbön álló kép-
viselőválasztások miatt . Tizennyolcz franczia iratkozott be 
mind a mai napig, akik közt csak négy tényleg tagja a 
rabszolgaságellenes szövetkezetnek és ettől fogva részt 
v*het e gyűlés tanácskozásaiban. E távolmaradás okai oly 
természetűek, hogy én azokat csak helyeselhetem. 

Értem, hogy mind ama férfiak, kik befolyással bír-
nak Francziaországban, nem hagyhat ják el ezt oly idő-
ben, midőn újból eldől a jövője ; nem gáncsolhatom tehát 
őket, és első vagyok, aki elismeri, hogy a rabszolgaság-
elleni vállalat minden jelentősége daczára, ők mindenek 
előtt országuké ily súlyos körülmények között. 

Másfelől azonban nem fogadhatom el oly nemzet-
közi kongresszusnak az eszméjét, hol mindnyájának tervei 
s érdekei megvitat tatnának az afrikai polgárosítás nagy 
kérdésében, és amelyből Európa katholikus nagyhatal-
masságainak egyike távol volna. 

A francziák jelesei, kik megígérték nekünk közre-
működésüket és akik Francziaország életérdekei által 
gátoltatnak abban, hogy hozzánk csatlakozzanak, joggal 
csodálkoznának, hogy megtartván a más körülmények 
közt előzőleg kitűzött időt a kongresszus megtartására 
lehetetlenné tegyem nekik a részvételt oly gyülekezeten, 
mely elhatározó ama vállalatra, amely az ő körükben 
született. 

Következéskép szükségesnek tartom a kongresszus 
elhalasztását és tényleg elnapolom a luzerni kongresszust 
oly időre, midőn mindenki visszanyerheti cselekvési sza-
badságát. 

Mentegetnem kell magamat, hogy az utolsó órában 
hozom e határozatot , de azon napon hozom azt, midőn 
Luzernben megtudtam a fönnebbieket, és sokszor számí-
tok a testvériesség szellemére, mely a rabszolgaságellenes 
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szövetkezet tagjai t lelkesíti, semhogy ne reméljem, hogy 
helyeselni fogják egy bibornok eljárását, aki az összes 
keresztényeknek egyformán könnyűvé akar ja tenni jogaik 
gyakorlását és egy francziának elhatározását, aki nem 
akar látszani föláldozni hazája érdekeinek valamelyikét, 
midőn ezt el lehet kerülni. 

* Lavigerie Károly 
bibornok, karthagói s algeri érsek. 

KATH. TANÜGY. 
— A pannonhalmi szent -benedek-rend soproni 

lath, főgymnáziumának értesítője az 1888/89. iskolaévről. 
A füzet élén dr Biatsy Demjén a látásról nagyon alka-
lomszerűen értekezik, midőn az iskolai i f júság közt a 
rövidlátás annyira terjed. — Az intézet tanári testülete 
áll 15 tagból, köztük 14 sz. Benedek-rendi és 1 világ' . 
Az iskolai eszközök s segéd-gyüjtemények örvendetese i 
szaporodtak. A tanuló if júság száma vo l t : a tanév elejéi 
334 nyilvános, 9 magán tanuló, az év végén 305 nyi,-
vános, 4 magántanuló; vallásuk: róm. kath. 297, görö * 
keleti 1, ágostai 2, zsidó. 9. Érettségi vizsgálatra jelentk4 
ze t t : 26, sikerrel letette 21. A beiratások a jövő tan-
évre szept. hó első három napján történnek. 

— A zircz-cziszterczi-rend pécsi fögymnáziumá 
nak j e l en té se 1889. A majdnem 3 ivnyi értekezés 
melyben dr Békefy Rémig „a vallásos nevelést a család-
ban" elismerésre méltó avatottsággal tárgyal ja , szélesebi) 
körben való ismertetést érdemelne meg. — A tanári sze-
mélyzetet 11 cziszterczi-rendi áldozár és 4 világi tana •• 
képezte. A könyvtárak s gyűjtemények szaporodásáról? 
az ifjúsági körök működéséről és a segélyezésről örven-
detes adatokat olvasunk az értesítőben. A tanuló if júság 
száma vol t : a tanév elején 384, végén 367 ; köztük róm. 
kath. 333, görögkeleti 4, református 3, ágostai 6, zsidó 
22. Érettségi vizsgálatra je lentkezet t : 38, kiállotta 31. 
A beiratások a jövő tanévre augusztus hó 3 utolsó nap-
ján történnek. 

— A jászóvári prémontréi kanonokrend évi jelen-
t é s e az 1888—-89. tanévről. Közli: Natafalussy Kornél, 
tőgymn. igazgató. — A füzet élén Takács Menyhért „Az 
eleusisi mysteriumok" czimén a görög pogány isteni-
tisztelet egyik fontos részét mutat ja be. A tanári sze-
mélyzet állt 17 tagból, és pedig 16 prémontréi rendi és 
1 világi tanárból. A főgymnázium segédszereinek gyara-
podása jelentékeny, az ifjúsági egyesületek működése a 
gondos vezetés alatt példás. A tanulók száma az év ele-
jén volt 472, végén 438, köztük r. kath ; 314, görög 
kath. 8, ágostai 24, helvét 21, zsidó 71. Érettségi vizs-
gálatra jelentkezett 45, kiállotta 36. — A kir. finevelő 
intézetben 27 tanuló nyert kiképeztetést. A jövő tanévre 

•d beiratások augusztus három utolsó napján történnek. 

VEGYESEK. 
*** 0 eminencziája a megyerieknek u j tanterem 

felállítására 80 frtot, a nagylapási iskola és mesterlak 
helyreállítására 100 f r to t adományozott. 

— A garamszenibenedeki gót izlésü apátsági tem-
plomot, melyet leégése után az esztergomi főkáptalan 
páratlan bőkezűséggel nagyszerűen helyreállított, s az 
ország legszebb templomai egyikévé tett , maga a bíboros 
hgprimás fogja még ez év őszén, szeptember hó 29-én 
sz. Mihály napján fölszentelni. Ezen ünnepélyre, melyen 
egész Barsmegye részt fog venni, nagyszabású előkészü-
leteket tesznek. 

-— Személyi változások a főegyházmegyében : Szi-
mély Gusztáv rimóczi káplán fővárosi hitoktatóvá s he-
lyébe Rimóczra Nagy Géza marczali káplán neveztetett 
ki. Szabó Pál Dunaszentpálról Marczalra, Fehérvári Kál-
mán Nagymagyarról Nagykérre helyeztetett át. Az ujrni-
sések közül pedig Sztraka József vedrődi, Ürményi László 
nagymagyari , Janovits dunaszentpáli segédlelkészekké lettek. 

— IX. Pius pápa síremléke egyik u j nevezetessége 
lesz az örökvalóságnak. Az impozáns és drága emléket a 
„San Lorenzo fuori le mura" templomban építik. Még 
nem készült el. A mennyi készen van belőle, az byzanti 
stílben épült s gazdagon van díszítve zöldszinű márvány-
nyal, aranyozással, gyöngyházzal és fémdis/itményekkel. 
porphir és szerpentin alapon. A siremlék középső mező-
jét mozaik képezi, melyet arany, ezüst, gyöngyház-rozetták 
díszítenek, ezekben pedig azoknak a püspököknek a czi-
merei vannak, kiknek egyházmegyéi kitűntek a siremlék 
javára való adakozásban. Ezek között több magyar püs-
pök czimere is van. A siremléken olvashatók azon nem-
zetek nevei is, a melyek legtöbbet adakoztak. Elsők az 
olaszok, ötödik helyen az osztrákok és hatodik helyen a 
magyarok állanak. Ezután még 15 nemzet következik. A 
templom azon részét, melyben a siremlék van elhelyezve 
a bazilika többi részétől szőnyeggel fogják elválasztani, 
mig a siremlék falának legfelsőbb része ismét mozaikkal 
lesz diszitve, közte festményekkel, melyek IX. Pius élet-
történetének kimagasló eseményeit fogják megörökíteni. 
Most gróf Aquaderni. mint a siremlék-bizottság elnöke, 
felhívást intézett a katholikusokhoz, hogy adakozzanak :i 
síremlékre, hogy az mentül előbb befejezhető legyen. 

— Szobor Kolumbus Kristófnak. Rómából jelentik, 
hogy Angelucci József servita, azt az indítványt teszi az 
olasz lapokban, hogy Kolumbus Kristófnak, mint az egy-
ház és Olaszország dicső fiának, 1892-re, Amerika fölfe-
dezésének négyszázados évfordulójára Rómában szobrot 
emeljenek és pedig a Péter- tér átellenében, a Rustiencei 
téren. A gyűjtéseket legközelebb megkezdik. 

— A. tábornok fia, mint jezsuita. Sherman, a hires 
amerikai tábornok első szülött Tamás nevű fia jezsuita 
lett. A philadelphiai érsek nem rég szentelte fel diakónussá. 

— József főherezeg fiai, József Ágost és László fő-
herczegek julius 31-én tették le vizsgálataikat Alcsuthon. 
A vizsgálat minden tekintetben fényesen sikerült. József 
Ágost a hetedik, László a negyedik gymnáziális osztály 
tárgyaiból vizsgázott. A vizsgálaton jelenvoltak a szülők, 
József főherezeg és Klotild főherczegnő, Mária Dorottya 
és Margit főherczegnők, Vaszary Kolos pannonhalmi fő-
apát, Holdházy János apátkanonok, a fiatal főherczegek 
nevelője, Francsics Norber t győri főgymnaziumi igazgató, 
Köppl Károly, Malatin Gotthárd, Hunfalvi Bónis és Pacher 
Donát tanárok. A vizsgálat imádsággal délelőtt 9 órakor 
kezdődött s 12 órakor ért véget. A vizsgálat befejezéseül 
József Ágost főherezeg Eötvös Bucsu-ját s Schillernek 
Der Graf von Habsburg czimü költeményét szavalta, László 
főherezeg pedig Arany Toldi-jából s Uhland költeményei-
ből szavalt. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII. , 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. 

NEGYYEMYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten , a u g u s z t u s 10. 12. II. Fé lév . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : f Bonnaz Sándor. — Ante reges et praesides. — A népmissiókról és azok javára alapít-
ványról. — A ..Religio'' Tárcsája : Töredék egy spanyol utas naplójából. — Egyházi Tudósítások . - B u d a p e s t : A kisdednevelési kiállítás. 

— M ü n c h e n : A bajor katholikusok nagygyűlése. — Kath. Tanügy : Iskolai értesítők. — Vegyesek. 

B O N N A Z S Á N D O R 
1812—1889. 

1860. febr. 7-én hunyt el Csajághy Sándor csanádi püspök. Nagy főpap hunyt 
el benne, kinek a múzsa is, mint Írónak, babérkoszorút font homlokára. Utána Bonnaz 
Sándor, a csanádi székes-káptalan legifjabb kanonokja következett sz. Gellért székében. 
Felszentelése 1860. nov. 7-én ment végbe Kalocsán. Székfoglalóját ugyanazon év decz. 
18-án tar tot ta . 

Ki volt Bonnaz Sándor, egész Magyarország tudja. Nagy főpapi alak, telve 
szivjósággal, példájával ékeskedő, alkotásokban hatalmas, jótékonyságban kifogyhatatlan, 
fejedelmi. Nevelésre, templomokra és más jótékony czélokra mesés összegeket fordi tot t ; 
mer t a mellett, hogy nagylelkű volt, egyúttal jó gazda is vala, ki az egyházi vagyont, 
amint kell, szent dolognak tar tot ta . 

Körülbelül csak egy évtizedig kormányozta egyházmegyéjét egészségben. Azóta 
beteg volt mindig; de ez a beteg ember oly állhatatosan, annyi lelkesedéssel teljesité 
az egészséges ember kötelességeit, hogy most százezerek hálája és az egész ország 
elismerése ldséri sírjába porhüvelyét. 

Lebegjen példája előttünk mindenha ! 
A z ü. v . í'. u . ! 

Ante reges et praesides. 
Történelmi visszaemlékezések. 

Korunkban, melyben a byzantinizmus és 
szervilizmus teljes virágjában áll és mint való s 
igaz loyalitás s trón iránti hűség kiván tekin-
tetni s érvényesülni, a püspököknek is rossz 
néven veszik, ha „szent hivatali tisztük tudatá-
ban teljes őszinteséggel" emelik föl szavukat 

I ante reges et praesides az igazságért, az egyház 
jogaiért s szabadságáért. 

Aki azonban ismeri az egyháztörténetet és 
hiszen az isteni szellem folyton tar tó működé-
sében, vajmi könnyen meg fog győződni arról, 

I hogy a legkülönbözőbb országok s idők katholi-
i kus episcopatusának beszédei s iratai, amidőn 
' az állami hatalommal szemben az egyház szabad-

12 
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ságának megvédése szükségessé vált, mindenkor 
a férfias őszinteség azonos hangján szólottak és 
hogy azokban mindig megvalósult amaz igéret: 
dabitur vobis quid loquamini. 

Az igaz szó mindenkinek diszére válik, leg-
inkább pedig az egyház fejedelmének, ha a t rón 
előtt áll és tanúságot tesz az egyház igazai- s 
jogaiért, mindazért, ami a királynak s államnak 
javára s üdvére szolgál. 

A szelid, gyöngéd Fénélon irta XIV. Lajos 
franczia királynak: .Aki a királynak nem mondja 
meg az igazságot egész terjedelmében, az felség-
sértést követ el ellene." 

„Te — mondá sz. Ambrus püspök több mint 
ezer év előtt a Nagy Theodózius császárhoz — 
te csak a pap hallgatása által érezheted maga-
dat sértve, őszinteségét ellenben nagyra kell 
becsülnöd, mert hallgatásom tégedet s engemet 
ugyanazon veszélybe döntene, holott őszintesé-
gem neked csak javadra lehet. Xem akarok én 
ügyeidbe mint tolakodó tanácsadó avatkozni ; 
kötelességemet teljesítem és Istenünk parancsá-
nak engedelmeskedem, amidőn igy szólok. Amit 
most cselekszem, az irántad való szeretetből s 
javadra történik mindenek előtt, ha nem is akar-
nák elhinni azt, amit mondok, és ha meg is til-
tanák nekem a szót, mégis szólani fogok, mert 
hallgatásom által, attól lelek, hogy megsértem 
az Istent. Ha az által, hogy e veszélynek teszem 
ki magamat, meg tudnálak óvni minden veszély 
ellen, irántad való szeretetből türelemmel, bár 
nem szívesen, meghoznám ezt az áldozatot; mint-
hogy azonban hallgatásom által bűnt követnék 
el anélkül, hogy téged megmentenélek, inkább 
tar ts engemet tolakodónak, mint haszontalan em-
bernek. Egy az Isten, aki fölöttünk vagyon, aki-
nek nem-tetszését magunkra vonni sokkal na-
gyobb veszélylyel jár, mint az embereknek nem 
tetszeni. Mi sem fog engemet tehát szándékomtól 
eltéríteni, és pedig annál kevésbé, mivel egy 
császár előtt állok, akinek leginkább tetszik az, 
ha mindenki buzgalommal betölti állását, és aki 
maga türelemmel kihallgat mindenkit, ha hiva-
talos ügyben jelentést akar tenni. Azon félel-
mem, hogy meg nem hallgattatom, korántsem 
volna oly nagy, ha tisztán politikai ügyekről 
lenne szó, habár ezekben is minden fejedelem 
csak az igazság által akar vezettetni ; minthogy 
azonban Isten ügyéről van szó : kit hallgathatnál 
meg, ha nem hallgatod meg a papot, és ki me-

részelné neked az igazságot megmondani, ha a 
pap nem merné azt neked megmondani?" 

Mint ez esetben, ugy más alkalmakkor is a 
nagy milánói püspök, mint az igazság, az egyház 
szabadságának s jogainak félelmet nem ismerő, 
nyílt védője lépett föl az állami hatalommal 
szemben is. 

Graczián császár halála után utódja, az if jú 
II. Valentinián eleinte teljesen anyjának, az 
arianizmusnak hódoló Jusztina császárné hatalma 
alat t állott. Ekkor történt, hogy a császárné 
egy napon fejébe vette, hogy a szektariusoknak 
vissza fog adatni egy milanói bazilikát, mely a 
korábbi kormány által tőlük elvétetett. Ambrus 
püspök az udvarhoz idéztetett ; a császár taná-
csosaitól körülvéve fogadta és ezek egyike által 
tudtára adta, hogy a Portián-bazilikát át kell 
engednie. A püspök egy szóra sem méltatta a 
tanácsosokat, hanem egyenesen a császárhoz for-
dult e szavakkal : 

— Nee mihi fas est tradere, nec tibi acci-
pere, Imperátor, expedib; domum privatam nullo 
potes jure temerare : domum Dei existimas auf'e-
r en dam ? " 

— De nem tudod-e, közbe veté egy udva-
roncz, hogy minden a császáré, s hogy a császár 
mindent tehet? 

— Nem, viszonzá Ambrus; a császárnak 
semmi joga arra, ami az Istené. 

Es a császárhoz fordulva igy szóla : Ad Irn-
peratorem palatia pertinent, ad sacerdotem ecclesiae. 

Erre a fiatal császár, mint egy berzenkedő 
gyermek felkiál t : Debeo et ego unam basilicam 
habere — nekem is kell egy székesegyházat 
bírnom. 

— Non tibi licet illám habere, viszonzá 
nyomatékkal a püspök ; Quid tibi cum adultéra 1 
Adultéra est enim quae non e legitimo Christi 
conjugio copulata. 

Es sz. Ambrus e férfias nyíltsága oly hatás-
sal volt az ifjú császárra, hogy a szent püspök 
diadalt ara tot t a fejedelmi környezet tanácsai, 
sőt a császár anyjának nagy befolyása fölött is. 

Hasonló vonást jegyzett föl nazianzi sz. Ger-
gely : 

Modestus helytartó nagy haragtól lángolva 
magához hivatá Nagy Vazult, és e férfin ugy 
ment hozzá, mintha ünnepségre, s nem bíróság 
elé hívták volna. 
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— Hogyan mersz te egyedül — mondá neki 
a helytartó, ellenkezni a nagy császárral ? 

— Mire czéloz beszéded? válaszolá Vazul, 
nem értelek egészen. 

— Te nem követed a császár vallását -—• 
-zól amaz, pedig a többiek már mind alávetet-
ték magukat. 

— Ezt császárom nem akarja, felel Vazul. 
— Kinek tartasz te engem ? kérdé amaz. 
— Te helytartó vagy, és pedig hires, ezt 

nem tagadom, de semmi esetre sem vagy hely-
tar tó Isten fölött. 

Erre Modestus még nagyobb haragra gyul-
ladt és fölugorva székéről a püspökre rivait: 
Mit, te nem félsz hatalmamtól? 

— Minek félnék, veti ellen Vazul; mi tör-
ténhetnék velem ? 

— Mi történhetik veled ! kiált a helytartó ; 
a sok közül, ami hatalmamban áll, valamelyik: 
javak elkobzása, száműzés, kinpad, halál! 

— Ha még valamit tudsz, viszonzá a szent 
férfiú, fenyegess meg vele, mert amit eddig emii-
tettél, az nem érint engem. 

— Micsoda? kiált fel dühösen Modestus. 
— Bizony, mondá Vazul; mert a javak el-

kobzásától nincs mit tar tania annak, akinek 
semmije sincs, hacsak foszladozó ruhámat s kevés 
könyvemet nem akarod. Á számkivetést nem 
ismerem, mert az egész földkerekség az Istené, 
én pedig, mindenütt idegen. A halál nekem jó-
tétemény, mert Istenhez jut ta t , akit szeretek. 

Erre a helytartó álmélkodással igy szóla: 
— Ily módon, ily nyiltsággal még senki 

sem beszélt velem mind e mai napig. 
— Talán még nem találkoztál püspökkel ! 
Még néhány évvel visszamenve, idézzük az 

apostoli szavakat, melyeket a nagy cordubai 
püspök, Hosius, Konstantin császárhoz intézet t : 

,, Nagy atyád, Maximián üldözése alkalmával, 
tanúságot, te t tem hitemről, és ha te ismételni aka-
rod a kisérletet, én is kész vagyok inkább minden 
kint elszenvedni, mint az igazságon árulást el-
követni s ártat lanságomat befeketíteni. Helytar-
tóidnak nem kell az egyház intézkedéseibe avat-
kozniok, szűnj meg a püspököket száműzni, akik-
nek egyedüli bűnük szemed előtt abban áll, hogy 
nem akarnak részt venni a hatalom visszaélései-
ben. Ne feledd, császár, hogy e nagy s dicső 
czim daczára nem szűnsz meg ember s halálnak 

alávetve lenni. Féljed az örökkévalóságot! Ne 
ártsd magadat egyházi ügyekbe ; e tekintetben 
nincs jogod nekünk parancsokat osztogatni ; el-
lenkezőleg, neked kell ilyeneket tőlünk elfogadni. 
Isten rád bizta a birodalom kormányzását, a 
püspökökre pedig a keresztény egyházét, és igy. 
amint mi Isten rendelkezését megsértenők, ha a te 
hatalmadat akarnók magunkhoz ragadni, épp ugy 
megsérted te azt, ha te a minket megillető ha-
ta lmat eltulajdonítani igyekszel." 

A népmissiókról és azok javára egy alapítványról. 
Főm. és ft. Simor J. bib. Magyarország hg-primásának 

főp. levele. 

Missio in Ecclesia Catholica duplex est, alia externa, 
alia interna. Prioris scopus est, adimplere inandatum 
Christi Domini, praecipentis: „Euntes docete omnes gen-
tes, baptizantes eos in nomine Patr is et Filii et Spiritus 
S.,1) seu quod idem est, ad fidem, religionemque Jesu 
Christi amplectendam, praedicando verbum Dei, adducere 
populos, qui illám vel nunquam susceperunt, vel susce-
ptam infortunio misero tunestoque deseruerunt. Posterioris 
seu missionis internae scopus et negotium est, fidem ip-
sam, Religionemque Christianam, sartam tectam diligen-
ter iis in locis tueri, in quibus intégra Dei beneficio con-
servatur, eo utique suapte intellecto, quod nomine reli-
gionis non ea solum veniant, quae ad salutem obtinendani 
necessario credenda sint, sed etiam quae praestare et 
exequi operibus oporteat, ut vitam moresque Christianae 
disciplinae conformes exhibeamus, ac post huius mortalis 
vitae cursum aeternam in coelis beatitudinem assequamur. 
De missionibus internis, quae etiam populäres audiunt, 
hic sermo est, de ill is nempe spiritualibus exercitiis, quae 
ruri vel in Civitatibus pro fideli populo a Sacerdotibus, 
Missionariis dictis, instituuntur. De bis quidem Missioni-
bus rectissime dicitur, quod sint vox Domini in virtute, 
vox concutientis desertum, quia sunt velut ignis conflans, 
exurens spinas et vepres, vox Domini confringens cedros, 
idest magnós peccatores, corde duros ad poenitentiam 
moventis, vox Domini, praeparantis cervos ad fortiter et 
alacriter currendam viam mandatorum Dei. Rem ita esse 
experientia indubium reddit, et affirmant testes ab auditu 
et visu, omni proinde exeptione maiores. Sane, quis nu-
merabit peccatores barathro iam fere immersos, per mis 
siones populäres, in quibus partem ceperunt, ad liberta-
tem filiorum Dei assertos, qui antea ad vocem parochi 
per plurimos annos obstinati malis consuetudinibus indu-
raverunt? Quot millia, Deus novit, e veterno tempore ad 
primum fidei fervorem redierunt ! Mirabilem animorum 
commotionem plerumque comploratio, et gemitus, ma-
gnusque irno saepe ingens confitentium sua peccata con-
cursus sequebatur. Exinde débita, et inique ablata resti-
tuta, illata damna compensata sunt, longa odia, dissidia 
sublata, inimicitiae concives inter vel coniuges extinctae, 
reverentia filiorum erga parentes, et subditorum erga suos 

>) Matth. 28, 19. 
10* 
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superiores restituta, u t alii saluberrimi Missionuiu fructus 
silentio praetermit tantur . Nemo iam mirabitur, quod Bene-
dictas XIV. de missionibus popularibus sicut sequitur, se 
enunciaverit : „Quocirca neque novum, neque incertum, 
neque a Nobis excogitatum dici potest hoc (popularium 
missionum) remedium, quod populi corruptelis corrigendis 
proponitur . Antiquuui lllud est, malis curandis aptissi-
mum, et fortasse unicum, quod tot Episcopi pietatis gloria 
insignes magna cum utilitate suis in Dioecesibus adhi-
buerunt. Quod Nos ipsi toties experti sumus, et Vos etiam 
ipsi, qui procul dubio populum Vobis commissum sacris 
Missionibus aliquando recreastis." ') Doctissimus Pontifex 
Episcopos Regni Neapolitani hoc cetera inter usus argu-
menta, ad Missiones populäres suis in Dioecesibus insti-
tuendas excitavit, quas ut illi morum corruptelam a populo 
averruncaturi , asservarent, non modo suasit, sed ursit et 
iussit. Seimus porro sanetissimos viros, Vincentium a 
Paulo, Alphonsum a Ligorio, Paulum a Cruce, non solum 
in saneto opere Missionum popularium desudavisse, sed 
congregationes etiam religiosorum virorum tundavisse, a 
s. Sede Apostolica approbatas et confirmatas, ad quorum 
vocationem, strictamque sacro quoque voto suseeptam 
obligationem pertinet in sacris Missionibus popularibus 
confluentem populum docendi, instruendi, et sacramentis 
reficiendi. Quis etiam non celebret multa et magna S. J . 
Sacerdotum mérita vei propter assiduum et fatigari ne-
scium zelum parta, quo in sacras Missiones ineubuerunt 
vel ab Episcopis ad Apostolicos hos labores provocati, 
vei a parochis invitati, quorum alacritatem in subeundis 
ad exemplum s. Francisci ßegis Missionum laboribus plures 
huius etiam Archi-Dioecesis Curati et experti, et mirati sunt. 
Missionibus sacris popularibus suos in Conciliabulo Pistori-
ensi non defuisse osores et detractores diseimus ex actis Con-
ciliabuli, sed etiam e Bulla Dogmatica Pii VI. „Auctorem 
Fidei," quae propositionem e decretis Conciliabuli erutam 
65-am damnavit, velut temerariam, male sonantem, perni-
ciosam, mori pio, salutariter per Ecclesiam frequentato, 
et in verbo Dei fundato iniuriosam. Quotiescunque igitur 
a Curatis de intentione Missiones populäres in gremio 
parochiae instituendi relatum ad me fuit, intentionem non 
probavi tantum, sed etiam laudavi ac promovi simulque 
declaravi, pastorem animarum nullum maius beneficium 
curae suae creditis fidelibus procurare et art'erre posse, 
quam si illis occasionem praebeat sacris in Missionibus 
partem capiendi. Ne igitur in optima eiusmodi intentione 
in effectum etiam deducenda defectu mediorum inevita-
biles nonnullas expensas perstringendi, puta itinerarias, 
vel intertentionales Missionariorum Curati saepe optimae 
secus voluntatis impediantur, significandum duxi, quod 
sub hodierno piam fundationem f'ecerim, pro huius dote 
assignando summám capitalem decern millium florenorum 
in aere parato, cuius, per V. Capitulum Metr. Ecclesiae 
meae administrandae fftndationis omnes census per Archi-
Episcopum, sede autem vacante per praelaudatum Capi-
tulum assignandi in sacrarum Missionum popularium rem, 
prout superius dictum est, convertentur, ac inter parochos 
vel Curatos distribuentur, qui obtenta ab Ordinariatu 

') Const. Gravissimum Supremi Apost. Ministerium ad Episc. 
Neap. 8. Sept. 174-5. 

Missiones instituendi facilitate, una pro subsidio suas inter-
poliere preces non intermittent. 

Strigonii, die 20-a Julii, 1889. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. 
ArcM-Episcopus-

A ..RELIGIO- TÁRCZÁJA. 

Töredék egy spanyol utas naplójából. 
Stantes erant pedes nostri in atriis tuis . 

(Folytatás.) 

A spanyol piaristaság főnökének működése két irányra 
terjed ki. 

Ezek elseje, évnegyenkint más-más rend provicziá-
ban székelve, a szerzet erkölcsi, s közművelődési irány-
zatát kijelölnie . . . . Főnöki tisztének nem csekély 
részét helyezi abban is, hogy vezérlettjeit lélekbe járó 
kötelességök teljesítésére ne csak általános érvekkel buz-
dítsa, hanem az időviszonyok módosuló alakulására is 
figyelmeztesse, és helyesen tájékozva, körülményes eliga-
zodásra is segítse. — Azért igen éber gonddal őrzi a 
rendnövendékeket képző philosophiai s hit tudományi inté-
zetek eljárási menetét is, melyet tulajdonképen ő igazgat, 
általános czéljához s rendeltetéséhez hathatósan elősegít-
vén. Másodika, hogy minden művelődési eszközt, éles be-
látása és benső meggyőződésénél fogva, azon boldogító 
czélra fordit, mely a szent hivatást igazoló istenes életben 
bi r ja kifejezését. 

Az egyes szerzetprovincziák élén álló tar tom, fő-
nöknek (Praepositus Provinciális) pedig tiszte lelkiisme-
retesen felügyelni mindennemű alsóbb s felsőbb iskolák-
ban a jó erkölcsökre, rendre, fegyelemre és arra, hogy a 
szerzet valamennyi tag ja odaadólag s azon meggyőződés-
ből teljesitse, könnyűnek, kényelmesnek épen nem mond-
ható, nevelőtanári föladatát, hogy a földnek, melyen nincs 
maradandó városunk 2), tekintete csak arra való, miszerint 
bennük a mennyei Jeruzsálem utáni munkás vágyat s élő 
szeretetet tartsa ébren. :;) . . E czélból, az önző hajla-
moktól nem keresett szerény, de nagy felelősségű, állá-
sából kifolyólag is, évenkint tar tományát beutaznia s 
minden egyes intézetet a legszigorúbb részletességgel 
szemügyre kell vennie. 

A rendprovincziákat és azoknak collegiumait elő-
hozandó, megemlítem már itt, hogy ezek összeköttetésben 
állanak megfelelő tiszta, szerény, de ékes templomokkal, 4) 
melyekben nemcsak magán áhí tatukat végzik a szerze-
tesek, de szent kötelességüknek ismerik, a vallásosságban, 
az isteni tiszteletre járásban példát is adni növendékeik-
nek, illetőleg ezek kiképzése áldásos eredményének ke-
gyelmeért buzgón imádkozni. 

Talán kicsinylő, szánó vagy épen gunymosolyt fog 
fölidézni ez eljárás olyanoknál, kik a mai divatos müvelt-

') Constit. P. II. c. III. 
2) Sz. Pál levele a Zsidókhoz 13, 14. 
s) ,.Noverint mjagistri, si laboraverint propter purum Dei 

amorem, Deum ipsis, modo in gratia eius sint, centnplum retri-
buturum esse." 

4) V. ö. S. .Tosephi Cal. epist. 1630. febr. 12. 
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seggel összeegyeztethetetlennek tartanak minden jámbor-
ságot, és mégis hangsúlyozva merem kimondani, hogy, ha 
bármely fontos munka, vagy vállalatnál szükségünk van, 
Istennek, leiben élünk, mozgunk és vagyunk, segítségére ; 
a nevelés-oktatásnál, mely „ars artium", mely a fontos 
munkák, vállalatok egyik legfontosabbika, örökké való-
sulva fogjuk találni azon közmondásunk : ,,hasztalan az 
ember iparkodása, ha nem járul ahhoz Isten áldása" 
igazságát, melyet a szentkönyv (Jak. 1, 17) igy fejez 
k i : vOmne datum optimum et omne donum perfectum 
desursum est. descendons a Patre luminum.tt 

A templomok pedig, annak jeléül, hogy a nevelés-
tanitás és egyház, mely istenileg megszabott feladatához *) 
hiven, a történelem tanúsága szerint is, mind a nép, 
mind a közép, mind a felső iskoláknak anyja, meg-
alkotója, — ikertestvérek, kapcsolatosak a czélszerű, ba-
rátságos és jól gondozott, világos tanodaépületekkel, 
melyek ugy belső elrendezésök, mint kellő fölszerelé-
sökkel igazán méltó csarnokai a múzsáknak, meg inter-
natussal. — Mely utóbbiban, hol a szellem módszeres 
fejlesztésére nagy ügyelet van, szigorú házirend mellett, 
közös táplálkozás s iskolázásban részesülnek a növendékek. 
— De ne gondolja senki, mintha az internatusnak föl-
adata csak az oktatás adására, csak az ismeretek köz-
lésére szorítkoznék, a mint azt a modern paedagogia mai 
nap minden alkalommal hangoztat ja . Hiszen jól tudják 
spanyoljaink, hogy már a szülék, midőn ez intézetre 
bizzák gyermekökben legdrágább kincsöket, annak nem-
csak elméje képzésére, de szive nemesítésére is fölhatal-
mazzák, sőt kötelezik, ugy. hogy e tekintetben az inter-
natusra nemcsak a tanításnak, hanem az erényre való 
nevelésnek2) tiszte is nehezedik. Csak is igy egészítheti 
ki s teheti teljessé az iskola azt, a mit a jóravaló család 
a gyermeknél a nevelésben megkezdett, de a mit a kellő 
kiképzéshez megkívántató tehetség vagy idő híján félbe-
szakítani volt kénytelen. . . . 

A spanyol piarista-iskola nemcsak nevelve tanitó 
szerepét tölti be fényes eredménynyel, hanem egyúttal 
tápláló édes anyja a falai közé sereglő i f júságnak . . . 
Eszembe ju t itt, hogy valóban aranyigazság az, mit a 
legnagyobb magyar, a halhatat lan Széchenyi István gróf, 
egy helyütt mond, hogy „a tudományos s erkölcsös em-
berfők szaporodásában van egy-egy nemzetnek igazi gaz-
dagsága s a nemzet életét csak egy eszközzel lehet a 
kedvezőtlen, sőt ellenséges áramlatok között biztosí-
tani." — Éppen azért helytelen, sőt káros is azon gon-
dolkodásmód, mely ugy vélekedik, hogy szegény ember 
gyermeke ne tanuljon, hanem maradjon az ekeszarvánál, 
a melylyel keresték apáik is kenyerüket. . . A nélkül, 
hogy bármely életpálya tisztes voltát kétségbe vonnám, 
kérdem : vájjon a szellemi tehetség csak biborhoz-bár-

') rSi magister in animis adolescentulorum profectum facere 
desiderat, magno fervore et demissione gratiam hanc a Deo flagi-
tare debet. Quamobren peculiarem hano gratiam quotidie, idque 
saepius privatim, maxime vero in ecclesia scholis adiaceenti in 
missae sacrificio petere studeat." S. Jos. Cal. ep. 1638. maii 13. 

s) Omnes hisce hortatos esse velim, ut quam diligentissime 
ad exercitium scholarum intenti sint, non circa literas tantum, sed 
etiam circa bonos mores, sanetumque timorem Domini, id quod 
peculiare nostrum munus est". S. Jos. Cal. ep. 1629. febr. 21. 

sonyhoz van-e kapcsolva? Avagy nincsenek-e minden más 
sorsban is, »quorum ex nobiliore luto finxit praecordia 
Ti tan?" *) Hiszen a legszembeszökőbb példák fölös számmal 
mutat ják , hogy az alacsony viskó gyermeke sokszor nem 
kevésbbé nagy és jótékony befolyást gyakorol a társa-
dalomra a fényes paloták szülötténél. Ha a világtörténe-
lem a Sokratesekről, Cicinnatusokról, Leókról, Colum-
busokról, O'Connelekről, Shakespearekről, Napóleonokról 
s még számosakról beszél, kik, szegény sorsukból kiemel-
kedve, maradandó benyomással voltak nemzetökre s köz-
vetve az emberiségre : épen ugy beszélhet hazánk törté-
nelme Kinizsyjeiről, Kapisztránjairól, Hunyady Jánosai-
ról, Istvánfíyairól, Frá ter Györgyeiről, . . . kik, ha nem 
származtak is nagyon fényes nevü ősöktől, annál fénye-
sebb betűkkel irták be, mint főtényezők, vezérszellemek, 
évkönyveinkbe neveiket. Ugyanezért a kegyesrend spanyol 
tartományai, a sz. szerzetalapitó nyomán 2), előkelő gondot 
fordítanak a szegényebb sorsú i f jakra 3), módot nyúj tván 
nekik, ha jobb tehetség, jámbor erkölcsiség jeleit adják, 
tápintézeteikben ingyenes élelem és ruházat biztosításá-
val, a további tanulmányozhatásra, hogy igy a köznépből, 
középrendből, kiemelkedjenek és magasabb képzettségük-
nek befejeztével a nemzetnek szellemi sikerét szapo-
rítsák. . . 

Anélkül, hogy az internatusról tüzetesebben szólanék 
még, csak oly mozzanatra szorítkozom, mely annak mi-
voltát leginkább megvilágíthatja. — Ilyen az, hogy e 
tápintézeteknek fiatalai soha sincsenek magukra h a g y a t v a . . . 
Hiszen jól értik ez avatott piarista-nevelők, hogy mint a 
gyönge csira, ha az égető napsugaraknak vau kitéve, le-
pörzsöltetik, s mielőtt kifejlődhetnék, elvész : ugy a ser-
dülő gyermek idő előtt elsatnyul, ha megelőzzük nála a 
természetes fejlődési fokozatot, vagy a gyönge lelkét, fő-
leg, hol folytonosan többen vannak együtt, födözetlen 
kiteszszük az i f júkor csapongó indulatainak. . . . Ezért 
akár a tantermekben vannak e spanyol tápközösek, akár 
a játszó téren, vagy a tanuló szobában, akár az alvó te-
remben, tehát éjjel-nappal szakadatlan a felügyelőnek 
őrszeme kiséri őket. — És ugyan a convictusokban egy 
főfelügyelőn kivül szamai ányban több segédfelügyelőnek 
gondozása alatt állanak. — Hogy a nevelőintézetben he-
lyet foglalhasson a kellő rend, arra nézve éppen ugy 
szükséges finom érzék s tapintatosság, mint a művészet-
ben a műérzék ; mert gépies, szorosan körülirt rend tul-
ságig haj tva épp ugy megöli az intézet szellemét, mint a 
kaszárnyai szigorral vitt fegyelem. Ez okon azon inter-
nátusokban a felügyelet korántsem rendőri szemmeltartás, 
hanem atyai fegyelem s fölvigyázó szeretet oly légkörben, 
melyen belől a növendékek elméjét a tudomány igazsága 
fölvilágosítsa, kedélyét a művészet szépsége fölmelegítse, 
akaratát a vallás s erkölcsi jóság megtermékenyítse 4) . . 
Hasonlítható némi részben e fölvigyázat ahhoz a gondo-
záshoz, melylyel szent őrangyalaink minden lépteinken 

') Metam. 14, 149, 
"-) Constit. P. II. c. p. IX. 
3) Sz. Calasanzi szerint ezek különösen : „Domini nostri Jesu 

Cristi personam praeferunt". Ep. 1647. mai. 29. 
*) ,,Da operám, u t scliola tua sit irrepreliensibilis, sic enim 

acquires coronal« immarcescibilem, quod idem est, coronam Ange-
lorum." S. Jos. Cal. ep. 1620. jun. 17. 
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csüggenek : a spanyol piaristaság tápintézeteiben mű-
ködő felügyelők növendékeiknek látható őrangyalaként 
akkor hiszik fáradságukat, önfeláldozásukat jutalmazott-
nak, ha azok szivébe az Isten-félelem „feledhetetlen be-
nyomásait" hinthetik ; ha kedélyök világában szilárd ka-
tholikus öntudatot , életöket boldogító áldások forrásává 
tehetik, főképen óván őket a vallástalanság viperáitól, 
kik megmérgezik a keblet, kiölik az ártatlanság szüztiszta 
liljomát, a szeretet rózsabimbóját s az erénynek minden 
virágocskáját, hisz az ihlett tollú lantosként 

A kígyó jó t nem akarha t , 
Bármily szépen sziszeg is, 
Tiporjátok össze, a míg 
Nem fakad nyomán tövis. ') 

(Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus hó 9. A kisdednevelési kiállítás, 

mely a fővárosban közelebb megnyittatott , ismét egyike 
azon örvendetes jelenségeknek, melyek, minden igaz em-
berbarátot megelégedéssel képesek eltölteni. 

Ujabb bizonyítéka ez annak, hogy a magyar társa-
dalom, melyet annyi kinövései a bel- s külföld előtt rossz 
hírbe hoztak, üdvös alkotásokra is elegendő termő erővel 
bir ; egyúttal arról is tanúskodik, hogy érzékkel is bir a 
gyámoltalan, a gyönge iránt, ami mindenkor az erkölcsi 
erősnek a diszes tulajdonsága. Szívesen meritjiik ebből 
ama tanulságot, hogy a társadalmi akczió nálunk minden-
kor sikerre vezetne, ha jó irányban s megfelelő módon 
vezettetik. Amire nagy a szükség, tekintve ama számtalan 
hiányt s fogyatkozást, mely pótlásra s javításra szorul. 

Mert nálunk sokáig az volt a megrögzött vélemény 
s talán sokban és sokfelé ma is találkozunk vele mind-
untalan, hogy mindent a kormánytól vagy törvényható-
ságoktól várnak. A kormány, a parlamenti többség ki-
folyása, csak elvben mondható országosnak és az ország 
összes érdekei őrének ; a valóságban s gyakorlatban nem 
tagadja meg eredetét, azt, hogy egy pártnak a végrehajtó 
közege vagy a pár tnak többé-kevésbbé abszolút ura köl-
csönös engedmények s kedveskedések árán, melyek a 
„fegyelmet" fentar t ják. I t t is, a törvényhatóságoknál is, a 
személyes és hatalmi érdek abszorbeálja az erőket ; ugy 
hogy nagy csoda, ha még ju t néha egy-egy szó, vagy se 
meleg, se hideg intézkedés a gyöngék, a modern állam 
kitagadott jai számára. Ez okból a társadalomnak nagyobb 
s áldásosabb működési köre van, kivált ott, hol a koz-
mopolita liberalizmus uralg, melynek fő elve a laisser 
faire, laisser aller, mely szerint a dolgokat önmagukra 
hagyja, mint a gyöngéket s ügyefogyot takat : ha elvesz-
nek, nem bánja, mert nincs kára benne, ha pedig von-
szolni képesek a kitagadottság béklyóit, csak neki van 
haszna belőle. 

A társadalom e működési körének egyik legfonto-
sabb s legáldásosabb tere a kisdedek gondozása, mely 
nálunk annyira el van hanyagolva. A gyermekhalandóság 
statisztikailag kimutatot t nagy aránya, az angyalcsinálás, 
a sötét bűnök, melyeket fenyitőtörvényszékek csak zárt 

l ) V. ö. Mindszenty. 

ajtóknál tárgyalnak, ha valami szenzácziós eset a társa-
dalom e fekélyére kihívja a közfigyelmet ; valamint a 
majdnem epidemikus félelem, mely épp a polgári osz-
tályban uralg, midőn a kettőnél több gyermek már nem 
tartat ik áldásnak, hanem elviselhetetlen nyűgnek : mindez 
eléggé bizonyitja, hogy államnak s társadalomnak vajmi 
sok teendője volna e téren. 

Ha az államtól a fönjelzett okokból nem is várunk 
sokat, egyet mégis követelnünk kell az emberiesség nevé-
ben. Ez a lelencz-ügy országos rendezése, mely a legel-
hanyagoltabb mindannyi közt. I t t mindig a pénzkérdéssel 
állanak elő; az államnak, a fővárosnak, a vidéki törvény-
hatóságoknak, községeknek nincs pénzük a lelenczek meg-
mentésére. Az országházra azonban van tizenöt millió ; 
az operára, színházakra évenkint több százezer forintot 
adnak ; a czopfos s czikornyás állami épületekre mindig 
akad elég pénz ; a költséges és leggyakrabban hiábavaló 
vagy káros experimentácziókra szintén ; ménesekre, se-
lyemtenyésztésre és a legkülönbözőbb luxariozus czélokra 
az állam óriási összegeket költ ; a főváros vendégek foga-
dására, repraesentatióra, néha fölösleges díszítésekre min-
dig elég pénzzel rendelkezik: csak a legelhagyottabb lények, 
a kitett gyermekek megmentésére s fölnevelésére nincs 
elegendő gondjuk. Ami e tekintetben történik, az nemcsak 
elégtelen, hanem egyenesen kihivja a kr i t iká t : oda adják 
őket a fővárosban, vagy környékén magán dajkaságba, hol 
hatvan százalékuk — angyallá leszen. Mennyi kisded vész 
el azonban lelenczházak hiányában ; mennyi gyermekgyil-
kosság a születés előtt, vagy után történik hasonló okból : 
azt még gyanítani sem lehet, csak az egy bizonyos, hogy 
lelenczházak állítása bizonyára tetemesen segítene ez égbe-
kiáltó bajokon. 

I t t a társadalomnak is nagy föladat jut. 
Es bármily örömmel szemléljük a fővárosban meg-

nyilt kisded-nevelési kiállítást, nem fo j tha t juk el fájdal-
munkat afölött, hogy az aránytalanul nagy gyermekha-
landóság számtalan okainak elhárítása, vagy legalább te-
temes gyöngitése helyett a nevelés javítására látszanak 
fektetni a súlyt. Egyelőre elégedjünk meg ezzel, azon 
reményben, hogy a kisded-nevelési kiállítás a fönjelzett 
irányban jótékony hatással lesz a közvéleményre és amaz 
égető szükségre fogja felhívni a figyelmet, üdvözöltük 
azt soraink kezdetén és várunk tőle ott szemlélhető kere-
tét üdvösen túlhaladó eredményeket. 

Ami a kiállítást magát illeti, a látogatót igen kelle-
mesen meglepi annak takaros berendezése, mely a rende-
zők ügyességét fennen dicséri. A gazdag tárlat felöleli a 
kisded-nevelés minden részét, bő tanulmányt nyújtván az 
érdeklődőnek, de kivált az anyáknak, a gyermekek gon-
dozása körül. 

Ha van kifogásunk e kiállítás ellen, az két pontra 
vonatkozik. Az első arra vonatkozik, hogy — miut rend-
szerint nálunk mindenben, ugy itt is — a legkiválóbb 
gond fordi t ta tot t a fényűzésre. Ez utóbbi szintén tekin-
télyes tényező ugyan a társadalmi életben s kivált a 
hazai ipar emelésére s fejlesztésére; mégis a kisded-neve-
lés körül inkább meg kellene honosítani az egyszerűséget, 
mely a tisztasággal együtt elengedhetetlen föltétel a ne-
mes czél elérésére. Nálunk szükség van arra, hogy a költ-
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séges fényűzés már a kisded-korban kerültessék, mivel 
nálunk inkább, mint bárhol másutt takarékosságra kell 
nevelni az ifjú nemzedéket. 

A másik pont, melyre nézve észrevételünket el nem 
hal lgathat juk, a gyermeknevelési kiállítás „felekezetnél-
küli" jellegére s kinézésére vonatkozik. Vájjon a rende-
zőség csakugyan azon nézeten van-e, hogy a kisdedek 
fölnevelésénél teljesen mellőzhető vallás ? Vájjon a neve-
lőkre. már mint a gyermekek gondozásával megbízottakra 
nincs-e jótékony hatással a vallás jelvénye, melynek a 
gyermek-szobából vagy a csecsemő ágya fölött ép oly 
kevéssé szabad hiányoznia, mint a felnőttekéből? És ha 
a kisded fölcseperedik, vájjon mi nyithatja meg szivét a 
nemesnek, jónak, mint a vallás, az Isten fogalma, szen-
teinek tisztelete és az őrangyalkának képe, mely a gyer-
mek szivébe vésve egész életére boldogító hatással s ál-
dásos következményekkel já r szüleinek örömére és a tár-
sadalom javára ? 

Ajánljuk ez észrevételeket a rendezőség, kiváltkép a 
keresztény anyák szives figyelmébe; amint elvárjuk, hogy az 
állam is végre rá fog érni, a gyermekekre, a jövő polgárokra 
is gondot viselni a fönnebb kimutatot t irányban. -j-

München , augusztus hó elején. A bajor Icatholiku-
sol' nagygyűlése — egész vihart kelt a liberális sajtó-
ban, ped 'g még meg sem tartatot t . Lutz „kulturharczos" 
miniszter lapjai „puszta tüntetést" és „legfölebb impozáns 
tűzi já tékot" látnak benne, amelyben „csak polit 'kai gyer-
mekeknek telhetik kedvük." Épp ez a figyelem, melyet a 
szövetséges liberális s kormánypárt i lapok a gyűlés i ránt 
tanúsítanak, elárulja, mennyire feszélyezi az a liberális 
köröket fent s lent. 

A bajor kath. kongresszus nem jelenti ugyan azt, 
hogy az egyház azonnal meg fog szabadulni a rá nehe-
zedő állami bilincsektői ; ez a jövő feladata, de jelenti 
azt, hogy a bajor kath. népben szélesebb utat tör, meg-
szilárdul és érvényre emelkedik ama kath. öntudat, mely 
conditio sine qua non az egyház méltó létezéséhez Bajor-
országban. 

Ez öntudat három elemet foglal magában. Ezeket 
ama szavakkal jelöljük, melyekkel a mult évi bádeni kath. 
kongresszus elnöke a bádeni katholikusokat buzdí tot ta : 
„Tökéletesen tisztában kell lennünk az iránt, hogy Krisz-
tus és Béliái közt kompromisszum nem létezhetik ; tisz-
tában kell lennünk az iránt, hogy mit jelentsen e tétel 
ránk nézve : liberalizmus s katholiczizmus közt kompro-
misszum nem jöhet létre." 

E tudatra másutt is nagy szükség van. A liberális 
sajtó hazug szellemének, a „kulturharczosok" ügyességé-
nek s fur fangjának sikerült megzavarni számos katholi-
kusnak a gondolkodását, akik néha tényleg nemcsak ke-
resztlevelükkel, de egyébként is katholikusoknak vallják 
magukat . Erzével vannak a közép s magas társadalmi 
körökben oly. katholikusok, akik azt tar t ják, hogy „libe-
rális" és „katholikus" egymással összeegyeztethető fogal-
mak, és akik Bajorországban vagy másutt az egyház 
helyzetét normálisnak, sőt kielégítőnek tar t ják, akik semmi 
érzékkel sem birnak az egyház szabad fejlődése iránt és 
a liberalizmusnak minden alkalommal előnyt nyújtanak. 

„Ez öntudat fölébresztetvén, jó kedvvel s teljes erő-
vel kell a katholikus érzületet kimutatnunk s nem sza-
bad visszatartani vele, folytatá a bádeni kath. kongresszus 
elnöke ; mert ha nem vagyunk büszkék vallásunkra, ha 
nem vagyunk büszkék arra, hogy magunkat a katholikus 
anyaszentegyház gyermekeinek vallhatjuk, akkor nem is 
panaszkodhatunk, ha az ellenfél a fejünkön gázol s mi 
tiszteletes sem tanúsít irántunk." 

A bajorok mindig jó harczosok hírében állottak. 
Oh ! ha minden bajor katholikus egyúttal bátor katholi-
kus is volna a fönnidézett szónok értelmében! Ugy lát-
szik azonban, hogy az elposványosodás szelleme Bajoror-
szágban éppen nem ismeretlen. Sok elposványosodás vár 
kiszárításra, igy azt, mely igy szokott szólani : „én béké-
ben akarok élni, nem tehetek róla, én nem fordítom 
meg a világ folyását" ; kiszárítandó a csúszás-mászás és 
a nagyravágyás posványa is. Ez könnyen érthető is : aki 
a mostani uralomtól kitüntetéseket és előmenetelt vár, 
akinek az a legnagyobb szerencséje s boldogsága, hogy 
valamelyik hatalmasnak a mosolyát kiérdemelje, az szöke-
vénynyé vagy árulóvá lesz. 

„Végül — igy szól vala az emiitett elnök — szük-
ség van az egyetértésre, ut omnes unum sint. Egyetértés 
a mi legjobb fegyverünk, legerősebb védbástyánk . . . 
Nem szabad többé hibát elkövetnünk ; hogy pedig hibát 
többé el ne kövessünk, mindnyájunknak bensőleg s szi-
lárdan össze kell tar tanunk." Ez intelem a bajor katholi-
kus pártnak is szól, vezéreinek, mint közharczosainak, a 
kath. sajtónak és munkásainak az ismeretes jelszó értel-
mében : In neressariis imitas, in dubiis libertás, in om-
nibus Caritas. 

A porosz czentrumpárt előtt tisztelettel kell meg-
hajolni, ami illeti az egyetértést s pártfegyelmet. Ebben 
rejlik győzelmeinek titka. A bajorok sokat tanulhatnának 
porosz hitsorsosaiktól ami az összetartást illeti. Ha nem 
teszik, akkor a liberalizmus kedvét fogja találni bennök. 

A katholikus öntudat e három elemét, a határozott 
öntudatot, eltükélt bátorságot, egyetértést fölébreszteni, 
fejleszteni s megszilárdítani : ez első sorban a bajor kath. 
kongresszus föladata s czélja. Bizton reméljük, hogy ezt 
el is fogja érni. 

XIII . Leo pápa, a „lumen de coelo", a bajor püs-
pöki kar vele egyetértve, tehát az egyházi ügyekben egye-
dül illetékes tanítók s bírák, kellő világításba helyezték a 
bajor egyházi állapotokat. 

A bajor katholikus népen áll most, hogy, ha majd 
megszólal a fölhívás : „föl bajor katholikusok gyűlésre 
Münchenbe !" nagy számmal seregeijen ide, és nyilvánosan 
s ünnepélyesen kijelentse, hogy egészen s teljesen egyet-
ért a pápával és püspökökkel ; ez a fogalomzavar el-
enyésztetésére tetemesen hozzá fog járulni. 

Az eltökélt bátorság és a lelkesedés a katholikus 
ügyér t csakhamar követni fogja azt, kivált ha derék-
szónokok meg fogják gyújtani a lelkesedés tüzét, mint 
az tavai a bádeni katholikus gyűlésen oly szépen sikerült 

Az egyetértés, az erő és győzelem ez elengedhetet-
len tényezője ez által érvényre fog emelkedni ; ki fog 
tűnni, hogy a katholikus nép hiven s szilárdan áll vezérei 
mögött és ezek vele tartanak ; ki fog tűnni, hogy a bajor 
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kath. párt kebelében a taktikára vonatkozó különböző 
nézetek daczára az egyház-politikai dolgokban csak egy 
meggyőződés uralkodik ; ki fog tűnni, hogy „ultramon-
tán" és „katholikus" egyértelmű fogalmak, és hogy az 
„ultramondtán1 ' pár t liiven követi a pápát s püspököket 
s hogy az egyház ott van, hol ezek vannak. 

Adja az Ég, hogy a bajor katholikus nagygyűlés 
megoldhassa föladatát minden kath. sziv örömére, a püs-
pöki kar s a szent atya vigasztalására, és a bajor szabad-
kőművesség s liberalizmus boszuságára. 

KATH. TANÜGY. 
— A gyulafehérvári róm. kath. íőgymnasium ér-

tes í tője az 1888—.9. tanévről. A füzet élén becses dol-
gozat olvasható Pál Antal tanártól a Döbrentei-codex 
nyelvészeti sajátságairól, melyben értekező feltünteti annak 
főbb nyelvi tulajdonságait, mennyiben a régi irodalmi 
emlék terjedelme azt rövid ismertetésben megengedi. — 
A tanintézet tanári kara Fábián Sándor igazgatótanár 
vezetése alatt 14 tagból állott, egy állomást a tanári 
testület töl tött be. A f'őgymnázium könyvtárai s szertárai 
jelentékeny növekedést mutatnak föl. A jótékonysági 
rovatban örvendetes adatok vannak a tanulók segélyezé-
séről. Az önképzés szépen fejlődött. A tanulók száma volt 
274; ezek közt róm. kath. 156, görög katholikus 31, 
görög keleti 37, református 7, lutheránus 8, unitárius 1, 
zsidó 34. Éret tségi vizsgálatra jelentkezett 28, sikerrel 
kiállotta 23. A jövő tanév aug. utolsó, és szept. két első 
napján kezdődik. 

— A rozsnyói kath. fögymnasium értesítő^ az 
1888—9. tanévről. Közzéteszi dr Tóth Lőrincz, igazgató. 
Ugyanő megirta a czimben emiitett fögymnasium törté-
netét, mely egy részlet mivelődés-történelmünkből s mint 
annyi sok más hasonló fényes tanúságot tesz a kath. 
főpapok s a tanitó .szerzetrendek elévülhetetlen érdemeiről 
hazai kul turánk megalapítása s fejlesztése körül. — A 
f'őgymnázium tanári kara állt 14 tagból, köztük öt pre-
montrei kanonok-rendi, öt rozsnyó egyházmegyei áldozó 
pap és négy világi. A gyűjtemények tetemes szaporodást 
tüntetnek föl. A tanuló if júság száma az év elején vol t : 
185, végén 176, köztük 3 magántanuló. Vallásra nézve 
vol t : róm. kath. 170, görög kath. 2, református 2, luthe-
ránus 1, zsidó 1. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 14, 
kiállotta mind. A jövő tanévre a beiratások augusztus hó 
utolsó három napján tar tatnak. 

VEGYESEK. 
*** Az erdélyi egyházmegye történetének megírá-

sával, azaz ennek még ez évben megkezdésével foglalkozik t. 
laptársunk a „Közművelődés", f. hó 3-iki számának ve-
zérczikkében. Ebből értesülünk, hogy dr Fogarassy M. 
püspök az 1869-iki papi közgyűlés határozata értelmé-
ben 1870. decz. 8-án 200 fr t dijjal pályázatot hirdetett 
az „Erdélyegyházi történelem" megírására, mely a pap-
növeldében tankönyvül is szolgáljon. Utóbb a nagyemlékű 
főpap a jutalomdijat 400 f tra emelte fel. Ugy látszik, 
igy sem volt a pályázatnak sikere, mert 1887-ben az 

erd. róm. kath. irodalmi társulat Veszely K. elnök, dr 
Tódor J . alelelnök és Pál 1. t i tkár urak személyében egy 
bizottságot küldött ki tervezet előterjesztése végett a mű 
megírásához. Miután a czél ríiég most sincs elérve, szent-
katolnai Bakk Endre plébános megsürgeti a dolgot s 
egyúttal kimutat ja a mű létesítésének módját is. Óhajtva 
óhaj t juk a mű létrejövetelét és sikerét. Sőt mi ezúttal egy 
lépéssel még tovább megyünk. Óhaj t juk Magyarország 
egyházi történelmének kézi könyvét a gymnaziumok, 
praeparandiák és világi felsőbb iskolák, és azután, ugyan-
annak egy másik kézi könyvét a hittani intézetek számára. 

— Simor János bibornok herczegprimás ő emja a 
győri, mint egykori egyházmegyéje iránti jóindulatának 
ujabb jelét adandó, a soproni társas káptalan javára 
20,000 forintnyi alapítványt tett le oly kikötéssel, hogy 
annak kamatait évenkint a káptalannak négy tagja élvezze 
s köteles legyen az alapitó szándékára mindegyik éven-
kint négy csendes szentmisét végezni. A szegény javadal-
mazási! káptalan körében ez alapítvány, teszi hozzá leve-
lezőnk, nagy örömöt okozott. 

— O szentsége 1889. évi junius 21-ről Rómában kelt 
brevével kegyes volt Nehrebeczky György ungvári köz-
birtokost a szent Nagy Gergely lovagjai sorába igtatni, 
s egyúttal engedélyt adott neki, hogy ezen jeles rend 
diszöltönyét és a lovagrend keresztjét viselhesse. E diszes 
kitüntetéssel részint 23 év óta a görög szert, katholikus 
egyháznál viselt szentszéki ügyészi állásában szerzett érde-
mei, részint azon buzgósága és dicséretes magatartása lett 
megjutalmazva, melyet a kitüntetett jeles férfiú a katho-
likus autonomiai gyűlésen mint a munkácsi egyházmegye 
képviselője és később mint országgyűlési képviselő tanú-
sított. 

— Ezüst mise. Maszlaghy Ferencz budavári prépost-
plébános augusztus 7-én reggeli kilencz órakor tar tot ta 
ezüst-miséjét az angol kisasszonyok templomában. Az 
ünnepi aktus egész csöndben folyt le. A jubilánst tiszte-
lői közül számosan meggratulál ták. 

— Szent István ünnepe Budavárában. Az első apos-
toli magyar királynak, szent Istvánnak ünnepét az idén 
is nagy kegyelettel és fénynyel fogják megülni a szent 
Zsigmondról nevezett királyi palotai kápolnában. Az isteni-
tiszteletet az idén a következő sorrendben tar t ják meg : 
augusztus 19-én délután öt órakor az oltári szentség ki-<3 . . 
tétele mellett ünnepélyes litánia. Augusztus 20-án reggel 
félhatkor csöndes mise. Hé t órakor a sz. Jobbo t ünnepé-
lyes körmenetben átviszik a helyőrségi templomba, hol 
magyar szent beszéd után ünnepélyes szent misét tar ta-
nak. Mise után a sz. Jobbot körmenetben viszik vissza a 
szent Zsigmond kápolnába, hol tizenegy órakor mise lesz, 
délután öt órakor pedig vecsernye. Augusztus 21-én és a 
következő nyolcz napon át reggel nyolcz és tiz órakor 
csöndes misék, délután öt órakor pedig litánia, mely után 
a sz. Jobbot kiteszik az ájtatos tiszteletnek. Az utolsó 
napon délután öt órakor ünnepélyes Te Deum lesz. Ama 
hívek, kik ez ünnepen vagy annak nyolczada alatt e tem-
plomban meggyónnak és áldoznak, teljes bucsu kegyel-
mében részesülnek. 

— A Szent-István ünnep Bécsben. Szent-István ma-
gyar király ünnepét ez idén a bécsi kapuczinusoknál a 
Neuer Markt-on e hó 20-án, tehát a rendes évfordulóján 
tar t ják meg délelőtti 10 órakor ünnepélyes szent misével 
és magyar szónoklattal. A szónoklatot Kereskényi Gyula 
érdi esperes-plebános fogja tartani. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Közokta tásügyünk . 

I. 
A képviselőház közoktatásügyi bizottságá-

nak tárgyalásai, a mint a mult félévben közlött 
fejtegetéseinkből k i t ű n t , t e l j e s figyelmünket ér-
demlik : azokban nyilvánultak ama nézetek s 
irányok, melyek ez idő szerint a legközelebbről 
érdekelt vagy érdeklődő személységeket fog-
lalkoztatják. Ezekből az tűnik ki, mintha első sor-
ban a népoktatás terén nagy átalakulások volná-
nak készülőben; legalább az észlelt nyilatko-
zatok mind arra vallanak, hogy a korábbi 
oktatásügyi miniszter alatt követett hallga-
tást , némelyek részén önelégültséget, bizonyos 
tet terő s tet tvágy váltotta föl, mely hol többé-
kevésbé erélyes s igazságos birálatban, hol egy 
s más egészséges reform sürgetésében nyilvá-
nult. 

Lát tuk ezt ugy a népiskolai törvény, mint 
maguk a népiskolák terén; vegyük most szem-
ügyre folytatólag az állami tanfelügyelői intéz-
ményről s annak képviselőiről mondottakat. 

Már korábban utal tunk arra, hogy a köz-
oktatásügyi bizottság az illető miniszter ur s 
tanácsosainak beismerésével kifogásolta a tan-
felügyelők statistikai adatait az oktatásügy álla-
potáról kiadott miniszteri jelentésben. 

Ezen kivül több más kifogás emeltetet t a 
tanfelügyelők működése ellen, melyek hasonló-
kép beismertettek a miniszter által. E kifogások 
nem a legjobb világításban mutat ják az állami 
tanfelügyelői kart, amelyre azonkívül általában 
véve némi homályt vetettek annak ama méltat-

') L. a ..Religio- 1889. I. félév 29.. 30. s 31. számát. 

i lan tagjai, akiknek botrányai nem számithatók 
be ugyan a többieknek, de bizonyos tekintetben 
ár tot tak tekintélyének, melyre talán az állami 
közigazgatás egyik ágában sincs oly nagy szük-
ség, mint épp a közoktatásügy terén. Váltóha-
misítások, sikkasztások, öngyilkosságok, s egyéb 
gyarlóságok előfordulnak más állami hivatalok-
ban is ; ahol azonban a népoktatás s népnevelés 
felügyelete forog szóban, ott az ezzel megbizott 
tisztviselőknek magánéletében előforduló s több-
nyire köztudomásu botlások is ártalmára vannak 
a nagy fontosságú közérdeknek, sőt az állam 
méltóságának is. Nem akarunk neveket s pél-
dákat említeni; a közoktatásügyi minisztérium-
ban vagy ismerik az eseteket, és akkor sajná-
latos, hogy nem lendítenek a dolgon, vagy nem 
ismerik, és akkor mulasztást követnek el. Gr. 
Csáky Albin miniszter úrról tudjuk, hogy ő nem 
felelős azokért, habár neki is tudomása van, 
hogy Trefort vajmi szerencsétlen volt a tan-
felügyelők megválasztásában, és — kivéve a va-
lóban tiszteletre méltókat közőlük — gyakran 
volt alkalma bizonyos botrányokat elsimítani 
vagy bizonyos kortes szolgálatokért vagy rokon-
ság-atyafiság érdekében némely dolgok fölött 
szemet hunyni. A mostani miniszter, mint egész 
politikai élete s államférfiúi reputácziója bizo-
nyítja, nem fog elődje nyomdokaiba lépni, és 
amint az érdemnek ju ta lmat fog osztani, épp 
oly részrehajlatlansággal fogja a gyomot kiir-
tani a népnevelés érdekében s az állam méltó-
ságának megóvása véget t ; e kettő egyikét sem 
képviselhetik olyanok, kik erkölcsi tekintetben 
kifogás alá esnek és akik rend szerint ugy vé-
geznek, mint egy-két éve történt, midőn egy 
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állami tanfelügyelő a bünfenyitő törvényszék 
börtönében önkezűleg kioltotta életét. . . 

Főkifogás gyanánt az állami tanfelügyelők 
működése ellen a képviselőház közoktatásügyi 
bizottságában többen azt hangoztatták, hogy nem 
látogatják kerületük iskoláit. Minthogy maga 
a miniszter is elismerte e kifogás alaposságát, 
nem lehet többé helye a kétségnek, de az iránt 
méltán lehet kételkedni, hogy a mondott bajon 
az által legyen segitve, hogy az állami tanfel-
ügyelők irodai teendői kevesbittetnek. Milyenek 
lesznek akkor a népoktatásügyi kimutatások, ha 
azokat a tanfelügyelők segédszemélyzete fogja 
egybeállítani, mikor most a főnökök adatai 
ellen annyi alapos kifogás emeltetik? Az is 
kérdés, vájjon a gyakoribb tanfelügyelői iskola-
látogatások a meglévő hivatalos s tiszteletbeli 
iskolalátogatók tevékenysége mellett jobb ered-
ményt fognak-e előidézni az eddigieknél? Né-
melyiknek a kerülete oly nagy, hogy legjobb 
akarat tal sem lesz képes minden, abba eső is-
kolát, vagy a nagyobb részét évenkint bejárni, 
eltekintve a költségektől, melyekkel ez utazások 
az államot s közvetve az adófizető polgárokat ter-
helni fogják. Szegény községek iskoláját ily lá-
togatások, ha teljes „iskolai-főispáni" pompával 
mennek is véghez, semmi esetre sem fogják 
jobb karba helyezni; a jómódú községek iskolái-
nak javítására pedig egyéb módok kínálkoznak, 
nevezetesen ami a kath. népiskolákat illeti, azok-
ban a püspöki hatóság a helybeli lelkész utján 
úgyis megtesz mindent, hogy a magasztos ezél 
mielőbb eléressék, és ama tekintélyes haladás, me-
lyet a közoktatásügy állapotáról kiadott miniszteri 
jelentés feltüntet s melyet fent hivatolt czikke-
inkben kimutat tunk, elég biztositék arra nézve, 
hogy az emiitett tényezők az állami tanfelügyelő 
gyakoribb iskolalátogatásai nélkül sem fognak 
szünetet tartani gondoskodásukban s erőfeszíté-
seikben, valamint nagylelkű adakozásaikban sem. 

A baj másutt rejlik. Az állami tanfelügye-
lők egy része abban kereste hivatását, hogy 
a hitvallásos iskolák elközösitését néha valóban 
meg nem engedett eszközökkel hajhászva, a 
visszavonás magvát igyekezett elhinteni a lelkész 
s hivei közt, súrlódásokat támasztot t és általá-
ban az államot szembe állította az egyházzal, 
saját magát pedig az egyházi főhatóság fölé 
igyekezett a nép szemében emelni. E balfogá-
soknak az iskola adta meg az árá t ; mert ami-
dőn a hitvallásoknak minden törvényes eszköz-

zel védekezniök kell iskolájuk jellegének meg-
tartásáért , nem lehet módjuk benne, hogy összes 
erőiket ugyancsak iskolájuk fejlesztésére fordít-
sák. Sőt még a veszély elhárítása után sem áll 
be rendesen a régi állapot, mint alkalmunk volt 
tapasztalni, midőn számos községben az egyházi 
hatóság iskolajavitásra czélzó javaslatait azzal 
utasít ja vissza a polgárok egy része, hogy — 
ugy érvelnek — „minek áldozzunk mi az isko-
lára. mikor a nagyságos tanfelügyelő ur meg-
ígérte, hogy ő — már mint az állam — ingyen 
épit uj iskolalakot s ingyen be is rendezi." 
Yagy hogyan lehessen az egyházi hatóságnak 
eredményesen eljárni oly községekben az iskola 
fejlesztése körül, ahol — ez is tény — az állami 
tanfelügyelő azzal akarja a hitvallásos iskola 
elközösitését keresztülvinni, hogy valamelyik 
falubeli párt fejének hihetetlenül előnyös aján-
latokat tesz házának, telkének iskolai czélra 
való megvételére? Az ily községekben — s 
vannak olyanok nagy számmal — évek multával 
sem lehet az iskola jobb karba állítását vagy a 
tanító fizetésének javítását keresztülvinni és a 
lelkipásztornak még örvendenie kell, ha ama 
konkolyhintés nem szül más bajokat. Mivel — 
biztos tudomásunk van felőle — némely tanfel-
ügyelő a lelkipásztort okolja az illetők előtt, ha 
fönjelzett igéretét akármely okból nem teljesít-
het te; vagy a taní tókat igyekszik a lelkipásztor 
ellen befolyásolni stb. stb. 

Végtelen hosszura nyúlnék mindannak elő-
sorolása, ami e téren a népiskola tagadhatat-
lan kárára történik. Az eddigiekből is kitűnik 
azonban, hogy az állami tanfelügyelői intézmény 
csak ugy felelhet meg hivatásának, ha hordno-
kai közbecsülést érdemelnek s ha az állam e 
közegei, mint maga fölöttes hatóságuk is az 
egyházi tényezőkkel karöltve működnek a nép-
nevelés megszentelt érdekében. 

Azért, ha a tanfelügyelők hatáskörének tágí-
tása más alapon s más czéllal történnék, leg-
inkább ez érdek szenvedne alatta. Amitől azon-
ban gr. Csáky Albin ismeretes avatottsága s 
fáradhatatlan ügyszeretete meg fogja óvni ha-
zánkat és épp ez nyúj t biztosítékot arra nézve, 
hogy bölcs kormányzata alat t a népiskola még 
örvendetesebb fejlődést fog venni, elhárittatván 
ama nehézségek, melyek az állami tanfelügyelők 
némelyikének túlkapásaiból a valódi haladás elé 

; gördittettek. _]_ 
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A „RELIGIO - TARCZAJA. 

Töredék egy spanyol utas naplójából. 

Stantes erant pedes nostri in atriis tuis. 

(Folytatás.) 

Mivel spanyoljaink nevelő-tanitói tevékenységéről még 
alabb is lesz szó, most a négy rendtartomány s ezek 
collegiumait sorolom elő. 

A négy rendprovincia s társházai : 

I. A cataloniai s tengeren tuli rendtartomány. 
1. A Nagyboldogassz. nev. társh. s isk. Balaguerben. 
2. A sz. Antal apátról 

3. A bárom sz. kir.-ról 
4. A fájd. sz. Szűzről 
5. A sz. Annáról 
6. A paduai sz. Ant .-ról , 

7. A kai. s2. Józsefről 
8. A sz. Józsefről 
9. A sz. Ag. püspökről 

10. A sz. Antalról 
11. A sz. Annáról 
12. A kai. sz. Józsefről 

., Barceloniában, 
hol a prov. is lakik. 

„ Calellában. 
„ Iguelardában. 
„ Mataróban. 
,, Moyában, 

hol ujoncznöv. is van. 
„ Olotóban. 
, Puygcerdában. 
„ Sabadellben. 
, Guanabacoaban. 
, Puerto-Principiben. 
„ Yillanonában. 

II. Az aragoniai tartomány. 

1. A sz. Valérről nev. társh. s isk. Alcanizben. 
2. A sz. Józsefről 
3. A sz. Ág. püspökről 
4. Az aq. sz. Tamásról 
5. Az Urnák szine vált. 
6. A szepl. fogant.-ról 
7. A sz. Józsefről 

8. A bold. sz. Szűzről 
9. A kai. sz. Józsefről 

10. A szepl. fogant.-ról 
11. A sz. Józsefről 
12. Az aq. sz. Tamásról 

„ „ Barbastróban. 
, „ Caspeiben. 
., „ Darocában. 
„ , Fragában. 
„ „ Jacában. 
„ , Petra l tában. 

hol ujoncznöv. is van. 
„ , Molinában. 
„ „ Sósban. 
„ „ Tamarit iben. 
„ „ Tolosában. 
„ „ Zaragozában, 

hol a prov. is székel. 

I I I . A castiliai (andalusiai, galíciai) rendtartomány. 

1. A sz. Udefonzról nev. társh. s isk. Alcalában. 
2. A sz. ker. föltal.-ról „ „ , Archidonában. 
3. A sz. Rudeszindről , „ „ Celanovában. 
4. A b. Szűz mennybem. „ , „ Getaféban, 

hol ujoncznöv. is van. 
5. A sz. Józsefről nev. társh. s isk. Granadában. 
6. A sz. Antal apátról „ ., 
7. A sz. Ferdinándról „ „ 

8. A b. Szűz látogat.-ról „ 
y. A szepl. fogant.-ról „ 

10. A kai. sz. Józsefről , 
11. A Szentháromságról „ 
12. A pad. sz. Antalról „ 
13. A szer. sz. Ferenczről „ 

, Madridban. 
„ Madridban, 
hol a prov. is székel. 

,, Montfortéban. 
, Sanlucárban. 
„ Toróban. 
„ Ubedában. 
„ Carriedóban. 
,, Teklában. 

IV. A valencziai rendtartomány. 

1. A sz. Józsefről nev. társh. s isk. Albaracinban. 
hol az ujoncznöv. is van. 

2. A borg. sz. Ferenczről „ 
3. A sz. Ágostonról „ 
4. A pad. sz. Antalról „ 
5. A sz. Márkról 

Gandiában. 
Alcirában. 
Utielben. 
Leonban, hol 

szerzetes jelöltek philos, és theol. növeldéje is van. 
6. A sz Joakimról nev. társház s iskola Valencziában, 

hol a provinczialis is székel. 
Ezekben a spanyol nevelés-oktatásra kiszámithatatlan 

hatású, mert a sz. alapító eszméjét minél teljesebben és 
fokozottabb módon megvalósító kegyesrendi provincziák s 
collegiumokat mutat tam be ; sokkal érdekesebbek s tanul-
ságosabbak azonban a személyek számviszonyait előtüntető 
adatok, melyekből a rendeltetésszerű nevelés-tanitás mind 
külső mérvekben, mind az intensitásban leginkább föltet-
szik . . Ilyen adatok azok, melyek egyes collegiumok szer-
zetes személyzetét, valamint a tudományos ismeretekre és 
a benső lelki életre, erényre képzett tanulók számát állít-
ják elő. — Legkimerítőbb, legérdekesebb, legtanulságo-
sabb volna kétségtelenül, ha minden egyes társháznak 
szerzeteseit szám s név szerint, rang és személy-megneve-
zéssel részletesen hozhatnám elő . . . De erre nem elég-
ségesek ez, úgyis fölötte igénybe vett, becses lapok kes-
keny határai . . . S igy be kell érnem azzal, hogy csak 
általános statisztikai táblázatot nyújtsak, melyben a fön-
nebb érintett elemek s mozzanatok csupán szám szerint 
lesznek közölve. — Mi, ha nem is szolgáltat konkret, 
mindenképen kidomborodó képet a piaristáknak, kikhez 
igen nagy a bizalom, melylyel az intézeteikbe való föl-
vételért, évről-évre mintegy erős rajokban, az ország 
minden részéből, sőt annak határain tul is, folyamodnak, 
— terjedelmes és sokoldalú lelkiismeretes munkásságáról a 
spanyol földön ; de segit fogalmakat tisztázni, segit fogai 
makat alkotni. — Az által t. i. ha lát juk például, hogy azon 
intézményekből, melyekkel az örökké tevékeny anyaszent-
egyház a keresztényszellemü valódi műveltség eszközlése s 
megszilárdítása, következőleg az emberiség erkölcsi s tudo-
mányos nemesítése által czivilizál, — menynyien kerülnek ki. 

íme tehát a rendprovincziák collegiumainak szerze-
tes személyzete s az iskoláinak népessége : 
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Balaguerben . . 15 52 300 

Barcelona . . 49 160 580 
. 11 36 206 

Igualada . 14 60 262 

. 25 82 340 

Moya . 42 30 190 

Olotó . 12 55 156 

Puygcerda 9 23 175 

Sabadell . 17 100 510 

Guanabacoa . 25 208 428 

Puerto Principi . . . . . 15 25 275 

Villanovában . 15 40 112 
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Alcanizben . . 12 15 414 

Barbastro . . 15 60 522 

Caspei . . 10 16 310 
Daroca . . 8 15 215 

Fraga . . 7 12 320 

Jaca . . 12 14 395 

Petra l ta . . 30 8 210 

Molina  . . 10 48 220 
Sósban . . 13 18 206 

Tamarit i . . 8 20 300 

Tolosa . . 12 118 200 

Zaragozában . . 33 206 1350 

Alcalában . . 16 86 322 

Archidonia . . 12 56 362 

Calanova . . 13 45 310 

Getafe . . 58 150 319 

Granada . . 14 60 388 
Madrid (sz. Antal) . . . . 30 180 1250 
Madrid (sz. Ferdinánd) . . 32 125 1310 
Montforte . . 12 52 238 

Sanluca . . . . . . . . . 15 83 350 

Toro . . 14 43 432 

Ubeda . . 15 47 441 

Carriera . . 14 142 235 
Yeklában . . 16 30 420 

Albaracinban . . . . . . 15 34 247 
Alcira . . • . . . . . . 10 57 290 
Gandia . . 12 22 396 
Leon  . . 131 25 490 

Utiel . . 12 20 340 
Valencziában . . . . . • 42 143 1150 

Valamint az erdei fa önhullatta leveleivel teremti 
meg magának a televény földet, melynek kebelén gyöke-
rei szétverődnek, hogy életadó nedveket löveljenek föl 
sudarába : akként táplálkoznak a spanyol piaristaság inté-
zetei önnön virágporukkal, munkásainak, sz. Calasanzi 
fiainak verítékével, hogy évről-évre üdvárasztóbban szét-
terjeszthessék izmosodó kar ja ikat . . . Szólhatnak erről az 
imént előhozott létrajzi adatok. Ezeket összegezvén, ugy 
találjuk, hogy az életfontosságú hivatásukat komolyan 
felfogó társa ink 1 ) valamennyi rendprovincziájuk taninté-
zeteiben, melyek folytonos előmenetet mutatnak kül- s 
belterji leg : a szerelvényekben, az osztályok népesedésé-
ben s a közvéleményre gyakorolt hatásban egyaránt, — 
1880/1-ben a szerzetesek 904-en valának. — Az iskolák 
népességét illetőleg pedig az ugyanazon év kimutatásának 
számadatai azt tanúsít ják, hogy a tanulóknak, kik a tiszta 
hazafias irányú tudományos művelődésnek aranygyapjáér t 
az ország különféle részeiből a sz. Petraltai szellemörö-
köseinek iskoláiba tet ték fáradalmas utjokat , mennyisége : 

') „Opera danda est, ut religiosus talentum suum impendat 
in bonum adolescentulorum. Hoc enim pacto et ingens comparatur 
meritum et iter ad coelum tutum redditur. Cetera omnia sunt 
mundi tentatio." S. Jos. Cal. 1629. aug. 10. 

19327. — És pediglen közöttük benlakók (alumni interni-
convictores) : 2811, bejárók (externi) 17516-an vannak . . . 

E számadatok kétségtelenné teszik jelentékeny ki-
hatását a szerény ténykedésnek, melylyel a spanyol ke-
gyesrend a vallásosság, erkölcsiség és az igazi műveltség 
szikráit viszi be a tanodákba, hogy a nemzet i f jú remé-
nyeinek gyúlékony keblében lángra kapva, annál tisztáb-
ban láthassák, mélyebben átérezhessék magasztos rendel-
tetésűket, -— szépen kamatoz az egyháznak s emberiség-
nek egyképen. . . 

Némi képét adván immár a fontos tisztöknek, lel-
kök-lelkéből és piaristáink hely és számviszonyairól, á t-
térhetek most arra, hogy tanitástervökről, ha csak váz-
latosan is, megemlékezzem. 

A kegyesrendnek sajátságos hivatása az ifjú nem-
zedéknek képzése *) levén, a spanyol szerzettartományok 
tagjai is a köznevelés s oktatásra szent fogalommal köte-
lezik le magukat . E fogadalom azután hatalmas inditó 
ok arra, hogy a piaristaság, az egyház s igaz hazafiság-
nak, mely csak a kereszténység talaján kereshető, — 
érdekében, feladatát lelkiismeretesen teljesítse ; hogy a 
religiót, jó erkölcsöt s tudományt minden más fölött 
becsülvén, mind magát gazdagítsa e kincsekkel, mind a 
jövő reményére növekedő if júságot oktassa ama kincsek-
nek megszerzésére. 

Ez alapon megszívlelvén a „dimidium facti qui bene 
coepit, habet* z) régi példaszónak igazságát spanyol tár-
saink, és első kötelességül tekintvén a nevelés-tanügy 
minden érdekét felölelő sz. alapitónak intentiója szer int 3 ) 
is, tulajdonképeni hivatásukat tevő elemi oktatást a 
„virtus post nummos"-féle oly embereinek messze har-
sogó kiáltozása daczára, a szegényeknek is 4) ernyedetlen 
képzését a népiskolai tudnivalóknak közlésével indítják 
meg . . . Egész eljárásukban itt is szem előtt ta r t ják 
azon megváltozhatatlan törvényt, »hogy a természetben 
nincs ugrás", hogy „felsőbb fejlődési fokra emelkedni 
addig lehetetlen, mig az alsóbb fok elérve nincs", hogy 
„minden változás, fejlődés a legkövetkezetesebb egymás-
utánban történik." Másrészt teljes öntudatában vannak, 
hogy a kis gyermek olyan, mint a repkény, mely csak 
ra j tok s általok egyenesedhetik, képződhetik magasra, 
általok s belőlök merítheti a lelki táplálékot. Azért sze-
rető szívvel nagy gondot fordítanak arra, hogy a kezdő 
ismeretek értelmes közlése, illetőleg a hézagok áthidalá-
sával az átmenetet majdan a gymnáziumba is megkönnyít-
sék. — Mindezt pedig oly készséges buzgalommal való-
sítják, mint kik a nyugalmat nem ismerik, mig arra 
kényszerítve nincsenek ; kiknek erejét a szakadatlan tény-
kedés éppen nem bénitja, hanem edzi: kiknek munka-
kedvét a kicsinyek nevelés-oktatásával járó apró-cseprő, 
mindennapi kellemetlenségek nem lankasztják, hanem in-
kább fokozzák, s kiket a befutot t hosszú pályának delén 
tul is a tanterem aj ta ja előtt nem csekélyebb ihlettség 

') Const. CC. RR. Scliol. Piarum. 
2) Horat. ep. I. 2. 
3) Constit. Sehol. Piarum P. II. c. IX. p. 
*) S. Jos. Cal. ep. 1629. okt. 29. „Eximii opus est merí t i 

mentes illumiuare puerorum, eorum praesertim, qui ab omnibus 
sunt derelicti, pauperes". 
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száll meg, mint midőn if jú korukban, telve még remé-
nyekkel először készültek volt átlépni az iskolának 
küszöbét . . . 

A kisded sarjadéknál követett nevelés-oktatási rend-
szernek spanyoljainknál, kik csakhamar hozzá látnak a 
lelkiismeret neveléséhez is, az isteni Mester benső szóza-
tának az apró szivekben első fölhangzása után, az égi 
szeretetnek annyi szép és nagy tettre buzditó érzelmét és 
gyöngéd félelmét oltván beléjök, — legfőbb alapjául a 
vallás szolgál.1) Ezen egyedül helyes és minden körül-
mények között szilárd alapot, szerintük is, követeli az 
emberi természet kellő felfogása, a lefolyt századoknak 
összes tapasztalata s nevezetesen a kegyes-tanitórendnek 3) 
e téren örökölt, már-már háromszázados hagyománya. — 
Alapelvök azért sz. Calasanzinak bölcs mondása : „Si dili-
genter a teneris annis pueri pietate et litteris imbuantur, 
f'elix totius vitae cursus procul dubio sperandus es t . 3 ) 
Mely szavak a piaristáknak általán s igy a spanyoloknak 
is benső meggyőződését fejezik ki. 

Bőven bizonyítani s bevitatni ez elvet, melyet mel-
lőzni nem egyéb, mint elzárni a haladás út ját , és pedig 
nemcsak az értelmi, meg erkölcsi, hanem a physikai, sőt 
a szorosan vett anyagi renden belől is, tehát éppen azon 
kiváltságtól fosztani meg az embert, melyre eddig, mint 
szellemi s anyagi vívmányainak „magna chartá"-jára oly 
méltó büszkeséggel hivatkozott és hivatkozhatott , nincs 
szándékomban s nem is e naplójegyzetek keretébe való. 
De meg fölösleges is, mivel azt illetőleg valódi katholi-
kusok között egyáltalán nem lehet véleménykülönbség ; 
megemlítem azonban s nyíltan vallom, hogy a mai neve-
lési kísérletek és próbálgatások korszakában a régi igaz-
ságnak ősi állandóságára utaljak. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus hó 13. A pápa esetleges távo-

zása Rómából, melyet lapunk külföldi levelezései már a 
télen tárgyaltak, még mindig foglalkoztatja az európai 
sajtót. Köteteket, lehetne megtölteni azon hozzászólások-
kal, melyek a napilapokban s folyóiratokban világszerte 
napvilágot láttak ; nincs valamirevaló sajtó-közeg, mely e 
kérdésben hosszabb czikket nem közölt volaa, és köztük 
valóban figyelemre méltók is vannak, melyeket azonban 
térszüke miatt nem lehet ismertetnünk. Ujabban röpira-
tok is megjelentek olasz s franczia nyelven, melyekben 
pro és contra vitatják XIII . Leo pápa ő szentségének 
elhatározását, hogy háború esetén Olaszországon kivül 
fog keresni menedékhelyet. 

') Danda opera, u t tarn in schola, quam alibi locorum insti-
tuantur omnes, quanti momenti sit sanctus Dei timor in cordibus 
iidolescentulorum. Atque haec doctrina omnium, quae in hac vita 
tradi possunt, est excellentissimi, maximique opus meríti, si solius 
Dei timoré fiat. S. Jos. C. ep- 1680 apr. 27. 

*) Már előnevök Ipius = ajtatos, kegyes) jelenti, hogy a 
nevelés mezején Isten dicsőitésének, az áhítatnak meggyökerezte-
tése szolgál nekik vezérelvül. Különösen még a szeplőtlen Szüz-
anyának buzgó tisztelete az, mi e szerzetet mindenkoron kiválóan 
jellsmzé ; innét egyik czime : „Ordo Clericorum Uegularium Matris 
Dei Scholarum Piarum." 

3) Constit. Sch. Piar. P. I. c 13, J. Jos. C. ep. 1626 lan. 2. 

Ismételjük, az egész európai olvasott időszaki saj tó 
meghányja-veti ez eshetőség következményeit, csak a ma-
gyar hírlapirodalom marad el mögötte, amidőn vagy egy-
általán hallgat róla, vagy a kérdés nemzetközi kihatását 
föl nem értő módon szól hozzá, ami ujabb bizonyítéka 
hazai napilapjaink inferioritásának s üzleti tendencziáinak. 

Ami már illeti a nagy európai nemzetek sajtójának 
magatar tását e kérdés körül, némi megelégedéssel meg 
lehet állapitanunk, hogy e sajtó közegeinek legnagyobb 
része, még a liberális közlönyök is, ha nincsenek az egy-
házgyülölő szekta zsoldjában, teljes kihatásában méltá-
nyolják ama világraszóló eseményt, mely a pápának Ró-
mából való távozásában bekövetkeznék, valamiut méltat ják 
annak következményeit, melyek ma még kiszámíthatatlanok. 

Igy az olasz lapok közöl, melyek tekintetbe vételre 
számithatnak, csak az egy Riforma, Crispi miniszterelnök 
lapja, vette tet tetet t közönynyel tudomásul a pápa eluta-
zásának szándékát ; de mégis elárulta urainak zavarát, 
amidőn azzal fenyegetőzött, hogy a pápaság veszteni fogna 
vele, ha elhagyná Rómát . Annál nagyobb komolysággal 
tárgyal ják ez ügyet a többi liberális olasz lapok ; néme-
lyik félreismerhetetlen megilletődéssel szól a pápa eset-
leges elutazásáról, mint a Rassegna vagy a Nu ova Anto-
logia\ és habár mit sem engednek korábbi álláspontjuk-
ból, mégis megtámadják Crispit, őt, aki a római kérdés 
gyors megoldását föladatul tűzte ki magának, őt vádol-
ván, hogy a pápai kérdés az ő tapintatlan és kihivó 
magaviselete folytán vált oly élessé. Ez minden esetre ui 
fordulatot jelez Olaszországban, hol eddig a liberális s 
radikális forradalmárok egy követ fú j tak a pápaság ellen ; 
most pedig — legalább ez alkalomból — a mérsékeltebb 
elemek, melyek nincsenek annyira az egyház iránti gyű-
lölettől eltelve, mérlegelni kezdik a visszás helyzetet, 
melybe országukat a római bitorlás sodorja, midőn min-
den bel- s külakcziónál azt kénytelenek észrevenni, hogy 
nem az olasz érdek a döntő a kormány magatartására, 
hanem a szektarius gyűlölködésnek alárendeltetik minden. 

Az európai nagy hírlapok s folyóiratok, valamint 
röpiratok az általános külpolitikai helyzet magaslatáról 
tekintik — kevés kivétellel — a pápa esetleges elutazá-
sát Rómából. A háború réme eléggé súlyosan nehezedik 
a kedélyekre Európában, azért a liberális komoly lapok 
sem zárkóznak el ama komplikáczió elől, melylyel az 
európai konflagráczió a pápának Rómából való távozása 
által gyarapodnék. A liberálisok e félelme most Olaszor-
szágnak komor szemrehányásokat tesz, és Crispi nem egy 
keserű szót olvashat a római kérdésben folytatott politi-
kájának sikertelenségéről sőt veszedelmességéről. E lapok 
nem képesek még felülemelkedni a kozmopolita liberális 
színvonalon, mely csak a legnagyobb kényszerűségből szól 
e kérdéshez, és nem akarja levonni a helyzet következ-
ményeit, hogy ugyanis a római kérdés megfelelő megol-
dása nélkül lehetetlen az e kérdésből folyton leszármazó 
bonyolódásokat megelőzni. Egyelőre azonban megállapít-
hat juk, hogy a világsajtóban is némi fordulat észlelhető, 
mely eddig csak negativ szellemben nyilvánul, amennyi-
ben vádolja az olasz forradalmárokat , hogy a római kér-
dést sem eltemetni, sem végkép megoldani nem képesek, 
minélfogva ez belejátszik minden európai külpolitikai 
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eseménybe és ez által kényelmetlenné válik oly köröknek 
is, melyek legkevesebbet sem törődtek volna annak ide-
jén, ha az olasz koronás forradalom a pápaságot egy 
csapásra megdönthetné. Mivel ez azonban lehetetlennek 
bizonyult, sőt a pápaság fönsége a súlyos helyzet daczára 
növekedett és a katholikus közszellem rohamosan emel-
kedik : a pápa elutazásának eshetősége nem kis zavarba 
hozta az európai kormányokat, ugy diplomácziai, mint 
nemzetközi, de legkivált egyházpolitikai tekintetben. 

Az európai diplomáczia hallgat ugyan ez eshetőség-
gel szemben követendő magatartásáról ; e hallgatást azon-
ban legkevésbé sem magyarázhatják előnyükre az olasz 
forradalmárok, különben már tudtára adták volna a világ-
nak, hogy XIII . Leo pápa fönnemlített elhatározása nem 
érintette az európai kormányokat. 

Mi a magunk részéről nem akar juk magyarázni e 
hallgatást, nem kuta t juk annak különböző okait ; csak 
arra ez egyre figyelmeztetünk, hogy az európai udvarok 
nem nézhetik közönyösen a Rómában fejlődő világese-
ményt s ennélfogva okvetetlenül állást kell foglalniok 
annak bekövetkezése esetére, mely a beállható háborúéval 
összeesik. 

És itt figyelembe veendők az uralkodók találkozásai, 
melyeknél a puszta udvariasságon kivül egyéb nagyfon-
tosságú czélokat is kell számba venni, mint az illető fél-
hivatalos lapok közleményeiből is eléggé kitűnik. 

E czélok s elérésük módjainak megbeszélésénél lehe 
tetlen számba nem venni a római helyzetet, melylyel az 
összes katholikus mozgalmak egybefüggnek : föl kell eze-
ket emliteniök s latba vetniük annál is inkább, mivel 
nem egy részről történt már a kisérlet megnyerni a pá-
paságot s katholiczizmust egyik vagy másik résznek, ami 
azonban nem sikerült s nem is fog sikerülni, a pápaság 
egyik perlekedő vagy háborús félnek sem lehetvén szö-
vetségese ; de mindnyájának szüksége van arra, hogy a 
pápaság semlegesnek maradjon és a katholikusok ne 
legyenek kénytelenek vallási s lelkiismereti kérdést is 
látni bármely politikai vagy fegyveres akczióban. 

Hogy pedig a hatalmak ezt elérhessék, okvetlen 
lehetővé kell tenni a pápaságnak, hogy az ő bonyodal-
maikban valóban tanúsíthasson is oly magatartást , mely 
világraszóló békés hivatásának megfeleljen s ne legyen 
kitéve sem az olasz királyi vagy republikánus forradalom 
támadásának, sem ellenséges invázió kiszámíthatatlan kö-
vetkezményeinek. U g y szintén a katholikus alattvalók 
vallásos érzékenységét is kimélniök kell. 

Ez legalább az összes európai hatalmaknak, de ki-
vált a szárazföldi államoknak az érdeke. 

Azért aligha tévedünk, ha Ferencz József király ő 
felségének berlini látogatását ez első rangú európai kér-
déssel is kapcsolatba hozzuk, megemlítvén, hogy a pápa 
s királyunk közt közelebb sűrű érintkezés folyt. 

Majd lesz alkalmunk ennek további fejleményeiről 
t. olvasóinkat értesíteni ; ezúttal megelégszünk azzal, hogy 
a fönnemlitett összes jelenségek alapján megállapíthat juk, 
hogy a római kérdés az európai helyzet teljes magaslatán 
áll, ennélfogva a napirendről le nem vehető, tehát vagy 
meg fog oldatni a pápa megelégedésére, vagy a hatalmak 
hibájából egész Európára komoly bonyodalmakat fog hozni. 

I t t a választás könnyű, ha valaki nem akar ja az 
általános érdeket s a jogot a szektárius gyűlöletnek alá-
rendelni, amit az európai udvarok legnagyobb részéről 
még sem lehetne föltenni. - j -

' • • . 

Angolország. Manning bibornok és az oktatás sza-
badsága. — 

A westminsteri bíboros érsek legutóbbi pásztorleve-
lében tárgyal ja az angolországi iskola-kérdést és ama 
tekintélylyel, melyet senki sem tagadhat meg tőle, fejtegeti 
az iskolák állapotát Angliában. 

Ő eminencziája mindenek előtt emlékeztet az áldo-
zatokra, melyeket az angolországi katholikusoknak magukra 
kellett vállalniok szabad iskoláik állítására s fejlesztésére, 
hogy kiállják az állami s községi iskolákkal a versenyt, 
amelyekre az adózó polgárok zsebéből a hatóságok bősé-
gesen költekezhetnek. 

1847 óta a katholikusok nagy haladást tettek az 
iskolák t e r é n : amaz időben csak kevés számú elemi isko-
lával birtak ; huszonhárom évvel utóbb, 1870-ben tizenkét 
ezer iskolájuk volt már, melyet 150,000 gyermek láto-
gatot t . 

Az 1870-diki tanügyi törvény válságot idézett elő 
az oktatásban az angolországi katholikusok körében. Min-
den áron szaporítani kellett az iskolákat, mivel ama 
törvény nem ismerte a hitvallásos oktatást és mivel a 
katholikus családatyák lelkiismerete megtil totta az állami 
iskolák látogatását gyermekeik által. Az áldozatkészség 
azonban ekkor is győzött minden nehézségen és a katho-
likus iskolák fönti száma ujabb két ezer elemi tanodával 
szaporodott . 

Egyébiránt az állam Angolországban nem tanusit 
oly ellenséges indulatot a szabad katholikus iskolákkal 
szemben, mint Francziaországban. Az angol kormány 
oktatási p rogrammot szerkesztett és segélyezi a szabad 
iskolákat azon mértékben, amint e programmot alkalmaz-
zák. E segélyezés azonban, amely az iskola költségének 
több mint harmadrészét, de kevesebbet mint a felét fedezi, 
még mindig nagy terhet hágy a hivők vállain. Igy a 
tizenöt egyházmegyében, melyekre Angolország föloszlik, 
évenkint mintegy hat milliót költenek iskoláikra, mely 
összegből három milliónál több esik a katholikusokra, 
pedig adóban is egyformán járulnak az állami iskolák 
fentartásához. 

Mindennek daczára a kath. szabad iskolák által elért 
eredmények kielégítők volnának, ha a jövő nem fenye-
getne u jabb nehézségekkel. 

A kormány ugyanis u j iskolai törvényt készit elő, 
amely még inkább ki fogja bővíteni az eddigi oktatási 
programmot, ami nehezebbé fogja tenni a tanítók kikép-
zését, és amely oly egészségügyi változtatásokat fog be-
hozni, hogy a szabad kath. iskolák épületeit nagyobbítani 
fog kelleni, sőt újra épiteni. 

A mi illeti a tanítók kiképzését, Manning bibornok 
ugy vélekedik, hogy sokkal többen szentelnék magukat a 
tanitói pályára, ha nyugdijképességük biztosítva volna, 
és hozzáteszi, hogy az állam hozzájárulhatna a tanítók 
nyugdijának viseléséhez. E kívánság annál indokoltabb, 



' RELIGIO. 
Ill 

mivel az állam úgyis segélyezi a szabad iskolákat s ez 
által is elismeri hasznos voltukat. 

A biboros érsek azonkívül kifejti, hogy városokban 
a katholikusoknak nem kellene megelégedniük az ő elemi 
iskoláikkal, hanem középtanodákat is kellene állitaniok. 
Itt is megfelelő tanárokról kell gondoskodni, és ő eminen-
cziája nagy ékesszólással kimutatja, hogy a gyermek tani-
tója bizonyos tekintetben a pap társa, mert ez tanitja a 
katekizmust. 

Ennél azonban nem lehetne számítani az állam 
hozzájárulására. Egykor a protestánsok prozelitáskodtak 
az iskola utján ; most legalább annyit lehetett elérni, 
hogy az állam semleges magatartást követ ; ennyit biztosit 
az u j törvény, de ez nem elégíti ki a katholikusokat. 
Amint egyenlő az adóteher, ugy a jogoknak és élveze-
t i iknek' is egyenlőknek kell lenniök. 

Es a kérdés, melyet Manning bibornok erre nézve 
íölállít, más alakban ugyanaz, amelyet Írország püspökei 
Salisbury lordnak s Gladstone urnák fölállítottak a közép-
oktatásra vonatkozólag Irlandban, valamint a különböző 
bánásmódról, melyben katholikusok s protestánsok e 
tekintetben részesülnek, ez utóbbiak minden előnyt kapván, 
amazok pedig legcsekélyebb kedvezményt sem nyervén. 

Lord Salisbury válasza, melyet titkára által küldött, 
valóságos visszautasítás. Az angol miniszterelnök a pro-
testáns többségnek foglya : szolgálja ennek szektárius 
szenvedélyeit, amint képviseli politikai elveit Írország ka-
tholikusainak elnyomásában. 

Gladstone ur ellenben Walsh érsek úrhoz intézett 
sajátkezű levelében elismeri az ir püspöki kar panaszai-
nak alapos voltát ; de nem titkolja, hogy „a Home rule 
az egyedüli gyakorlati s biztos eszköz az igaztalanság 
ellenében", melyet az Írországi főpásztorok jeleznek. 

Manning bibornok és Írország főpásztorai nem az 
egyedüliek az Egyesült Királyságban, akik az iskolai 
kérdéssel foglalkoznak, és ama nehézségekre gondolnak, 
melyet az u j tanügyi törvény kilátásba helyez. Kivülük 
több angol főpásztor tárgyalja azt ama pásztorlevelekben, 
melyeket Szent-Sziv ünnepe alkalmából közrebocsátottak, 
és amelyekben a hivők áldozatkészségéhez fordulnak a 
szaporodó költségek fedezésére, egyúttal pedig részvéttel-
jes hódolatukat küldik a szentatyának azon alkalomból, 
hogy az olasz forradalmárok a Vatikán kapuja előtt isten-
telen ünnepségeket rendeztek egy mint ember, pap és 
tudós egyaránt nyegle férfiú emlékére. 

Az angol katholikusok, a mint eddig győzelmesen s 
tolyton terjeszkedve küzdöttek a legnehezebb viszonyok 
között, ugy ezután is sikeresen fogják védeni hitüket és 
hódítani elveikkel a bomladozó anglikanizmus körében. 
Iskoláik a hozott nagy áldozatokat százszorosan vissza-
fizetik nekik gyermekeik földi s túlvilági boldogságának 
előmozdítása által. Ok az állam mostohasága és a protes-
tantizmus áskálódásai daczára Angliában a legtömörebb 
hitközséget képezik. Egyetértve egykor okvetlenül győzni 
fognak az egymással viszálkodó s önmagukban megosz-
lott protestáns felekezetek fölött. 

IRODALOM. 
— A „Katholikus Szemlé"-ből, melyet a Szent-

István-Társulat megbízásából dr. Kisfaludy A. Béla ki-
váló avatottsággal szerkeszt, most jelent meg a III. kötet 
III . füzete. Tartalma amily érdekes, épp oly tanulságos 
is. Dr Zoltvány L. Irén alapos tanulmányai: Katona Jó-
zsef „Bánk bán"-járól számot tesz irodalmunkban, mely-
nek itészeti ága egy művel sem foglalkozott annyit, mint e 
színdarabbal ; ennek daczára szerző uj s megkapó oldalá-
ról mutatja be e remeket, sokban pótolván s helyreiga-
zítván elődeinek idevonatkozó fejtegetéseit. — Következik 
dr Székely István értekezése e czimen : „Az emberi nem 
kora és az őstörténelem", mely a tudomány ez ágában a 
legújabb s legfejlettebb érveléseket ismertetve kimutatja 
a keresztény vallás teljes összhangját a legujabbkori meg-
bízható felfedezésekkel. —- A harmadik czikk Csippél; 
Ferencz, lapunk belmunkatársának a halottégetésről a 
legújabb kútfők nyomán nagy olvasottsággal irt tanulmá-
nyából ez első részt közli; tekintve azt, hogy a szabad-
gondolkozásuak a hullahamvasztással űzött sportja a 
kedélyekre nagy hatással van, igen alkalomszerüleg cse-
lekedett a „Kath. Szemle" szerkesztősége, hogy e tanul-
mánynyal a szándékosan terjesztett balvéleményeket e 
kérdés körül tisztázza. Csippék ur szokott alapossággal 
tárgyalja e napi kérdést s ez által is, mint többi dolgozatai 
által megmutatja, hogy világi katholikus publiczistáink 
körében széleskörű ismereteire és szorgalmára nézve aligha 
találja párját. 

Következik ezután Kemcves és Pály Ede, jeles köl-
tőinknek két hangulatteljes költeménye, az egyiknek 
czime : Az első ember búja, a másiké: A pacsirta. Végül 
dr Tóth János érdekes dolgozatban ismerteti a kath. 
nagygyűléseket és a II. bécsi kath. kongresszust. A füzet 
még könyvismertetéseket tartalmaz, és pedig Rapaics B. 
Egyetemes egyháztörténelmét bírálja Fiissy Tamás ; Hor-
váth C.-nek Temesvári Gelbárt s beszédei czimü művét 
ismerteti K. ; Páder R. müvét a vérrokonság- mint há-
zassági akadályról ismerteti dr Hamvas ; Aranyossy I. C. 
Sziv és lant czim alatt megjelent költeményeit bírálja 
—yda; végül Hampel A. ismerteti a Görres-társulat által 
kiadott „Staatslexikon"-t. — A „Kath. Szemle" szer-
kesztője most Szerecsenyben Győr mellett időz. 

4 - Antiquar-könyvkereskedés a fővárosban. Azok-
ban a boltokban, melyeknek ajtajai fölött minél nagyobb, 
égbekiáltó betűkkel ki van írva, hogy „Antiquár," leg-
többnyire hiába keresnénk antiquar-könyvkereskedést. Azok 
rendesen közönséges olcsó könyvvel kereskedő boltok, 
melyeknek tulajdonosai csekély kivétellel csak abban kü-
lönböznek a többi könyvkereskedőktől, hogy nem a ki-
adóktól szerzik a könyveket, hanem kéz alatt veszik és 
olcsón adják. Nem is a tudósokkal, a bibliophilekkel álla-
nak összeköttetésben, hanem főképpen a kis diák-népség-
gel. Tudományos antiquarium vezetéséhez széleskörű his-
tóriai, régészeti, művelődés-történeti és egyéb bibliographia; 
ismeretek kellenek. Ezért történik meg gyakran, hogy 
egyik-másik régi becses könyv évekig vesztegel elfeledve 
valamely antiquarius-boltban, mint a föld alatt az elásott 
kincs, míg csak valami véletlen újra forgalomba nem 
hozza. Az utolsó tudományosan képzett magyar antiquar 
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Horovitz Fülöp volt, ki tűrhetetlenül, becsülettel ki tar tot t 
igazi antiquar-üzlete mellett, melylyel azonban öreg évei-
ben fel kellett hagynia. Könyvtárát kéz alatt csekély 
áron : 600 í r té r t volt kénytelen eladni. Az övé az érdem, 
hogy Sylvester (Erdősi János) XV. századból eredő „gram-
matica hungarica"- já t felfedezte és a magyar nemzeti mu-
zeuin számára megszerezte. Végnapjaiban a m. t. aka-
démia és a „Nemzeti Muzeum" könyvtáraiban talált szak-
ismereteihez mért foglalkozást. Most fia, Horovitz Lajos, 
ki a jó öreg küzdelmeinek hiv részese volt 17 éven át, 
atyja nyomdokait követve, egy igazi antiquar-könyvkeres-
kedést nyit a fürdő-utcza 1. szám alatt. Midőn ezen ör-
vendetes jelenséget a könyvészet terén készséggel regisz-
tráljuk, fölemiitjük, hogy Horovitz Lajos 25 év óta fog-
lalkozik szakszerűen könyvkereskedéssel és ezalatt nagy 
összeköttetéseket szerzett a tudós világban. Megérdemli, 
hogy ez a fővárosi u j antiquar-könyvkereskedés megtalálja 
azt a támogatást , melyre nagy szüksége van, hogy pros-
perálhasson. Ugyanot t a „Religio és Nevelés", később 
csak „Religio" 1841—1882-ig 41 kötete kötve kapható. 

H I V A T A L O S . 
Pályázat a nagyszombati érseki árvaházban betöltendő 

helyekre. 

A nagyszombati érseki árvaházban betöltendő ala-
pítványi helyekre ezennel pályázat hirdettetik. Pályázhat-
nak az alapszabályok 1. 2. és 3. §§-ai értelmében jogo-
sított árva fiuk. A folyamodványokhoz csatolandók a) az 
árva keresztlevele, b) a szülők illetve a szülő halottle-
vele, c) szegénységi bizonyítványod) orvosi egészségi és 
oltási bizonyítvány, e) az alapszabályok 12. §-ában e!ő t 
gyámi nyilatkozat. A folyamodványok az illetékes plébá-
nia hivatalok ut ján legkésőbb folyó évi augusztus hó 20-ig 
hozzám küldendők. 

Nem kellően fölszerelt, vagy a kitűzött haráridőn 
tul beérkezett folyamodványok figyelembe vétetni nem 
fognak. 

Esztergom, 1889. augusztus hó 2-án. 
Bibornok hgprimás Simor János s. k. érsek. 

VEGYESEK. 
*** Magyarország hgprimása, Simor János b ibor-

nok, esztergomi érsek, 300 ftnyi alapitói dijjal a buda-
pesti kath. kör alapitói közé lépett. 0 emja igen szép, 
szívélyes levél kíséretében jelenté a kör elnökségével ebbeli 
magas elhatározását s egyúttal hő óhaját nyilvánitá az 
iránt, hogy a kör mielősb felvirágozzék. 0 eminencziája 
főpásztori áldását adá a kör tagjaira és működésűkre. 

— Bonnaz Sándor püspök temetése tegnap, f. hó 
13-án ment végbe Temesvárott, nagy részvét mellett . A 
szertartást dr Schlanch LÖrincz nagyváradi 1. sz. püspök 
végezte. A boldogult végrendelete felbontatván, kitűnt, 
hogv körülbelül 700,000 f r t marad utána vallásos nevelési 
czélokra. Defunctus adhuc loquitur. 

— A Vatikán körül legújabban igen sok titkos 
rendőrt szerepeltet az olasz kormány. Némelyek azt mond-
ják, azért, hogy a pápa távozását megakadályozza, mások 
anarkhisztikus támadásról beszélnek. 

— Hogyan lehet az egyház ellenségeit legyőzni és 
ártalmatlanokká tenni, megmutat ták a lourdesiak f. évi 
jul. 28-án. Képviselőt kellett választaniok a Basses 
Pyrénéek kerülete részéről. 2500-an mint egy ember ugy 
szavaztak és megbuktat ták a szabadkőműves jelöltet, a 
kire összesen csak 800 szavazat esett. 

— Auguszta császárnéról azt a hirt, hogy a kath. 
egyházba tért volna vissza, megczáfolja a császárné test-
vére, a weimari nagyherczeg. (Cath. Times.) 

— A párisi bíboros érsek a párisi kath. tud. egye-
temhez a szanszkrit nyelv tanárává van den Gheyn J . t. 
atyát nevezte ki. 

— A szentferencziek általános közgyűlése u j egyetemes 
rendfőnök választása végett f. évi október 3-ikán lesz 
Rómában a páduai szent Antalról nevezett collegiumban, 
via Merulana. 

— Lavigerie bibornok alighogy Luzernbe a nemzet-
közi rabszolgaságellenes kongresszuson való elnökölés 
végett megérkezett , azonnal oly veszélyes lázba esett, 
hogy azonnal a pápai áldásért fordultak in articulo mortis. 
A halhatat lan nevü bibornok egészsége azonban lassan-
lassan ismét helyreáll. 

— A belvárosi plébánia templom helyreállítására fel-
ügyelő bizottság Haberbauer János tanácsos elnöklete 
alatt ülést tartott , melyen bemutat ták Steindl Imre mű-
egyetemi tanárnak a templom gothikus részeinek festő-
munkáira vonatkozó terveit. A tervek kivitele ugyan 7000 
ír t ta l többe fog kerülni, minthogy azonban nagyon szépek, 
a bizottság elhatározta, hogy azok kivitelét a tanácsnál 
ajánlani fogja. 

f Massaia bibornok, ki 35 éven át működött mint 
hittérítő, aug. 6-án Nápoly közelében meghalt . Massaia 
1809. junius 8 án született egy piemonti, Asti melletti 
kis faluban s már kora i f júságában a kapuczinus-rendbe 
lépett, a melynek kötelékébe tartozott ötve éven tul. 
Harminczhat éves koráig olaszországi kolostorokban tar-
tózkodott s lelkipásztorkodással foglalkozott. 1846-ban 
hittérítő lett és harminc^öt esztendeig működött mint hit-
térítő Sudánban, Abissziniában, a gallák és szomáliak 
területén. Hetvenkét éves korában Olaszországba tért 
vissza és nyugalomba vonult. Hittéritői működésének 
elismeréseül Depretis miniszterelnök egy igen előkelő-
rendjelet a jánlot t föl neki, de ő a rendjelet nem fogadta 
el. 1884. november 10-én bibornok-áldozár lett. Mint 
bibornok több kongregáczióbar. működött , s főleg a Pro-
pagandában. Azután megírta hithirdetésének történetét hat 
kötetben. A munka befejezetlen maradt. Czime : „Har-
minczöt évi misszió Aethiopiában". Massaia több év óta 
betegeskedett , két év óta pedig élete nem volt egyéb 
kínszenvedésnél. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Közoktatásügyünk. 
II. 

A képviselőház közoktatásügyi bizottságának 
emlékezetes tárgyalásai érdekességükben s fon-
tosságukban még nyertek, amint az elemi okta-
tás ügyét kimerítve a tanítóképzés terére lép-
tek át. 

Dániel Márton előadó nagy gonddal kidol-
gozott jelentése, egynémely tulcsapongásai da-
czára is nagy ügyeimet érdemel. 0 is a jelen kor 
eszme-irányainak hódol ugyan, amelyek a tanitó-
képzés és tanitók túltengését eredményezték, 
másfelől azonban nem zárkózik el a tények és a 
való szükség hatása elől. 

Csak mellesleg ugyan, de megállapítja, hogy 
a kormány, a hitvallások (előadó is csak hitfe-
lekezeteket ismer) és a társadalom dicséretes 
buzgóságot fejtettek ki és nagymérvű anyagi 
áldozatokat (előadó szerint r erkölcsieket" is) 
hoztak a népoktatás érdekében. Es ez való tény, 
kiváltkép ami a katholikus egyházat illeti, amely-
hez hasonlitva a kormány buzgósága Trefort alat t 
csak a túlterjeszkedésben nyilvánult, a ki anyagi 
áldozatokat a polgárok összességének rovására 
hozott, ha hozott, mert túlságosan költséges 
tanitóképző intézetei, melyek mindamellett sem-
miben sem multák felül a hitvallásokéit, inkább 
a parádénak szolgáltak, semmint a nevelés-tudo-
mány gyakorlati nagy czéljának. És ennek meg-
felel az eredmény is. Sok a tudákosság az állami 
tanitóképző intézetekben, sok negyed-tudós kerül 
ki belőlük, akiknek nagy része alkalmatlannak 
találtatik az életben a gyermekek nevelésére. 

Ennek oka a tanitóképző modern módszer-
ben rejlik, mely a tanitás puszta érzékitésére 
fekteti a fősúlyt, azzal hitegetvén önmagát s a 
világot, hogy elégséges a gyermekekkel megér-
tetni valamit a siker elérésére, holott a puszta 
elemi ismeretek beoltása még nem nevezhető 
népoktatásnak, annál kevésbé népnevelésnek. 
Mert utóvégre azt a néhány alapismeretet, me-
lyekkel négy-öt évi elemi iskolázás után a tan-
köteles iíjuság átlag véve tényleg bir, egysze-
rűbb módszerrel s csekélyebb apparatussal fele 
annyi idő alatt lehetne elsajátí t tatni a gyerme-
kekkel. 

Ha például négy elemi osztályt s az ismétlő 
iskolát jól végzett fiút alaposan vizsgálunk isme-
reteinek mértéke felöl, valóban meglepetéssel 
kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy e mér-
ték teljességgel semmi arányban sem áll a ki-
fe j te t t nagy apparatussal, a tanítóképzők tudákos 
irányzataival, melyeket a miniszteri utasítás rá-
juk parancsol, a komplikált tanszerekkel és 
mindennemű furfangokkal, melyeket a fölvilágo-
sodott XIX. század nagy vívmányai közé szokás 
számítani, pedig a gyakorlatban vajmi sok kétely 
fér eredményességükhöz, mi több azt lehet mon-
dani, hogy valóságos kínpadra feszítik a gyermeki 
elmét és kedélyt. 

Nem először mondjuk el e dolgokat, me-
lyekre egykor nem egy tulbuzgó kozmopolita 
liberális azt mondta, s talán ma is mondja: az 
ultramontánok a butaságot terjesztik. Most azon-
ban a képviselőház közoktatásügyi bizottságának 
tárgyalásai után ezt ismét nem igen lehet többé 
állítani, mivel ott hivatalosan meg volt állapítva, 

14 
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mily sok fogyatékossága van a gyakorlatban a 
modern paedagogiai módszernek. Nem mondták 
ki ezt ugyan igy kereken, leplezetlenül, mint mi 
i t t , de a vita eredménye az iránt nem enged 
semmi kétséget. 

r 
Es pedig az előadó nemcsak egész rakás 

hiánynyal állt elő, ami a modern tanítóképzés-
nek az állam által megállapított módszerével 
jár, melyeket sem Gönczy Pál, e külföldi mód-
szer nagymestere, különben államtitkár s elemi 
iskolai könyvek monopol-árusa, sem Berzeviczy, 
szintén nagyratörő ál lamtitkár a közoktatásügyi 
minisztériumban, egy szóval sem mertek gyön-
gíteni, vagy kimenteni, hanem határozottan rend-
szer-változást sürgetett a képviselőház bizottsá-
gának hozzájárulásával. 

I t t sem használta ugyan ezt a szót, ellen-
kezőleg csak pótlásról, javításról, egy szóval 
tatarozásról beszélt; de utóvégre is saját nevén 
kell nevezni a gyermeket, és ha egész uj kön-
tösbe bujtat juk, már nem a régi rossz öltözet 
lesz a valóságos meze, hanem az uj ; ugy szintén 
ha e régi rossz öltönyt azért kellett elvetni, mert 
kelméje, szabása gyatra volt, más szabóval csi-
nál tat juk az ujat, aki jobbat s szebbet készit. 
Akiknek tehát részük volt a hiányok s fogyat-
kozások előidézésében, melyeket a képviselőház 
közoktatásügyi bizottsága megállapított , azok 
nem birnak hivatottsággal ezeknek javítására s 
uj helyes irányok s elvek adására s alkalma-
zására. 

Mit is kiván tehát a bizottság, előadójának 
jelentése alapján? 

A tanítóképzés revízióját. 

És pedig: a tanítóképző intézetek tanter-
vének javí tását ; a tananyagnak redukálását, 
különös figyelemmel a gyakorlati élet igé-
nyeire s a gyakorlati képzésre; a miniszteri 
„utasítások" átdolgozását a tanítás sikerének 
biztosítása czéljából a tanmenet részlete? s czél-
szerü meghatározása ál tal ; továbbá a tanító-
képzők igazgatására és rendtartására vonatkozó 
miniszteri szabályrendelet revideálását. végül a 
tanképesitő vizsgálatra vonatkozó szabályrendelet 
megváltozását. 

Volt az előadónak több más indítványa is, 
melyeket a bizottság, ugy szintén gr. Csáky A. 
miniszter tudomásul vett azzal, hogy azokra a 
kormány figyelme fölhivatik. Á fönnebbiek azon-
ban eléggé igazolják a „Religio" hasábjain előző 

években elmondottakat, valamint a jelen rend-
szer tarthatatlanságáról fölhozott észrevételeinket, 
melyeknek további kifejtésére s indokolására 
nem rendelkezünk elég térrel i t t : különben meg-
elégszünk ama ténynek megállapításával, hogy 
amint a népoktatásról szóló törvény a népisko-
lákra vonatkozó részének revíziója, ugy a taní-
tóképzés rendszerének megváltoztatása a képvi-
selőház közoktatásügyi bizottságának tárgyalásai 

r 

alapján elodázhatatlanná válik. Es bár a minisz-
ter ur az utóbbira nézve nem mondotta ki oly 
határozottan a revíziót „csak idő kérdésének" 
mint az előbbinél : önként értetődik mégis, hogy 
egyik szükségesnek elismertetvén, a másik sem 
maradhat el. 

Ez pedig életkérdés ugy általábau véve, 
mint különösen a katholikus egyházra nézve. 
A püspöki kar ismeretes memoranduma a népok-
tatás ügyében minden tekintetben igazolásra 
talál t az élet s gyakorlat által Eötvös és Trefort 
miniszterek ellenkező rendszereivel szemben. Ez 
nemcsak elégtétel, hanem ujabb jogczim arra 
nézve, hogy a kath. egyházi főhatóságoknak, 
mint legnagyobb iskolafentartó tényezőknek épp 
oly indokolt, mint hazafias kívánságai tekintetbe 
vétessenek, azonfelül nélkülük róluk ne történ-
jék semmi, ha az állam nem akar ujabb Canossát. 
amilyen valósággal ama tény, melyet a képvi-
selőház közoktatásügyi bizottsága a gyakorlatias 
szellemű gr. Csáky A. miniszterrel megállapított, 
hogy ugyanis az egykor csalhatatlannak hirde-
t e t t néptanügyi (maradjunk egyelőre ennél) po-
litika el volt hibázva, az ezen alapuló népiskolai 
törvény s tanítóképzés gyökeres revízió alá 
veendő, egy szóval uj egészségesebb tanügyi poli-
tika inaugurálandó. 

És minthogy ez ügyben hitközségeink és 
iskolafentartóink erkölcsi s anyagi érdekközössége 
elvitathatatlan, másfelől pedig a létesítendő nép-
iskolai reform kétségtelenül némi ujabb áldoza-
tokkal járhatna, mindezen körök bizonyára saját • 
erkölcsi s anyagi érdekükben is szívesen fogják • 
támogatni főhatóságaikat, az egyházmegyei ren-
des kormányokat ; azért fölöttébb óhajtandó, hogjr 

mindeme kérdések minél szélesebb körök tudo-
mására hozassanak, mi által nemcsak a közérde-
keltség hatványoztatnék e nagy fontosságú nem-
zeti ügy iránt, hanem az intéző országos körök 
sem tekinthetnének el a nagy katholikus mozga-
lomtól, mely a nemzet három ötödét képviselné. 
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Semmikép sem óhajtván elébe vágni az 
illetékes intézkedéseknek, minden tekintetben 
csak általánosságban szólhatunk, de igy is — azt 
hiszszük — merő kötelességet telj esitettünk, 
amidőn a „Religio"-ban fölhívtuk a közfigyel-
met arra, ami édes mindnyájunk legtöbb érdeke, 
és ami hivatva van előkészíteni a jövőt, mely 
akként fog alakulni, amint a jelent rendezzük, 
szem előtt tartván azt, hogy akié az iskola, azé 
a jövő. -j. 

A ..RELIGIO' TARCZÁJA. 

Töredék egy spanyol utas naplójából. 
Stantes erant pedes nostri in atriis tuis. 

(Folytatás.) 

Tiszttársaink az életkor 6—7. évében fognak a mun-
kához népiskolájukban, arra emberül hatván, hogy a közép-
tanodába kellő előkészülésnek mindenképen elég legyen 
téve, s ekként a tudós iskolák minél jobb eredménynyel 
haladhassanak czéljok felé. — Mert hiszen minden vala-
mire való tanférfiu tudja azt s érzi, hogy a középtanodá-
nak, a nemzeti műveltség e fő-főtényezőjének gyökerét a 
népiskola alkotja, hogy ebből szedi táplálékát amaz, s 
ettől függ kiváltképen fejlődése és egész biztossága . . . 

Az ismeretszerzésnek elemeire és más positiv ismere-
tekre vezető ezen képzés négy-öt esztendőn keresztül 
16 — 22 órában tar t a tantárgyaknak olyatén módszeres 
kezelésével, mely a fölületességet minden tekintetben 
szerencsésen kizárja. — Mivel t. i. ott nemcsak fölöttébb 
ügyelnek a szemléleti oktatásra, vagyis a beszéd s értelem-
gyakorlatokra, hanem azt helyesen és czéltudatosan alkal-
mazzák is. Tehát épen nem tanultatnak be külön-külön 
compendiumok fonalán növendékeikkel elvont fogalmakat 
csupán a rendszer kedveért, de az elemeket a mennyire 
lehetséges, ügyesen szerkesztett olvasókönyv nyomán néz-
leltetően megbeszélve, illetőleg apróra szedve, ismertetik. 

Az elemi iskolának tananyagát illetőleg, melynél 
jellemzőnek tartom az ott divó terv kifejezésmódját, mely-
lyel az oktatás tárgyainak czélját spanyoljaink kitűzik 
éppen ugy, mint a terjedelmet, melylyel az egyes tár-
gyaknak anyagát részletezik, — közlendőnek vélem a 
következőket: a) Vallástan. — A nevelés-oktatásnak 
feladata nem csupán az ész, de a szivnek kiművelése 
is. Az emberi szivnek pedig megvan az a rossz tulajdon-
sága, hogy az ész szavát sokszor nem követi, ha az még 
olyan világosan beszél is. Tudományos, művelt emberek 
éppen oly gonoszak s vadak lehetnek más formában, mint 
akár Belső-Afrikának vadai . . . Az annyira hánytorgatot t 
tudományos művelődés s fölvilágosodás tehát nem fog 
sokat használni, ha a vallás hatásos indító okai valami-
képen nem ragadják meg a szivet. Ilyetén vallásos neve-
lésnek pedig nem a gymnasiumban kell kezdődnie. Bizo-
nyos, jó értelemben mondható, hogy a nevelés már a 
bölcsőnél, midőn a jóravaló szülék a kisdedet szívökre 
ölelik, s miután a keresztkútról visszahozzák, benne magát 

a kegyelme által jelenlevő kis Jézust szemlélik s teljesen 
átérzik szükségét annak, hogy többre kell becsülni gyer-
meküknek ártatlanságát, — önéletöknél, — veszi kezdetét. 
— Az a 9—12 éves ifjú, ki a gymnasiumba lép, nevelé-
sének egyik legfontosabb szakán már tul van. Mire, hová 
építsenek a középtanodai tanárok, ha talán, a mi sajnos, 
nem ritka eset, alapot nem találnak ? . . . Nem tagadom 
ezzel azt, hogy a 9 —12 éves korban lehetséges még i t t -
ott alapokat lerakni, a vallásosság sarkköveit beilleszteni, 
de ezen már tul kellene lenni, és ilyen korban már az 
eredmény is nagyon kétes. Amiért is spanyol társainknál ' ) 
már az elemi iskolákban a vallástanításnak kitűzött czélja 
a határozott hiterkölcsi érzelmeknek ébresztése és ápolása, 
és az u j áramlat szédelgéseivel előidézett és megérdem-
lett csapások közt való eszméltetés a végből, hogy oly 
ifjak képeztessenek, kiknek a religio vérükké váljék és 
közkincscsé, hogy kimenve az életbe, részint mint hithű 
katholikusok egy változatlan hit- és erkölcsi szabály sze-
rint élve, mindenkinek követendő példát adjanak hithideg 
korunkban ; részint, mint e katholikus ügynek másod sor-
ban hivatott támogatói , annak talpraesett és állásukhoz 
mért tudományos készültségükkel védelmére előlépjenek. 
Mindezt pedig a jó részt, Isten segélyével, az örök becsű 
igazságok katechetikai, illetőleg apelogetikus kifejtésével, 
megmagyarázásával érik el. A miben teljes odaadással, mert 
a legjobb, a mennyei Atya szolgálatában dolgoznak ; fel-
világositólag, mert a világosság Atyjának munkásai, kész-
ségesen, mert a Teremtő nagy müvénél munkatársakul 
állanak, a legnagyobb gyöngédséggel s tisztelettel, mert 
a szent dolog, mely körül fáradoznak, nem tűr avatatlan-
ságot, ügyetlenséget, meggondolatlanságot, — járnak el 
önzetlen törekvésű rendtársaink, b) Spanyol nyelv, mely-
nek előadására különösen a beszéd s értelemgyakorlatok, 
az irás s olvasás, meg szorosabban vett nyelvtan fordit-
tatik. c) Az értelem fejlesztését hathatósan eszkö/.lő nyelv-
tani jó alapvetéssel já r a számtan, melyben az ismeretek-
nek a közéletre való alkalmazása tekintetvén fődolognak, 
táblán s fejből a négy egyszerű müvelet, tizedes rendszer, 
majd a törtek szemléltető leíratása jő elő. d) Mértan, 
melynek fontossága s haszna a gyakorlati világban félre-
ismerhetetlen, alapfogalmak, sík és sokszögek jelentősebb 
tulajdonságainak ismertetésére, azok rajzoltatása s vázla-
taiknak elkészítése után, földmérési gyakorlatokra terjed 
ki. e) Földrajz, hol a helyirati tájékozást a földabrosznak 
ismertetése, a szülői ház s vidék leirása követi. Majd 
utaztatási modorban Spanyolhonnak általános vonásokban, 
physikai, politikai rajza, tekintettel a földismerésre és 
statisztikára, vetetik elő, ugy, hogy a földgömb felmuta-
tásával az egész földről teljes képzetet nyerjenek a növen-
dékek. f) Történelem, melynél a fősuly a hazafiság és 
nemzeti önérzet tárgyának élesztése s fejlesztése van fek-
tetve, felöleli, idősort tartva, Spanyolországnak kiválóbb 
eseményeit akként, hogy a gyermeket ne csak a kíváncsi-
ság, de a többet tudni vágyás is megszállja, g) Termé-
szetrajz jellemző képeket nyúj t az állatok, növények s 

• - -

') -Omnes qua possunt solertia in instituenda iuventute ver-
sentur, praesertim iis in rebus, quae ad spiritual et sanctum timo-
rera Dei spectant ; hoc enim potissime nobis curae esset debet." 
S Jos. Cal. ep. 1636. V. 5. 

10* 
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ásványok országából, a széplelkü Leunissal. — alázatos-
ságot keltve még a kicsinyek sziveiben is. s leborulni 
késztve őket a kivizsgálhatatlan természetű természet 
mindenható Ura előtt, s hálára indítva azon kegyelemért, 
hogy tökélye napjának sugaraival az elmét fölvilágosí-
totta, a keblet fölmelegítette a természetben uralkodó 
szépségnek s összhangzatnak fölismerésére s azok véget-
lenül bölcs Alkotójának imádhatására. — Előjőnek még, 
eszélyesen szem előtt tartatván a gyakorlat i életnek vissza-
utasí thatat lan igényei, a szem és kéz ügyesítésére czélzó 
munkálatokban a rajz, gazdasági s kertészeti gyakorla-
tokban a gazdaságtan, a halló érzék képzésére az ének-
tan, valamint a szépírás és testgyakorlás is, ugy, hogy 
lánczolatos összehangzó egységben mozdittassék elő min-
denkor s mindenben a közös, magasztos czél, t. i. a 
gyermekek elméjének az igaz és az igazságos szeretetében 
való nevelése ut ján, a vallásos értelmesedés és a józan 
műveltségnek terjesztése . . . 

Mielőtt most a középiskolákról szólanék, föl kell még 
említenem a spanyol piaristák alapvető iskolájában kiju-
to t t élményeimet. 

Hiszen ha bennünket az életben valami különös 
szerencse talál, lehetetlen, hogy azt feledésbe menni en-
gedjük ; lehetetlen, hogy a sziv örömérzelmének kifejezést 
ne adjunk. — E szemponttól vonom én soraim keretébe 
a rendtársak kezdő tanodájában szerzett fölötte kellemes 
tapasztalatomnak érintését. 

Az igazon, szépen és jón kivül alig vau hathatósabb 
eszköz rendelkezésünkre, melylyel a gyermek lelkét való-
ban kimüvelhetnők. Az pedig örökké való marad, hogy 
az igaz, szép és jó eszméi, Istenre vonatkoztatás nélkül, 
nem egyebek, mint üres szók értemény nélkül. Ha tehát 
a gyermek lelkét méltóságának megfelelő műveltségre 
akar juk emelni : nem ily üres szókkal, eszmékkel, hanem 
csak az isteni igazzal, széppel, jóval lehet és kell eltöl-
tenünk ; vagy inkább a benne levő igazat, szépet és jót 
amaz isteni tökéletességek lángjával fölgyújtanunk, szem 
előtt tartván egy szellemes Írónak azon arany szavait : 
„A fiatal lélek nem oly edény, melyét bármivel meg lehet 
tölteni, hanem tűzhely, melyen lángot kell gyújtani." 

Mindezt megvalósítva találtam a magasabb hivatás 
apostolainak, kiknek buzgalma egész a heroismusig emel-
kedik, — népiskolájában. — Volt t. i. alkalmam ott lát-
hatni a kis gyermekeket, kik az ártat lanságnak köntösében, 
szelid arczkifejezésssel, kedves testmozdulattal, kellemesen 
csengő hanglejtéssel igen ügyesen feleltek . . . Igazán 
meglepetéssel néztem ezen apróságokat, kik még alig tud-
nak vala beszélni, és máris a vallási igazságok s bibliai 
események megnyerő folyékonysággal ömlének piczi ajka-
ikról ; kik a táblán vagy csak fejben a számtani fölad-
ványokat jól oldák meg, a földabroszon egész tájékozott-
sággal hordozák a mutatóvesszőt, és szólának a természet 
növényeinek, állatfajainak egyes egyedeiről, valamint az 
ásványtanból is. S e valóban meglepő eredmény kifolyása 
az áldozatkész és önmegtagadásba kerülő szeretetnek2) , 
melylyel derék társaink munkálkodnak . . . Hallottam éne-
ket is, mely a mennyei karok dallamából zendülvén meg, 

') Guiol, Jesus Enseignent, Lyon 1880. VI. I. 
s) Sz. Máté 19, 14. 

bizonyosan az angyalokéval vegyült, és Jézus nevének 
magasztalásában és hálával telt sziv őszinte érzelmeinek 
fölfakadásában amazokéval versenyzett vala . . . 

Ki nem fogynék az ily boldogító jelenetekből, me-
lyek, mint a jól művelt kertnek virányai és gyümölcsei, 
az alapvető nevelésből sarjaztak, annál élénkebb hatást 
gyakoroltanak reám, s annál kellemesebb ringásban ta r -
tották kedélyemet, minél jobban meggyőződtem a spanyol 
piarista-népiskolákban, hol a hiterkölcs fönséges eszméi, 
melyek a fiúcskák lelkeit koruk előrehaladásával mind 
mélyebben hat ják át, hogy az erények s vallásos érzület 
áldásait hozzák, — mind a tantárgyaknak — a nevelés 
igényeihez mért számáról és a kisded korhoz arányos 
anyagmennyiségről, mind pedig az azokban tet t szép elő-
menetelről . . . . 

E közbeszurat után tér jünk vissza fonalunkhoz . . . 
Nem kicsiny titka az a paedagogiának, hogyan s 

miként biztosítsa a tanár sokágazatu feladatában a kellő 
sikert, mely a gondolkodó-tehetség képzése, az önálló 
Ítélet gimnastizálása és a vallásos jellem fejlesztésének 
ut ján a szellem derekas iskolázásában nyilvánul ? . . En 
azt tartom, mit a világnak isteni mestere mondott : „Sze-
relmes fiam ! add nekem a te szivedet." ') Ha a sziv meg 
van nyerve, éppen semmi kétség abban, hogy az ifjú is 
meg van nyerve az összes oktatás minden s igy utolsó 
czéljának — a vallás ingatlan alapján sarkalló tudományos 
művelődésnek is. — S igen erős abbeli hitem, hogy az 
győzi le azokat a nehézségeket, melyek majd minden 
tanítási foglalkozással együtt járnak, s a melyek miatt 
mondja már a ha jdankor : „Quem dii odere, paedagogum 
fecere . . . " Mire nézve, hogy az f'enkölt lelkületű spanyol-
jainknak a gyöngéd szivek képzésében való fáradozását 
oly áldott eredmény koszorúzza, azt, a tantárgyak ügyes 
kiválasztása és felosztása mellett, jó részt olyatén eljárás-
módjuknak, melylyel az emberiség és nemzeteknek szá-
mára az „örök tüzet", a világosságot, az Istentől nyert 
szellemi szikrát, az elalvástól és visszaeséstől megóvni 
buzognak, — is kell tulajdonítani. 

Ezért, meg egyéb oknál fogva is, helyén levőnek 
találom, mielőtt a nagyhatású szerzetnek gymnasiumi 
tevékenységét, mely mély, nem pedig széles tudásra, nem 
tultömésre irányul, — venném, természetesen csak fővo-
násokban tollam alá, — oktatásának mozgató, éltető ele-
méről, módszeréről némit elmondanom. 

Kétféle utat tar that valamint az élet, ugy az iskola 
is. Egyik az elméleti, másik pedig a gyakorlati ; egyik 
csak az elvekkel foglalkozik, a másik egyedül a tényeket 
szereti, az egyik csupán rendszereket sző, mig a másik a 
valóságban gyönyörködik. — Hogy ez irány sem jó 
kizárólagosan, az már régen el van ismerve az illetéke-
seknél ; de, hogy az elsőnek tulhaj tása mind az életben, 
mind a tanításban nemcsak haszontalan, hanem ártalmas 
törekvés is, erről sokan mit sem akarnak, legalább alkal-
mazásban, tudni . . . 

Nincs itt közöm az élet theoretikusaihoz, hadd teljék 
kedvök boldog álmaikban. — Szólani fogok csak a spa-
nyol piaristák középiskoláiban divó tanitásmódról, mely-

') Sz. János 14. 
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ben a praxist áthat ja az elmélet, az elmélet pedig tele 
van praxissal . . . 

Minden intézet, minden tanár lelkiismeretesen arra 
törekszik ott, hogv a növendékek ne csak emiékezetökbe 
véssék a hallottakat, hanem értelmökbe is. mert csupán 
igy lesznek azok saját jokká, s igy művelődik és erősbül 
leikök, s igy képesülnek a tanultaknak kellő felhasznál-
hatására is alkalom adtán . . . 

Ámde, hogy az i f júság az előadott s meghallgatott 
tudományok szellemébe belásson, oda szükséges önmagá-
nak is gondolnia utánok, vizsgálódnia bennök, mintegy 
önerejével tennie azokat lelke tulajdonává. Mert hiszen 
még a legtáplálóbb eledelek is csak akkor szolgálnak az 
ember egészségére, ha saját testereje feloldja azokat, s 
vérévé változtatja . . . Épen azért meleg elismeréssel hang-
súlyozom azt, miszerint a nem anyagi, hanem igazán fen-
sőbb indokokból fáradozó tiszttársaink, azon fölül, hogy 
iskoláikban ama roppant nagyszámú if júság nem birja 
őket kihozni türelmökből, sok időt szentelnek arra, hogy 
az önmunkásságra való ildomos szoktatás levén egyik 
maximájok, — egyes sanulók nehezebb elméjét külön-
külön rregnyitogat ják a tanórákon kivül. leereszkedő 
nyájassággal, készségesen fogadván a fölvilágosítást kérő-
ket, sőt önként is ajánlkozván arra ; az Írásbeli dolgoza-
toknak sokaságát pedig a leggondosabb figyelettel néze-
getik át, s azok szerint irányozzák behatóbb értelmezései-
ket előadásaikban.1) 

Nem ereszkedhetvén azonban mélyebben a dologba, 
közelebb megyek immár rendtársaink középiskoláihoz. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 17. A két császár találkozása 

Berlinben. — 
A lefolyt hét eseményei fölött magasan kiemelkedik 

a mi apostoli királyunk, Ferencz József osztrák császár-
nak látogatása Berlinben. Közvetlen indító oka e látoga-
tásnak az udvariasság volt, mely kötelességévé tet te urunk-
nak királynak, hogy II. Vilmos császár tavali látogatását 
visszaadja. Főoka pedig valamint a tavali- ugy a mostam 
találkozásnak — a dura nécessitas, a kényszerhelyzet, 
mely a vén Európára nehezedik s mely nekünk Oroszor-
országgal szemben, Németországnak pedig Francziaország-
gal szemben önfentartási kötelességünkké teszi, hogy 
szövetséges társak legyünk. Az udvariasság mosolygó 
arcza és a bajtársi segélyigérés kölcsönös lelkesedése mö-
gött ott van az — atra cura, a kettős ellenség támadásá-
nak lehetősége, a mi bizony, bármennyire hatalmasak 
legyünk is Németországgal együttvéve, mégis ad elég 
gondot a két császárnak, és ró elég anyagi és erkölcsi 
terhet a két monarchia népeire. Elég ok arra, hogy a 
berlini császártalálkozással mi is foglalkozzunk. 

') Híven sz. Calasanzi szavaihoz : „Quilibet magister sit dili-
gens, seque discipulorum ingenio accomodet, non modo in praescri-
bendo tliemate vernaculo, verum etiam in lectionum explicatione. 
Ad liaec diseipulos tractet benigne, ut agnoscant, quod eos ex 
animo diligat, eorumque profectum percupiat." V. ö. Jos. Cal. ep. 
1630. sept. 11. 

Mint minden fejedelmi találkozásnak, ugy a legujabb-
nak is értelmét és szellemét az események vagyis körül-
mények és a találkozást magyarázó hivatalos és félhiva-
talos nyilatkozatok hivatvák a nagy közönség előtt fel-
tárni. A körülmények és események, melyek a találko-
zást megelőzik, körülveszik és követik, tárgyi, objectiv, 
csalhatatlan magyarázattal szolgálnak ; mig a szereplők 
hivatalos és félhivatalos megnyilatkozásai csak subjectiv 
visszatükröződései lehetnek a helyzetnek. Akinek ép ér-
zékei vannak, aki élesen látó szemmel kiséri az emberi 
törekvések és működések szövevényes hullámzásait, az 
tehát nem veti meg ugyan a császári nyilatkozatokban 
adott felderítését a helyzetnek ; azonban mégis csak inkább 
az események és körülmények tárgyilagos útmutatásait 
fogja követni még maguknak a császári nyilatkozatoknak 
is megítélésében. 

A mostani berlini látogatásnak különös jelentőséget 
kölcsönöz két körülmény: hogy ki és mikor tette ezt a 
látogatást. Oroszországnak hagyományos politikája volt 
Németországban a Habsburg dynastiának vetélytársat ne-
velni a Hohenzollerek nagyravágyó és erőszakos fajában. 
Ez a politika te tőpont já t érte el 1866-ban, midőn a 
Habsburgok megaláztattak és brevi manu kidobattak Né-
metországból. Poroszország megmenekedett az Ausztriával 
szemben való inferioritásnak még látszatától is, sőt a 
Hohenzollerek eléje kerültek Németországban a Habsburg 
dynastiának. — 1870-ben ez az Oroszország által nagyra-
segitett Poroszország túlszárnyalta a pártfogó Oroszor-
szágnak minden sejtelmét és jóakarói tervét. Orosz-
országnak oly Poroszország kellett, amely folytonosan 
rászoruljon és igy folytonosan kénytelen legyen szol-
gálni az orosz világuralmi terveket, a melyeknek czél-
pontjai másfél század óta a byzanti birodalom terü-
lete összes emlékeivel és népeivel együtt. Poroszor-
szág Németország élén levervén Francziaországot, kezei-
hez ragadta az erópai nagyhatalmak világuralmi politiká-
jának vezetését ; pártfogoltból vetélytársává lett Oroszor-
szágnak. Bármit mondjon Bismarck és ismételje bár 
ezerszer is, hogy neki Bulgaria Hekuba : soha sem hiszi 
el neki senki, a ki tudja, hogy politikusoknak és diplo-
matáknak a beszélő tehetség a gondolatok elrejtésére 
kénytelen eszközül szolgálni. Oroszországnak Bulgária és 
az egész keleti kérdés koránsem Hekuba, hanem eszköz, 
alap a moszkovita világuralom megállapítására : tehát a 
világuralomban vetélytárs Németországnak sem lehet 
Hekuba, hanem oly kényes poziczió, a melytől Oroszor-
szágot Németországnak okvetetlenül távol kell tartania. 
Ezt Németország Ausztria-Magyarország támogatásával 
teheti, mert Nyugaton egész figyelmét Francziaországra 
kell irányoznia. Innen származik az osztrák-magyar-német 
szövetség és ennek benső barátságos jellege. Ezt a ber-
lini látogatást történelmi jelentőségűvé tehát az teszi, 
hogy Ausztria-Magyarország fejedelme újból mint lelkes 
jóbará t lá togat ja meg Poroszország dynastiáját, a mely 
veszélyes vetélytársa volt a Habsburgok dynastiájának, 
mig csak ez a világuralom vezetését Francziaországtól 
magához nem ragadta s az utat hozzá Oroszország- szá-
mára el nem zárta. 

Emeli e látogatás jelentőségét az, hogy Ferencz 
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József a látogatást az orosz czár előtt és az olasz király 
után adja vissza Berlinben. Az a körülmény, hogy bár 
II. Vilmos császár látogatást a hatalmas czárnál kezdette 
meg, kimutatva ez által, hogy Oroszország pajtásságát 
mégis csak többre becsülné, ha az lehetséges volna, — és a 
czár még most sem adta vissza a vizitet, csattanósan 
bizonyítja a viszony elmérgesedését Orosz- és Németor-
szág között. Királyunk látogatása Berlinben, minden 
szándék nélkül, valóságos demonstráczió a czár ridegsé-
gével és nyakasságával s az orosz politika roszszándéku 
terveivel szemben. 

Az pedig, hogy Umber to király uralkodónkat is 
igyekezett megelőzni Berlinben, azt mutat ja , hogy az 
olasz német barátság, minden faji eltérések daczára, talán 
még sokkal bensőbb, mint az osztrák-magyar-német fegy-
verbarátság. Nem vélünk csalódni, ha azt mondjuk, hogy 
tulajdonképpen nem is tripple-allisnce-sza) állunk szem-
ben, hanem egy lcettős szövetkezéssel, melyek között Né-
metország képezi az összekötő kapcsot. Én sehogy sem 
vagyok képes elhinni azt, hogy a mi lelkiismeretes, val-
lásához hü királyunk szövetséget kötött volna a rabló 
olasz királylyal a végett, hogy ennek a pápaság kifosz-
tását biztosítsa. A dolog ugy látszik állani, hogy erre 
csak a protestáns német császár kötött szövetséget az 
olasz királylyal, a mi királyunktól pedig elvárja, hogy 
mutasson jó arczot a gonosz munkához, ha azt akarja, 
hogy Oroszország ellen megsegitsék. Vilmos császár kor-
mánya különben is határozott ellensége a pápaság ügyé-
nek. Megmutatta ezt legújabban, a midőn a Giordano-
Bruno-ellenes táviratokat Berlinben visszautasitották. 

Azt mondjuk, azt fogjuk mondani mindig, a mit 
Cato : Carthaginem censeo delendam esse. A szövetkezés 
Olaszországgal a pápaság rovására — Németországnak 
Anglia támogatása -mellett katonailag fölösleges, reánk 
nézve erkölcsileg minden körülmények közt csúfos ; mind 
a két közép-európai hatalmasságra nézve káros : azért — 
el vele ! 

Németország szövetsége nekünk kedves, mert ter-
mészetes ; de megszűnik kedvesnek, mert megszűnik ter-
mészetesnek lenni, mihelyt oda fordul, hogy mi a mostani 
Olaszországnak garantirozzuk állását a pápasággal szemben. 

? ? 

Brüssze l , augusztus hó 10. Kcresztény-szocziálpoli-
tikai reform. — 

Belgium az első európai iparos állam. — Magyar-
országot e tekintetben még nem lehet számba venni, •— 
hol a nők s gyermekek munkája a gyárakban s ipartele-
peken nem volt törvények által védve és szabályozva. 

Igaz ugyan, hogy a törvényhatóságok és községek 
már harmincz év előtt föliratokat intéztek a törvényhozás-
hoz, melyekben hatályos törvényt sürgettek a gyermekek 
zsenge erejének részben gyalázatos, részben gyilkos ki-
zsákmányolása ellen, de mind az utolsó időig nem tör-
tént semmi. Az orvostudományi akadémia már husz év 
előtt utalt a veszélyekre, melyeket a meglevő állapotok 
é tekintetben magukban foglalnak. 

Végre 1886-ban a katholikus kormány alatt az 
akkori márcziusi véres munkás-zavargások után egybe-

hivatott egy bizottság a munka viszonyainak tanulmányo-
zására és rendezésüknek előkészítésére, az úgynevezett 
Commission cin travail, mely vizsgálatai alapján végre 
jelentést készített a megfelelő intézkedésekről, melyre 
támaszkodva a kormány törvényjavaslatot dolgozott ki. 

A képviselőház bizottsághoz utasította azt, hol egy 
álló esztendeig pihentetett , mig végre ujabb három havi 
halogatás után a nagy fontosságú törvényjavaslat számos 
módosításokkal a képviselőháznak bemutat tatot t . 

Mint az alábbiakból kitűnik, a javaslat rendelkezései 
még aránylag enyhék és határozottság tekintetében messze 
mögötte maradnak a hasonczélu német törvény intézke-
déseinél. Igy a javaslat megengedi, hogy a gyermekek 
már tizenkettedik életévüktől alkalmazhatók a gyári üze-
mekben ; a fiatal munkások 12 — 18 évükön belül napon-
kint tizenkét órai munkára szoríthatók, ide beleértve a 
naponkint másfél órára kitűzött munkaközi szüneteket. 
Tizenkét órai napi munka tizenkét éves gyermekeknél 
minden esetre még iszonyú tul terhelteté j . De a kormány 
javaslata még ennél is tovább ment, amidőn a hatóságo-
kat föl akarta hatalmazni, hogy kivételes esetekben még 
tizenkét éven alóli gyermekeknek alkalmaztatását a gyá-
rakban megengedhessék. A bizottság elismerésre méltó 
módon törölte e rendelkezést. 

A kormány továbbá a végleges törvényjavaslat alap-
ján utasittatik. hogy 16 éven alóli gyermekeknek alkal-
maztatását a tisztátalan, egészségnek káros , veszélyes 
vagy különösen fárasztó gyári üzemekben betilthassa. 

A törvényjavaslat tehát, mint a hasonnemü törvé-
nyek Német-, Franczia-, Angolországban, Svájczban, Hol-
landiában, Ausztriában stb., nemcsak a napi munkaidő 
hosszát, hanem a munka feltételeit is számba veszi. 

Az éji munka 18 éven alóli fiatal munkásoknál tel-
jesen tilalmaztatik ; ez ellen vétő munkaadók 20 franktól 
100 frankig, a szülők pedig, kik 18 éven alól lévő gyer-
mekeiket éji munkára engedik, 1—25 frankig ter jedhető 
pénzbüntetéssel sújtatnak. 

A nők gyári munkájára nézve a törvényjavaslat min-
denek előtt rendeli, hogy nők éji munkánál nem alkal-
mazhatók, de ezen tilalom csak 1892. évi január l- jével 
lép érvénybe ; a nőknek hetenkint egy napi munkaszünet 
biztosíttatik ; a nők napi munkaidejének hossza és a 
munka feltételei nőkre nézve a törvényjavaslat szerint 
csak később, a különböző iparágak szerint, kir. kormány-
rendeletekkel fognak szabályoztatni. A javaslat t i l t ja 
továbbá a nők alkalmazását szülésüket után követő négy 
hét alatt . 

A törvényjavaslat intézkedései nem terjednek ki az 
egyéni s házi munkára, ugy szintén nem érintik a mezei 
munkásnőket, varrónőket, elárusitónőket, magán alkalma-
zottak, kik tehát nem fogják élvezhetni a törvény óvó 
rendelkezéseinek jótéteményeit , ezek kizárólag a bányák-
ban, kohókban, gyárakban s műhelyekben alkalmazott 
nők s gyermekeknek vannak föntartva. 

A sajtóban csak a szabadkőműves liberális lapok 
támadták meg ezen szocziálpolitikai törvényjavaslatot, 
mivel a gyárosok nagy része a munkások kizsákmányol-
hatása czéljából is a manchesteri liberalizmussal tartanakT 

melynek alapelve : a kinálat szabályozza a keresletet, a 
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szegény munkást védtelenül teszi ki a gazdag gyáros ki-
szipolyozásának. Ezeknek nem tetszik, hogy gyermekeket 
s nőket, kiknek kevesebbet kell munkadij fejében fizet-
niök, nem alkalmazhatnak korlátlanul, majd lia a törvény-
javaslat törvényerőre emelkedik, hanem meglet t férfi-
munkásokat kell nagyobb számban fogadniok. E gyárosok 
egy része, a charleroi-i köszénbányák szövetkezete, kér -
vényt is nyúj tot t be a képviselőházhoz, melyben az eddigi 
állapotok fentartását kívánják ; ennek támogatásául még 
elég álnokul a munkások állítólagos érdekeivel hozakod-
nak elő, azt állitván, hogy a munkás-családoknak érde-
kében áll, hogv a családanya s a gyermekek is hozzá-
járul janak a család fentartásához, miáltal — mondják ők — 
a család jóléte biztosíttatik. Ez épp a kifogásolt törvény-
javaslat indokolására szolgál : a munkás is ember, s ha a 
felnőtt munkás is bizonyos kíméletet igényelhet, hogy 
egészségét családja számára ápolhassa, annál nagyobb 
szükségük van erre a családanyáknak s gyermekeiknek ; 
holott túlfeszített munkával a család összes tagjai több 
kár t szenvednek lelki s testi épségükben, még ha igaz 
volna is, hogy az ennek árán szerzett nagyobb kereset a 
jólétet biztosítaná, ami nem áll, mivel a nő s gyermek mun-
kások a férfiaknak, tehát saját a tyjuknak versenyt csinálnak. 

A képviselőház és senatus tárgyalásaitól sokat lehet 
még várni ; a katholikusok ugyanis nincsenek megelégedve 
a fönebb ismertetett javaslat minden rendelkezésével s igy 
bizonyosra lehet venni, hogy messzebb menő módosításo-
kat fognak indítványba hozni ; nevezetesen a gyermek 
munkások korbeli minimumára és a nők s gyermekek 
napi munkaidejének maximumára nézve. 

A vasárnap megszentelése ügyében már hosszabb 
vita folyt a belga képviselőházban, Woeste, e jeles kath. 
államférfiú figyelemre méltó beszédet tar tot t ez ügyben. 

De ugy a fönebb emiitett törvényjavaslat, mint a 
vasárnapi munkaszünet kompromisszum a liberálisnak 
mondható katholikus párt töredékkel, mely a kormánynyal 
együtt transactiót akar mindig létesíteni ; és ez az oka a 
katholikus párt határozatlanságának. E tétovázás csak 
szarvat növeszt a liberalis-szabadkőmüves pártnak, mely 
ennek folytán nekibátorodván, veszélyes agitácziót indított 
meg a katholikus párt ellen és már most készül a jövő 
képviselőválasztásokra. 

IRODALOM. 
Jótevőt egy nagy eszmének! 

Leibniz, vizsgálva a vallások igazságát, a katholikus 
hit rendszeréhez jut , s azt lángesze teljes erejével és 
bölcsesége fényes világával ékesen bebizonyítja. E mű 
már több nyelvre le van forditva és eszközli a lelkek 
egyesítését Krisztusban. A magyar népnek is ily lelki 
egyesülésre mindenek előtt, és felette szüksége van. Hogy 
a magyar nép is e végett olvashassa ezen páratlan mű-
vet : egy teljesen avatott és jár tas tagtársunk azt, hiven 
magyar nyelvre fordította, s oly Benefaktort keres, ki 
Isten dicsőségére, s a magyar nép lelki egységének meg-
erősítése végett ezen munkát, ami 20 ivnvi terjedelem-
mel bir, több ezer példányban kinyomtatni, és a nép-
közötti elterjesztését eszközölni szíveskednék. 

Ajánlatokat elfogad a szerkesztőség. 

— Előfizetési felhívás ily czimü munkára. A kathol. 
i s teni t i sz te le t szolgálata. Az egyházi életben, éppen a 
szent cselekmények teljesítése terén, gyakran halljuk 
egyik vagy másik szakértőnek azon megjegyzését : hogy 
mennyire járat lan ez vagy azon ember, mert az éppen 
elvégzendő cselekmény hivatalos alakját , és alkatrészeit 
nem érti, s amit tud is nem a maga idejében és helyén 
alkalmazza. Az ily megjegyzések nincsenek alap nélkül. 
De ha kérdezi az, kit a megrovás illet, honnan tanulhat ja 
meg a kivánt részleteket ? erre vagy nem kap feleletet, 
vagy pedig a különféle források egész tömkelegébe uta-
sit ják, melyeket felkeresni nehéz, megérteni még nehezebb, 
s mind áttanulmányozni sokaknak az élet ezerféle gondja 
meg nem engedi, sokaknak tehetsége sincsen hozzá. 

Ezen állapotnak gyakran magam is szemlélője vol-
tam, s azon eszközökről, melyekkel az itt észlelt hibákon 
segiteni lehetne, régtől fogva gondolkoztam. A papság 
könnyen segit magán a gyakorlati életben, a szerkönyvek 
segítségével és szerencsés helyzete van, ha oly avatott, 
betanult szolgálati személyzettel van körülvéve, mely őt 
a szent cselekményekben semmiben sem zavarja, sőt 
elősegíti. 

De hányszor kell az illetőket utasítani, hányszor ok-
tatni ? hogyan kell az éppen szemünk lát tára már meg-
tör tént hibát türelemmel venni, s jövendőre annak távol-
tartása végett tanulságot levonni ? azt aki a gyakorlati 
élet rétegeit ismeri, könnyen elgondolhatja. 

Pedig, ha valahol, ugy az isteni tiszteletben, nagy és 
diszes, és állandó jó rendnek kell lenni. Oly nagy Ur az 
Isten, hogy mindnyájan szegény szolgák vagyunk vele 
szemben ; s a pap ha valamiben, talán éppen abban kü-
lönbözik a templom utolsó padján ülő hívétől, hogy a 
szertartásban ő az első sekrestyés, kit a felelősség legin-
kább ér. 

Ezen kívánok segiteni a magyar katholikus lelkészi 
karnak körében, mindazoknak, kik az isteni tisztelet be-
rendezésével, annak tanulmányozásával, és az életben elő-
készítésével és gyakorlásával foglalkoznak. Amióta a ki-
sebb rendek functiói világi emberekre mentek át, s a 
latin nyelv ismerete teljesen hát térbe szorult, a szertar-
tási könyvek utasításai holtbetükké lettek, miket életre 
támasztani nehéz, megérteni csak sok előtanulmány után 
lehetséges. 

Pedig éppen ezen utasitások irányadók, és kötelezők 
az isteni tisztelet minden részeiben, s hogy ezeknek meg-
ismerését, megtanulását és pontos alkalmazását előse-
gítsem, mindazon rubrikákat , mik a római Mise könyvben, 
a Pontificale, a Caeremoniale Episcoporum és a Rituale-
ban előfordulnak, és a szent cselekvények berendezését 
érdeklik, magyarul, egybevéve felfejtettem, arra töreked-
vén, hogy a kellő rövidséggel, világosságot kössek össze, 
és az isteni tisztelet szolgálatában fáradó papi és világi 
személyeknek segítsek. 

Azért előbocsátva egy rövid értekezést a szent idők-
ről és szent helyekről, a szent cselekményeket, éppen a 
Pontifikale, Caeremoniale és Rituale rovatai szem előtt 
tartásával, rendszerbe állítottam s azt, mit a délelőtti és 
délutáni isteni tisztelet rendezéséről, 

egyszerű parochialis és püspöki templomokban, 
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a szentségek és szentelmények kiszolgáltatásáról , 
a körmenetekről , s ezek egyes alkatrészeiről, 
és a r i tkábban előfoi'duló ünnepélyekről , tudni kell 

röviden ugy egybefoglal tam, liogy a ki ezeket rendezi, 
vezeti vagy előkészíti, mindent gyorsan és egy helyen 
megtalál jon. 

Természetes, hogy maga a szent cselekmény az ő 
szövegében és végreha j tásában , müven t a r t a lmá t nem 
képezhet te , melyben csak az isteni tisztelet „szolgálata" 
van felkarolva. 

A munka záradékát képezi : a templomok, ol tárok, 
szenthelyek és minden egyházi szerek tisztán és jó rend-
ben tar tása , elhelyezése, megvédése. 

A templom lel tárának könnyű megkészítése és foly-
tonos evidencziában tar tása. 

Azon műnevek, mik az isteni tisztelet tar tásában 
előfordulnak, megmagyarázva Írásban (s ha lehetséges : 
ra jzban is). 

Mindazon responsoriumok betüsoros átnézete, melyek 
az egyház rituális könyveiben előfordulnak, s miket a 
szolgálati személyzetnek kívülről tudni kell. 

S végül, ha a körülmények engedik, az egyházi év 
felvilágosítására, betűsorban közzéteszem az Isten szentei-
nek lehető tel jes névsorát , hogy a keresztség és bérmálás 
kiszolgálásakor a lelkészkedő papságnak és híveknek, a 
nevek megválasztásában biztos u tmuta tása legyen. (Ezt 
csak azon esetben, ha a mű dimensioja megengedi.) 

Ezekből látszik, hogy a mü if jú á ldozároknak, pap-
növendékeknek, és főleg az isteni tisztelet rendezése és 
teljesítése körül fáradozó szolgálati személyzetnek nélkü-
lözhetetlen segédkönyvet nyú j t , melynek megjelenése at tól 
függ , lesz-e szerencsés legalább háromszáz megrendelőt 
vagy előfizetőt nyerni. 

A munka előfizetési ára 2 f r t 50 kr . Bolti ára maga-
sabb lesz. 

Diszes a lakjáról gondoskodni fogok. 
Amint háromszáz példányra akár előfizetés, akár 

megrendelés beérkezet t hozzám, miket postautalványnyal , 
vagy levelező lappal eszközöltetni kérek, a munka hala-
dék nélkül a megrendelők szolgálatára szét fog küldetni . 

Gyulafehérvár i t , 1889. aug. 1. 

Beke Antal, s. k. 
székesegyházi kanonok. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előter-

jesztésére : Mladoniczky Ignácz szentszéki ülnököt és a 
győri kisebb papnevelő igazga tó já t az ottani székesegyház 
tiszteletbeli kanonok jává kinevezem. 

Kelt Ischlben, 1889. évi jul ius hó 30-án. 

Ferencz József, s. k. 
Gr. Csáky Albin, s. k . 

VEGYESEK. 
*** Esztergom nagy örömünnepe t ült Nagyboldog-

asszony nap ján . Közel másfélévi szünet után, ezen a nagy 
napon adta át Simor János b ibornok hg.-pr imás a fénye-
sen kidiszített bazilikát az isteni-tisztelet pompájának . 0 
emja fejedelmi bőkezűséggel nemcsak befejezte a bazilika 
építését, hanem azt oly fényessé tet te , hogy nemcsak e 
hazában nem találja, de a külföldön is r i tk í t ja p á r j á t . 

— Buhla Károly esztergomi kanonok, cz. püspök és 
nagyprépos t ur az esztergomi bazilika aug. 15-iki ünne-
pének emlékére 12,000 fr tnyi a lapí tványt t e t t a nagy-
szombati érseki árvaház javára . 

— Egy régi templom fölfedezése. Aranvos-Maróth város 
szépitésügyi bizot tsága már korábban elhatározta, hogy a 
város fő te ré t szabályozni fogja . A bizottság tagja i előtt 
fe l tűnt a téren a föld felszinéből az esőzések által kimo-
sott kőtörmelék, melyről előzetesen nem lehetet t biztosan 
megállapítani , váj jon régi ta la jburkola t -e , vagy pedig 
valamely régi épület m a r a d v á n y a ? A mürégészet iráuti 
kegyeletből tehát a város bizottsága elhatározta, hogy a 
kőtörmelék eredetét szakértő által megvizsgáltatni fog ja . 
Ez e lhatározásának foganatosí tására alkalmul szolgált 
Könyöki József tanárnak, ki az országos műemlékeket 
kormánybiztosi minőségben vizsgálja s azokról műszaki 
felvételeket készit, Szkiczóra, szerémi Odescalchi Ar thu r 
herczeghez tör tént érkezése. Fe lkér te t ehá t a nevezett 
szakférfiút , hogy a város piaczát vizsgálná meg. Könyöki 
e hó 10-én érkezett meg szerémi Odescalchi A r t h u r her-
czeggel A.-Maróthra , s a vizsgálat u tán kiderült , hogy 
egy régi templom alapzatának legmélyebb ré tegét hozta 
a napfényre a lankás domboldal elmállása. A templom a 
XII I . század végén épült , t ehá t akkor , midőn ezen város 
kuntelep volt. A templom hajó ja 8 met . hosszú, 5"7 met. 
széles, a kelet felé épí tet t abszis nem polygon, mint a 
román-koru építkezéseknél lenni szokott , hanem egyszerű 
négyszög. Arcus t r iumphal isa nem volt, mer t az azt ta r tó 
pillérek kiszögellését fe lkuta tn i nem sikerült . A szentély 
mélysége 4"5 méter. Megtalál ták a templom körü l elhe-
lyezett t emető körfa lá t s annak tömörségéből következ-
tetve, a t emplom védelmi szempontból megerősí te t t hely 
lehetet t . A templom ha jó ja és külső környülete el volt 
telve porladó emberi csont maradványokkal . Sírbol tot 
találni nem sikerült , csak a szentély baloldalán talál t 
épí tmény enged következtetést egy carnerium létezésére. 

— Jézus társasága végre házat kapot t Berl inben és 
o t t telepet létesített rendtagok számára. (Cath. Times.) 

— Francziaországban 10,000 munkás ir ta alá eddig 
nevét a legközelebbi nagy római zarándokla t ra való fel-
hívás alá. 

— A „Monde" értesülése szerint a Vat ikán és Orosz-
ország közt s ikerül t a megegyezés, ugy hogy legközelebb 
7 püspök kinevezése várható. 

— Lord St Cyres, lord Iddesleigh fia és örököse, 
visszatért a kath. egyház kebelébe. Kivüle az „Osserva-
tore Romano" még két konvert i tá t emlit fel. Az egyik 
lady Havret t , a másik miss Anna Seeman. 

— Az iskolás gyermekek és a táncz. A porosz köz-
oktatásügyi tanács rendeletet adot t ki, hogy az iskolás 
gyermekek csak olyan tánczczal egybekötö t t nyilvános 
mulatságon vehetnek részt, a mely tánczmulatság a dél-
utáni órákra esik, de semmi körü lmények között sem tar t 
esti 8 óránál tovább és a mely mula tság kizárólag az 
iskolás gyermekek kedveért rendeztet ik. De azok a gyer -
mekek, a kik a confirmatióra előkészítő oktatásban vesz-
nek részt, ilyen mulatságokra se mehetnek. Más táncz-
mulatságokon pedig iskolás gyermekek egyáltalán részt 
nem vehetnek. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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S z e n t I s t v á n 
első apostoli magyar király 

nemzeti nagy ünnepén, 1889. aug. 20-án Bpesten, a budai várban 

mondot ta : 

K a t i n s z k y G y u l a , 
eger-főegyházm. áldozópap, a Foglárról nevezett érseki vallásos 

fínevelö-intézet igazgatója. 

„Vala egy ember Istentől küldetve." 
János 1, 6. 

Egy ezredéve, mióta a magyar hazájául fog-
lalta el ezt az áldott földet. Ezen hosszú idő 
alatt ha volt -öröme, de volt, és sokkal bőveb-
ben, bánata, szomorúsága is. Vész és vihar dúlt 
felettünk, századokon át ta tá r és török pusztí-
to t ta szép országunkat, s a mi több, belvillon-
gások fogyasztották életerőinket, vallási, politi-
kai viszályok fájó sebeiből vérezénk, a fiu atyja 
ellen, testvér testvér ellen támadt nem egyszer . . . 
Isten csodája, hogy ,é l nemzet e hazán!" 

Ki birná megítélni Isten véghetetlen böl-
cseségének mélységes elhatározásait ! 

De ha keressük az okokat és a történelmet 
nem pusztán az ész mécs-világánál tekintjük, 
mikor is a legtöbb esetben nem látunk egyebet 
egy tömeg megfejthetetlen esemény-halmaznál, 
— hanem ha a hit fényes világosságú szövétneke 
mellett a háborúkat , intézményeket, átalakiüá-
sokat, az okokat ós okozatokat azon benső ösz-
szeköttetésök szerint vizsgáljuk, melyben a nem-
zetek sorsát intéző isteni Okfővel ál lanak; ha, 
tudván, hogy az emberi gyarló értelem alantas 
völgyeiben nagyon szük a látókör az események 
összhatásának megitélésére, fölmegyünk arra a 

hármaas halomra, melyet hazánk czimerében a 
ra j ta diszlő kettős kereszt fényének ragyogó 
sugarai világítanak meg : akkor különösen az fog 
szemünkbe tűnni, hogy Isten missziót, küldetést 
ad a nemzeteknek épp ugy, mint egyeseknek. 
Nemzeteknek, hogy őket isteni határozatainak 
eszközeivé tegye; és világosan fogjuk látni azt a 
küldetést is, melylyel a magyar nemzetet meg-
bízta, s mely nem egyéb, mint a keresztény 
czivilizáczió oltalmazása, és aztán megállapítása, 
terjesztése, felvirágoztatása a barbár Keleten. 
Eddig úgyszólván egész életünket e fönséges 
misszió első részének teljesítésében tö l tö t tük; 
hátra van még a sokkal nagyobb feladat. 

De Isten koronkint egyes férfiakat is támaszt 
a nemzetek soraiból, missziót ad egyes kiváló 
embereknek is, hogy a talán tévutakon járó 
nemzeti missziónak a helyes irányt újból meg-
adják, hogy nemzetöket emeljék, vezessék. 

Ezeknek az Istentől kiválasztott nagy fér-
fiaknak sorai közöl, a szent Lászlók, Nagy Lajo-
sok, Hunyadiak, habsburgi Rudolfok fényes sere-
géből kimagaslik az első apostoli fejedelem, szent 
István király, ki hazánkban a keresztény czivi-
lizácziónak és ezredéves államiságunknak szilárd 
alapjait lerakta, s kire a legméltóbban lehet 
alkalmazni a szentírás ama kitüntető szavait: 
,Vala egy ember Istentől küldetve." 

Isteni küldetésének egyik nagy bizonyítéka 
szemeink előtt van s a szent király áldott emlé-
kezete mellett mai ünneplésünk tárgyát képezi. 
Midőn halála után negyvenöt évvel sz. Lászlónak 
és a haza legelőkelőbbjeinek jelenlétében kopor-
sóját nagy ünnepélylyel megnyitották, bár egyéb 
testrészei porrá levének, az Isten dicsőségeért 
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egykor oly buzgón fáradozott jobb kezét, mely-
lyel a magyar nemzetet nagygyá nevelte, csodá-
latos módon teljes épségben találták. E szent 
ereklye megtalálásának emlékére alapitá szent 
László király a sz. Jobb-ról nevezett apátságot 
s e nemzeti drágakincs őrzését ezen apátság 
szerzeteseire bizta. De a mostoha időkben később 
maguk ezen szerzetesek is elpusztultak, s a mo-
hácsi vész után ez a nemzeti szent ereklye Dal-
mácziának Kaguza nevű városába jutot t . I t t több 
századon át illő becsben ta r to t ták és nyilvános 
vallási tisztelettel is megkülönböztetve őrizték 
mindaddig, mig azt Mária Terézia a hazának 
új ra megszerezte s 1 771-ben ide, ős Buda várába, 
visszahozatta. 

Ezen áldott szent jobb ünneplésére felhozza 
Buda várába évenkint a magyart a vallásos hon-
fiúi hála s azon hazaszeretet, mely a sziv oltá-
rán nem kábitó füsttel gomolyog, hanem égre 
törő tiszta lánggal lobog; azon, a felhőhöz ha-
sonló hazaszeretet, mely látva a szomjas földet 
s az azt arcza verejtékével munkáló, hőségtől 
eltikkadt embert, megfeledkezik szülőjének, a 
tengernek intéséről, és közel jön a földhöz, hogy 
földet ós embert felüdítsen éltető nedvével. — 
megsemmisítve önmagát ; azon hazaszeretet, mely 
nem azt mondja: »Imádott hazám!" hanem igy 
szól: „Imádott Istenein! mert egyedül téged 
imádlak; de te érted, a te parancsolatodból oly 
feláldozással szeretem hazámat, hogy ha kell, 
szívesen meghalok érte!" 

És mi által te t te magát ez a dicső szent 
jobb ünneplésünknek oly méltó tárgyává? Mi 
által vetet te meg első apostoli szent királyunk 
a magyarok nemzetté-alkotásának és ezeréves 
fenállásának alapkövét ? 

A nevelés által. Mert a nevelés a teremtés 
müvének a folytatása. A nevelés a gyermekre, 
a családra, az emberi társadalom legelső elemeire 
gyakorolt határozott befolyás által megállapítja 
a családi erkölcsöket, beoltja a társadalmi eré-
nyeket s meglepő csodáit idézi elő az értelmi, 
erkölcsi és vallási újjászületésnek. A nevelés te-
remti meg a nemzetek nagyságát, t a r t j a fenn 
dicsőségét, akadályozza meg sülyedésöket, és ha 
alásülyedtek, a nevelés emeli föl ismét buká-
sukból. 

Ugyanazért mi lehetne megfelelőbb tárgya 
rövid elmélkedésünknek e nagy nemzeti ünne-

pen, melyet apostoli szent királyunk áldott 
emlékezetének szentelünk, mint éppen az, ami 
által ez a dicsőséges szent jobb isteni misszióját 
tel jesí tet te : 

a nevelés. 
Szent István király! terjeszd fölénk nevelő 

szent jobbod oltalmát, hogy értelmünkkel fel-
fogván a kinyilatkoztatott igazságokat, szivünkbe 
fogadhassuk, s azok szerint cselekedhessünk. Ké-
rek figyelmet ! 

I. Testi alkatánál, eszénél, szabadakaratánál és bal-
hatatlan leikénél fogva a teremtés remeke az ember. De 
testi erői és lelki tehetségei fejletlen állapotban jönnek a 
világra. Ezt a fejletlen testet és lelket, az ember fizikai, 
értelmi, erkölcsi, vallási képességeit, melyekből termé-
szete és emberi méltósága áll, szándékosan és tervszerű 
hatással kell fejleszteni, gyakorolni, erősíteni, finomítani : 
hogy a szükséges képzettséggel és ismeretekkel fölfegy-
verezve, földi életében hazájának szolgálhasson, mindazon 
különféle szocziális funkcziók végzése által, melyeket tőle 
hivatása követelni fog ; és hogy vallási, erkölcsi képes-
ségei, egész lelke kiműveltetvén, az ő földi életének meg-
nemesitése, megszentelése által az örök életre, amely vég-
czélja és rendeltetése, előkészülhessen. 

Ebben áll a nevelés. 
A gyermeket szülőin, hozzátartozóin, tehát ember-

társain kivül az élet és a természet környezik. 
Maga a nevelés fogalma nem engedi, hogy a gyer-

meket az élet és természet önkényes, szabálytalan hatá-
sainak engedjük át, hanem megkívánja, hogy a testre és 
lélekre való ez a hatás szándékos és tervszerű, tehát em-
bertől eredő legyen ; azon egyszerű okból, mivel az a 
fejletlenség és tehetetlenség, melyben az ember a világra 
születik, öt magasabb fejlesztésre és vezetésre utal ja és 
mivel az élet és a természet egymagukban nem birnak a 
tökéletesítés képességével, hanem magát az embert ru-
házta fel Isten eme hatalommal. Isten azt akarta, hogy 
az ember a földet szellemének ereje által tegye életének 
czéljaira alkalmassá. A természet fölött való ezen ural-
kodásban világosan ki van fejezve, hogy csupán csak az 
emberi szellem által rendezett, vezetett és tökéletesített 
természet, nem pedig a magára hagyot t puszta természet 
működik közre az ember nevelésében és nemesítésében. 
Tagadhatat lan, hogy a természet minduntalan megujuló 
tüneményeivel és változásaival ingerli a gyermek érzékeit, 
táplálékot ad szemlélőtehetségének, képzeteket nyúj t s az 
ezek megjelölésére szükséges szavakat keresteti vele, 
összehasonlításra és megkülönböztetésre indítja, az észt 
gyakorolja, az emlékezetet erősiti, a dolgok mi-jére, mi-
ként-jére és miért-jére nézve a legkülönfélébb kérdéseket 
adja szájába, s ezáltal a figyelmezést is élesíti, az okulást 
is előmozdítja, a saját erő tudatára, az akarat korlátozá-
sára, a lehetőnek és lehetetlennek fölismerésére vezeti, a 
szépért és magasztosért hevülni taní t ja s ez által a szivet 
műveli, ' ) — mindez tagadhata t lan , de az is bizonyos, 

') Dupanloup, l 'Education. ') Kellner, Volksschulkunde. 
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hogy a természet az emberi szellemnek, és pedig a ki-
nyilatkoztatás fénye által megvilágitott emberi szellem-
nek szándékos és tervszerű behatásai nélkül sem testi, 
sem szellemi, erkölcsi tekintetben nem képes a gyermeket 
azzá nevelni, amivé annak a gyermeknek lennie kell. 
Ehhez a természetnek nincs ereje ; mert különben éppen 
azoknak az időknek kellett volna felmutatniok a nevelés 
legtökéletesebb példányait, mikor az ember úgyszólván 
teljesen a természetnek volt átadva. A természet és az 
élet nagy mértékben elősegithetik a tanulást, a képzett-
séget ; de nevelni a szó szoros értelmében képtelenek. 
Mert vájjon adhat ják-e azt, amijök nincs? Mert pedig 
nincs oly eszményök, amelynek mintájára az embert 
nevelni kell. De azon eszközeik sincsenek meg, melyekkel 
az emberi természet megromlásának következményeit 
megszüntethetnék s a szellem húrjai t ugy hangolhatnák, 
hogy azok az Isten akaratával teljes harmóniában legye-
nek. Évezredeknek pusztán az életre és természetre tá-
maszkodó fáradozásai nem voltak képesek felvilágosítani 
az embert istenhez való viszonyáról, az Istennel való 
kiengesztelődés módjáról és arról a reményről, mely neki 
a halál után is életet ad ; mindezen fáradozások nem 
tudták előidézni Istennek „lélekben és igazságban* való 
imádását, és azt, hogy az emberek igazán erényesek le-
gyenek. Mindezt egyedül a keresztény nevelés képes esz-
közölni. Mert ez gazdagítja a lelket az igaz Isten isme-
retével : ez javítja, t isztítja a szivet; ez erősíti az akaratot , 
hogy a legnagyobb akadályokkal szemben is az erkölcsi 
tökéletességnek emberileg lehető magas fokára emelked-
jék ; ez muta t ja meg az utat, amelyen ártalmatlanná te-
heti mindazt, ami a természetben rá nézve veszélyes. 
Vagy hogy a testről is szóljak, igaz, hogy csupán termé-
szetes eszközökkel is lehet a testet egészségessé, erőssé, 
munkaképessé tenni ; de ha a természetes testi ápolás és 
gyakorlás mellett azt a tudatot is beoltjuk a gyermekbe, 
hogy az ő teste a lélekkel a legbensőbb összeköttetés-
ben áll ; hogy az a léleknek eszköze és hordozója ; 
hogy az a jóban és a rosszban egyaránt közreműködik ; 
hogy a megváltás áldásai a testre is kiterjednek ; hogy a 
test is fel fog egykor támadni ; hogy maga a Megváltó 
tet te legnagyobb értékűvé a testet, midőn emberi testet 
öltött magára : akkor az a gyermek, az az ember meg-
tanulja ezen nagy értéke szerint becsülni a Szentlélek 
templomát és szent borzalommal fog elkerülni mindent, 
ami ezt a testet a bűn eszközévé aljasi thatja. Ezt egyedül 
a ker . nevelés képes eszközölni és csak az igy nevelt 
emberről mondhat juk a szó igazi értelmében, hogy ember. 

De nemcsak a természet, hanem különös az ember, 
a gyermek természete is követeli a nevelést. A modern 
filozofia hasztalanul igyekszik eltagadni az eredeti bűnt; 
mert amit naponkint látunk, érezünk, tapasztalunk saját 
magunkon is, másokon is, azt eltagadni nem lehet. „Nem 
a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem ami rosszat 
nem akarok, azt mivelem. Midőn pedig amit nem akarok, 
azt mivelem, már nem én mivelem azt, hanem a bennem 
lakó bűn." Amit sz. Pál apostol itt kifejez, azt elismer-
ték és felpanaszolták a régi pogány bölcsek is : Szokrates, 
Cicero, Ovid, Szeneka, és ezt az általánosan uralkodó 

!) Róm. 7. 19. 20. 

rosszat oly betegségnek nevezik, mely az emberi művészet 
és tudomány semmiféle gyógyszerével nem orvosolható ; 
sőt lényegünk ezen ellenmondását és meghasonlását meg-
magyarázhassák, ahhoz a föltevéshez folyamodtak, hogy 
az embernek két lelke van : egy jó és egy rossz. Ugyan-
így fogja fel a dolgot az ujabb kor költője is, midőn 
igy szól : 

Két lélek él, ah, e kebelben itt, 
S egyik a másiktól elszakadni vágyik. 
Tősgyökeres szerelnie szálait 
Beásta egyik mélyen e világba ; 
A másik szárnyat erővel feszit 
Magasztos ősök szebb hónába. ') 

Az ember tökéletes lény gyanánt került ki a Te-
remtő alkotó kezeiből, és pedig mind természetes tu la j -
donainál-, mind a természetfölötti isteni kegyelemnél fogva. 
A természetfölötti megszentelő malaszttal megáldott em-
bernél nem volt harczban a lélek a testtel, az ész az 
érzékiséggel ; az érzékiség teste ő benne teljesen alá volt 
vetve az ész lelkének, szellemének, és soha semmiképen sem 
támadt ellene. A rossznak csirája, a rosszra való hajlan-
dóság nem volt meg benne. Hanem az emberi természet 
ezen tökéletességét lényegesen megváltoztatta az eredeti 
bűn, megfosztotta azt Istennek megszentelő malasztjától 
és mivel ettől meg van fosztva az ember, most már az 
érzékiség nincs többé föltétlenül alávetve az észnek, „a 
test kívánsága" fölébredt benne, mely hajlandóvá teszi öt 
a rosszra, if júságától kezdve. Az eredeti bűnnél fogva 
minden ember a rosszra való hajlandósággal születik a 
világra, mely aztán a legkülönbözőbb irányokban igyek-
szik maga-magát kifejteni. Ezen értelemben azt kell tehát 
mondani, hogy az ember természete rossz, illetőleg a 
rosszra hajló. 

Ha azonban a másik szempontból tekint jük a dol-
got, igaz, hogy az eredeti bün következtében az ember 
természeténél fogva hajl ik a rosszra, de azért az ő ter-
mészete még sem mondható teljesen rossznak. Elveszítette 
ugyan a természetfölötti kegyelmet s ezzel együtt a ter-
mészetfölötti jóra való képességet, de természeti erői nem 
vesztek el egészen, hanem csak meggyengültek, s azért 
az ember az eredeti bűn mellett is képes még a jóra, 
legalább a természetes jóra. De továbbá a gyermekben a 
sz. keresztség eltörli az eredeti bűnt s a megszentelő ma-
lasztot ismét megadja neki. Bár tehát az eredeti bűn kö-
vetkeztében a testi kivánság, a rosszra való haj lam meg-
marad : de a keresztségben nyert ezen megszentelő malaszt 
által a bűntől ment lesz a gyermek és ismét képessé 
válik a természetfölötti jóra . Ezen értelemben tehát azt 
kell mondani, hogy az ember természete jó, illetőleg a 
jóra hajló. 

Vagyis sz. hitünk tanitása szerint : az ember sem 
nem egészen jó, sem nem egészen rossz; jó is, rossz is 
egyszersmind. J ó annyiban, hogy természetes erői nem 
vesztek el, sőt a keresztségben nyert kegyelem által a 
természetfölötti jóra is képesültek ; rossz annyiban, hogy 
az eredeti bün következtében a testi kivánság, érzékiség, 
a rosszra való haj lam megmaradt benne, mindenütt kitör 
és a jót elnyomni igyekszik. 

Lehet-e, szabad-e tehát nevelés nélkül, magára hagyni 

i) Gőthe-Dóczi, •Faust. 
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ezt a rosszra inkább, hogysem a jóra hajló, az eredeti 
bűn által megrontot t emberi természetet ? Nem lát juk-e 
csupán a modern nevelés elkényeztetéséből is, mely a 
gyermek minden vágyát teljesíteni igyekszik s mely már 
egyik eredménye az eredeti bűnt megtagadó u jabb filozó-
fiai elvek alkalmazásának, hogy ha nem a kellő és követ-
kezetes, annak idejében nélkülözhetetlen szigorúsággal 
neveljük a gyermeket, az nem jóvá, hanem rosszá lesz; 
hogy gonosz hajlamai uralomra ju tnak nemes gerjedelmei 
fö lö t t ; hogy szive eldurvul és szabadakarata, mely nincs 
szoktatva a lemondáshoz, önuralomhoz, ker. '"nmegtaga-
dáshoz, a nemtelennek, a gonosznak lesz rabjává. 

A nevelés szükségessége mellett szól továbbá ama 
pozitív történelmi bizonyíték, mely szerint az ember soha 
sem volt szándékosan és tervszerűen vezetett nevelés nél-
kül. Az embernek maga az Isten a nevelője, ki már mint 
Teremtő is nevelőleg hatott, nemcsak bőkezűen adván 
meg az embernek a legremekebb és a fejlődésre legké-
pesebb tehetségeket, hanem a fizikai világot is ugy ren-
dezvén be, hogy ezt a fejlődést elősegítse ; de ki ezenfelül 
állandó gondviselése által folytonos és fokozatos növeke-
désre, igazi kifejlődésre hozta ezt a szellemi veteményes 
földet. Ezen czé'ra a két legfőbb nevelési eszközt hasz-
nálta fel : a tanítást és a fegyelmet. A tanítás által arra 
vezette az embert, hogy mindazt, ami az életben és a 
természetben nevelő hatású, létének végső, legfőbb czéljaira 
vonatkoztassa; hogy felvilágosítván őt mindenről, ami előtte 
el vala leplezve, vagyis ami természetfölötti, a hatalmas, 
jóságos és bölcs Teremtő tiszteletére buzduljon s tőle való 
függését elismerje. A fegyelem arra való volt, hogy a szilaj 
nyerseség megszelídüljön, a magasabb isteni akarat sértet-
lensége helyreálljon, az emberi akarat pedig megtisztuljon 
és a jónak gyakorlására adja magát . Ezen eszközök által 
az értelemnek és a szívnek minden szükséglete ébredést 
is, kielégítést is nyert. Isten a szabadságra neveié és 
neveli az ember akaratát , midőn bűnös kívánságainak 
megfékezését kívánja tőle ; szivét önérzetre ébreszti, midőn 
az embert saját képmásának nevezi s a föld felett úrrá 
teszi ; lelkiismeretét fejleszti, midőn parancsokat és tilal-
makat ad neki s őt azok megtartására, ezek kerülésére 
kötelezi ; alázatosságra, önmegtagadásra vezeti, midőn oda-
mutat az emberi bűn-adósságra; függés-érzelmét élénkíti 
és egészen magához fűzi az ember szivét, midőn ebben a 
szívben érezhetővé teszi a lehetetlenséget, hogy az ember 
a saját erejéből megszűntethesse lelkének a bűn által 
okozott meghasonlását ; a vallási, jogi és társadalmi életre 
képezi az embert, midőn neki az isteni-tiszteletre vonat-
kozó rendszabályait s egyéb részletes intézkedéseit előírja. 
Miután Isten egy kiválasztott családot fölnevelt, pedagógiai 
tevékenységét, emberileg szólva, odairányozta, hogy ebből 
a családból egy népet képezzen, melyet aztán a keresz-
tény korban egy világ-családdá neveljen, s ez az ő, az 
„egy pásztor* vezetése alatt „egy akollá" egyesüljön. 
Hogy mily előre kiszámított, tervszerű módon ment 
mindez véghez, azt elmondja nekünk az ó- és újszövetségi 
kinyilatkoztatás-történet, mely kimutat ja , hogy Isten nem-
csak nevelőleg hatot t mindig az emberiségre, hogy tehát 
ennek a nevelő hatásnak szükségképen valónak kell lenni ; 
hanem azt is, hogy mivé lett volna az ember Istennek 

eme paedagógiai tevékenysége nélkül. Midőn a szentírás 
ama nemzetek állapotait festi, melyek elég vakmerők 
valának Istentől függetlenül, a saját utaikon járni, akkor 
lá t juk, mily iszonyatosságokra vetemedhetik az ember, ha 
nincs magasabb nevelője, mint csupán a saját természete, 
és ha nem lebeg előtte ideálisabb eszmény, mint a min-
dennapi é le t . ' ) Az apostol megfélemlítőleg rajzolja azt a 
nagy kárhozatot, mely a magára hagyott természetből 
származik, mikor az ember az állatiasságba sülyed és a 
legtermészetellenesebb bűnök prédája lesz.2) A megteste-
sült Ige arczának sugaraival megvilágítja az emberiség 
történelmét, mely egyedül általa leli magyarázatát ; nincs 
értelme, csak ha egészen feléje irányúi ; nincs világossága, 
csak a btlőle visszaverődő sugarakból. Nélküle mi a nem-
zetek ú t j a ? Népek útvesztője, melyek egymást kergetik a 
tér és idő közepett, sötét éjben, útlan utakon. A törté-
nelem-bölcsészek, kik sokat mondó czimek és nevek alatt 
igyekeztek megfejteni az emberiség irányainak és hatá-
sainak értelmét, csak egyet feledtek el : Azt, aki mindent 
megfejt , Krisztust, ki ma is, tegnap is és a századok 
végéig lesz a történelem végoka, az emberiség isteni 
vezére.3) 

De a nevelés szükségességét mindennél kézzelfogha-
tóbban bizonyítja a tapasztalás. Akár egyéneket, akár 
nemzeteket tekintsünk, tény, melynek ellenmondani nem 
lehet, hogy azon arányban marad nyers és durva, vagy 
elvadul, elfajul az ember, amilyenben nélkülözi a nevelést. 
Hogy ezt a tény szemlélhessük, nem is szükséges gyer-
mekeket küldenünk az őserdők vadonjaiba, hogy ott az 
állatokkal növekedjenek föl, — nagyon elég, és fájdalom, 
nagyon is sok részünk vau benne, ha lá t juk azokat a 
családokat, melyekben a nevelés el van hanyagolva, vagy 
nem az egyedül helyes keresztény alapokon nyugszik. És 
nem csak ma van ez igy, hanem igy volt mindig. Any-
nyira ismeretes, hogy elégségesnek tartom csupán föl-
emliteni a régi államalkotókat, kik mindnyájan abból 
az alapelvből indultak ki, hogy az állam szellemi, 
erkölcsi, anyagi java, jóléte és felvirágzása a polgárok 
képzettségétől, neveltségétől függ s azért a nevelésre 
fektet ték a fősúlyt. Már Plátó kimondotta, hogy a 
legnagyobb jótétemények származnak az államra az 
i f júság jó neveléséből. A jól nevelt i f jakból egykor 
kitiinő férfiak lesznek, kik ha ilyenek, minden körül-
mény közt megállják helyöket. 4) Nagyon helyesen hang-
súlyozza Plátó a nevelést és nem csupán a tanítást, mely 
a nevelésnek csak egy része, egy eszköze ; mert az em-
berben nem csak a polgárt kell tanítani, hanem magát 
az embert kell nevelni s a jól nevelt ember lesz aztán a 
hazának jó polgára. A rómaiaknál a köztársaság idejében 
gyengén ment a tanítás, általában keveset tanultak ; de 
erős vala az erkölcsi nevelés. És a köztársaság meghó-
dította a világot ; mert voltak Kornéliái, kik legértékesebb 
ékszereiknek, legdrágább kincsöknek tekintették gyerme-
keiket. Miután meghódítot ták a világot, a császárság alatt 

') Rolf'us-Pfister, Real-enc. d. Erziehungs- und Unfcerriehts-
wesens. 

2) Róm. 1, 21 és köv. 
3) Félix, Conference sur l 'Incarnation. 
*) Plato, de republ. 
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a tanitás nagyon elterjedett , de a nevelés gyenge lőn ; a 
Kornéliák nevelését a rabszolgák végezték, . . . s a római 
birodalom összeomlott. 

Igaz, a tapasztalás azt is bizonyítja, hogy jóakara-
tuk-, az életviszonyok és Isten kegyelme által nem ritkán 
jó emberekké válnak az olyanok is, kik ifjúságiikban 
hiányos, vagy éppen rossz nevelést nyertek. De könnyen 
belátható, hogy az ily jóindulatu emberek, ha helyes és 
gondos nevelésben részesülnek, sokkal jobb emberekké, 
a társadalom sokkal hasznosabb tagjaivá lesznek vala. 
Ellenben gyakori azon eset is, hogy a leggondosabb nevelés 
sem sikerül. Legveszedelmesebb főkép azon időpont, midőn 
a nevelés állványait és épitőfáit lebontjuk, midőn a fiatal 
ember a világba lép s úgynevezett függetlenségét élvezni 
kezdi. Minthogy a világban több a rossz, mint a jó, a 
világnak s a közvetlen környezetnek ez a rossz példája 
tisztátalan áradatával elönti és sokszor magával sodorja 
az önuralmat eléggé meg nem szokott akaraterőt . De sz. 
Ágostontól kezdve hány példa van rá, hogy nagy téve-
dései után sokkal könnyebben visszatér az elhagyott he-
lyes útra, ki annak idejében a jó, a ker. nevelés áldásai-
ban részesült. A jó nevelés áldásai gyakran olyanok, mint 
az őszi vetés. Késő őszszel szépen kizöldül a föld felett, 
aztán eltűnik a tél hótakarója alatt s elveszettnek látszik. 
De a tavaszi verőfény felolvasztja a föld hideg kérgét, s 
a vetés ismét folytat ja növekedését, melyből a nyár me-
leg napsugara a legteljesebb buzakalászt érleli. 

Bármely oldalról tekintsük tehát a kérdést, el kell 
ismernünk a nevelés szükségességét s igaznak kell talál-
nunk ezt a tételt : 

„Nevelés nélkül nincs ember." (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 20. Szent István napján. — 

Az egész ország megmozdult e ri tka napon, a milyen 
csak Magyarországra szokott virradni egyszer egy eszten-
dőben. Ünnepet ülnek mindenfelé, ünnepet, mely szent is 
profán is, mely vallási és nemzeti, mely ünnepe az egy-
háznak és államnak egyaránt. Ünnepet ül az egész ország, 
de különösen az ország fővárosa és ebben ős Budavára. 
Napokig tar t erre az ünnepre a készülődés ; a lapok, a 
köztudat ez ezer és százezer torkú hírnökei, hetekkel az 
ünnep előtt jelentik ú j ra és újra , micsoda kedvezményeket 
nyerhet a közlekedési eszközökön, melyeket a modern kor 
haladása teremtett , a Budapestre szándékozó közönség. 
Napokig, sőt hetekig tar t a visszaemlékezés is sz. István 
ünnepére országszerte. Azok a kíváncsi és kegyeletes 
ezerek, a kiket a gőzerő a haza különféle tájairól az 
ország szivébe felröpitett , nem győzik otthon elbeszélni, 
mit láttak Budavárában a nagy szent körmenet alatt. 
Nekik is jól esik elmondani, a hallgató apróságoknak és 
öregjének is jól esik hallani, hogyan vitték a szent jobbot 
Budavár utczáin, mily fényes volt az ereklyetartó, a ki-
séret, hogyan váltakozott az ősi szent ének : 

,.Hol vagy István király 
Téged magyar kiván . . . . 

a katonai zenekar dallamos darabjainak taktusos hanghul-
lámzásával. Elmondják apróra, — s ezt élvezetes örömmel 

teszik, mert érzik, hogy részök van olyanban, a miben 
minden magyar hazafinak részt vennie lelki szükség, er-
kölcsi kötelesség, — elmondják apróra, hogy milyen volt 
az ország hg prímásának megjelenése, mily tiszteletre 
méltó ősz alak ez a nagy pap, a ki minden esztendőben 
eljön egyszer Budavárába, hogy példát adjon millióknak, 
miképp kelljen nemzeti szent ünnep tartásában állhatatos-
nak lenni és maradni egész a sírig. Nem győzik dicsérni 
az ünnepi magyar díszruhát sem, mely e napon elhagyja 
a pézsmás ruhatar tókat és parfümös szalonokat, hogy 
kivonuljon az utczára, kivonuljon az életbe, és megmutassa, 
hogy még nem került a magyar izlés, a magyar szellem, 
a magyar nemzet — pápaszemes archaeológok számára 
muzeumba. 

Igy ülik meg Budavárában Szent-István napját min-
den esztendőben sok ezeren a fővárosiak és vidékiek. 
Van ezenfelül egy rendesen jeles, hatalmas, magyar egy-
házi szónoklat a templomban és egy német szentbeszéd a 
templomon kivül, melyeknek kivált elsejében nagy igaz-
ságokat hall a hallgató közönség, az ország közjavára 
hathatósan szolgálókat. S hajh, nem a szónokok bűne, hogy 
ritkán fogadja szavukat az ország. Nem is csoda ; hisz 
kevesen vannak abban a budavári templomban sz. István 
napján azok közöl, a kiknek ezen az országos ünnepen 
ott kellene lenniök sz. István jobbja körül, hogy meg-
hallgassák az ország javára szolgáló istenigéjét, hogy le-
róják tiszteletök és hálájok köteles adóját az iránt a szent 
kéz és mennybeli tulajdonosa iránt, kinek köszönheti 
ez ország ezredéves fennállását köszönhetik ebben az 
országban azok, a kiknek sz. István ünnepén együtt kel-
lene lenniök, első sorban, létöket, befolyásos állásukat 
és hatalmukat . Omnis causa secundaria, mondja aquinói 
szent Tamás, non agit nisi in virtute primae causae, 
vagyis : a másodrendű tényezők az ország javának elő-
mozdításában, azt hogy az ország javának előmozdításá-
ban tényezők, annak köszönhetik, a ki ezt az országot ugy 
megalapította, hogy az illetők ebben az országban va-
gyonos, állásos, befolyásos, hatalmas tényezők lehetnek. 
Nem a forrás él a lefutó patakból, hanem a patak él a 
forrásból. Már pedig sz. István alapította meg ezt az 
országot ugy, hogy benne még most is 

él magyar, áll Buda még, 
hogy van trón ez országban és önálló királyság, hogy van 
alkotmányos rend és e rend alapján rendezett törvényho-
zás és törvényhozó testület arisztokratikus tetővel, széles, 
demokratikus alapon, ugy, hogy a magyar közjog szelleme 
szerint most már nem csupán minden nemes, hanem a 
szó teljes értelmében minden polgára e hazának membrum 
est sacrae coronae, tagja — jelképes beszédben szólva — 
a felkent apostoli király fejét diszítő szent koronának, 
vagyis részese Magyarország semmi más ország vagy feje-
delem iránt alárendeltséget nem ismerő függetlenségének, 
souverainitásának. Hol van ily magasztos demokrsczia 
uralomban, a polgárok dicsőségére, a magyar és angol 
alkotmányon kivül ? ! 

Szent Istvánnak páratlan érdeme ez országban az, 
hogy vallást adott a magyar nemzetnek, a melyet ha ez 
a nemzet fel nem vesz, mint nem részese, mint szám-
üzöttje a keresztény czivilizácziónak, elpusztult volna mint 
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a húnok és avarok s mint pusztulnia kel) Európából nap-
jainkban a törököknek. Szent István államalkotása tehát 
csak azért sikerült azonnal és sikerült annyi századokra 
kihatólag, mert a keresztény vallásra mint elpusztíthatat-
lan életforrásra vezette át nemzetünk egész köz- és min-
den magánéletét, ugy, hogy a mi Magyarországban a mai 
napig fennáll, működik, élvezi a hatalmat és jólétet s 
befolyást gyakorol, mint köztényező bármely irányban, 
mindezt első sorban annak a szent jobb kéznek kö-
szönheti, mely e nemzetet a keresztény élet forrásához 
vezette, s melyet ezért mai nap hálából végig hordozott 
százezer néző szemeláttára vagy ezernyi emberből álló kör-
menet ős Budavárában. Váj jon azonban ez a néhány száz 
emberből álló körmenet van-e oly nagy, mint a mily nagy 
szent István érdeme e hazában ? Vájjon nem hiányzik-e 
szent István napján Budavárában több, mint a mi meg-
jelenése által nagy keresztény és nemzeti kötelességét 
teljesíti minden évben ? Én azt merem mondani, és szeret-
ném, ha szavam harsona hangjaként bejárná ezt az egész 
országot, — igenis, merem azt mondani, hogy az a szent 
István ünnepe, melylyel mi a XIX. század végén adózunk 
szent István emlékének, feltűnően, hogy ne mondjam, 
végzetesen csekély ahhoz az érdemhez képest, melyet 
ünnepelnünk, megbecsülnünk, meghálálnunk kellene nagy-
sága szerint. Miért ? Mert java része nincs ott annak, a 
minek ott kellene lennie e napon szent kötelessége helyén 
Budavárában a szent jobb körül. Nincs ott először is a 
nemzet feje, a király és a királyi család, se személyesen, 
se képviseletben ; nincsen ott az országgyűlés, nincs ott a 
főrendiház, nincsenek ott a zászlós urak, a képviselek, 
nincsen ott a püspöki kar ; nincsenek ott a megyék, a 
városok stb. Egy-ké t hatóság néhány képviselője — élet-
telen szokásból, a mi a hatóságot illeti ; találomra, vélet-
lenül a mi a személyekre vonatkozik: ebből áll az egész 
nemzeti ünnep ! A mi szent István ünnepünk igazán 
csonka munka ; előre haladni, alkotni rest lélek által 
szolgailag megtar to t t maradványa egy vallásilag és nem-
zetileg satnya kornak, a vallásilag és nemzetileg legalább 
is kétes becsű XVIII . századnak. Az életet benne nem az 
összezsugorodott szokásos keret, hanem az évenkint válta-
kozó és, a mi a vidéket illeti, számra nézve növekedő 
néző közönség hullámzása képezi. 

És még egy tekintetben csonka nemzeti munka a 
mi szent István napi ünnepünk. Nemcsak a képviselet, 
melyben azon a nemzet megjelenik, a törpeségig csonka, 
hanem a szellem, a lelkület is, mely e napon Budavárá-
ban és országszerte ünnepel, csonka nemzeti lelkület, el-
törpül t nemzeti szellem. Hogy értem ezt? Hát ugy, hogy 
mikor felhangzik Budavárában: 

Hol vagy István király, 
Téged magyar kiván ; 

vagy mikor azt a szent éneket énekeljük, melyet szent 
István lelkének leghatalmasabb örököse Pázmány Pé te r 
adott népünk ajkaira : 

Egek ékessége, 
Földnek dicsősége, 
Magyarok asszonya, 

Királynéja ! 
akkor ennek az énekeknek Magyarország sok, de igen-
igen sok polgárának lelkében már egészen más értelme 

van, mint az eredeti. Hajdan magyar volt Magyarország-
nak minden polgára ; ma sokak előtt magyar csak az, a 
kinek anyanyelve magyar . Innen van azután, hogy a kik-
nek nem magyar az anyanyelvük, azok közöl igen-igen 
sokan szent István ünnepét és énekét ugy veszik, mintha 
az csak a magyarajkuak ünnepe volna s mintha szent 
Istvánt az ő ünnepével csak magyar a jkúnak volna köte-
lessége ,kívánnia" és ünnepelnie. Hej pedig Magyarország-
nak minden rendű és rangú polgára, minden intézménye 
szent István államalkotásában birja alapjait, amelyeket 
mennyei hatalommal fed, véd és őriz az a szent jobb, a 
melyet Budavárában a szent korona közvetlen közelségé-
ben őriz a kegyelet ! Én csak egyet kérdek a mai nem-
zetiségi, nyilt és titkos ágenseknek : mondják meg nekem, 
vájjon Muszkaországban, vagy Németországban, vagy 
Romániában, vagy egy még nem is létező, de rajongással 
ohaj tot t u j országban, van-e, vagy lesz-e a honpolgárnak 
nemzetiségi, nyelv- és fajkülönbség nélkül, oly magasztos 
definitiója, méltósága, mint a magyar a lkotmányban: 
membrum sacrae coronae ! ? 

Mit mondjak az ország görög-keleti és protestáns 
lakosságának felekezeteiről ? Ezek jól, mind igen jól tudják, 
hogy a szent István által ala}oitott államban élnek, mo-
zognak és kell igyekezniök boldogulni, melyen kivül szá-
mukra sincsen hely, vagy legalább is nincsen ilyen hely, 
a mi a szabadságot illeti, mint ez a Magyarország. Hanem 
hát ők egyúttal azt is kénytelenek érezni, hogy szent 
István jobbja reájok nézve egy tekintetben fenyegető jobb 
kéz, mert nincsenek az egységes hit csapásán, a melyre 
szent István király ezt az országot ráterelte. Ezért azután 
az államalapító apostol király ünnepe nekik nem ünnepök 
— nemzeti, honpolgári tekintetben sem. Mint olyas kel-
lemetlen emlékű mementótól igyekeznek is, hacsak lehet, 
elbújni otthon, — mint Tisza Kálmán, vagy elszökni 
fürdőbe. A nép, mely sz. István budavári ünnepének éle-
tet ad, szétszakítja a felekezeti korlátokat és százezrével 
tódul sz. István ünnepére, — De csak mint néma, néző 
tömeg ! 

Szóval: ez a mi szent István napi ünnepünk nagy 
is, szép is, fényes is, népes is ; csakhogy még sem olyan 
mint a milyennek lennie kellene. Messze hátraestünk a 
kötelesség mögé! Miér t? Mert a mai nemzedék szent 
Istvánhoz és az ő alkotásához képest törpe — észre és 
még inkább akaratra s keresztény vallásosságára nézve. 
Szent István örökségét sem fentartani épségében, annál 
kevéssé kiépíteni hiányaiban, sem lerontani, — a mitől 
Isten óvjon, — nem birja . . . . Ember kellene nekünk, 
mint szent István, és hozzá méltó nemzedék ! De ezt ne-
velni kell ! ! 

Hol vagy István király, 
Téged magyar kiván ! ? ? 

München, aug. 15. A vallásügyi helyzet Bajoror-
szágban — kezd határozottan tisztulni. A katholikusok 
nagygyűlésre készülnek. A pápa nyilvánosan helyeselte 
igyekezetüket a hg Löwensteinhez intézett levelében. 
Mintegy próbául két hét előtt gyűlést tar tot tak Pfalz 
tartományban. 5000 katholikus jelent meg a nagygyűlésre. 
A pápa és a speyeri püspök áldásukat küldték. Elnökölt 
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dr Sieben. Megnyitó beszédének alapjául vevé XIII . Leo 
encyclikáját a bajor püspökökhöz. I t t az ideje, igy szólott, 
hogy a bajor katholikusok szavukat hallassák, kijelentve, 
hogy a vallásügyi helyzettel nincsenek megelégedve. A 
küzdelemben jelszóul ezt ajánlá : „A pápával és püspökök-
kel anyaszentegyházunk jogaiért és államunk javáért ." 
Windhors t táviratban üdvözlé a gyűlést. Beszéltek m é g : 
Schödler tanár Landauból és dr Lieber orsz. képviselő. 
A gyűlés következő határozatokat hozot t : 

1. 5000 pfalzi katholikus Neustadtban egybegyűlve 
legmélyebb hálá jukat fejezik ki Bajorország összes püs-
pökeinek, különösen pedig megyéjük főpásztorának azért, 
hogy az egyház jogait visszakövetelték. Sajnálatukat nyil-
vánít ják a fölött, hogy a kormány ezeket az alapos pa-
naszokat főbb pontjaiban visszautasította, holott azok az 
alkotmányban gyökereznek. Mint polgárok, követelik a 
bajor korona és apóst. sz. szék közt létrejött Concordatum 
loyalis alkalmazását. Egyút ta l erős reményöket fejezik ki 
az iránt, hogy az országgyűlés két házának katholikus 
tagjai minden alkotmányos eszközt fel fognak használni, 
hogy a kormány a püspökök által előterjesztett követelé-
seknek eleget tegyen. 

2. A gyűlés bosszankodva tiltakozik a pápa ellen, 
legutóbb Giordano Bruno ünnepeltetése alkalmából, az 
egyház ellenségei által elkövetett sértés miatt. Ezekben a 
jelenségekben a gyűlés u jabb bizonyítékát lá t ja annak, 
mennyire illetlen az a helyzet, melybe az apostoli szent-
széket hozták, és csak még inkább megszilárdul abban a 
meggyőződésben, hogy csakis egy igazi souverainitás 
biztosithatja a pápának a teljes szabadságot. 

Igy beszél a bajor katholikus nép, a mely jogainak 
és erejének tudatái-a ébredt, és a melynek a bürokraczia 
által teremtett helyzete a vallásnak és egyháznak szét-
verte az álmosságát, megnyitotta a száját. Egyébiránt , a 
pfalzi kath. nagygyűlés fenti határozatainak magyaráza-
tául halljuk Schödler tanár beszédjét, mely a bajor püs-
pöki kar memorandumának kifejtése után pontosan és 
igen érdekesen megvilágítja a vallásügyi helyzetet Bajor-
országban. 

Jun . 14-én 1888-ban, úgymond szónok, a bajor 
püspökök a regens herczeghez egy emlékiratot intéztek, 
kérve őt, folytassa az I. Miksa alatt a Tegernseei nyilat-
kozat által kezdett és a II . Miksa alatt az 1852-iki ren-
delet és az 1854-iki edictum által folytatott pacifikátorius 
müvet, hogy megszüntetvén az ellentétet, mely a Concor-
datum és az alkotmány mellékletének (Verfassungsbeilage) 
II. §-a közt létezik, tartós vallási béke éressék el. 

Márczius 28-án 1889-ben a kormány felelt. Mi volt 
a válasza? Szónok idézi a szentatya levelét 1889. ápr . 
29-ről a müncheni érsekhez, a melyben ezt olvassuk : „Ez 
a válasz, t. i. a kormány válasza, sajnos, sem a mi, sem 
a ti ohajaitokuak nem felel meg. Kétségkívül, az állam-
minister veleteE barátságosan beszélt, sőt némely helyen 
jóakaratú szándékokat mutatot t a jövőre nézve ; ámde a 
mi követeléseitek és javaslataik nagyobb részét illeti, 
tar tózkodott minden Ígérettől, sőt egy pontban éppen az 
ellenkező álláspontot foglalta el. Ezenfelül ebben a hiva-
talos iratban vannak helyek, melyek össze nem egyeztet-
hetők a katholikus tannal, sőt egyenesen sértik a legszen-

tebb elveket, melyeket az egyház mindenkor vallott az 
egyházi és állami hatalom kölcsönös jogairól és kötel-
meiről." 

Szónok ezután sorba veszi a püspökök reklamáczióit 
és a választ, melyben azokat Lutz miniszter részesítette. 

A püspökök először is követelték, hogy „a protek-
czió és felügyelet joga, melyet az állam magának követel 
és a melyről az alkotmány mellékletének 50. §-a tesz 
említést, ne terjeszkedjék ki az egyház törvényhozó, kor-
mányzó és birói hatalmának körébe, és ebből kifolyólag, 
a püspökök kivánják a királyi placetum eltörlését az egy-
házi ügyek kihirdetésére nézve." 

Feleletében, Lutz miniszter kijelenté, hogy „ez a 
legfőbb védelmi és felügyeleti jog. a mely az államot 
megilleti és a placetum, a mely ennek folyománya, kiter-
jed még a tisztán egyházi ügyekre is, a melyek a hitet 
és az erkölcsöket illetik." Schödler kimutatja, hogy Lutz 
ebben uj követelést állit fel, mert a vallásügyi Edictum 
4. cz. 9. §-a, a melyre Lutz támaszkodik, azt mondja, 
hogy az egyházi hatalom soha sem akadályozható műkö-
désében, és hogy „a világi hatalom nem avatkozhatik a 
tisztán egyházi ügyekbe, a melyek a hitre és az erköl-
csökre vonatkoznak, csakis annyiban, a mennyiben érintve 
van az állam legfőbb védelmi és felügyeleti joga, a mely 
szerint az egyházi hatalomnak semmiféle rendelete és 
törvénye nem hirdethető ki s nem vihető át gyakorlatba, 
királyi beleegyezés nélkül." I t t tehát nincsen szó hit- és 
erkölcstani okmányokról, csakis egyházi törvényekről. 

A Lutz által idézett 58. §. szintén csak „törvények-
ről! és más rendeletekről" szól és semmi tekintetben 
dogmákról és tanokról, melyek piacetre szorulnának. 
Továbbá figyelembe kell venni, hogy a pápa, püspökök, 
az egész bajor kath. egyház az 1850. okt. 20-án Frei-
singben ta r to t t gyűlésen kijelentették, „hogy soha sem 
ismerték el és nem fogják elismerni soha az alkotmány 
mellékletét (Verfassungsbeilage), a mennyiben ez nyilt 
ellenmondásban van a Concordatummal." 

A placetum magyarázata, melyet annak Lutz minisz-
ter adott, éles ellentétben van az egyház által mindenkor 
vallott elvekkel. Méltán nevezik a bajor püspökök a pla-
cetumot „mult idők rég elavult maradványának." Hát 
ugyan vájjon a jelenlegi sajtószabadság mellett nem vesz-
tette-e el már minden hatályosságát ? Szónok kérdi, miért 
ragaszkodik a kormány ehhez a „muzeumba való régiség-
hez?" íme, it t ennek a ragaszkodásnak az oka. A bajor 
kormány, úgymond szónok, minden áron megoltalmazni 
akar ja azt a melegágyi növényt, a melynek neve — 
ókatholicsizrnus. Döllinger egyszer azt mondá: „Ezeren a 
papság körében és millió világi ugy gondolkozik mint 
én." Ez nyilvános hazugság, mert hiszen a legutóbbi nép-
számláláskor, 1878-ban, ókatholikus források szerint, egész 
Németországban nem volt több mint csupán 50,000 óka-
tholikus. Az 1880-iki népszámláláskor pedig ez a vallási 
denominatio már nem is létezett, minthogy Reinkens azt 
tanácsolta követőinek, hogy magukat tisztán katholikus 
név alatt Írassák be. Bajorországban az ókatholiczizmus 
mindig különös kegyben részesült a kormány részéről. 
Azért, a bajor püspökök méltán panaszt emelnek az ellen, 
hogy az állam megvonja tőlük a védelmet, melylyel a 
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kormány nekik az alkotmány értelmében tartozik, sőt „a 
hozzájok tartozó egyházi épületek tulajdonjogát még meg 
is támadja." A püspökök névszerint tiltakoznak a janse-
nisták és ókatholikusok által katholikus templomokban 
kiszolgáltatott bérmálások ellen. 

Lutz ur egyszer azt mondta az országgyűlésben, 
hogy ő elvben határozott ellensége a placetumnak és 
világosan kijelenté, hogy az állam nem döntheti el, kicsoda 
tagja vagy nem tagja valamely vallási közösségnek. Es 
mégis, Münchenben az ókatholikusokat ugy tekinti, mintha 
katholikusok volnának és a bajor rendőrség meghúzatja a 
harangokat kath . templomokban az ókatholikusok teme-
tésénél és feltöreti a zárt a templomokon ez utóbbiak 
javára. 

A püspökök kívánták, hogy szabad legyen a bajor 
papoknak tanulni Rómában a Germanikumban ; hogy ta-
nításra többé szabadkőmiveseket ne alkalmazzanak ; hogy 
az egyetemi i f júság vallásos társulatokat szervezhessen stb. 

Mindezekre a reklamácziókra Lutz ur, úgymond 
szónok, nem méltóztatott egy szónyi választ sem adni. 

A püspökök emlékiratukban még két más, igen ne-
vezetes kivánatot nyilvánítottak. Kívánták, hogy a re-
demtorista szerzetes rend ismét letelepedhessék Bajor -
országban, és hogy a kormány a szerzetesek és a papok 
ellen hozott kivételes törvényeket megszüntesse. A püs-
pökök utaltak az 1874-iki német császári törvényre, 
a mely száműzte a birodalomból a jezsuitákat és a velők 
rokon szerzeteket. Lutz ezt a kivánalmat nem utasít ja 
vissza, de megelégszik annak kijelentésével, hogy a bajor 
kormány még nincs abban a helyzetben, hogy lépésedet 
tegyen a kivánt irányban, tekintve, hogy nincs reménység 
megváltoztathatni a redemtoristák érdekében a birod. 
kanczellárnak 1873. május 20 iki rendeletét. 

Szónok megjegyzé, hogy ha tekint jük mily része 
volt Lutz urnák a szerzetesek ellen szóló kivételes tör-
vények hozásában, nagyon kétséges, vájjon a bajor kor-
mány az ő vezetése alatt lesz-e valaha oly helyzetben, 
hogy a kivánt ellentétes lépéseket megtegye. 

A püspökök újból felszólaltak az egyháziak katonai 
szolgálata ellen is. A kormány elégnek tar tot ta azt vála-
szolni, a hogy ,ezt az ügyet a lehető legjobb akarattal 
fogja tárgyalni , és midőn majd siker reményével teheti, 
közre fog működni a császári törvény módosításában, 
mely erre a tárgyra vonatkozik." 

Ugyan micsoda kézzelfogható valóság foglaltatik a 
kormány ilyetén Ígéreteiben ? Két szóval megmondom, igy 
szól szónok, mi foglaltatik bennök : „Az iskola-kérdésre 
nézve adtak nekünk némi biztatást, de mindaz, a mi e 
biztatásban foglaltatik, tisztán a vallásügyi miniszter 
személyétől és kedvétől függ. 

„Evvel, úgymond szónok, a kormány bőségszaruja 
kimerült." 

Beszédét szónok következő peroratióval végzé: „Mit 
tegyünk, mit akarunk ? Mi akar juk az egyház szabad-
ságát és függetlenségét. Azt vetik szemünkre, hogy másnak 
(az államnak) jogai t akar juk megsérteni. Ez teljességgel 

nem igaz. A mit püspökeink követelnek, azt követeljük 
mi is, mint katholikusok és mint polgárok, a kiknek az 
alkotmány teljes lelkiismereti szabadságot biztosít. Mi 
követeljük, hogy ugy bánjanak velünk mint más hitvalláson 
levő polgártársainkkal.1) 

Mi nem akarunk harezot, mi nem akarunk össze-
ütközést állam és egyház között. Mi igen jól tudjuk, hogy 
nincs becsesebb dolog a vallási békénél. Hanem, igenis, 
akar juk jogunkat , ugy, ahogy az biztosítva van számunkra 
az alkotmány szövege által, és mi nem fogunk addig meg-
pihenni, mig czélunkat el nem értük." 

Szónok zárszavaiban erélyesen hangoztatva szavait 
kijelenté, hogy a bajor katholikusok senkinél sem állnak 
hátrább, sem hazafiságban, sem ragaszkodásban a trón-
hoz és az országhoz. 

VEGYESEK. 
*** Szent István napján maga az ország bíboros 

hg prímása főm. és ft . Simor János pontifikált. Az ünnepi 
szent misét, ő emja jelenlétében, mélt. és ft . dr báró 
Hornig Károly veszprémi püspök ur tar tot ta . Főasszisz-
tensek voltak az ünnepélyes aktus alatt Sujánszky és dr 
Steiner pápai praelatus urak. Az ünnepi szentbeszédet 
Katinszky Gyula, az országos nevü tanférfiu és paedogogiai 
író mondotta. Felét már mai számunkban élvezhetik t. 
olvasóink. 

-f- Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek ur ő 
emja Ausseeból üdülten tért vissza székhelyére. Legyen 
tartós az a drága egészség, melyhez annyi nagy és nemes 
ügy érdekei vannak kötve ! 

— 0 eminencziája a bib. hg-primás a római Tiberis 
szigetén levő sz. Bertalan egyháznak, melynek bíbornoki 
czimét viseli, sz. Bertalan ünnepe alkalmából 500 trtot 
küldött, a tniavai r. kath. iskola helyreállítási költségeinek 
fölfedezésére pedig 100 fr tot adományozott. 

= Személyzetiek az esztergomi főegyházmegyéból. A 
bazilika ünnepe alkalmából az alkalmi szent beszédet 
Molnár János apát plébános tar tot ta . —- Csernik Alajos 
budavári káplán a nagyherestyéni plébániát nyerte el ; 
helyébe Budavárba káplánul dr Krammer György külde-
tett. — Bartovics József, nyug. assakürti plébános élete 
72-ik, áldozópapságának 48. évében meghalt. — Kottessói 
Stupiczky Béla dorogi plébános élte 44-ik évében f. hó 
13-án Dorogon elhunyt. 

— Ha a béke Európában meg lesz zavarva és kitör 
az általános európai konflagráczió, azt nagyrészt Crispi 
olasz miniszterelnök izgágáskodásának lehet Bismarck után 
köszönni. A pápaságnak ez a gonoszlelkü ellensége Spa-
nyolországot minden áron be akar ja vonni a triple allian-
ceba vagyis a német-olasz koaliczióba Francziaország 
ellen. Bismarck pedig állítólag azért kötöt t volna bele a kis 
Svajczba, hogy alkalomadtán legyen ürügye a svajezi 
terület semlegességét nem respektálni. 

') Tout comme chez nous. A szerk. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e Up heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 fai. 

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

demény czimzendó. 

R E L I G I O . 
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NEGYYENHYOLCZÄDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- : 
tőnél, és Rndnyánszky ; 
A. könyvnyomdájában, | 
IV., Papnövelde-ntcza j 
8. sz. alatt, hova a ne- : 
taláni reclamatiők U, j 
bérmentes nyitott levél- : 

ben, intézendők. 

E g y h á z i b e s z é d . 

S z e n t I s t Y á n 
e l s ő a p o s t o l i m a g y a r k i r á l y -

nemzeti nagy ünnepén, 1889. aug. 20-án Bpesten, a budai várban 

mondot ta : 

K a t i n s z k y G y u l a , 
eger-ioegyházm. áldozópap, a Foglárról nevezett érseki vallásos 

finevelő-intézet igazgatója. 

„Vala egy ember Istentől küldetve." 
János 1, 6. 

(Vége). 

II. De nevelés és nevelés közt nagy a különb-
ség. Nevelni kell az egész embert ; tehát nem 
csak egyes fizikai vagy intellektuális képességeit, 
hanem testét és lelkét: értelmét, szivét, akaratát . 

Az értelmet, az észt a tanítás által ké-
pezzük. Az ész, az emberi lélek eszessége, ha 
lényegét tekintjük, oda van forrva elválasztha-
tatlanul a valláshoz, az Istenhez. Mert miben áll 
az emberi lélek eszessége ? Vannak bizonyos 
alapfogalmak és fundamentális tételek, melyek, 
mint az isteni bölcseség legegyszerűbb kifejezései, 
mint minden igazságnak és létezésnek legfőbb 
szabályai, alapvonásait, legkezdetlegesebb vázát 
tartalmazzák mindennek ami van, ami létezik. 
Ilyenek: a lét, az egység, az igazság, a jóság 
alapfogalmai, az ellentétnek, a harmadik lehető-
ség kizárásának, az elégséges oknak tételei. 
Isten az emberi lelket saját bölcseségének képére 
és hasonlatosságára ugy teremté, lényegét és ter-
mészetét ugy rendezé, hogy a lélek értelmiségé-
nek első fejledezésében szükségkép megalkotja 
magában ezeket az alapfogalmakat, megismeri 
ezeket az alaptételeket és aztán habitualis meg-
ismerésében fenntar t ja és megőrzi, hogy ezek 

által és ezek szerint minden egyebet felfogjon és 
meggondoljon, hogy ezekből, és ezek segítségé-
vel minden egyéb igazságot megismerjen. ') Azért 
amint lelkünk tovább fejlődik, a megfelelő külső 
befolyások következtében szükségképen képződ-
nek bennünk a megegyezés és különbözés, ok és 
okozat, eszköz és czél, rend, arány, összhang, tö-
kéletesség, Isten megismerése-, továbbá a fizikai 
tökély, az erkölcsi jóság, kötelesség, jog, erkölcsi 
törvény fogalmai. Ezek az igazságok tartalmaz-
zák magának a létnek határozó okait és szabá-
lyozó princzipiumait, szóval az egész mindenség 
törvényeit.2) Minden egyebet, amikben ezek a 
törvények teljesedésbe mennek, mindazt, amiket 
ezeknek uralma alat t lenni látunk, ugy ismerjük 
meg tehát, mint az Isten létének szükségképi 
törvényeivel megegyezőt, mint az ő eszméjét 
megvalósitót. 

Az emberi léleknek ezen lényeges veleszüle-
te t t sajátosságában áll azon, őt minden más 
lénytől megkülönböztető előnye, melyet az ő 
eszességének nevezünk. Az emberi lélek eszes, 
mivel megismerése az örök Bölcseség változha-
tat lan megismerési törvényei által szükségkép 
meg van határozva; eszes, mivel törekvése birja 
a fizikai tökéletességnek és az erkölcsi jóságnak 
természeti i rányát ; eszes, mivel visszasugárzása 
az örök Igének, ki „igaz világosság, mely meg-
világosit minden e világra jövő embert,"5) és 
kiváltképpen és éppen az eszességben áll az ő 
Istenhez való hasonlatossága. Azért mondja a 
zsoltáros, hogy lelkünkbe az Isten arczulatának 

') Thomas, de veri tate. 
Lebnitz, Nouveaux essais, sur l ' en tendement humain . 

3) János 1, 9. 
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fénye van bevésve, mint a pénzdarabba a király 
képe ;*) azért beszél aquinói sz. Tamás az isteni 
igazság pecsétjéről, mely lelkünkre van nyomva, 
— Istennek bennünk levő szaváról, mely minket 
a helyes és bizonyos megismerésre megtanít ;2) 
azért állí t ja sz. Jeromos, hogy minden ember 
természetében van az Isten megismerése, sőt 
hogy senki sem születik Krisztus nélkül, hogy 
mindenki magában hordja a bölcseségnek, igaz-
ságosságnak és minden más erénynek csiráit s kör-
vonalait, mint Isten keze által elvetett magot ; 3 ) 
és midőn Celsus megtámadta a ker. erkölcstant, 
azt mondván, hogy az nem uj és nincs jelentő-
sége, mivel más filozófusok rendszereiben is meg-
van, Origenes azért utasí t ja vissza e támadást 
azzal a megjegyzéssel, hogy minden emberben 
már természetöknél fogva megalakulnak a ter-
mészeti erkölcstan általános alapelvei, — hogy 
Isten minden emberi szivbe beültette azon igaz-
ságok magvát, melyeket ő a próféták és egy-
szülött Fia által hi rdetet t ; 1 ) végre azért állítja 
Tertullián az igazság üldözőit saját jobb meg-
ismerésük fóruma elé s azért hivatkozik a leg-
nagyobb határozottsággal az „anima naturali ter 
Christiana"- l'cl, cl természeténél fogva keresztényi-
leg gondolkodó lélekre.4) 

Éppen azért a tani tásnak át kell hatva 
lenni a vallástól. A vallás oltalma alatt behatol 
az igazság az értelembe, nem száraz theória-ké-
pen, mely csak a passziv beleegyezést vonja 
maga után, hanem elevenséget adó szubstanczia-
képen, mely fölemeli s megtermékenyíti a szelle-
met, életet ád a léleknek. A vallás által hatal-
masan rátámaszkodik a szellem a hitelvekre és 
nem ütközik az emberi bizonytalanságok és két-
ségeskedések kiálló szögleteibe, hanem az isteni 
álláspontra emelkedik és messzebb tekint, tovább 
lát , mint az emberek legbölcsebbjei lát tak vala. 

Ha a religio hiányzik a tanításból, akkor a 
taní tás nem egyéb, mint a puszta kíváncsiság-
nak, vagy a gőgnek, az önteltségnek tápláló 
dajkája ; akkor a tanítás nem kedvelteti meg 
komolyan és igazán az igazat; akkor a legna-
gyobb gondolatok szűk ösvényekre jutnak s 
meddők maradnak; akkor a hideg, a lélek nél-
kül való igazság, megállapodik az észben és 
nem hat a szivig; akkor az ember nem élvez-

') Augustinus, Ennars. in ps. 
•) Thomas, de veritate. 
3) Hieron. Comment, in epist. ad Gal. 
*) Tert. Apolog. 

heti a sziv és ész harmóniájának nemes gyö-
nyörűségét. 

Napjainkban, midőn sokan oly túlságos gondot for-
dítanak a tanításra, hogy ennek a vallás-erkölcsi, sőt ez 
értelmi nevelést is feláldozzák, — nem lehet eléggé hang-
súlyozni, amit már egyszer mondtam, hogy a nevelés és 
tanítás két különböző dolog. A nevelés kifejleszti az 
összes tehetségeket, a tanítás ismereteket n y ú j t ; a neve-
lés megnemesiti, felmagasztalja a lelket, a tanitás gaz-
dagít ja a szellemet ; a nevelés teszi az embert, a tanitás 
teszi a tudóst : a nevelés czél, a tanitás e czélnak csak 
egyik eszköze. A tanitás lerakhatja, összegyűjtheti, fel-
halmozhatja az értelemben és az észben az ismereteket, 
megtöltheti az emlékezetet, mint valami éléskamrát, s 
kétséget nein szenved, hogy ez is bizonyos passziv fejlő-
déssel já r , melyet az igy összehordott ismeretek termé-
szete hoz magával ; de ez a fejlődés nem adja meg a 
szellemnek azt az erőt, tevékenységet, elevenséget, mely 
neki szükséges. Az ismeretek bősége nem egyértelmű a 
szellem tehetségeinek eleven kifejlődésével, tevékeny ere-
jével, energikus hajlékonyságával. Lehet valaki igen tanult, 
sőt tudós ember, anélkül, hogy az intelligencziának ere-
jét , termékenységét, fölemelő voltát birná. Szóval : tanult 
az ember, ha sokat tud, ha sok ismerettel bir ; nevelt 
pedig, az intellektuális nevelést értve : ha van esze, izlése, 
fantáziája, ítélete, ha hatalmában van a gondolat és a szó ; 
a teljes nevelést értve : ha uralkodni tud magán, ha van 
jelleme, lelkiismerete, nemes, müveit szive, kedélye. ') „Az 
ismeretek, melyeket az ember magának szerez, hatalmat 
képviselnek ; de a hatalmat jóra és rosszra is lehet for-
dítani. A hatalom miként való alkalmazása függ az er-
kölcsi meggyőződéstől, az erkölcsi meggyőződés kifejlődé-
sének alapja pedig a vallás. A gyermeket a fegyelem és 
engedelmesség igája alá fogni akarni, benne az erényes-
ségnek azon elvét akarni megteremteni, mely képessé 
tegye őt szenvedélyeinek ellenállni, a munka és a köte-
lesség törvényét önként elfogadni, a rend és szabályosság 
szokását magára venni és ezt az erőt nem a religiótól 
kölcsönözni akarni annyi, mint lehetetlen munkát kísér-
lem meg." 2) 

Igen, a fegyelmet, melylyel a nevelés az akaratot 
irányozza és erősíti, csak a vallás teszi tökéletessé, való-
ságos erkölcsi hatalommá. Egyedül a vallás által lesz a 
fegyelem az erény oltalma, az ártatlanság megőrzője, az 
alapos tanulmányok biztositéka, a helyes érzésmód meg-
állapitója, a tisztelet és tekintély fenntartója, az idő ura 
és kincstárnoka, a belső rend életidege s az egész nevelés 
hatalmas mozgatóereje. 

Vallás nélkül ellenben a családi és iskolai fegyelem 
csupán erőszak, mely lealacsonyítja azt is, aki alatta áll, 
azt is, aki gyakorolja. Bármily szigorú legyen is ez a 
vallás nélkül való fegyelem, nem lehet meg az a képes-
sége, hogy a lélek mélyére hasson. Mert csak a szigorú-
ság van meg benne, de hiányzik belőle a lelkiismeret, a 
tisztelet, az erény. Ez a teljesen materiális, csupán külső 
fegyelem soha sem fogja az embert fölemelni, megneme-
siteni. Mert a nevelésben korántsem elégséges, hogy csu-

') Dupauloup, l 'Education. 
s) Dr. Samassa, 1889. jun. 1"2. főrendiházi beszéd. 
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pán engedelmeskedjék a gyermek; hanem szükséges, hogy 
engedelmességének inditóoka minél nemesebb, tökéletesebb 
legyen ; szükséges, hogy az a gyermek Isten iránt való 
tiszteletből, szeretetből engedelmeskedjék. És mi adja meg 
a gyermeknek, az embernek ezt a legnagyobb erkölcsi 
értékkel biró inditóokot? Nem a vallás, nem egyedül a 
vallás-e ? 

Igaz, hogy sokkal könnyebb az a katonás fegyelem, 
a fegyveres kézzel való parancsolás ; mindig kényelmesebb 
a testnek parancsolni, semmint a léleknek. De mi ebben 
az esetben az engedelmes cselekedet inditóoka ? Nemde 
az a meghunyászkodó, csak az ostor leeresztését leső féle-
lem, mely az állatot jellemzi, de az Isten képére terem-
tet t emberi lélekhez méltatlan. 

Mily egészen más a keresztény fegyelem, mely min-
den törekvését a lélek megnyerésére és vezetésére fordit ja 
s melynek czélja: az erkölcsi rend. Bizonyos, hogy a 
materiális rendnek is megvan a maga jelentősége ; de ez 
a materialis rend természetszerű következmény gyanánt 
folyik a vallásos fegyelem által elért erkölcsi rendből, 
mint ennek külső visszasugárzása. Ellenben ott, hol ennek 
a merev fegyelemnek a szigorúsága uralkodik, leggyak-
rabban anarchiát és rendetlenséget találhatni tulajdon-
képen. Ott semmi egyébre nem törekszenek, mint arra, 
hogy ez a féktelenség és rendetlenség külsőleg ne nyilvá-
nuljon. Mit gondolnak ott azzal, hogy a szivet, a lelki-
ismeretet neveljék, hogy a gyermekek ismerjék az erényt, 
a boldogságot ! 

A szentírás mélyreható szép gondolatot fejez ki, 
midőn azt mondja, hogy a fegyelem „a törvény őrzője." 
Ezt a nagy, magasztos feladatát pedig az által tölti be a 
fegyelem, hogy tiszteletet és szeretetet kelt a törvény 
iránt. Ha a fegyelem csupán külső, akkor csak a hatalom 
iránt való kényszerű tiszteletet idézi elő, äZäZ • ä szervilis 
félelmet, mely elnyomja a lelket, anélkül, hogy a felláza-
dás iránt való haj lamát megsemmisítené. De ha vallás-
erkölcsi a fegyelem, akkor arra tanítja a lelket, hogy a 
tekintély princípiumát, s a törvényt, mint ennek kifejezé-
sét, tisztelje ; akkor azon szent eszmék uralmának veti 
alá a lelket, melyeken a társadalmi rend alapszik, akár 
abban a nagy emberi társaságban, melyet hazának neve-
zünk, akár abban a kicsiben, mely a haza alapját képezi : 
a családban s ennek pótlékában, az iskolában, hol éppen 
azok az erények vagy bűnök képezik a fegyelmezés tár-
gyát, melyek egykor a közjólétet és békét megszilárdít-
hat ják vagy szétrombolhatják. 

A nevelés a tanitás által képezi az ember értelmét, 
eszét : a fegyelem által fékezi, vezeti, erősíti akaratát . De 
ez még nem az egész nevelés. Mert az ember azzal a 
dicső előjoggal, azzal a fönséges rendeltetéssel is birván, 
mely őt eszessége által a látható dolgok, a mulandó vi-
lágrend fölé emeli, magával az örökkel, az istenivel hozza 
viszonyba s megadja neki a legtökéletesebb igaznak, szép-
nek és jónak eszméjét : szükséges, hogy ezt az ész által 
megismert igazat, szépet és jó t átérezze, megszeresse a 
lélek, hogy igy aztán a fegyelem által vezérelt akarat azt 
gyakorolhassa, megcselekedhesse. 

Ez a közvetítő szellemi kapocs az ész és az akarat 
között , ez az aranyos szivárványhid : a sziv, a kedély, 

mely kútforrása a szeretetnek, az igaz, szép, jó érzelmei-
nek, és minden más érzelemnek. 

Csak azt cselekeszszük egész odaadással, önfeláldo-
zással, amit szeretünk, — mondja már Plátó is. Tehát a 
teljes odaadásnak, az önmegtagadásnak, az önfeláldozásnak 
okfeje : a szeretet. És bár a nevelésben szülhet odaadást 
talán az érdek is, de még inkább a lelkiismeretesség, a 
kötelesség tudata : mindez nem elégséges a neveléshez. 
Ide a legönzetlenebb, a leghathatósabb, a leggyöngédebb 
és a legerősebb szeretet szükséges: a tiszta, a nagy 
szeretet. 

És ki tanit meg minket arra a nagy szeretetre, 
mely nélkül a kötelességtudásnak nincs teljes odaadása és 
önfeláldozása ; mely nélkül a lelkiismeret olyan, mint a 
téli nap : van világossága, de nincs melege, élete, termé-
kenyítő ereje ; ki tanit meg arra a szeretetre, mely min 
den terhet elvisel zúgolódás nélkül és minden keserűséget 
megédesít ; mely mindig fölfelé törekszik és megszabadít 
az aljas szenvedélyek békóiból, mely ébren van és még 
álmában is nyitva ta r t ja szemeit : h a nem a vallás, a 
szeretet vallása, melynek két főparancsolata igy hangzik : 
„Szeressed a te Uradat , Istenedet teljes szivedből, teljes 
lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb és első 
parancsolat. A másik pedig hasonló ehhez : Szeressed 
felebarátodat, mint tennenmagadat. E két parancsolaton 
függ az egész törvény és a p r ó f é t á k ; " 2 ) — mely azt 
tani t ja : „Abból ismertük meg az Isten szeretetét, hogy ő 
életét adta miérettünk ; 3) — melynek szerzője, midőn 
apostolait az általa megkezdett mű folytatására kiküldé, 
háromszor egymásután kívánta tőlök a szeretet bizonyí-
t ásá t : „Szeretsz-e engem?" És Péter háromszor fe le l t : 
„Te tudod, Uram, hogy szeretlek téged." 4) 

A sziv forrásából eredő érzelmekről, különösen az 
igaznak, szépnek és jónak érzelmeiről szólván, egy dolog-
nál különösebben meg kell állapodnom. A józan nevelés 
nagyon jól ismeri azt a kiváló fontosságot, melyet a 
szépnek s ez által a jónak és igaznak szolgálatában álló 
művészetek a sziv nemesítésére s a kultura egyéb ténye-
zői mellett a nemzetek erkölcsi és anyagi előhaladására 
gyakorolnak. Ugyanazért nem hunyhat szemet a modern 
aesthetikának ama ferde irányzata előtt, mely azt az elvet 
hirdetvén, hogy „a művészet minden reláczió nélkül való," 
azaz nincs vonatkozásban semmiféle más czéllal, hanem 
czélja önmagának, — tulajdonképen arra törekszik, hogy 
meghamisítsa az igazán szépnek fogalmát s a külsőleg 
tetszetős formában megjelenő belső erkölcstelenségnek utat 
nyisson. 

Mennyire fölötte állott a régi pogányság ennek a 
modern pogányságnak, kitűnik abból az ideális s e pontra 
nézve valóban keresztényileg szép felfogásból, melylyel 
már az ó-kor legnagyobb szellemei a szépművészetetb ne-
velő hatását megítélték. Horácz ugy említi, mint már az 
ő korában is közismeretes tényt, hogy a mithoszi ősidők 
történelem-előtti népei a költészetben és zenében az égi 
hata lmakat tisztelték. A költészetet és zenét az istenek 

') Kempis T. Krisztus követése 
5) Máté 22, 37—40. 
3) Ján. I. 3, 10. 
') Ján. 21, 15—17. 
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azért adták az énekeseknek, hogy ezen eszközökkel a 
félig állatok módjára élő néptörzsek vad féktelenségét és 
nyers erejét szeliditsék s őket emberekké átalakítsák. 
Bizonyosnak tar t ja , hogy már akkor, midőn legelső izben 
hallottak dalt az emberek, meg volt bennök az a meg-
győződés, hogy a szépmüvészetek feladata nem más, mint a 
vallásos élet megállapítása és ápolása, az emberiség 
erkölcsi nemesitése. l) A komoly Likurg is Thaïes költőt 
és zenészt küldé Krétából Spartába, kinek dalai, mint 
Plutarch beszéli, a hallgatókba engedelmességet, békét, 
szerénységet és szelid megnyugvást öntöttek, őket vad 
szokásaik elhagyására birták s a szép iránt lelkesedéssel 
töltötték el. Plá tó szerint a költészet és zene tanulmá-
nyozása a szivképzésnek és a nevelésnek leghathatósabb 
eszköze ; a szépmüvészetekkel való foglalkozás által har-
móniába olvadnak a lélekben a legszebb erények : a 
mértékletesség, bátorság, nagylelkűség. Nem az érzéki örö-
mök szolgálatára adták nekünk az istenek a zenét, hanem 
azon czélból, hogy összhangot létesítsenek ösztöneink, ér-
zelmeink bonyodalmába s igy visszaállítsák életünk ama 
rendjét és szépségét, melyet oly gyakran nélkülözünk.2) 

Ki ne tudná, hogy a kereszténység még fennköltebb 
értelemben fogta fel a szépmüvészetek feladatát ! Minden 
águkat bevonta fönséges l i turgiájának szolgálatába, ápolta, 
fejlesztette és fölemelte a műtökély azon fokára, melyen 
most díszlenek. 

Azt állítani, hogy az ember, minden tehetségeivel 
és hajlamaival egyetemben, vagy ezeknek egyetlenegyjé-
vel is, más végső czélra léteznék, élne és munkálkodnék 
itt a földön, mint Annak a szolgálatára és dicsőítésére, ki 
nélkül nemcsak nem élhetne, nem munkálkodhatnék, ha-
nem egyszerűen nem is létezhetnék, — ez állítani annyit 
tesz, mint a hitnek is, az észnek is ellentmondani. De ha 
az embernek végső czélja szükségkép az, hogy saját aka-
ratának az örök törvény alá rendelése-, saját szabad törek-
véseinek az örök bölcseség rendszabályaival való egyesítése 
által Istent szolgálja és dicsőítse, akkor éppen ebből a 
czélból, és egyesegyedül, csupáncsak ebből a czélból bírja 
minden erejét, minden tehetségét, előnyeinek és talen-
tumainak ama gazdag és összes készletét, melylyel Terem-
tőjének keze őt oly bőkezűen megajándékozá ; és mind-
annak, amit e fényes tehetségek által tenni, létrehozni képes, 
nemcsak czéllal kell birni, hanem egyszersmind oly czéllal, 
mely ezen végső czél alá rendelhető, s mely ezen végső 
czél megvalósítására valamely módon közreműködik. 3 ) 

A valódi örökbecsű „szép," csak a valóban, a tulaj-
donképen „jó"-ból fejlődhetik műremekké, valóban széppé; 
fi belső szépség és belső jóság nem különböző, magukban 
különálló tulajdonságai és előnyei a dolgoknak, hanem 
bensőleg összeforrott, egyetlenegy tulajdonságot képez-
nek ; a belső jóság csak akkor jelen meg előttünk a maga 
teljes bevégzettségében, ha azt mint szépséget gondoljuk ; 
valamint az illat a virágért, a virág kedveért van, hogy 
a maga nemében teljesen bevégzett legyen : ugy a szép-
ség a jóság kedveért van, és nem megfordítva. A szép és 
jó tárgyuk eszményeit a valódi „igaz"-ból merítik. A 

') Horat. ad Pison. 
2) Plato, de republ. 
3) Jungmanu, Aesthetik. 

valódi igaz pedig, mint az eszmények örök forrása : a 
vallás Isten-eszméje. Éppen azért mindaz, mi az ethikai 
rendhez tartozik, különösen tehát a szabadakaratból folyó 
cselekedet és az eszes lény, soha és semmiképen nem 
lehet szép, ha erkölcstelen ; és legyenek bármily gazdagon 
felruházva csupán fizikai előnyökkel, ruták, mihelyt az 
erkölcsi törvénynyel ellentétben állanak. 

A szépmüvészetek szabályozzák és adnak irányt az 
iparnak, az u. n. mechanikai művészeteknek. Ezeknek az 
anyagi, de nagy tiszteletre méltó foglalkozásoknak czéljok 
a haszon ; mert az ember minden téren kutathat , vizsgá-
lódhatik. tanúsíthat találékonyságot s fordíthatja az ered-
ményt saját magának és embertársainak hasznára. És 
midőn az ember a tudományok segítségével Isten müveit 
kutatja, megismeri, s a művészetek segítségével fölékesíti, 
ezzel megmutat ja , hogy valóban az Isten képére van 
teremtve s akarata előtt meghódol. 

Az indusztria hazánkban is napról-napra terjed, fon-
tossága emelkedik s mindenki belát ja szükségességét a 
specziális nevelésnek, melyben azokat részesíteni kell, 
kiknek hasznos tevékenységétől a nemzeti ipar és keres-
kedelem fölvirágzása függ ; kik a nemzet testében legje-
lentékenyebb részét képezik ama nagy középosztálynak, 
mely társadalmi tekintetben oly kiváló szerepre van hi-
vatva. Valóban, katholikus legényegyleteink a jövő alaku-
lására nagy mértékben kiható nemes feladatot teljesítenek ! 

Értelmi nevelésre és tanításra is szüksége van min-
denesetre az indusztriális osztálynak, mert hiszen mi lenne 
az iparból és kereskedésből intellektuális képzettség nél-
kül, találékonyság, az Ítélet ereje, a koncepció hatalma 
nélkül ! De még nagyobb mértékben szüksége van a val-
lás-erkölcsi nevelésre. Mert mi által megy tönkre napjaink-
ban az iparos és a kereskedő ? Egyrészről a becsületesség 
hiánya, a megbízhatatlanság, a csalás mi^ t t ; másrészről a 
dologtalanság, vagy a fényűzés miatt, ha a nagyzás vesz 
erőt raj ta , és csak azért akar meggazdagodni, hogy eddigi 
állásából kiemelkedjék. És mi által ju tha t jólétbe, meg-
elégedésbe, boldogságba valamely kereskedelmet és ipart 
űző nemzet? Mi által nyerheti meg más nemzetek bizal-
mát és becsülését az egymással való érintkezés messze 
téréin ? Munkásság, becsületesség, igazmondás, az adott 
szó szentsége, a szerződések biztossága, az alku őszinte-
sége, az ipar és kereskedelem törvényeinek lelkiismeretes 
megtartása által. 

Igen, talán sehol sem szükségesebb a becsületesség, 
az erkölcsi érzelem, a tiszta lelkiismeretesség, az erény, 
mint éppen az üzleti világban. Erény nélkül, minden kép-
zettség, ügyesség és leleményesség mellett is, tönkre men-
nek a mechanikai művészetek. Erény nélkül nem bírhatnak 
inspiráczióval a szépmüvészetek, lehanyatlanak, elaljasod-
nak és semmi egyebek, mint a közerkölcstelenités eszközei. 

És mi önti a szivbe a nevelés által az erényt? Nem 
az a titokteljes, lelkesítő, segítő égi hatalom-e : a vallás, 
amelynek ott kell lenni mindenütt , ahol az ember józan 
neveléséről szó van : az értelem és ész képzésében, a sziv 
nemesítésében, az akarat fegyelmezésében, ugy, hogy két-

! ségbevonhatatlanul áll e tétel : 
„vallás nélkül nincs nevelés." 
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Ebből a két előzményből vonta le apostoli szent 
királyunk a következményt : 

Nevelés nélkül nincs ember ; 
de vallás nélkül nincs nevelés : 
tehát vallás nélkül nincs ember. 
És nincs, természetesen, emberi társaság, legyen bár 

a neve : család, egyház, állam, melyek mind isteni intéz-
mények, közös az eredetök : Isten, és közös a czéljok : az 
ember boldogítása. 

Ha vallás nélkül nincs ember és emberi társaság, 
azaz, ha vallás nélkül az ember és az emberi társaság 
nem felelhet meg Istentől kitűzött czéljának : akkor a 
családnak, az államnak teljesen egybe kell forrniok az 
egyházzal, mint az Istentől kinyilatkoztatott vallási igaz-
ságok „oszlopával és erősségével ;" 1) akkor a nevelés 
közvetítése által a vallás és az egyház szellemének egé-
szen át kell hatnia, be kell töltenie a családot, az államot. 

Ez az elvi aranyfonal vonul végig szent István ki-
rály lángeszű alkotásán, melylyel a magyarnak hazát adott. 

Az 1000-ik év aug. 15-én Esztergomban királylyá 
koronáztatván, az országgal tar to t t tanácskozás után a 
nemzet és a birodalom politikai organizmusát a keresz-
tény hitvallás s a monarchia követeléseihez képest átido-
mította s a lapját vetette meg azon közigazgatási szerke-
zetnek, mely nyolcz századnál tovább, vész és vihar elle-
nére megállott , melynek megőrzése és továbbfejlesztése a 
Duna és Tisza part jain az állami élet múlhatatlan felté-
tele, s mely alkotóját , Istvánt, minden idők legdicsőbb 
törvényhozói közé sorozta. '2) 

Az államot szoros kapcsolatba tette az egyházzal. 
Mig egyrészről magának és utódainak, mint államfőknek, 
I I . Szilveszter pápa megegyezésével, döntő befolyást tar-
tott fenn az egyházra, másrészről az egyházi rendet és 
ebben különösen a főpapságot, mely ezen korban általá-
ban minden keresztény országban az első országos rendet 
alkotá, ő is első országrenddé emelte államában s nem 
kevésbbé a királyságnak mint az egyháznak megszilárdí-
tása végett, annak legnagyobb befolyást engedett az or-
szág tanácsában3). 

Nevelt és taní tot t önfeláldozó szeretettel és buzga-
lommal. Látván, hogy a külföldi papoknak, kik nem ér-
tették a nemzet nyelvét, nagy fáradozásai mellett is lassan 
halad előre a térités munkája, ő maga hirdette az evan-
géliumot, a nemzet főbbjeit ő maga oktat ta a hitben, 
ugy, hogy midőn Asztrik szentmártoni apátnak, István 
római követének előadásából mindezekről meggyőződött 
II . Szilveszter pápa, örömmel és csodálkozással igy ki-
áltott fel : „Bizonyára, én csak apostoli helytartója vagyok 
az Urnák, de a te fejedelmed valóságos apostol !" 

Tiz püspökséget, székesegyházakat, káptalanokat , 
apátságokat , monostorokat alapított, melyek mind isko-
lákkal voltak összekötve s melyekben nemcsak a leendő 
papok, hanem más pályákra készülő növendékek, sőt már 
hivatalban levő, de elég képzettséggel nem biró férfiak 
is nyertek oktatást. Elrendelte, hogy minden tiz helység 
építsen egy templomot, amelyek mellett szintén ott volt 

') Timot. í. 3, 15. 
s) Szalay, Magyarország története. 
3) Horváth. M. A kereszténység első százada Magyarországon. 

az egyház leánya, az iskola, melynek tanítója, a plébános, 
oktat ta a nép gyermekeit eleintén leginkább a vallásra 
és imádságokra, de később egyéb elemi ismeretekre is. 

Nem lehet most már tovább időznöm ama nagy-
szerű alkotásoknál, melyek e kor történetének minden 
lapján azt hirdetik, hogy szent István nemcsak vallotta, 
hanem meg is valósította az elvet : vallás nélkül nincs 
nevelés és nincs ember, család és állam, — csak azt 
emelem ki, hogy ő békét, egyetértést, tökéletes összhangot 
létesített egyház és állam közt, s megmutat ta az utókor-
nak, hogy csak a nevelés e két főtényezőjének egymást 
megértő együttműködése, kölcsönös segítése és támoga-
tása mellett lehet virágzó és boldog a haza. 

* 
* * 

A nevelésről beszéltem és a jkamra sem vevém azt a 
megszentelt nevet, mely annyira össze van nőve a neve-
lés fogalmával, mint a rózsatő hajtásával. Ah, mennyire 
megszégyenít engem az a kis leányka, ki éppen a kereszt-
vetést tanulgat ja édes anyja térdein s midőn a közepére 
ér, csodálkozva kérdi : „Kimondom az atya nevét, a fiu 
nevét, és az édes anya nevét nem mondom ki ? . . . " Az 
emberiség szive nyilatkozott meg e kis leány ajkain, 
melynek szüksége van az édes anyára ! Dicső szent kirá-
lyunk, hogy éppen egyik leglényegesebb föltétele ne 
hiányozzék a nemzet - nevelés nagy munkájának, édes 
anyát is adott a magyarnak, országát és nemzetét a bol-
dogságos Szüzanya oltalmába és pártfogásába ajánlván. 

Szent István nevelő jobb keze! mely minket a ma-
gyarok Nagyasszonyának édesanyai gondjaira biztál, vezesd 
tovább Mária országának gyermekeit a keresztény nem-
zeti mivelődés dicsőséges utjain ! 

Nemzetünk atyja, szent István ! Légy közbenjárónk 
az Istennél, hogy jó keresztény édesanyákkal ajándékozza 
meg nemzetünket, mert az ő kezeikben van a jövő ! 

Nemzetek nevelő és fegyelmező Istene ! Alid meg 
első apostoli fejedelmünk utódját, a magyar királyt, ki-
nek népéhez és családjához egyaránt jóságos atyai szivét 
éppen azért sú j t ják inkább a villámok, mert kimagaslik 
fejedelmi erényei által, mint az erdők koronás tölgye ! 
Áldd meg az apostolok utódait Magyarországban, a ma-
gyar püspökkart és annak fejét, Magyarország herczeg-
primását, ki t pihenést parancsoló tisztes kora sem tar t 
vissza ama fáradalmaktól, melyeket a hazaszeretet s mai 
nagy nemzeti ünnepünk fénye megkíván ! Áldd meg egyéb 
egyházi és világi elöljáróinkat, és áldj meg mindnyájunkat , 
hogy szent István áldott jobbjának és édes anyánknak 
Máriának nevelő vezetése mellett, szabad, boldog, nagy és 
dicső legyen a magyarok hazája. Amen. 

A „RELIGIO TARCZÁJA. 

Töredék egy spanyol utas naplójából. 

Stantes erant pedes nostri in atriis tuis. 

(Folytatás.) 
A serdülő nemzedék helyes nevelése és sikerre vezető 

oktatása ama nagyszerű tőke alap, melynek kamatait a 
jövő s mindinkább fejledező társadalom fogja aratni. De, 
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hogy eme megbecsülhetetlen szellemerkölcsi kincset minél 
nagyobbá s minél áldásosabbá tehessük ; hogy e kincs 
kamatait minél jobban biztosítsuk, szükséges, hogy a ne-
velés minden tekintetben czélszerü és sikert Ígérhető le-
gyen. Hogy pedig az történhessék, okvetetlenül megkíván-
tatik : hogy e kettős czélt előmozdító, szilárdító és meg-
őrző minden eszköz, ide értve a külső segédeszközöket is, 
összevágólag, összhangzóan, együtthatóan mozgásban le-
gyen, akadálytalanul működhessék, s valóban működ-
jék is. 

Ezen eszközök kellő működtetésére szolgál a gíjm-
nazium is. 

A gymnasiumot, melynek szerény körű életében tet t 
minden mozdulat, minden lépés messze kihat a nemzet-
testnek egész szellemi életére, — a közművelődés fő-főin-
tézetének szokták nevezni. És méltán. Csakhogy e műve-
lődés alatt nem egyedül az elmének tanitás ut ján eszkö-
zölt meggazdagodását ismeretekkel, hanem módszeres 
neveléssel létrehozott mindenoldalú s humanisztikus szel-
lemi fejlődését ér t jük, tehát valamint az értelemnek, ugy 
a kedélynek és akaratnak tökéletesítését is. 

E föladatnak megoldásával a középiskola, mint a 
közművelődés egyik organuma nemcsak az emberiség 
követelésének felel meg, hanem a társadalmi élet igényei-
nek is. Mert a társadalom igaz javát nem rideg tudományi 
fény, nem gépszerű munkásság, de életteljes szellemi kép-
zettség, nevezetesen az elmének, a fönséges keresztény 
eszmék üdvárasztó tanain alapuló, tiszta belátása, a kedély-
nek nemes lelkesedése, az akaratnak erőteljes törekvése 
alapítja. — A gymnasium elé jelesül két czél van tűzve. 
Az egyik külső, ugy mint előkészülés az egyetemnek szak-
tudományaira ; a másik belső, t. i. szellemi gymnastika, 
vagyis a lelki tehetségeknek fejlesztése és természetszerű 
kiművelése, röviden mondva a szellemerőnek kitartó mun-
kásságra való képesítése. A gymnasium tehát, ha föladatát 
meg akarja fejteni, mind e két czélt tartsa szeme előtt. 
És ugyan főgondja legyen a szellemi fejlődést ápolni s 
lehetőleg magasabb szemléletre emelni, hogy az if jú em-
ber lelki erejét hivatásának teljesítésére fordítsa ; másrészt 
a gymnasiumnak viszonya az egyetemhez követeli, hogy 
az abba vezető utat egyengesse, mindazon tudományok-
nak biztos alapját letevén, melyekbe való bevezetés az 
egyetemnek föladata. 

A gymnasiumnak már, mely igy utmutatást is ad a 
szabad tudományi buvárlatra, hivatását elősegítő eszközö-
ket a tanterv sorolja elő. — E tanterv czélszerüsége 
hogy mennyire szükséges, azzal könnyen tisztába jő mindaz, 
valaki csak megfontolja ama köztapasztalást, hogy alkal-
matlan eszközök használása a Iegüdvösebb czélt is kocz-
káztatni szokta. A tanterv a tantárgyaknak beintézését, 
rendjét is magában foglalja, mely beintézés egyfelől az 
osztályok, másrészt a tanárok közt történik . . . 

Tudva van, hogy a fejtegetendő anyagot mai napság 
legtöbb helyütt, mint hazánkban is, a magas kormánytól 
szabott középiskolai szervezet határozza meg pontosan, 
mig a fokozatot és leczkerendet a tanári kar állapítja meg. 
— Ebben a tekintetben azonban Spanyolhon eltér a világ 
legtöbb országától, és azért hibázna az, ki idegen szem-
pontból akarna itélni, és másunnét kölcsönzött mértékkel 

kívánná megmérni a spanyol tanrendszert. Ugyanis a 
spanyol földön a piaristaságnak épen ugy, miként más 
tanítótestületnek szabadságában áll még a tananyag ki-
választását is, mint fonalát az oktatásnak, saját belátása 
szerint megejteni, és annak megfelelőleg képezni a fiatal-
ságot. — Azon netán felmerülő kérdésre : helyes-e ez 
eljárás vagy nem ? a legkisebb habozás nélkül azt a vá-
laszt adom, hogy igen is helyes . . Már csak azért is, 
mivel ez uton a spanyol középiskolákban a chablonszerü, 
s azért mindent kiszabó kormányok részéről is kevés 
figyelembe vett, sokféle jegyzőkönyvek és jelentések he-
lyét a konkret rendeltetésű, s tanár t amazoknál koránt-
sem terhelőbb, de másfelől saját érdekében lelkiismere-
tességet követelő beadványok foglalják el. . . Ezek azután 
a hivatalos formalitásoknak is megadják a magokét, vala-
mint az a közművelődés színvonalán álló intézetnek didak-
tikai individuálitását éppen ugy, miként az egyes tanárok 
hasznavehetőségét hitelesen, megokolva föltüntetik. 

A fősajátság, mely a spanyol kegyesrend tantervét 
külsőleg mástól megkülönbözteti , abban áll, hogy a hu-
manisztikus irányú iskola, mely eszményét az emberré 
lett Istenben találja, a mely tehát az igaz kereszténység-
ben birja a legtisztább kifejezését. Ez, azt tartván, hogy 
a valódi értelmiséghez főleg az if jú szellem fejlesztésének 
fölülmulhatatlan eszköze, a klassikai tanulmányok *) u t ja 
vezet, a melyet ezredévek áldásos verejtéke áztatott , a 
kisgymnasiumi, nagygymnasiumi és lyceumi beosztással, 
nemcsak alakilag öleli föl azt, mi a múltban nálunk is 
helyesnek bizonyult be ; hanem, szerencsés tapasztalat 
nyomán, tárgyilag is nagyot lendit a könnyebb haladáson. 
— A középiskolának egész tanfolyama ott is nyolczra 
van kiterjesztve, és egymással lényegesen összefüggő, de 
mégis ugy az egyetemes tanulmányok befejezése, mint a 
módszer tekintetében három külön tankörre oszlik. — 
Ugyanis 1. algymnasium (gymnasium minus) négy osz-
tálylyal ; 2. nagygymnasium (schola media) hat osztálylyal, 
melyekből a négy alsót a kisgymnasium képezi, miért a 
nagygymnasiumnak sajátlagos tanköre az Y. és VI. osz-
tályra esik ; 3. lyceum nyolcz osztálylyal, melyekből viszont 
a hat osztályt a nagygymnasium alkotja : a lyceum tulaj-
donképeni tankörére ellenben csupán és egyedül a VII . 
és VIII . tanfolyam jut . (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 24. X I I I . Leo pápa legújabb 

encyklikája a szűz Mária és sz. József tiszteletéről, — 
melyet ez a nagy pápa éppen Boldogasszony napján 
adott ki a katholikus világ élvezetére, az egész emberiség 
javára, sajátságosan jellemzi XIII . Leo pápa lelkét. Egy 
szakadatlanul működő, örök ifjú lélek teremtő szelleme, 
és egy krisztusi szeretettől á thatot t papi sziv inspirácziója, 
vetélykednek e levélben annak bebizonyitásán, hogy mi 
nagyobb ebben a pápában, a minden szép, nemes, igaz 

') Maga a „legnagyobb magyar" igy nyilatkozik erre vonat-
kozólag : „Szolgáljon ezután is a férfiúi tömött szólás s Írásmódban 
például az ó-klassicismus, s legyen mindenek fölött halhatatlan 
remekei által buzdító, honszeratetre, nagylelkűségre és nagyságra ! 
V. ö. Hunnia 84. 1. 
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és jóér t lelkesedő nagy ész alkotó ereje, vagy az emberi-
ség legfőbb javaiért , az Isten dicsőségeért, az emberiség 
legszentebb és leghatalmasabb védnökeinek tiszteleteért 
hevülő gyermekded sziv gyengéd dobogása. Jó l mondja a 
„Moniteur de Rome" erről az encyklikáról irt jellemzésé-
ben, hogy ez a legutóbbi pápai körlevél mintegy egye-
nesen magából a szivéből szól a pápának, hogy az mint-
egy emlékirata az ő aj tatosságának, az ő imádságos 
szent lelkének, a melyben rendithetetlenül áll a hit az ima 
— mindenhatóságában. 

D'Aguesseau, a XVIII . század klasszikus izlésü kor-
mányférfia, mondá fiának emlékirataiban, hogy a munka 
változatossága az üdülésnek legjobb módja, az értelmi és 
erkölcsi termékenységnek biztositéka. Bossuet egy fok-
kal feljebb ment a munka dicséretében. Labor ipsa vo-
luptas, mondá. Ez a kimeríthetetlen teremtő erő, ez a 
lactea ubertas, melyről a régiek szólnak, látszik a mi 
mostani pápánk legbensőbb életének veleje lenni, ez frissiti 
föl és ta r t ja fenn lelki erőit, a helyett, hogy kifárasztaná. 
Ma bölcselő, holnap költő és tudós, azután államférfiú és 
békebiró, XIII . Leo a foglalkozások egyik neméből a 
másikba avval a könnyedséggel megy át, a mely lelke 
egyensúlyának, tudománya és tehetségei teljességének kéz-
zelfogható megnyilatkozása. 

Ha egyebet nem is tet t volna ez a pápa, mint hogy 
annyi és ily encyclikákat irt vala, nevét már is a nagy 
pápák sorába emelte volna fel. 

Lapunk végén már ma közöljük azt a gyönyörű 
imát, melyet XIII. Leo sz. Józsefhez intézve készitett. 
Jövőre közöljük magát a gyönyörű encyklikát és folytat-
juk elmélkedéseinket fölötte. ? ? 

BéCS, 1889, aug. 20. Sz. István királyunk ünnepét — 
a Bécsben lakó magyarok ez évben is fényesen megünne-
pelték — szokás szerint a nt. kapuczinus-rend templomá-
ban. Szónok volt az ékes tolláról ismert kereskényi Ke-
reskényi Gyula, érdi esperes-plébános, ki i f jú hévvel és 
csudálkozást keltett lelkesedéssel dicsőité a sz. királyt 
főkép azon tekintetnél fogva, hogy megtanítva népét az 
egy igaz Isten ismeretére és a B. Szűz tiszteletére, oly 
erkölcsi szilárdságot adott neki, hogy századok viharait 
kiállani képes volt. A pontifikális nagy misét mondotta 
ft . Hauswirth Ernő ő nga, a skót benczések apátja, ki 
mivel rendje magyar birtokos, örömmel vállalja el éven-
kint a nagy misét ez ünnepen. A kóruson közreműködött 
önkényt az „első bécsi magyar férfi dalárda". A diszpa-
dokat jobbról a magyar kir. testőrség tagjai ragyogó 
díszruhájukban, balról az ő felsége melletti magy. kir. 
minisztérium tisztviselői, magyar hölgyek, Bécsbe felrán-
dult magyar papok stb. foglalták el. A templom színültig 
megtelt ájtatoskodókkal, pedig féltek, hogy nem lesz közön-
ség, mivel más években az ünnep után következő vasárnapon 
volt az ünnepély ; ez évben a m. kir. miniszter kívánsá-
gára lett az ünnep napjára kitűzve, s ime a hivek is szíve-
sen eljöttek. Midőn a dalárda elkezdette énekelni a „Jöj j el 
Sz. Lélek Ur Isten"-t s a szónok mondá : „Atyának és 
Fiúnak . . . " elfelejtettük, hogy Bécsben vagyunk — nem 
hazai földön. H. Gy. 

Páris. Â katholikus köztevékenység irányítása, a kö-
zeledő országgyűlési választások alkalmára, volt tárgya az 
itteni „Univers" egyik vezérczikkének, a mely alatt a 
nagy Venillot Lajos testvérének a neve vala olvasható. 
Mint napsugár a borongós égből, oly világot vetnek e 
czikk fejtegetései a franczia katholikusok politikai actió-
jának tervtelen- és szervezetlenségére. Közlöm szórói-szóra. 

„Egy idő óta, igy ir Venillot Eugén, a következő 
törvhozó testületi választások alkalmából, különféle leve-
leket kaptunk, a melyeknek tar talma eme kérdésbe von-
ható össze : Más politikai pártactiótól különválva egy 
hatványozott katholikus actió lehetséges-e? hasznos-e? 
Avagy talán ellenkezőleg, a dolog jelen állapotában nem 
lesz-e elégséges a boulangizmussal szövetkezett konszervativ 
unióval tartani, hogy minél előbb végezzünk a jelenlegi 
kormányzással ? Egyik levelező azt mondá, hogy a mi 
véleményünknek is ennek kell lennie, miután a mi szózata-
ink a katholikusokhoz semmi szervezeten nem alapszanak 
és nem állítanak előtérbe semmi határozott javaslatot. 

Nem. Ez a mi válaszunk. Igenis nem, mi nem abban 
a véleményben vagyunk, hogy egyszerűen csak szaporít-
suk a boulangizmussal szövetkezett konszervativ unió szá-
mát, abban a reményben, hogy az az unió később majd 
a mi nótánkat fogja fújni . Hanem mi azt látjuk, hogy a 
dolgok mégis ebben az irányban haladnak. A csalódás, 
melyre a tábornokot (Boulangert) a megyei bizottsági 
választások kárhoztatták, nem fogja őt megfosztani a túl-
súlytól, melyet neki a royalisták és imperialisták nagyré-
szének vak támogatása kölcsönöz. Ezt a csatavesztést 
relatív veszteségnek fogják magyarázni, mert azt csak-
ugyan kimagyarázni lehet, és a szövetség meg lesz tartva 
ugy a mint van, vagyis föltétlenül. 

A dolgok jelen állása nem igazolja ugyan ezt az eljá-
rás t ; érthetővé tenni, azt igen is teszi. Először is, a választási 
harcz terve már mindenütt készen áll, a szövetségek meg 
vannak kötve, és attól tar thatnának az emberek, hogy, ha 
más szövetségeket keresnének, mindent elvesztenének; azu-
tán világos, hogy a köztársasági párt a jul. 28-iki me-
gyei bizottsági választások következtében uj bizalomra 
gerjedvén maga iránt, az egész programmot fel fogja tar-
tani, a melyet 12 év óta követ. Az opportunizmus és 
radikalizmus előkelőségei, a kik ez utóbbi időben, hogy a 
reakcziót és a boulangizmust korlátok közé szorítsák, 
mérsékletről és a szabadság tiszteletéről beszéltek, többé 
nem gondolnak ezekkel a hiu ígéretekkel. Ok magukat a 
legerősebbeknek tar t ják és eltökélt szándékuk, hogy az 
ellenfélnek semmi engedményt sem tesznek. Ok uj kama-
rát akarnak, a melyben opportunisták és radikálisok egy-
más kezeiből ragadhat ják ki a hatalmat, a nélkül, hogy 
a konszervativoktól félniök kellene. Lapjaik nyelve e 
tekintetben semmi kétséget sem hagy fenn. És hogyan 
kerüljük ki ezt a veszedelmet, hogyha a kormány ellen-
ségei, a melyeknek feje lett és megmentőjének Ígérkezik 
Constans, nem maradnak egyesülve ? Tehát, ne tegyünk 
semmit, a mi megoszlásunkat okozhatná, — mondják a 
jobboldal taktikusai. 

Ez az okoskodás, megvalljuk, igen tetszetős, sőt van 
egy kis ereje is. A köztársasági pártiak annyira féltek 
még a mult yasárnap (a megyei bizottsági választások 
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napján) a legyőzetéstől, hogy, anélkül hogy tagadnák, hogy 
egy kis tért vesztettek, most győzteseknek hiszik magu-
kat és ebből a meggyőződésből oly bizalmat és buzgósá-
got merítenek, hogy az nekik reményt ad a sikerre. Te-
hát határozottan és jó rendben kell velők szembe szállni. 

De vájjon következik-e ebből, hogy a katholikusok-
nak nem lehet jobbat tenni, mint a boulangistákkal szö-
vetkezett konszervativekben elveszni, vagyis semmit se 
tenni ? Ellenkezőleg, miután a segély, melyet mi adha-
tunk, nélkülözhetetlen : miért nem állítjuk fel a segély 
föl té telei t? Boulanger ur nem állitotta-e fel az övéi t? 
Nem kényszerítette-e a „tizenegyek tanácsát", mely royalis-
tákból és imperialistákból áll, hogy elfogadja az ő revizio-
nisztikus programmjának a lényegét és hogy tokba, ha 
nem zsebre tegyen minden monarchistikus programmot, 
a royalistát épp ugy mint az imperialistát ? 

A mi követeléseink különben is olyanok, hogy azo-
kat minden ember, a ki a rendet, szabadságot és egyet-
értést szereti, elfogadhatja, akár király, akár császár, 
akár köztársaság legyen az ő törekvéseinek czélja. Ugyanis 
mit akarunk mi ? Akar juk az iskolatörvények revízióját, 
hogy biztosítsuk a keresztény családoknak és az ő tet-
szésök szerint való intézeteknek a tanítás szabadságát ; 
akar juk a katonai törvény revízióját, hogy az egyházi 
rend szabad, az istenitisztelet biztosítva legyen és a pap 
minden papi kötelességét teljesíthesse ; akarjuk végre, 
hogy a Concordatum tiszteletben tartassék betűje és szel-
leme szerint, hogy minden törvény, rendelet, végzés stb., 
melyek bennünket katholikusokat 10 év óta sújtottak, 
megsemmisíttessenek. 

Ugyan mit remélhetünk mi, az egyház és Franczia-
ország számára, a boulangistáktól, imperialistáktól, royalis-
táktól, a kiket ezek a követelések nyugtalanítanak és a 
kik mindannyian remegve azt mondják nekünk : Az Isten 
szerelmeért, hallgassatok, a miről ti beszéltek, az inop-
portunes. 

És mégis mi nem szabadulhatunk attól a hittől, hogy 
ezek a remegők megnyerik az ügyet. Sokan a mi katho-
Jikusaink közöl, a kik szívesen kilépnének a tet tek terére, 
azt fogják nekünk felelni : mit akar ön, hiszen már el-
késtünk. Valóban elkéstünk, nagyon elkéstünk ! Hogy az 
elveszett időt kipótoljuk, oly erélyre, oly önbizalomra s a 
harcznak oly szenvedélyes szeretetére volna szűkségünk, a 
mely ugyancsak megritkult sorainkban. A mellett, hogy 
szervezettségünk hiányzik, valóságos unalom vett erőt 
ra j tunk. Azok, kik egy katholikus pár t reformjáról be-
szélnek, egy más kor maradékainak, fegyelmezetleneknek 
és álmodozóknak tűnnek fel, és az emberek mindent elkö-
vetnek. hogy az ilyeneket ellensúlyozzák. 

Mi következik ebből ? Az, hogy a mostani idő, a 
mely oly termékeny szép katholikus gyűlésekben, a hol 
oly bámulatos beszédeket lehet hallani és annyi kitűnő 
határozatot lehet megszavazni, — a melyek talán czélt is 
fognak érni, — a politikai térről letűnni látta a világosan 
meghatározott katholikus akcziót, éppen akkor, a midőn 
az ott legszükségesebb lenne és leghathatósabb lehetne. 

Néhány hét múlva az országos képviselőválasztások 
el fogják dönteni a kath. egyház helyzetét Francziaor-
szágban, és mi katholikusok, minthogy nem tudtunk 
egyesülni a cselekvésre, most nem fogjuk visszavívni j oga -
inkat, mi még csak a zászlónkat sem fogjuk ebben a hely-
zetben megmutatni. 

Hanem mi itt talán túlságos haj lammal birunk a 
reményvesztésre ? !" 

Így végzi Venillot Eugén vezérczikkét. Világosan 
lehet belőle látni a franczia katholikusok jelen politikai 
ziláltságát és legkevésbbé sem örvendetes jövőjét. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa imája sz. Józsefhez. 

ORATIO 
AD SANCTUM IOSEPHVM 

Ad te, beate loseph, in tribulatione nostra confn-
gimus, atque implorato Sponsae tuae sanctissimae auxilio, 
patrocinium quoque tuum fidenter exposcimus. Per eam, 
quaesumus, quae te cum immaculata Virgine Dei Genitrice 
coniunxit, caritatem, perque paternum, quo Puerum Iesum 
amplexus es, amorem, supplices deprecamur, ut ad heredi-
tatem, quam Iesus Christus acquisivit sanguine suo, benig-
nus respicias, ac necessitatibus nostris tua virtute et ope 
succurras. 

Tuere, o Custos providentissime divinae Familiae, 
Iesu Christi sobolem electam ; prohibe a nobis, amantis-
sime Pater , omnem errorum ac corruptelarum luem ; 
propitius nobis, sospitator noster fortissime, in hoc cum 
potestate tenebrarum certamine a caelo adesto ; et sicut 
olim Puerum Iesum e summo eripuisti vitae discrimine, 
ita nunc Ecclesiam sanctam Dei ab hostilibus insidiis 
atque ab omni adversitate defende nosque singulos perpe-
tuo tege patrocinio, ut ad tui exemplar et ope tua suf-
fulti, sancte vivere, pie emori, sempiternamque in caelis 
beatitudinem assequi possimus. — Amen. 

— Az angol megtérések természetes folyományai az 
angol nemzet komoly, vallásos szellemének. Az angol 
szellem keresi, kuta t ja a vallási igazságot. Ott ez nyil-
vános discussiók és lelkiismeretes elmélkedések tárgya. 
Igy például mr Freeman a „Fortnightly Review"-ban 
ismerteti Hadden könyvét, a melynek tárgya az angol 
egyház története. Freeman kijelenti, hogy : „Not one 
word will be found in this volume to flatter the dream 
of an early British Church from wich the existing Chris-
tianity of England is derived . . . Between British and 
English Christianity there is absolutely no continuity." A 
mostani protestáns kereszténység és a hajdani bri t t ke-
reszténység közt, úgymond, nincs semmi folytatólagosság. 
Vagyis a protestantizmus hitújítás, hitrontás ! Ez a gon-
dolat kergeti az angolokat vissza a kath. egyházba. Vajha 
nálunk is discussio tárgyává tenné a nemzeti közszellem azt, 
vájjon a protestantizmus szelleme Magyarországban folyta-
tása-e a ős magyar keresztény szellemnek, vagy, a mint 
tényleg van, elszakadás tőle ? Csak ha lelkesen foglalkozunk 
a vallással, akkor termi a konverzió fá ja a hitegység 
gyümölcseit, oly mennyiségben, hogy az ég angyalainak 
öröme teljen benne. 

— A német katholikusok 3G. nagygyűlése, a mint 
már jelentettük, f. hó 25—29-én Bochumban fog tartatni . 
Ezek -az évenkint megujuló gyűlések keletkezésük óta 
egyre növekedtek jelentőségben és hatásban. Az ötvenes 
és hatvanas években bámulatosan erőre emelték a katho-
likus öntudatot és kötelességérzetet ; a kulturharcz ideje 
alatt ú j ra és újra lángra keltették az ellenállás lelkese-
dését a lelkiismeret szabadsága ellen irányult állami 
presszióval szemben ; és most, hogy a kulturharcz heve 
lelohadt már, folytonos éberségben tar t ják a katholiku-
sokat és figyelmeztetik a protestáns porosz kormányt , 
hogy még sok jogsérelem orvoslása kívántatik ahhoz, 
hogy a katholikusok Németországban békében élvezhessék 
a lelkiismeret szabadságát. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DIVINA P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII. 
E P I S T O L A ENCYCLICA 

AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS ALIOSQVE 
LOCORVM ORDINARIOS PAGEM ET COMMVNIONEM CVM 
APOSTOLICA SEDE HABENTES. 

D E PATROCINIO SANCTI I O S E P H I V N A CVM VIRGI-
NIS D E I P A R A E P R O TEMPORVM D I F F I C V L T A T E 
IMPLORANDO. 

VENERABILIBVS FRATRIBVS PATRIARCHIS PRIMATIBVS 
ARCHIEPISCOPIS ALIISQVE LOCORVM ORDINARIIS PACEM 
ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTIBVS 

L E O PP. XIII. 
VENERABILES FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Quamquam pluries iam singulares toto orbe 
deprecationes fieri, majoremque in modum com-
mendari Deo rem catholicam iussimus; nemini 
tamen mirum videatur, si hoc idem officium 
rursus inculcandum animis hoc tempore cense-
mus. — In rebus asperis, maxime cum potestas 
tenebrarum audere quaelibet in perniciem chri-
stiani nominis posse videtur, Ecclesia quidem 
suppliciter invocare Deum, auctorem ac vindicem 

suum, studio perseverantiaque maiore semper 
consuevit, adhibitis quoque sanctis caelitibus, 
praecipueque augusta Virgine Dei genitrice, 
quorum patrocinio columen rebus suis maxime 
videt adfuturum. Piarum autem precationum 
positaeque in divina bonitate spei serius ocius 
fructus apparet. — Iamvero nostis tempóra, Ve-
nerabiles Fratres, quae sane christianae reipub-
licae haud multo minus calamitosa sunt, quam 
quae fuere unquam calamitosissima. Interire 
apud plurimos videmus principium omnium vir-
tu tum christianarum, fidem : frigere caritatem : 
subolescere moribus opinionibusque depravatam 
iuventutem : Jesu Christi Ecclesiam vi et astu 
ex omni parte oppugnari: bellum atrox cum 
Pontificatu geri: ipsa religionis fundamenta, 
crescente in dies audacia labefactari. Quo de-
scensum novissimo tempore sit, et quid adhuc 
agitetur animis, plus est iam cognitum, quam ut 
verbis declarari oporteat. 

Tarn difficili miseroque statu, quoniam mala 
sunt quam remedia humana maiora, restât ut 
a divina virtute omnis eorum petenda sanatio 
sit. — Hac de caussa faciendum duximus, 
ut pietatem populi christiani ad implorandam 
studiosius et constantius Dei omnipotentis opem 
incitaremus. Videlicet, appropinquante iam mense 
Octobri, quem Virgini Mariae a Rosari.o dicatum 
esse alias decrevimus, vehementer hortamur, u t 
maxima qua fieri potest religioue, pietate, fre-
quentia mensis ille totus hoc anno agatur. — 
Paratum novimus in materna Virginis bonitate 
perfugium : spesque Nostras non frustra in ea 
collocatas certo scimus. Si centies illa in magnis 
christianae reipublicae temporibus praesens adfuit* 
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cur dubitetur exempla potentiae gratiaeque suae 
renovaturam, si humiles constantesque preces 
«ommuniter adhibeantur? Immo tanto mirabilius 
credimus adfuturam, quanto se diutius obsecrari 
maluerit . 

Sed aliud quoque est propositum Nobis : cui 
proposito diligentem, ut soletis, Yenerabiles 
Fratres, Nobiscum dabitis operam. Scilicet quo 
se placabiliorem ad preces impertiat Deus, plu-
ribusque deprecatoribus, Ecclesiae suae celerius 
ac prolixius opituletur, magnopere hoc arbi tramur 
expedire, u t una cum Yirgine Deipara castissi-
mum eius Sponsum beatum Iosephum implorare 
populus christianus praecipua pietate et fidenti 
animo insuescat: quod optatum gratumque ipsi 
Yirgini futurum, certis de caussis iudicamus. — 
Profecto hac in re, de qua nunc primum publice 
dicturi aliquid sumus, pietatem populärem co-
gnovimus non modo pronam, sed velut instituto 
iam cursu progredientem : propterea quod Iosephi 
cultum, quem superioribus quoque aetatibus 
romani Pontitices sensim provehere in maius et 
late propagare studuerant, postremo hoc tem-
pore vidimus passim nec dubiis incre mentis au-
gescere, praesertim postea quam Pius IX. fe. 
rec. decessor Noster sanctissimum Patriarcham, 
plurimorum Episcoporum rogatu, patronum Ec-
clesiae catholicae declaravit. — Nihilominus cum 
tant i re fera t , veneration em eius in moribus 
institutisque catholicis penitus inhaerescere, id-
circo volumus populum christianum voce im-
primis atque auctoritate Nostra moveri. 

Cur beatus Iosephus nominatim babeatur Ecclesiae 
patrónus, vicissimque plurimum sibi Ecclesia de eius 
tutela patrocinioque polliceatur, caussae illae sunt ratio-
nesque singulares, quod is vir fuit Mariae, et pater, ut 
putabatur , Iesu Christi. Hinc omnis eius dignitas, gratia, 
sanctitas, gloria profectae. Certe matris Dei tarn in excelso 
dignitas est, u t nihil fieri maius queat. Sed tarnen quia 
intercessit Iosepho cum Virgine beatissima maritale vin-
clum, ad illam praestantissimam dignitatem, qua naturis 
creatis omnibus longissime Deipara antecellit, non est 
dubium quin accesserit ipse, ut nemo magis. Es t enim 
coniugium societas necessitudoque omnium maxima, quae 
natura suâ adiunctam habet bonorum unius cum altero 
communicationem. Quocirca si sponsum Virgini Deus 
Iosephum dedit, dedit profecto non modo vitae socium, 
virginitatis testem, tutorem honestatis, sed etiam excelsae 
dignitatis eius ipso coniugali foedere participem. — Si-
militer augustissima dignitate unus eminet inter omnes, 
quod divino consilio custos filii Dei fuit, habitus homi-
num opinione pater . Qua ex re consequens erat, u t Ver 
bum Dei Iosepho modeste subesset, dictoque esset audiens, 
omnemque adhiberet honorem, quem liberi adhibeant pa-

renti suo necesse est. — Iamvero ex hac duplici dignitate 
officia sponte sequebantur, quae patribusfamilias natura 
praescripsit, ita quidem ut domus divinae, cui Iosephus 
praeerat , custos idem et curator et defensor esset legitimus 
ac naturalis. Cuiusmodi officia ac munia ille quidem, 
quoad suppeditavit vita mortalis, revera exercuit. Tueri 
coniugem divinamque sobolem amore summo et quotidi-
ana assiduitate studuit : res utrique ad victum cultumque 
necessarias labore suo parare consuevit: vitae discrimen, 
regis invidia conflatum, prohibuit, quaesito ad securitatem 
perfugio : in itinerum incommodis exiliique acerbitatibus 
perpetuus et Virgini et Iesu comes, adiutor, solator 
extitit . — Atqui domus divina, quam Iosephus velut po-
testate patria gubernavit, initia exorientis Ecclesiae con-
tinebat. Virgo sanctissima quemadmodum Iesu Christi 
genitrix, ita omnium est christianorum mater, quippe 
quos ad Calvariae montem inter supremos Redemptoris 
cruciatus generavit : itemque Iesus Christus tamquam 
primogenitus est christianorum, qui ei sunt adoptione ac 
rederoptione fratres. — Quibus rebus caussa nascitur, cur 
beatissimus Patr iarcha commendatam sibi peculiari quadam 
ratione sentiat multitudinem christianorum, ex quibus 
constat Ecclesia, scilicet innumerabilis isthaec perque 
omnes terras fusa familia, in quam, quia vir Mariae et 
pater est Iesu Christi, paterna propemodum auctoritate 
pollet. Est igitur consentaneum, et beato Iosepho .apprime 
dignum, ut sicut ille olim Nazarethanam familiam, qui-
buscumque rebus usuvenit, sanctissime tueri consuevit : ita 
nunc patrocinio caelesti Ecclesiam Christi tegat ac defendat, 

Haec quidem, Venerabiles Fratres, facile intelligitis 
ex eo confirmari, quod non paucis Ecclesiae patribus, 
ipsa adsentiente sacra liturgia, opinio insederit, veterem 
ilium Iosephum. Iacobo patriarcha natum, huius nostri 
personam adumbrasse ac munere, itemque claritate sua 
custodis divinae familiae futuri magnitudinem ostendisse. 
— Sane praeterquam quod idem utrique contigit nec 
vacuum signification e nomen, probe cognitae vobis sunt 
aliae eaedemque perspicuae inter u t rumque similitudines : 
illa inprimis, quod gratiam adeptus est a domino suo 
benevolentiamque singularem : cumque rei familiari esset 
ab eodem praepositus, prosperitates secundaeque res herili 
domui, Iosephi gratiâ, affatim obvenere. Illud deinde ma-
ius, quod regis iussu toti regno summa cum potestate 
praefui t : quo autem tempore calamitas fructuum inopiam 
caritatemque rei frumentariae peperisset, aegyptiis ac 
finitim tam excellenti Providentia consuluit, ut eum rex 
salvatorem mundi appellandum decreverit. — Ita in ve-
tere illo Patr iarcha huius expressam imaginem licet agno-
scere. Sicut alter prosperus ac salutaris rationibus heri 
sui domesticis fuit, ac mox universo regno mirabiliter 
profui t : sic alter christiani nominis custodiae destinatus, 
defendere ac tutari putandus est Ecclesiam, quae vere 
domus Domini est Deique in terris regnum. 

Est vero cur omnes, qualicumque conditione loco-
que, fidei sese tutelaeque beati Iosephi commendent atque 
committant . — Habent in Iosepho patresfamiiias vigilan-
tiae providentiaeque paternae praestantissimam fo rmám: 
habent coniuges amoris, unanimitatis, fidei coniugalis per-
fectum specimen: habent virgines integritatis virginalis 
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exemplar eumdem ac tutorem. Nobili genere nati, propo-
sita sibi Iosephi imagine, discant retinere etiam in afflicta 
for tuna dignitatem : locupletes intelligant, quae maxime 
appetere totisque viribus colligere bona necesse sit. — 
Sed proletarii, opifices, quotquot sunt inferiore fortuna, 
debent suo quodam proprio iure ad Iosephum confugere, 
ab eoque, quod imitentur, capere. Is enim, regius sanguis, 
maximae sanctissimaeque omnium mulierum matrimonio 
iunctus, pater, u t putabatur , filii Dei, opere tarnen faci-
endo aetatem transigit, et quaecumque ad suorum tuitio-
nem sunt necessaria, manu et arte quaerit. — Non est 
igitur, si verum exquiritur, tenuiorum abiecta conditio : 
neque solum vacat dedecore, sed valde potest, adiuncta 
virtute, omnis opificum nobilitari labos. Iosephus, conten-
tus et suo et parvo, angustias cum illa tenuitate cultus 
necessario coniunctas aequo animo excelsoque tulit, scilicet 
ad exemplar Filii sui, qui accepta forma servi cum sit 
Dominus omnium, summám inopiam atque indigentiam 
voluntate suscepit. — Harum cogitatione rerum debent 
erigere animos et aequa sentire egeni et quotquot ma-
nuum mercede vitam to le ran t : quibus si emergere ex 
egestate et meliorem statum anquirere concessum est non 
repugnante iustitia, ordinem tamen providentiâ Dei con-
stitutum subvertere, non ratio, non iustitia permitti t . 
Immo vero ad vim descendere, et quicquam in hoc genere 
aggredi per seditionem ac turbas, stultum consilium est, 
mala ilia ipsa efficiens plerumque graviora, quorum leni-
endorum caussâ suscipitur. Non igitur seditiosorum homi-
num promissis confidant inopes, si'sapiunt, sed exemplis p ro-
cinioque beati Iosephi, i temque materna Ecclesiae caritate, 
quae scilicet de illorum statu curam gerit quotidie maiorem. 

I taque plurimum Nobis ipsi, Yenerabiles Fratres, 
de vestra auctoritate .studioque episcopali polliciti : nec 
sane diffisi, bonos ac pios plura etiam ac maiora, quam 
quae iubentur, sua sponte ac voluntate facturos, decerni-
mus, ut Octobri toto in recitatione Rosarii, de qua alias 
statuimus, oratio ad sanctum Iosephum adiungatur, cuius 
formula ad vos una cum his Litteris perferetur : idque 
singulis annis perpetuo idem servetur. Qui autem oratio-
nem supra dictam pie recitaverint, indulgentiam singulis 
septem annorum totidemque quadragenarum in singulas 
vices tribuimus. — Illud quidem salutare maximeque lau-
dabile, quod est iam alicubi institutum, mensem Martium 
honori sancti Patr iarchae quotidiana pietatis exercitatione 
consecrare. Ubi id institui non facile queat, optandum 
saltern, ut ante diem eius festum in templo cuiusque 
oppidi principe supplicatio in tr iduum fiat. — Quibus 
autem in locis dies decimusnonus Martii, beato Iosepho 
sacer, numero festorum de praecepto non comprehenditur, 
hor tamur singulos, ut eum diem privata pietate sancte, 
quoad fieri potest, in honorem Patroni caelestis, perinde 
ac de praecepto, agere ne recusent. 

Interea auspicem caelestium munerum et Nostrae 
benevolentiae testem vobis, Yenerabiles Fratres , et Clero 
populoque vestro Apostolicam benedictionem peramanter 
in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Pe t rum die XV. Augusti 
An. MDCCCLXXXIX. Pontificatus Nostri Duodecimo. 

LEO P P . XIII . 

A „RELIGIO TARCZÁJA. 

Töredék egy spanyol utas naplójából. 

Stantes erant pedes nostri in atriis tuis: 

(Folytatás.) 

Az egyes tankörök czélja a következőleg határoz-
ható m e g : a) a kis gymnázium első sorban előkészít a 
nagygymnáziumra ; e mellett tekintettel levén arra, hogy 
e tankörrel több tanuló befejezi általános iskolapályáját, 
ezeknek viszonyaihoz mérten elégséges képzettség-alapot 
nyújt . Igy, viszonylag önmagában bevégzett oktatási egé-
szet képez, és tantárgyai t lehetőleg gyakorlati, népszerű 
irányban kezeli. Különösen pedig a reáltanulmányokból, 
természetesen a keresztény világnézet nyomán, annyit 
ölel föl, hogy a negyedik osztályt kellő sikerrel megha-
ladott tanuló nemcsak a nagygymnaziumba, hanem a reál-
tanoda Y. osztályába is átléphet, b) A nagygymnazium 
két osztálya is a kisgymnaziumban nyert alapon a kikép-
zést tovább folytatja, és előkészít a sajátlagos lyceumra, 
de különös gond van a klasszikai műveltség-alapnak biztos 
megvetésére. Tehát a nyelvekre fekteti a fősúlyt, általuk 
az elmét és értelmet naponkint gyakorolván ; másrészt a 
tanul takat naponkint Írásbeli dolgozatokban alkalmazzák, 
melyeket azután nyilvánosan javítanak ki. — Az ily 
irányú nevelés-oktatásnak ott lényeges tényezői, a spanyol 
nyelv legbensőbb ismeretének alapján a latin, görög 
remekírók olvasása és elemzése, a görög s római törté-
netek, továbbá a szépirálytan, s ezzel kapcsolatosan a 
költészet és szónoklattannak beható és gyakorlati tanul-
mányozása. c) A lyceum czélja a gymnaziumi általános 
képzést szigorúan tudományos alapon folytatni s meg-
szilárdítani, és ezzel a magasabb általános műveltség 
kellő alapjait lerakni, és e mellett elősegitni az egyetemi 
s műegyetemi szakpályákra. — Érdekes lehet tehát, azt 
hiszem, megtudni ama tantárgyakat , melyeket, a szellemi 
küzdelmök feladatául a hivő bölcsességet kitűzött intéze-
teikben, nyolcz éven át heti 24—27 órában s erénymun-
kásságu társaink fölkarolnak, kezelnek. 

Ha nár az alsóbb, az úgynevezett elemi iskoláiknál 
komolyan veszik spanyol testvéreink azt, hogy a gyer-
mekeknek nemcsak lelki tehetségei kifejlesztessenek, de 

! szivök nemesedjék és az erény szeretetében, gyakorlásá-
ban megerősödjék, az emberiség üdvét harmonikus neve-
lés u t ján egyedül biztosító vallásos ráhatással : nem ke-
vesebb meggondolással és lelkiismeretességgel járnak el a 
gymnáziuiaokban az i f júnak, ki mint a forrásban levő 
bor, gondolkodásában, Ítéletében meg nem tisztult, tovább 
képzése körül. — Mert hát a gyermeknek ugy, mint a 
középiskol li növendéknek, kiben a csapongó remények, 
„lángoló, le tá rgyat nem lelt indulatok* jelentkezni kez-
denek, kellő képzésére nem csak addig vala legjobb s 
leghelyesebb a vallásos nevelés; nemcsak mostanáig job-

1 bat nem lehetett találni, hanem, mint minden paedagogus 
és tanférfh., a ki tudományos s nem skeptikus alapon 
áll, egész meggyőződéssel fogja vallani : jobbat nem is 
fognak találni és nem is találhatnak. — Valóban a paeda-
gogiában a punctum saliens a tiszta vallási elem . . E 
nélkül az államok a tanügy rendezésére előállhatnak a 

17* 
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legfényesebb tantervekkel, a casuistica legapróbb részle-
teire kiterjedő rend s módszerekkel, a legskrupulózusabb 
javaslatokkal s törvényekkel ; tantermek, tanszerek, elren-
dezés, lanítók fizetése, megüthetik a legmagasabb mérté-
ket is : ha hiányzik, vagy csak ugy a hogy türetik a 
nevelés-oktatás rendszerében Isten eszméje, tekintélye ; az 
értelmi képzés, mely csak ez alapon érheti el a legmaga-
sabb s jótékony batásu kifejlődését, nem emelkedik, ha-
nem lesülyed ; az erkölcsi nevelés pedig, vagyis az aka-
ratnak a kötelességek alá vetése, az isteni és emberi 
jogok tisztelete, a törvényeknek való engedelmesség, a 
rossz hajlandóságoknak elfojtása, a testiség, az anyagi-
ság felé haj ló természet leküzdése, melyek szintén a val-
lásban, az isteni tekintélyben birják szabályozó zsinór-
mértéköket, — fölötte nehézzé, hogy ne mondjam, lehe-
tetlenné válik . . 

Nem tagadjuk azt, hogy haladás mindenkor lesz 
és kell is lennie ; de azt is mondom, hogy a. haladás 
nem felforgatása mindennek, nem ignorálása az örökké 
változatlan szilárd alapoknak . . . Sőt az erős és rendü-
letlen jellem képzésére minden körülményeknek közepette 
érvényes, mindig igaz és változatlan elvek követését 
kell okvetetlenül föltételeznünk. Ilyet pedig csak a vallási 
meggyőződésnek van módjában adhatni . . . De vájjon 
minek említem ezt annyiszor ? Őszintén szólva azért, 
hogy szem előtt tartsák az illetékesek, miszerint a val-
lás azon iránytű, mely a középiskolai tanulmányokban 
éppen úgy, mint az élet sokoldalú s nem ri tkán bonyo-
lult és viharos tengerén egyedül képes vezetni mindenkit ; 
másrészt minél jobban megismerhessék, illetőleg megszív-
leljék hitközönyös korunkban különösen a szülék is azon 
eljárási főtényezőt, melylyel a spanyol piaristák czéljokat 
leginkább biztosítják, és alaposan, jól nevelt embereket 
adnak a társadalomnak. 

Az ismeretágak pedig, melyek a „non multa, sed 
mul tum u általánosan hangzó, s esetleg mégis oly kevéssé 
követett, didaktikai imperativushoz szigorúan ragaszkodó 
lelkes társaknak, kik a soktudás szélessége s fölületessége 
helyett oly bölcsen a tudás mélysége, egysége és egy-
szerűségére törekesznek, — a népiskolával közvetetlen 
összekötött gymnaziumaiban, az egyetemnek mind megany-
nyi előcsarnokában, alapul szolgálnak, ezek : 

a) Vallástan. — Ha valahol, mindenesetre a közép-
iskolákban, hol az if jú fejlődő érzékiségének, indulatainak, 
haj lamainak, szenvedélyeinek eshetik áldozatává, nagy 
szüksége van egy géniuszra, egy őrszellemre, mely meg-
óvja, visszatartsa őt a téves irányoktól . . . E géniusz, ez 
őrszellem : a religio. A religio az erkölcsi fegyelemmel és 
az ekképen megnemesített humanismussal párosultan lehet 
csak képes arra, hogy mindmegannyi jellemmé ala-
kítsa azon if jakat , kik a középiskolában nem csupán elme-
beli, de szívképzettséget is jöttek magoknak szerezni. 
Csak ily műveltség, mely fölemeli nemzetiségünket is, 
képesít bennünket arra, hogy a társadalomban becsületes 
állást foglalhassunk el és emberi rendeltetésünket betölt-
hessük . . . Innen az ok, hogy a közművelődés igaz érde-

') Eszembe jutnak i t t Horatiusnak (lib. I. od. 14) szavai : 
..Oh navÍ8 referent in mare te novi 
Fluctus. Oh quid agis ? Fortiter occupa portum." 

keit lelkök egész becsvágyával szolgáló spanyol piarista-
ság gymnasiumaiban *) előkelőleg kiváló gonddal s arra 
különösen képzett rendtag által, ki mindenképen igyek-
szik gyakorlat ibb megkedveltetést nyújtani, — és a szív 
s lélek mélyéig hatólag kezeltetik a vallástan minden 
ágában. — Még pedig tekintettel az egyház egyes tanai-
nak evolutiójára, hogy a kisgymnasiumból kilépő if jú az 
egész egyháztant megtámadások ellen védve a kátéban 
tárgyilag — a históriában történelmileg, és igy kétszer 
láthassa mintegy szemei előtt elvonulni . . . A felső gym-
nasiumban az alsó osztályban nyert theologia positivára 
mintegy a Scholastika következik. — Természetes, hogy 
az idevágó tankönyvekben az iró korántsem a maga tudo-
mányának nagyságát fitogtatja, hanem a tanuló tehetsé-
geit és lelki szükségletét törekszik minél jobban e l t a l á ln i . . . 
Mintegy belehelik a derék, a föld csábító mulatságainak 
közepette az örök hazát szemök elől egy pillanatig sem 
tévesztő mentorok szivök szeretetét, lelkök tisztaságát s 
ama boldogító reményt, melyet egy önfeláldozással teljes 
élet küzdelmei közt, az, ki igy szól: „Qui sequiter me, 
non ambulat in tenebr is" 2 ) vigasztalásul nyújt, az i f jú 
kebelbe, mely olyan, mint a tiszta ivlap, Írassék hiu torz-
kép vagy a megváltás keresztje, a rajzot egyiránt elfo-
gadja . . . b) Latin nyelv. Szó-, alak- s mondattan, me-
lyeknél, a folytonos ismétlő kitérések mellett, az előadott 
szabályokat azonnal példákkal világositják föl a táblán. . . 
Az itélő tehetség a vonzó és vonzott szók kikeresése és 
feltüntetése, az emlékezet a rövid mondatok elmondása 
által gyakoroltatik ; mindkettő pedig, valamint a tanulási 
kedv és a komoly önálló szellemi munkásságnak fokozatos, 
természetszerű fejlesztése még külön szó- és Írásbeli ver-
seny-előadások ál tal .3) Ekkén t hathatósan elő van segítve 
az óklasssikai nyelvek tanításának egyedüli helyes czélja, 
hogy t. i. a tanulók a remekírókat élvezettel tudják azu-
tán olvasni, tehát azokat megértsék, és szépségeiket észre-
vegyék. — Az összefüggő olvasást a harmadik és negye-
dik osztályban veszik elő, midőn már a tanulók a beszéd-
részeket ismerik, és a szóknak egymáshoz való viszonyát 
is föl tudják fedezni. — Olvasmányul szolgálnak : állat-
mesék s rövid elbeszélések a szent atyákból is. Majd 
egyes részletek, a tanár érteményező vezetése mellett, 
melyeken kivül a magánszorgalom még otthon szívesen ol-
vas : — Corn. Neposból, Livius, Caesar Bellum Gallicuma, 
Ovidius, Vergilius, Sallustius, Cicero, Tacitus, Horat ius-
nak minden illetlentől megtisztított müveiből. — c) Gö-
rög nyelv. — Grammatika, melynek tárgyalásánál az a 
föladat, hogy a növendékek az alak- s mondattani alap-
elveket biztosan tudni, ezeket az olvasott részekből föl-
ismerni, adott alkalommal velők helyesen élni ez uton a 
nyelvtan és szókötési kifejezéseket, az illető iró által 
szándékolt értelemhez hiven felfogni és az irályi változa-
tos szépségeket is mintegy szemlélni képesek legyenek. 
— Fordítások, egyes szemelvények Aesopus, Xenophon, 
Homeros, Herodotus, Plato, Sophokles és Demosthenes-
ből, melyek által nemcsak ez óremek írók felfogásában 

') S. Jos. Cal. ep. 1630. apr. 27. 
2) De imit. Christi I. 1. 
3) V. ö. Veil. Tat . 1, 17. 6. „Aemulatio alít ingénia, et 

incitationem nunc fervore animi, nunc admiratione accendit". 
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készségre tesznek szert a fiatalok, hanem a felül a sza-
kadatlan olvasás ut ján szépérzékük is mintegy magától 
fejledez. — d) A spanyol nyelvet, melynek, mint nemzeti 
nyelvnek, megismerése megismerteti s megszeretteti a nö-
vendékkel a nemzeti géniuszt, melyet nemcsak föntartani, 
hanem lehetőleg magasra emelni elsőrendű kötelesség, — 
érdem szerint tárgyal ják. — Minthogy pedig akármely 
idegen nyelv kezdő tanításának az anyanyelv ismert és 
nyelvtanilag öntudatos tényeire, s az akkép szerzett gram-
matikai fogalmakra kell támaszkodnia, lelkiismeretesen 
látnak a spanyol nyelvtan módszeres kezeléséhez. Jelesül 
a tanár a czélszerü olvasmányhoz, melyet előre át tanul-
mányoz, csatolja az alak- és mondattani észrevételeket, s 
ugy magyarázza pontról-pontra. Szónoklat és költészettan, 
hol szintén f'ősuly a chrestomathia darabjaira van helyezve 
oly formán, hogy ezeknek a tanulók fejlettségéhez mért gya-
korlati fejtegetéseiből vonassanak el a legszükségesebb, a 
tankönyvben jelzett s egyszerűsített szabályok. Az elmélet-
tel nemcsak annak olvasás által való személtetése, hanem 
majdnem naponkint fokozatos gyakorlások is járnak, még 
pedig elejéntea remekek utánzásából állók ugyan, de folyto-
nos tekintettel a gyakorlat i élet igényeire. — Irodalomtörté-
net, megfelelő olvasmányokkal, melyeknél kiváló figyelem 
van fordítva a szépműtani és nyelvszellemi szempontokra s a 
fensőbb fokozat kívánalmaira akként, hogy a honi re-
mekírók tanulmányozása által megtisztuljon és fölvilágo-
suljon a fiatalok gondolatköre, megnemesüljön érzelem-
világa, tet tre hevüljön akaratereje. — Szabad előadások 
majd csak saját osztályosaik, majd fensőbb osztályok 
előtt, sőt a versenyzés magasabb, ünnepélyesebb fokán 
a szülék és tanügyi barátok jelenlétében is, a midőn lel-
kesítve s buzditólag hatnak mély érzésű spanyoljaink az 
if júságnak, az irodalom-történetből ki-kiemelvén előtte e 
nemzeti szellem önzetlen bajnokai t és ezek példája nyo-
mán uta t nyitván neki a nemzeti géniuszhoz, — a ma-
gánszorgalmi önművelésére is. — e) Franczia nyelv. — 
Ennek előadása a természetes módszer szerint, mely a 
könnyebbről nehezebbre s fokonkénti előhaladást és szem-
léleti menetet követelő didaktikai elveken sarkallik, — 
í'oly. Mely eljárás alapján a tanulók folytonosan gyako-
roltatnak, és igy, kellően elsajátítván a grammatikát , 
szóbőséget is nyernek ; egyszersmind pedig alkalom nyuj-
tatik nekik, hogy tanul t franczia kifejezéseiket spanyolul 
kiejtett mondatok lefordításában értékesítsék. — A czél 
biztosabb elérésére mindenben s mindenütt, hol az alak-
s mondattani szervezet ugyanaz, a kifejezési mód vagy 
irályi változatosság hasonló, az egybevetés soha el nem 
marad . . . f ) Történelem. — Az ó, közép és újkori világ-
történetnek, melynek Jézus Krisztus a kulcsa, összefüggő 
áttekintésével, Spanyolország oknyomozó történelme, foly-
tonos ügyelettel a társadalmi s állami viszonyoknak fejlő-
désére, és azon irányzatnak ellensúlyozására, mely a nem-
zeti jellem helyett az „ubi bene, ibi patr ia" fölkapott 
mondatnak érteményében kozmopolitismust, illetőleg tett-

') Az ily önmunkásság eredményére alkalmazhatók a római 
szónokfejedelem e szavai : „De impetu animi loquor, de cupiditate 
vincendi, de ardore mentis ad glóriám . . . quae in adolescentia 
tanquam in herbis significant, quae virtutis maturitas et quantae 
fi-uges sint futurae." V. ö. Cie. 

hazafiság helyett szó-hazafiságot ápolgat . . . Egyál ta lán 
pedig a történelemnek, melynek eseményeiben mindenütt 
a fensőbb, a láthatatlan, istenileg megszabott czélt nyo-
mozzák , — kezelésével nem annyira az egyes, kevésbbé 
fontos évszámok betanulására, mint inkább arra törekesz-
nek, hogy az if jú ítéletéből s gondolkodásából kiderül-
jön, miszerint állításait ténylegesen adott tárgyakra építse, 
melyeknek földolgozásában egyszersmind gyakorlottságot 
és megszokást is sajátítson el ; másrészt pedig rendeltetése 
végczéljára nézve okuljon. Themistoklesről olvassuk, hogy 
Miltiades dicsősége elüzé szeméről az álmot. A történelem 
nem vesztette még el e hatását. A növendék a történelem 
útmutatása mellett látván, hogy az igazság, a jó ügy 
minden eléje gördítet t nehézség daczára mégis kivívja 
diadalát ; sőt, hogy hasonlóan a naphoz, még fényesebben 
ragyog az akadályok sö.tét föllegeinek eloszlatása után : 
igazságérzete erősbödik, és szive legmelegebb lelkesedé-
sével öleli körül azokat, kik egy-egy nemesebb eszme 
vagy ügynek szolgálatában állottak . . . E szempont érté-
kesítésén is példás buzgalommal fáradnak rendtársaink. — 
g) A geographia. — Helyirati tájékozás alapján Spanyol-
ország, s mind az öt világrésznek egyetemes és részletes 
leírása úgy, hogy a tanuló a föld természeti s állami 
viszonyainak helyes ismeretére tehessen szert, meg szün-
telen figyelmére méltassa hazáját — Spanyolországot. — 
A földrajz tanításánál, mely ugy is tünteti föl a földet, 
tulajdonságait , lényeit, mint melyek az emberiség ma-
gasztos czéljaihoz rendelt eszközök, — szem előtt van 
tartva az is, miszerint a történelmi nevezetességű helyek 
már az alsó osztályokban jó l bevésődjenek a fiatalok 
emlékezetébe, hogy ekképen azután a történelem tárgya-
lása annak idejében könnyebben eszközöltethessék. — A 
földabrosz készítésénél ügyelettel vannak még arra is, 
hogy fejből s táblán, nem pedig minta után, mi csak 
gépies utánzatra vezetne, tudja a tanuló az egyes vidék-
nek vagy országnak térképeit lerajzolni. — h) Természet 
rajz. A három országot főképviselőiben mutat ják be akként, 
hogy az ásványoknál a föld kérge, alkotó részei, idő 
szerint fejlődésének ismeretén, az állat, növénynél pedig 
a szervezet taglalgatásán alapuljon a rendszeres tudás, 
mely annak belátására vezetend, hogy még oly tudo-
mányos haladás daczára is létezik egy vonal, mely ellen-
áll fegyverzett szereinknek s ,ne tovább"-ot parancsol vizs-
gálódásainknak. — i) Természettan. — A physika körébe 
tar tozó törvények tüneményei : elemzés, szemléltetés s 
kísérletezéssel, s a mathematikának, mint bizonyító segéd-
tudománynak kellő alkalmazásával ugy fejtegettetnek, hogy 
a görebes kísérletek s az átérzett ismeretek lépcsőjén a 
szellem a csillagok hónába emelkedjék. A vegytant gya-
korlati módszerrel, mely az egység nélküli töredéktől 
távol van, kezelik. — k) Mathematika. A gymnáziumban 
való továbbhaladás azon ismeretekhez levén fűzendő, a 
melyeket a növendék az elemi iskolából hoz, ezeknek 
kellő fölelevenitésén, u j szempontokból való tárgyalásán s 
rendszeresítésén indul meg az oktatás. A gyakorlati 
tudni valók fonalán, fokozatosan a népiskolai tárgyak 

') Megemlékezvén a lángelmének e mondásáról : „Non vana 
et peritura curiositas exercenda. sed gradus ad immortalia et sem-
per manentia faeiendus." V. ö. sz. Ágoston Confess. 
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ismeretétől, az egész betüszámtani felsőbb egyenletekig, 
illetőleg a gömbi háromszögtanig dolgozzák föl az anyagot 
arre czélozva, hogy az if jak az életben előforduló számí-
tásokat bizton végezhessék, valamint, hogy még inkább föl-
magasodjék lelkük a végtelen örök eszméhez. ') — 1) Philo-
sophia . . . A philosophia s logika elméleti s gyakorlati 
tanait ugy tárgyalják, hogy a tanuló a lélek lényegét s 
méltóságát fölfogva, annak czél és nyugvó pont ja — a 
véghetetlenhez — az Istenhez vonzódjék,2) a ki nélkül 
hasonlóan a homokra épített házhoz, egyensúlyt vesztve, 
nem nemesül, hanem letörpül, nem emelkedik, hanem le-
süpped ; másrészt tanpályának legvégső határaig s a 
nyilvános életnek mezején is helyesen tudjon gondolkodni 
s érezni. — A spanyoloknál, a mi a philosophiában fő, a 
mi az ember boldogságára, társadalmi értékére legfonto-
sabb, az ethika is a lyceum tárgya, nem egyetemi módon, 
hanem többféle gyakorlással kötve össze, ugy hogy a 
tanár minden órában katechetice ismétli az előbbi elő-
adás legfontosabb részeit, óránkint van szóbeli gyakorlás, 
egyszer hetenkint vitatkozás (disputatió) az egész osztály 
előtt, havonkint a lyceumi ifjúság és az év végén a 
közönség előtt. — Rajz. — A geometria fogalmak s alap-
igazságoknak megértése gyakorlati lag és, a realismus 
szórakoztatását lehetőleg kizáró módszerrel vezetett, szem-
léltetés és rajz ut ján eszközöltetik . . . . 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 28. X I I I . Leo pápa legújabb 

encyklikája a szűz Mária és sz. József tiszteletéről. — 
XIII . Leo pápa Quam pluries kezdetű encyklikája nem 

egy tekintetben nevezetes mű. Szent József méltóságáról, 
a keresztény üdvrendben neki Isten által kijelölt kivált-
ságos, magas, hatalmas állásáról a theologia tanát, ily 
klasszikus rövidséggel és kézzelfogható plaszticzitással ki-
domborítva nem tudom, ha olvasta-e valaha valaki. Négy 
fő eszmecsoport különböztethető meg ebben a latinságá-
nál fogva is tar talmánál fogva is remek kis pápai in-
structióban. Először is feltűnik kifejtése az oknak, mely 
a pápát e levél Írására inspirálta. S ez egyszerűen az, 
hogy imádkozunk. Ez XIII . Leo pápa legújabb ünnepé-
lyes megnyilatkozásának vezéreszméje avval a világosan 
kimondott czélzattal, hogy imára hivó szózata lehasson a 
népek lelkének legmélyebb rétegeibe, hogy igy a keresztény 
kath. anyaszentegyház az irgalmas Istent szakadatlanul le-
borulva imádó népek fohászaitól és zsolozsmáitól viszhangzó 
előcsarnoka legyen a mennyégnek. Hac de causa facien-
dum duximus, ut pietatem populi christiani ad imploran-
dam studiosius et constantius Dei omnipotentis opem in-
citaremus. A jelszó t e h á t : buzgóbban és állhatatosabban 

l) Szépen mondja erre nézve a keresztény Cicero : „Non pot-
est nec religio a scientia separari, nec scientia a religione secerni, 
quia idem Deus est, qui ot intelligi debet, quod est scientiae, et 
honorari, quod est religionis." V. ö. Lactantius Div. Inst. 1. 1. c. 1. 

s) Mert az angyali tudor szerint : „Nomen sapientis illi reser-
vatur, cuius consideratio circa finem universi versatur . . . Unde 
sapientiae est causas altissimas considerare." V. ö. s. Thom. Aquin. 
Contra Gentil. 1. 4. 

imádkozni! Miér t? Mert oly időket élünk, melyekben Isten 
irgalmas segítségére jobban rászorul az emberiség, job-
ban rászorulunk mindnyájan, mint valaha. Oly időket 
élünk, a melyeknél bajokra nézve nyomasztóbbak, veszé-
lyekre nézve fenyegetőbbek az egyházra kevesen zudultak. 
Azt mondja a minden szavát latra vető bölcs pápa : „No-
stis tempóra, ven. fr . : quae sane christianae reipublicae 
haud multo minus calamitosa sunt, quam quae f'uere un-
quam calamitosissima." És ez az ijesztő Ítélet teljesen meg 
van okolva a jelenre épp ugy mint a jövőre nézve; mert 
csakugyan a hitélet „apud plurimos," igen sokaknál ki-
veszett, a szeretett megfagyott . Mi pedig a keresztény 
ember szeretet nélkül ? Nem is ember, hanem aes sonans, 
cymbalum tinniens, az eredeti és személyes bűnök já rmát 
hordozó eszes állat, mely a földet lábai alatt felrobbanti, 
az eget magára leszakítani mindenkor kész, hogy az er-
kölcsi világrend összeroskadásával ő is megsemmisüljön ; a 
mely megsemmisülés, „nirwauába" való visszaesés reá nézve 
megváltás lenne az örök kárhozattól, ha létre hozni képes 
lenne. Ilyen a jelen ! Milyen lesz a jövő, következtethetni 
a nagy pápa szavaiból, a ki bizonyára sem kicsinyíteni, 
sem nagyítani a bajokat hasontalan phrasisokkal nem 
szokta. Videmus, úgymond, subolescere moribus opinio-
nibusque depravatam inventutem. Az ifjúság, tisztelet 
a kiviteleknek, a pápa szavai szerint olet, azaz lelke 
lelkének mélyén suboleseit. Nem merem lefordítani ma-
gyarra ezt a klasszikus latin szót. Pedig hát végre 
is nem lehet, nem is szabad véka alá rejteni az 
igazságot. A pápák egyik legnagyobbika, a kath. egy-
ház legfőbb tanítója, a népek legnagyobb szeretetű lelki 
atyja, feljajdulva kiált ja ki a világnak, hogy az ifjúság, a 
jövő reménysége, meggyőződéseiben és erkölcseiben büz-
hödésnek indult. Ezt jelenti magyarul a suboleseit, az 
értelemnek avval a kiterjedésével, hogy ez az értelmi és 
erkölcsi büzhödés nem a felületen mutatkozik csupán, 
hanem az if júság lelkének mélyéből tódul fel, mint a 
vulkán fenekéről a vész és pusztulás. Minden esetre meg-
rendítő jelenség ! Az a pápa, a ki hatalmas oktatással 
századokra kiható intézkédésekkel emelte az emberiségnek 
bölcseleti, történelmi, természettudományi és szépirodalmi 
tanulmányait s összes értelmi művelődését, még mindig 
ijesztően sötétnek lát ja a serdülő ifjúságban mutatkozó 
jövőt — és nem talál reményei számára menedéket csak 
az irgalmas Istennél, nem talál emberszerető lelke számára 
vigasztalást, csak az imában. Hanem azutan, ez az emberi 
segédeszközöktől és támaszoktól Istenhez forduló imád-
kozó és imádságra felhívó pápa nagyszerű, mondhatni 
bűvös látvány, a melynek hatása alól nem vonhatja ki 
magát senki. Az az egyszerűség, az a bátorság, az a 
tiszta erkölcsi fenség, melylyel ez a nagy pápa kimondja, 
hogy az i f júság nagyrésze értelmileg, erkölcsileg, nem az 
erények illatával kedveskedik, hanem a romlottság bűzé-
vel kelt borzalmat az emberiség jövője iránt, — ez maga 
egy argumentum credibilitatis arra nézve, hogy a pápa-
ság igazán isteni alkotás, mely hivatva van az emberi-
ségre vezérfényt deríteni és a romlásnak indult nemzedé-
keket a lelki virulás ú t j á ra visszatéríteni. ? ? 
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Gyulafehérvár. As erdélyi püspök ur főpásztori 
körlevele dr Haynald Lajos bibornok érsek aranymiséje 
alkalmából. — 

D. a J . Kr. ! 
2661—1889. szám. Főmagasságu és főtisztelendő dr 

Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek-metropolitánk, az 
1852 — 1864-ki időszakban volt kegyelmes püspök urunk, 
folyó évi október havának első napjaiban, áldozárságának 
ötven éves jubi leumát fogja megtartani. 

Jó l tudjátok, kedves papjaim és hiveim, mily buzgó 
tett- és áldozat-kész püspökünk volt ő eminencziája ! 
Elénk és hálás emlékezetetekben van, miként jár ta be 
ismételten is e püspöki megyének minden plébániáit, 
mily ékesszólóan oktatot t és vezetett mindnyájunkat az 
örök üdvösség ut ján, miként buzdított, lelkesített, segí-
tett , vigasztalt minden ügyeinkben, mily lelkesen karolta 
fel a nemzeti nevelést Csiksomlyó és Kantában, mily 
jóltevően áldozott a nőnevelés előmozdítása ügyében 
Nagy-Szebenben, K.-Fehérvárt t és püspöki megyéje sok 
más részeiben, miként gondoskodott u j plébániák felállí-
tásáról és a régibb plébániák szegényül javadalmazott 
lelkészeinek állandó felsegélléséről, mily utánzásra méltó 
példát adott nekünk az egyház, a haza és a trón iránti 
ragaszkodás és törhetetlen hűségben, mily szeretetre 
méltó atyai jósággal viseltetett mindnyájunk iránt. 

Huszonöt éve már, hogy ő eminentiája az erdélyi 
püspöki széket hazafias meggyőződésének áldozatul hozva 
őtet szerető körünkből el távozott ; azonban e 25 év nem 
volt képes ő eminentiája iránti hódolatunkat, szeretetün-
ket és ragaszkodásunkat íregbágyasztani ; ugy tapasztal-
tam én ezt közöttetek járva és lelkemből örvendettem 
ezen jelenségen, mely a világ előtt tanulságot tesz arról, 
hogy az egyház és haza iránti kitűnő érdemekkel biró 
nagy férfiainkat mindenkor érdemileg megtudjátok be-
csülni, önmagatokat tisztelvén meg, midőn a kimagasló 
érdemek és a vett jótétemény iránti hálát nemes szivek-
hez méltóan igyekeztek kimutatni. 

Jól esik főpásztori szivemnek rólatok ezt elmond-
hatni és éppen azon édes reményben élek, hogy egész 
sziv és lélekkel fogjátok velem ő eminencziájának, volt 
felejthetetlen jó püspökünknek ötven éves áldozári jubi-
leumát ily sorban megünnepelni. 

1. Az ötven éves jubileum napján, a plébánia és 
szerzetes templomokban az összes harangok összehúzása 
után, ünnepélyes Te Deumot és szent misét fogtok tar-
tani, hálát adva a mindenható ur Istennek azon nagy 
kegyelemért, melylyel ő eminencziájának közhasznú di-
csőséges életét megtar to t ta és kérve ő szent felségét, 
hogy részesítse ő eminencziáját a mennyei malasztoknak 
bőségében, miszerint egészségben és ép erővel szolgál-
hassa ezentúl is egyházát és hazáját és munkássága által 
nevelhesse az érdemek koszorúját, mely életének e földön 
dicsőségét képezi, az örökkévalóságban pedig örök ju-
talma leend. 

2. Szeretetünk, tiszteletünk és ragaszkodásunk jeléül 
egy diszes albumot szándékozom ő eminencziájának át-
nyújtani , melyhez az üdvözlő feliratot ezen főpásztori 
körlevelem hozza ;*) ezen feliratot követhetik az aláírások, 

>) A feliratot később annak idejében fogjuk közölni. Szer~k. 

melyet plébániánként eszközöltethetnek külön oly nagy-
ságú iveken, minőket a mellékelt minta mutat. Óhajtom, 
hogy ezen aláírási ivek lehetőségig tisztán tartva, hoz-
zám folyó évi szeptember 15-ig beküldessenek. 

Ezen körlevelemet a tisztelendő papság a kedves 
híveknek a szószékről fogja felolvasni és a mennyiben 
szükséges megmagyarázni, egyszersmint fel fogják őket 
hivni, hogy az ötven éves jubileum napján a hálaadó 
isteni tiszteleten megjelenjenek, és ő éminencziájának jó-
léteért buzgón imádkozzanak. 

A szeretet örök Istene, kinek a jubiláló bibornok-
érsek ur ötven éven át oly önfeláldozó buzgósággal szol-
gált, vegye kegyesen hódoló szeretetünknek ezen nyilvá-
nítását, és áldjon meg minket az ő legszentebb áldásával. 

Kelt Piskibén, 1889. augusztus 8-án. 

Róma, aug. 14. Az egyházpolitikai viszály elmérge-
sedése — nőttön nő Rómában és egész Olaszországban. 
Er re nézve két nevezetes jelenségről tudósíthatom önöket. 
Az itteni Tribuna-ban néhány nap előtt ez volt olvas-
ha tó : „Arról értesítenek bennünket, hogy f. hó 20-án 
Rómában egy uj napilap fog megindulni, a melynek czime 
„Cronica nera" (Sötét Krónika) lesz. Kizárólagos czélja e 
lapnak a magas klérus vastag ostorozni. Szer-
keszteni fogja e lapot néhány nyomorba siilyedt pap> 
kiket a Vatikán sanyargatásai felbosszantottak." Nos, 
maga a „Tribuna," miután feltálalta a botrányt, a forrás 
és indok jellemzésére a következő igen találó észrevételt 
teszi: „Ugyan hát hol veszik ezek a szegény papok, kik 
a szó teljes értelmében éhhalálra vannak kárhoztatva (sic), 
a pénzt egy napilap kiadására?" Vagyis más szavakkal, 
a lázongó papok czégére alatt valaki más akar itt árulni 
és botrányt csinálni a Vatikán bosszantására és a szent-
város gyalázatára. Mondja még csak valaki, hogy a pápa, 
az egyház helyzete Rómában nem anormalis, nem ta r t -
hatatlan ? 

A következő eset is, országosnak tünteti fel a jelen-
legi viszonynak tarthatat lanságát egyház és állam közt 
Olaszországban. Umber to király Crispi kíséretében szemle-
utat tesz a vidéken. Az illető vidékek püspökei és pap-
sága abban állapodtak meg, hogy minden tisztelgéstől 
tartózkodni fognak, sőt meg sem fognak jelenni a fogad-
tatásokon. Oka pedig az egésznek az az élethalálharcz, 
melyet a kormány jelenleg az egyház ellen folytat. Ugyan 
ez ok miatt Agostini bibornok és velenczei patr iarka, a 
ki más években ezt soha sem tette, ezidén nem ment el 
szent Lázár szigetére, a mely Velenczéhez közel fekszik, 
Margit királyné látogatására. Ugy látszik II . Vilmos csá-
szár is azért nem megy görögországi út jában Rómába, 
mert nem ta r t ja a jelen körülmények között illőnek, hogy 
nejét a Quirinálban te t t látogatás után mutassa be a pá-
pának. Monzában fogja tehát a császári pár látogatását 
tenni az olasz királynál. A savoyai ház lehetetlenséget 
erőszakol, midőn minden áron Rómában akar maradni. 
Vigyázzon, hogy lehetetlenné ne tegye magát egész Olasz-
országban, a hol úgyis sok a köztársasági reminiscentia 
és nem hiányzanak e tekintetben a modern aspirácziók sem. 
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VEGYESEK. 
*** Bámulatos a katholikusok működése, bámula-

tosak sikereik is, miudenütt, a hol az államtól, s a más 
vallásuaktól jö t t szakadatlan zaklatás, és az ősöktől maradt 
hitélet felpezsdülése, őket köztevékenységre sarkalta és 
lelkes, bölcs, providencziális katholikus férfiak bölcsesége 
czéltudatos katholikus akczióra szervezte az emberi élet, 
a modern társadalom, a tudomány és művészet, az ipar 
és gazdálkodás, a politikai és állami tevékenység minden 
terén. Egyetlen egy napon, felütvén a külföldi katholikus 
lapok hasábjait, következő katholikus nagygyűlésekről 
kaptunk jelentéseket. — Aug. 22-éről kelt levélben jelenté 
az Augsb. Postz., hogy a Görres-egylet közgyűlése Köln-
ben f. hó 21-én nyilt meg a legszebb reményekkel kecseg-
tetve. F. hó 22-én ünnepélyes szentmise után, melyet 
művészi ének kisért, volt az első ülés, melyen Bachem 
ügyvéd összehasonlítást tett az egylet 1878-iki és tizév 
utáni jelenlegi állapota között. Akkor a kezdet nehéz-
ségeivel küzdöttek : ma a Görres-egylet virágzó, hatalmas 
tényezője a német katholikus tudományos életnek. Tag-
jainak száma 2371. Az egylet különféle monográfiák mel-
lett kiad évenkint egy Staatslexikont, egy Történelmi 
Évkönyvet, egy Bölcseleti Évkönyvet ; támogatja a Denifle 
és Ehrle által kiadott „Archiv für Literatur u. Kirchen-
gesch. des Mittelalters" cz. folyóiratot, segélyezi a római 
Campo Sancto nevü német hospitium könyvtárát, és leg-
újabban elhatározta, hogy Rómában u. n. historische 
Station-t fog felállítani a Rómában levő német kath. 
történetkutató stipendiatusok munkálkodásának egységessé 
és egyöntetűvé tétele végett. — Nyissuk fel a „Moni t en 
de Rome"-ot. I t t vannak a svajczi katholikusok. Jelentés 
jöt t az ő országos Pius-egyletöknek nagygyűléséről, me-
lyet Wirz Adalbert központi elnök f. hó 23 án nyitott 
meg Wylben. A tárgyalásokat megnyitá a svajczi püspöki 
kar levele (une lettre admirable), a mely helyeslését nyil-
vánítja és áldását küldi mind arra, a mivel a svajczi 
Pius-egylet foglalkozik. Foglalkozik pedig ez az országos 
svajczi kath. egylet igen sok és nagy dologgal : hitter-
jesztéssel, belmissziókkal, a sajtó apostolságával, a mun-
kások ügyeivel, a szegények bajaival, a társadalmi kérdés 
üdvös megoldásával. Czélja : restaurare omnia in Christo ! 
— A német katholikusok f. hó 26-án nyitották meg 36-ik 
nagygyűlésüket. Ott van Windhorst is, a ki mindjárt első 
nap felszólalt, kifejtve, hogy miért tart ják gyülésöket 
Bochumban, ebben a kiválóan iparos, gyári és bánya-
városban. Azért, hogy megmutassák, miszerint a kath. 
egyház nemcsak nem fél a nagy problémáktól, a milyen 
a munkáskérdés, hanem azokat felkutatja, felkeresi, fel-
karolja — és megoldja. Különös határozottsággal és erély-
lyel fog nyilatkozni a német katholikusok ezidei nagy-
gyűlése a pápaság római helyzetéről. — Még egyet ! A 
müncheni Fremdenblatt jelentése szerint a bajor katholi-
kusok nagygyűlése f. évi szeptember 23-án nyilik meg. 
A felhivást 500 névaláirás borítja. — Ezt nevezem én 
katholikus köztevékenységnek ! 

— XIII. Leo pápa a brugesi püspöknek Belgium-
ban személyes kitüntetésképp palliumot adományozott. A 
brugesi püspök Belgium püspöki karának legidősebb tagja. 

— Bende Imre beszterczebányai püspök ur Turócz-
megyében jár bérmauton. A legszegényebb faluba is be-
tér, hogy vigasztalja és erősítse a szegény népet vallá-
sában. 0 mgának körútja hazafiság tekintetében is fölöt-
tébb áldásos. 

— Fömagasságu Simor János bibornok hg-primás ő 
eminencziája f. hó 23-án ünnepelte születésének 76-ik 
évfordulóját. A bazilika harangjainak áhítatra intő komoly 
hangja s sürü mozsárlövések a várfokról hirdették a nap 
nagy jelentőségét, mig a hivők ezreinek szivéből csendes 
ima szállott a magasba, kérve a Magasságbelit, hogy 
nyújtsa meg az emberi kor legvégső határáig ő eminen-
cziája drága életét! 

— 0 felsége születésnapját szokásos kegyelettel ün-
nepelte meg Esztergom. A megyeház, városháza s a 
főgymnasium föl voltak lobogózva s kora reggeltől szóltak 
a várfokról a taraczkok. A tőszékesegyházban Palásthy 
Pál püspök ő méltósága tartott ünnepi szent misét. Dél-
ben ő eminencziájánál 60 teritékre diszebéd volt. 

— 0 eminencziája, a bib. hg-primás a mohorai isko-
lának 100 fr tot adományozott. 

— Személyzetiek az esztergomi főegyházmegyéből. 
Végh Ferencz somorjai káplánná s helyébe Lekérre ugyan-
azon minőségben Fischer József neveztetett ki. 

f Requiem Lonkay Antal lelkiüdveért. A követ-
kező jelentés érkezett hozzánk : Istenben boldogult atyám : 
néhai lovag Lonkay Antalnak lelki nyugalmáért f. aug. 
hó 23 én, mint halálának évforduló napján, Budapesten, 
a belvárosban, a sz. ferencziek templomában, délelőtt 10 
órakor gyászmise fog mondatni. A midőn a szent szer-
tartáson való megjelenésre a megboldogultnak barátait, 
ismerőseit ezennel tisztelettel felkérem, egyszersmind, hi-
vatkozással a megboldogultnak emlékére, szabadjon azok-
hoz, akik a megjelenésben gátolva lesznek, azon kéréssel 
járulnom, miszerint a fent megjelölt idő alatt, szeretett 
drága atyám lelkiüdveért az élők és holtak Urához, néhány 
fohászt intézni szíveskedjenek. Budapesten, 1889. aug. hó 
26-án, férjem dr Lőrinczy Ferencz, miniszt. titkár, valamint 
Flóra, Melánia leányaim nevében dr Lőrinczy Ferenczné, 
szül. Lonkay Iphygenia. 

— Az istentelen állam Francziaországban törvényt 
készít, mely katonai szolgálat alá vonja be a papságot. 
Növendék vagy fölszentelt pap, a franczia kormánynak 
mindegy : katonának kell lennie minden papnak, ha testi-
leg alkalmas. A tvjavaslathoz már csak az elnök szente-
sítése hiányzik. Mikor ilyen veszély fenyegeti az egy-
házat, a franczia főpásztorok főbbjei, az érsekek, kivált 
a kik bíbornoki méltóságban vannak, egyenesen a köz-
társaság elnökéhez fordulnak. Most is az egész franczia 
püspöki kar megmozdult. Az érsekek tiltakoznak, a suf-
fraganeus püspökök egymás után csatlakoznak érsekeik 
tiltakozsaihoz. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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értekezlet ülése 1889. augusztus hó 27. és 28-án. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Közoktatásügyünk. 
i n . 

A képviselőház közoktatásügyi bizottsága 
tárgyalásainak folyamában, mint az eddigiekből 
kitűnt, mindig akad egy-egy eszme, terv vagy 
birálat, melylyel ha katholikus meggyőződésünk 
és éppen nem tegnapi tapasztalataink alapján 
nem tudtunk rokonszenvezni, mégis komoly 
számba kellett venni, mint oly férfiak vélemé-
nyét, kiknek tisztes szándéka i ránt nem forog-
hat fönn kétség. Ugy az elemi, mint a közép-
oktatás ügyében figyelemre méltó adatok sorol-
ta t tak föl, melyek kellő világosságot öntöttek 
tanügyünk ezen szakainak állapotára, amelyekre 
szükséges volt ugyan egy s más észrevételt 
tenni, de ellenük alapos kifogást tenni nem le-
he te t t ; alkalmaztatásuk is ámbár némelykor az 
oktatási egyedáruságra emlékeztetett, mindamel-
lett a komoly vitatásra mindig igényt támaszt-
hatot t . 

Mindennek ellenkezőjét kellene elmondani, 
ha b. Rosner Ervin előadónak a felső oktatás 
ügyének állapotáról szóló jelentését veszszük te-
kintetbe. Áll pedig ez kiváltképen a papnevelés-
ről s theologiai tanitásról te t t előterjesztésére 
nézve. 

Ezeket hallva, vagy olvasva, minden m agyai-
ember, ki a kath. papnevelést hazánkban csak 
távolról is ösmeri, kérdést intézett önmagához, 
vájjon b. Rosner a magyarországi állapotokról 
szól-e vagy az operenczián tul kereste adatait? 

Bizvást mellőzhető volna ennek behatóbb 
fejtegetése, ha a mult nem tan i to t t volna meg 
arra. hogy egyetlen hamis adatot vagy fejtegetést 

sem szabad czáfolat nélkül hagynunk, ha nem 
akarjuk, hogy az újból s hatványozott alakban 
ismételtessék. Lát tuk ezt a kath. alapok s ala-
pítványok jogi természetéről a képviselőházban 
előhozakodni szokott támadásoknál, melyek el 
nem hallgattak mindaddig, amig csak amazok-
nak katholikus természete napnál világosabban 
ki nem lőn mutatva. Ugyanez tör tént a vallás-
és közoktatásügyi költségelőirányzat tárgyalása 
alkalmával, sőt valószínűleg ismétlődni fog a 
jövő évre is a budget-tárgyalásnál. 

Ez egyik oka annak, hogy a fönnemlitet t 
bizottság tárgyalásai közben a papnevelésről 
mondottakra rátérünk ; a másik ok pedig az, 
hogy mint a kath. sajtó ősi közlönye e minket 
közelebbről érdeklő ügyben is kötelességünket 
teljesítsük. 

B. Rosner előadó fejtegetései ugyan már a 
bizottság pap-tagjai részéről is vissza lettek uta-
sítva, mégis marad még sok belőlük, ami helyre-
igazításra szorul. 

Nevezetesen az előadó azon kezdé, hogy 
szerinte a papi pályán minden hitfelekezetnél 
inkább tulnépesség észlelhető, és éppen azért a 
qualificatio iránti igények magasabbra emelen-
dők. Azt értenők, ha b. Rosner a feletti boszan-
kodásában, hogy a papi pályára tulsokan tódul-
nak, azt mondaná, hogy ő ezt meg akarja 
gátolni; ebben volna ráczió. De a qualificatio 
emelésének követelése — non sens. Először is, 
aki ilyesmibe ár t ja magát, ismernie kellene a 
viszonyokat. Akkor tudná, hogy bármennyien 
kívánkoznak is papnövendékekül fölvétetni, a 
fölvétel mindig a legnagyobb nehézséggel jár, 

18 



138 RELIGIO. 

sokkal nagyobbal, mint bármely más életpályán. 
A jelentkezők közül nemcsak a javát válogatják 
ki, ami a szellemi tehetséget illeti, pedig minél 
többen jelentkeznek, annál több az igény, hanem 
testi s erkölcsi, jeliemi tulajdonságok is rosta 
alá vétetnek, ami a polgári pályákon alig vagy 
egyáltalán nem történik. A java kiválogattatván, 
négy évi hittudományi tanfolyamot kell sikere-
sen végeznie, hogy áldozárrá szenteltethessék, 
és ez időközben minden erkölcsi, vagy jellem-
fogyatkozás elégséges ok arra, hogy elbocsáttas-
sák. Melyik világi pályán követeltetik ennyi 
qualificatio ? A jogi, tanári, vagy orvosi pályán 
elég az oklevél, a többi alig ismeretes, pedig az 
élet s gyakorlat eléggé mutat ja , hogy az okle-
vél nem elegendő biztositék a kötelesség telje-
sítésére s a hivatás betöltésére. Egyébiránt a 
szükséges qualificatio megítélése az illetékes 
tényezők joga és kötelessége; ezek pedig nem 
fognak b. Rosnertől tanácsot kérni sem e tekin-
tetben, sem másban. Vájjon mit szólana a jogi, 
bölcsészeti, orvostudományi facultás, mit szólana 
maga b. Rosner, ki jogakadémiai tanár, ha az ő 
vizsgálatukat kiállott egyéneknek qualification át 
valaki kétségbe vonná. 

Különben tekintetbe veendő, hogy a hit tu-
dományi négy tanfolyamot végzett s fölszentelt 
pap még nem fejezte be tanulmányait . A jogász, 
tanárjelölt , orvostanhallgató, gyógyszerész, amint 
oklevelét kézhez vette, önállóan gyakorolhatja 
szakmáját, • azaz elméleti ismereteit nagyobbára 
ellenőrzés s felügyelet nélkül alkalmazhatja az 
életben. A fiatal pap kiküldetik segédlelkésznek 
s évekig segédkezik egy gyakorlottabb lelkipász-
tor mellett, arnig ismét vizsgát tehet, mely őt 
önálló lelkészkedésre képesiti, ha elüljárói ilyent 
rábíznak ! És azontúl is élte végéig tanulni, 
okulni kénytelen, min t hivatása igényli. Holott 
világi pályákon hányan találtatnak, kik vizsgá-
juk óta a szakmájukba vágó könyvet nemcsak 
nem olvassák, de nem is ta r t ják szükségesnek. 

A kath. pap qualificatióját ennélfogva csak 
a tudatlanság, vagy rosszakarat mondhatja ki 
nem elégitőnek. 

Misodik követelése az előadónak, hogy sze-
rinte az államnyelvben való jártasság volna a 
papnövendékeknél igénylendő. Aki ezt hallja, 
menten azt fogja hinni, hogy az egyházmegyei 
hatóságok Khinából hozatják a papnövendékeket. 
Holott az állam vezetése vagy ellenőrzése alatt 
álló főgymnázinmokból jelentkeznek az ifjak a 

fölvételre, tehát már addigi tanulmányaikat is 
az állam nyelvén végezték; azonfelül a felvételi 
vizsgálat is magyar és latin nyelven történik. 
Eszerint tehát az á l lami nyelvben való jár-
tasság csakugyan megköveteltetik a kath. semi-
nariumokban. Ha b. Rosner netán egy esetet 
tudna ezzel ellenkező állítása bebizonyítására, 
akkor támadja meg a kormányt, amely a ma-
gyarországi főgymnáziumok által kiszolgált bi-
zonyítványokba a magyar államnyelvben való 
jártasságot kiáll í t tat ja és igy az e bizonyítvá-
nyokban megbízó egyházmegyei hatóságot tév-
útra vezeti. 

E pontra különösen súlyt, kell fektetni, mi-
vel gr. Csáky A. oktatásügyi miniszter hallván 
b. Rosner vádjait, orvoslást ígért. 

Minthogy pedig e vádak nem vonatkozhat-
nak katholikus papnevelő, intézetekre a budget-
tárgyalás alkalmával fölhívandó volna szerzőjük, 
nevezze meg azon papnöveldét, melyre czélzott 
és óvakodjék máskor általánosságban beszélni. 

Hasonlót kell mondani azon állításáról, hogy 
a hi t tani intézeteknél ILI oly tanár volt. akik-
nek nem magyar volt az am/a-nvelvük. Egyéb-
iránt erről e tanárok mit sem tehetnek, amint 
báró Rosner sem arról, hogy neki oly szittya 
magyar neve van. Ami a kath. papnöveldéket 
illeti, ezeknek tanárai egytől-egvig birják az 
állam nyelvét. Ilv kérdések s vádak általá-
nosságban — kompromitálhatják Magyarorszá-
got, mert ujabb tápot nyúj tanak ama balhiede-
lemnek, hogy a magyar nemzet terrorizálja a 
nemzetiségeket. Egyébiránt b. Rosnernek kifo-
gását a nem magyar anyanyelvűek iránt ajánl-
juk a zsidók figyelmébe, kik iránt ő oly nagy 
előszeretettel viseltetik. 

Legfőbb kívánsága azonban az. hogy az 
állam nagyobb befolyást gyakoroljon a papnö-
veldékre, biztosítsa azt magának az ott alkal-
mazandó tanerők kiválasztásánál ós a tanrend-
szer megállapításánál. Minthogy ez is egész álta-
lánosságban van mondva, nem szükséges annak 
czáfolatába bocsátkozni; felkérendő volna mégis 
b. Rosner, hogy próbáljon szerencsét tervével a 
protestáns felekezeteknél; talán az ő kedveért 
megengedik, hogy a miniszter állapítsa meg 
hit tani intézeteik tanrendszerét s nevezze ki oda 
a tanárokat. . . 

Ami pedig illeti fönnebbi követelésének 
ama czélzatát. hogy az állam ezen befolyása 
szükséges volna annak biztosítására, hogy a pap-
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nevelés hazafias irányban történjék: i t t csak egy-
szerűen kérdeni kell őt, melyik kath. papnevel-
dében nem hazafias irányú a papnevelés ! Amig 
bizonyítani nem képes, addig vádja szóra sem 
érdemes. Ha pedig nem-katholikus papneveldét 
értett , akkor ne beszéljen általánosságokban. 

Egyébiránt mindezen vádjait a magas kor-
mány figyelmébe ajánljuk. Ha b. Rosner Ervin, 
a kormánypárt tagja, Tisza Kálmán tizennégy 
évi kormányzata után Magyarországot ennyire 
hátramaradot tnak találja, a magyar állami nyelv-
ben való jártasság hiánya és hazaíiatlan nevelés 
dolgában, vájjon miért támogat ja őt s minisz-
tertársait ? Ha oly hossza időn át annyi mulasz-
tás történt , vájjon b. Rosner reméli, hogy ő 
íogja a Tisza-pártot vezérestül együtt felfor-
gatni 1 

A Tisza - kormány valóban elmondhat ja , 
„ments meg uram az ilyen barátaimtól," az 
ellenzék sem emel ily vádakat ellenem ! 

A mint tehát látható, b. Rosner vádjai alkal-
masak volnának kompromittálni a magyar álla-
mot, a magyar nemzetet és Tisza Kálmánt. Sze-
rencsére a „generalis" épp ugy nevetett rajtuk, 
mint az egész ország. . . 

Bocsánatot kell kérnünk t. olvasóinktól 
jelen czikkünk tréfás hangja miatt , lehetetlen 
volt azonban komolyan tárgyalni b. Rosner ki-
fakadásait, amelyek elrettentő például fognak 
szolgálni a budget-tárgyalás alkalmára, és e te-
kintetben akaratlanul is szolgálatot t e t t azok-
nak, akiken sértett hiúságból olcsó boszut vélt 
állani. 

A ..RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Töredék egy spanyol utas naplójából. 
Stantes erant pedes nostri in atriis tuis. 

(Folytatás.) 

A spanyol piaristák középiskolai oktatástervében, 
melynek imént adtam 'vázlatát, gondosan őrzött hagyo-
mány szabályozza a tanulmányok rendjét . — De éppen e 
hagyománynak, mely a nevelésben s tanításban a növen-
dék tehetségeinek természetes fejlődése menetéhez alkal-
mazkodik, azokat fokról-fokra, komolyabb és erősebb 
foglalkozásra képesitvén, — tisztelete tar t ja fönn a szer-
zet sok intézete közt a közösséget, még a részletekben is 
a megegyezést . . . Emeli pedig a piarista-tantervnek érde-
kességét, ugy hiszem, az a körülmény, hogy ott az utóbbi 
időben Európaszerte megindult mozgalmat, mely különö-
sen a tanulók tulterheltetésének jelszava alatt módszeres 
változásokat sürgetett , s legtöbb kormányt vagy intézetet 

arra birt, hogy a fönnálló terveket lázasan revisió alá 
vegye, — ideje korán megejtet t szerencsés módosítás 
fölöslegessé tette. 

Helyén levőnek tartom, mit a gondolkodó úgyis 
észrevesz, megemlíteni, hogy a spanyol piaristaintézetek 
életében, bár a sz. szerzetalapitótól eredő hagyományos 
uton vannak, ') az u j igényekkel föllépő kor valódi köve-
telményeihez képest szintén haladás észlelhető. 

Hiszen a folytonos fejlődés a tökéletesedés felé : az 
a haladás eszméje . . . De mik, kérdhetné valaki, azon 
tényezők, melyek a haladás mellett tanúskodhatnak ? 

A vallásosan tiszta nemzeti szellem, mely ez intéze-
teket át meg átlengi ; a tudományos művelődés minden 
igényeinek megfelelő, alaposan képzett s egészséges pae-
dagogiai és didaktikai fölfogásu oktatóktól kezelt tanul-
mányi kör, melyben életereje nyilatkozik ; a kellően ösz-
szefüggő tagoltságra valló s a derék szellemi s erkölcsi 
rendet föntartó kormányzat, mely azt czélja felé vezeti ; 
az alkalmas szerelvények, melyek a tanulmány előmozdító 
eszközei; az alapítványok s jótékony intézkedések, melyek 
a vallásosságban, erkölcsösségben és szorgalomban kiváló 
szegény növendékeknek czéljok elérésében segédkezet nyúj-
tanak ; a társulások, melyek az if júság művelődését, több-
oldalúságát mozdítják elő ; a tanodaépületek, melyek, a 
Perikies klasszikus korára emlékeztető elvhez hiven, mint 
nyilvános építmények, a valódi szépség, a magasabb dísz-
nek jellegét hordják magukon ; a kifelé való hatás, me-
lyet a józan közvéleményre gyakorol. 

Nem ereszkedhetem itt mélyebben abba, hogy mind 
e tényezőket, melyek az önzetlen áldozatot igénylő törek-
vés emberei, spanyoljaink tanintézeteinek belső s külsőle-
ges haladását mutat ják, — sorra vegyem, bonczolgassam, 
részletezzem. Csak az intézeteknek többjében tet t láto-
gatásomat jelzem majd alább, hogy a té te l t : a megtörtént 
haladást illetőleg igazoljam felfogásomat . . . 

Van-e illetékes paedagogus, a ki be ne látná, hogy 
a tudománynak éppen ugy, mint művészetnek, elvontan 
véve, mint fogalomnak, mint művelődési tényezőnek, nincs 
hazája, nincs saját földje, melyhez kizárólag lánczolva 
maradna. Közkincsei azok az emberiségnek, és, ha valami, 
éppen a közös művészet s közös tudományosság fogja 
valódi testvérülésre összefűzhetni az embereket . . . De ha 
összerűen, konkrét alakban tekint jük a dolgot, ha az 
ismeretet, tudományt ugy fogjuk föl, mint határozott, 
közelebbi vagy távolabbi czélokra hasznosítható elemeket ; 
akkor kétségtelen, hogy e tényezőknek működő iránya s 
gyakorlati hatása a mozgató, éltető szellemtől, és e hatás 
minősége s különbözősége pedig e szellem erejétől függ, 
a mint ez őket távolabb vagy közelebb eső czél felé 
ha j t j a és termékenyítésre kényszeríti . . . A honfinak leg-
közelebbi, legközvetlenebb czélja a haza, s ugy igen ter-
mészetes, hogy a tiszta keblű hazafi, habár a kozmopo-
litizmus elfogulatlan méltatása mellett, -— a tudomány 
áldásait, a tanítást is saját hazájának érdekében, ennek 
javára és virágoztatására a legtisztább nemzeti szellem-
ben óhaj t ja árasztani . . . Ez az, mit a spanyol piaristák, 

') Szem előtt tar tva a sugallat igéit : „Mementote operum 
patrum, quae fecerunt in generationibus suis, et aecipieti? glóriám 
magnam et nomen aeternum." V. ö. Makk. I k. 2. 

18* 
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kiknek iskolái igazán nemzetük szelleméből fonva, annak 
időnkint változó megokolt szükségletéhez észszerűen al-
kalmazkodnak, szintén megértettek és lelkiismeretesen ér-
vényesítettek. 

S most már legyen szabad néhány szóval megvilá-
gíthatnom az e középiskolákban, melyekben az egyház s ; 
haza fensőbb szellemi érdekeiért oly önzetlen buzgó sze-
retet működik, divó életet. 

Magasztosult érzelmek fakadtak lelkemben, midőn 
több osztályában különféle gymnasiumaiknak, hol. el nem 
hallgathatom, az oktatás rendelkezésére, a tudomány biz-
tos megállapodásait értelmes, tiszta és alkalmas nyelven 
tárgyaló könyvek állanak, melyek helyes methodikus be-
rendezéssel a tanítás útjai t egyengetik, és a begyakorlás 
fontos feladatában kellő segítséget nyújtanak, megfordul-
ván azt tapasztaltam, hogy az i f jak derült és nyilt hom-
lokkal felelnek, a kérdések nem annyira szó szerint foly-
tonos elpörgést sürgetnek, mint inkább öntudatos fölfo-
gást, a fölhivattak a tantárgy különféle részeiből vétetnek 
elő, és igy a felelőnek, összes ismeretei napfényre hozat-
nak, rövid idő alatt is. Különösen már az első tárgynál, 
a vallástannál nagy öröm volt láthatnom, hogy a tanul-
takat nemcsak felfogták, hanem át is érezték, életükre 
alkalmazni is tudják, — a mi mindenkire elkerülhetetlenül 
szükséges, ha boldogulni s üdvözölni akar . . . Jó l esett 
azt is észlelhetnem, hogy a növendékek a kérdezgetéskor 
nem félnek, sőt az érzi magát legjobban, kit többször föl-
szólitanak. A tanulókon egyáltalán bizonyos szerénység 
látható a társalgásban, türelem és kitartás a foglalkodás-
ban. szemérem a beszédben, szűziesség a gondolatok-
ban, . . . rendhez szoktatvák és feleletök fokonkint növe-
kedő műveltségre mutat . . . Nem is lehet az máskép ott, 
midőn Isten malasztjával, mely minden üdvös és szent 
ügynél titokszerüleg hat. látnak e munkához . . . Mert az 
egyháznak őszintén buzgó hiveket, a honnak hazafias érzü-
letű. a társadalorr nak tiszta erkölcsű s családi viszonyok-
nak kegyeletes érzelmű, a munkáskörnek megvesztegethe-
tetlen fáradozásu, a társas életnek szellemibb irányú, 
minden magasabb érdeket megértő, a közügynek általán 
jellemes egyéneket 1 ) nevelni: ez ama vörös fonal, mely 
tevékenységükön, törekvésükön átszövődik minden körül-
ménynek közepette . . . A nemeset, szépet, a magasztosai 
és gyöngédet meg a tisztult kedélyű irányzatot megkedvel-
tetni, a fenköltebb czélzatok iránt vágyat és szárnyalást 
kelteni ; ellenben mindent, mi nemtelen, aljas, erkölcstelen 
és jellemtelen, megutáltatni, és mindezekkel kapcsolatban 
a törhetetlen hűségérzetet az if jú keblekben meggyöke-
reztetni, 2) ez amaz éltető nedv, mely immár százados 
tevékenységű szerzetes testületekben is, mindig u j haj tá-
sokkal frissiti föl a szellemi munkásság törzsének gá-
lyáit . . . S ez az oka, hogy mindenütt, mindenkor s a 
mai napság még sűrűbben, mint az előtt, kérik ki a váro-
sok a szent hivatás magaslatán álló, a tantermek falai 
között, az egyházi szószéken s az irodalom mezején egy-
iránt dicsért és becsült spanyol piaristaságot a fiatal szi-
vekbe való átöntése végett a tisztelet s kegyelet jótékony 

') Kiknek irányszabályuk : „Oportet privatis utilitatibus publi-
cas, mortalibus aeternas anteferre." V. ö. Plinius lib. VII. ep. 18. 

!) Dupanloup, De l'Education 42. 1. 

ihletének . . . Főleg azóta történik ez még sűrűbben, hogy 
it t-ott , az iskolának közössé nyilvánításával, megszűnt a 
kész alkalom, hogy az i f júság egy része a vallási oktatást 
és a fensőbb szellemi érdekekre terelő intelmeket élvez-
hesse . . . 

Valaki már olyannyira sokasodó fönhéjázó s kába 
gőg jelenkorát ismeri, s látja némely fiatal öntetszelgő 
viseletében a rá fordított nevelés-oktatási szorgoskodás 
balsikerét : bőven elgondolhatja, hogy az apostoli buzgal-
mű spanyoljaink által, kik kezökben az evangeliom örök 
világosságú fáklyájával, az életbölcseség csalhatatlan köny-
vével, szivökben pedig az if juságbarát i szeretet hóditó 
erejével működnek, — előidézett eredmény sok fáradság-
nak, sok emberi közremunkálásnak és még több kegye-
lemnek kifolyásául tekiuthető . . . 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 30. X I I I . Leo pápa legújabb 

encyldikája a szűz Mária és sz. József tiszteletéről. — 
Olvasva a legújabb pápai körlevelet, lehetetlen az 

embernek magát kivonni annak a fenséges bájnak a ha-
tása alól, mely ezen a pápai encyklikán elömlik, s melyet 
arra egy imádságos lélek árasztott ki, a ki a földön él 
ugyan és ember mint mi, de szellemével a mennyeiek 
körében szárnyal és szivében az angyalok életét éli. Sok-
szor hitt már ugyan fel XIII . Leo imára bennünket ; de 
ennyi kenetességgel, ennyi erővel, ennyi varázszsal soha. S 
a mi ezt a varázst ellenállhatatlanná teszi, az a pápának 
magának imádságos példája. Egész nagyságában kidom-
borul előttünk ebben az encyklikában XIII . Leo igazi 
papi, imádságos lelke, a kinek az alázatos ima levegő, a 
melyben él, és andalitó illat, a milyet istenes, sőt istenies 
élete a ker. emberiség éltetésére és gyönyörködtetésére 
szétáraszt. A lelki élet részesei mindnyájan, de különösen 
annak vezérei, a lelki atyák, a lelkipásztorok, és annak 
hősei, a városi zaj elől czellákba vagy falusi magányokba 
zárkózott aszkétikus szellemek, bizonyára kiváló gyönyör-
rel és határ talan hálával fogadják ezt a pápai interven-
tiót az aj tatosság emelése érdekében, sz. József tiszteleté-
nek sürgetése által, a mint hogy hálásan vette a lelki 
életnek minden barát ja , minden részese, minden vezére 
azt is, a mit a pápa a bold. Szűz tiszteletére a sz.-olvasó-
imádság lelkes és állhatatos felkarolása végett tett és 
ismétel évről-évre. A pápa tanitása, intése, tanácsa, pél-
dája, kivált oly alakban, mint ezt XIII . Leo tenni szokta, 
sajátságos erővel h a t : hódolatra ragadja a vallásos értel-
met, kielégíti a legfenségesebbért lelkesedő képzelmet, 
elbájolja az Isten dicsőségeért és az emberek boldogsá-
gaért dobogó kebleket és ellenállhatatlan erővel ragadja 
magával tet tekre az akaratokat . 

Valóban. Isten utmutató uj ja mutatkozik ezekben a 
pápai oktatásokban, serkentésekben, példákban. Mert minden 
gondolkodó fő előtt csakugyan kell hogy feltűnjék a különb-
ség, mely a pápaság, mint lelki vezér és — a többi sok 
más szellemi vezérek, az államférfiak, tudósok és irók 
közt létezik, a kik körül a szellemeknek milliói mint 
nap körül keringenek. Valóban, nincs az emberiségnek, 
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nincs a népeknek csak egy igazi lelki vezérök, a pápa. 
Mikor az államférfiak a szószékről országukhoz s a népek 
millióihoz szónokolnak ; mikor az irók a könyvek és lapok 
ezer és százezer nyelvén beszélnek az emberiséghez: mi 
ez az emberi oktatás, felvilágosítás, irányzás — a Vati-
kán szózatához képest ? ! Pillanatnyi hatás, néhány napra 
vagy hétre, vagy évre szóló programm ; egy szellő fuval-
ma, mely egy pillanatra mozgásba hozza a népek lelké-
nek és vélekedésének tengerét a fölületen, de a mélybe 
nem hat le, és a másik pillanatban már más irányú hul-
lámverésnek kénytelen beolvadni a rohamába. Oh nem 
ilyen a pápai szózat ! Ez a lelkek mélyéig lehat és visz-
hangul az emberi szellem mélységes tengerének fenekéről 
milliók és milliók imájá t hozza fel magával, nem egyszer, 
nem is kétszer, hanem századokra kihatólag, nemzedéke-
ket betöltőleg. Mert a mit XIII . Leo pápa ez év Nagy-
boldogasszony napján sz. József tiszteletére nézve kimon-
dott és elrendelt, az viszhangzani fog az idők végéig, az 
élni fog a ker. anyaszentegyház emlékezetében és életé-
ben nemzedékről nemzedékre. A boldogság érzetének 
gyönyörével tölti el a kath. ember lelkét már csak a gon-
dolata is annak, hogy egy ily — századokat felölelő, Isten-
hez emelő erő lakik az emberiség körében, és hogy ennek 
az isteni erőnek hordnoka a pápaság. 

De egy furfangos ellenvetésre kell megfelelnünk. 
Azt mondják az egyház ellenségei: vájjon a philosoph 
pápának ezt az imádságos tettét nem-e ugy kell tekin-
teni, mint a reményvesztettség jajkiáltását , mint bizonyí-
tékát annak, hogy XIII . Leo nem bizik már többé, a mi 
a pápaság ügyét illeti, — csak az Istenben. Nos hát az 
egyház tisztelt ellenségeinek vakságos vak tévedésben 
méltóztatik lenni. Bizik XIII. Leo nemcsak az Istenben, 
hanem az emberekben is épp ugy mint eddig. Ha nem 
bíznék bennök, nem fordult volna hozzájok, hogy a többi 
üdvös emberi és keresztényi tevékenység mellett — lel-
kesen és állhatatosan gyakorolják az imádságot, az em-
beri gyengeségnek ezt az egyedül biztos, egyedül erős 
fegyverét az isteni mindenhatósággal szemben. Éppen 
mert nagy a reménye a pápának és másokban is a re-
ményt akarja erősíteni, fokozni, éppen azért rendeli el a 
buzgóbb imádkozás. Remény, a mely elveszett, nem imád-
kozik ; és minél buzgóbban imádkozik valaki, annál na-
gyobb kell hogy legyen benne a bizalom, a mely a 
reménynek éltető gyakorlása. Spes duos actus habe t : de-
siderium et fiduciam. Csak elaljasodott lélek, „homo ani-
malis" láthat gyengeséget, csak ilyen ember nem veszi 
észre a fenségest abban, ha mint Bossuet mondá valahol, 
egy ember, egy pápa, az emberi viszontagságok köréből 
lelkét „az égbe felemeli megpihenni." Az égbe kapasz-
kodni — nem gyengeség, hanem erő ; a lélek kiváltsága, a 
nagy szellemek dicsősége. Mit tet t egyebet, maga Krisz-
tus Urunk a keresztfán, midőn felkiál tot t : „Istenem, Iste-
nem ; miért hagytál el engem!" Ez nem desperatio volt, 
hanem az emberi léleknek ragaszkodása Istenhez, a leg-
felségesebbhez. 

Ez a pápa imádkozásának keresztény philosophiája ! 
Vegyünk példát róla és merítsünk életének imádságos 

philosophiájából okulást, buzdulást, lelkesedést — és min 
denek fölött állhatatosságot az imádságban ! ? ? 

Kassa. Főpásztori körlevél a Tcisdedóvásról. — Nagy-
boldogasszony, Magyarország legfőbb patronájának napján, 
ft. Bubics Zsigmond megyés püspök ur ő mga, a követ-
kező főp. levelet intézte egyházmegyéje tiszt, papságához: 

Tisztelendő Testvérek ! 
Csak néhány nap választ el minket azon ünneptől, 

melyet anyaszentegyházunk az egész világon tiszeletben 
tart, de mely főkép reánk magyarokra fontos, nem csupán 
egyházi, hanem országos, kiváltképen pedig hazafias szem-
pontból. 

E hó 20-án ünnepeljük ugyanis országszerte a ka-
tholika egyház egyik kiváló hitvallójának, a magyar nem-
zet első és nagy és szent királyának, a régi Magyaror-
szág uj jáalkotójának, a keresztény Magyarország megte-
remtőjének, hazánk régi nagysága, hatalma megalapító-
jának, s az első magyar szentnek ünnepét. És ez ünnepet 
megülik hazánkban nemcsak a katholikus hivek milliói, 
de megülik mindazok, kik hü fiai ezen országnak, e haza-
földnek, melyen kivül magyar ember számára másutt 
nincs hely, ha magyarnak akar maradni. Megható azon 
szívbeli összhang, és vallásos lelkesedés, melylyel a ma-
gyar állam, édes hazánk minden rendű és rangú polgárai, 
az ország minden vidékein ez ünnepet megülik. Hazánk 
szivében, az ország fővárosában e napon, a legfőbb egy-
házi és világi méltóságok, s a hivek százezrei buzgó 
énekkel ajkukon, á j ta tos imával és alázatos szívvel keb-
lükben követik Szent István áldott jobbkezét, mely leg-
nagyobb nemzeti ereklyénk s mely e napon az ő tiszte-
letére ünnepélyes körmenetben hordoztatik körül. És 
midőn a hivek százezrei közelből, milliói lélekben a távol-
ból feltekintenek e szent kézre, melyet az isteni Gond-
viselés csodálatos rendelkezése épen tar tot t számunkra 
már majd ezer esztendő óta. lehetetlen hogy azon nagy-
szerű sikerek, hogy azon magasztos isteni cselekedetek 
eszünkbe ne jussanak, melyeknek végrehajtója, vagy vég-
rehajtásuk jelképezője e szent kéz ! Nem csodálható, hogy 
e szent „jobb" láttára, mely annyi áldást hozott szeretett 
hazánkra, a hivek milliói egy szívvel lélekkel, vallásos 
lelkesedéssel éneklik a régi szent himnus szavait : 

0 dicsőséges szent jobb kéz ! 
Melyet magyar óhajtva néz. 
Drága kincse népünknek, 
Nagy öröme szivünknek ; 
Kérünk : áldd meg országunkat, 
Királyunkat, mindnyájunkat, 
Ó szent kéz légy oltalmunk 
És örökös paizsunk ! 

Szent István jobbjá t dicsőítő hymnus e szavai zen-
genek vissza az én keblemben is, midőn e nagy fejede-
lemnek emléke megujul lelkemben. 

Illő tisztelendő testvérek, hogy e közeledő ünnep 
alkalmából mi is elmélkedésünk tárgyává tegyük dicső 
és szent királyunk életét, működését. Csakhogy ez élet, e 
működés oly változatos, oly gazdag tevékenységben, sike-
rekben, hogy a lehetetlenséggel határos ennek egy fő-
pásztori körlevél szük keretében, minden oldalról való 
megvilágítása, méltánylása. És azért meg kell elégednem 
azzal, hogy ez alkalommal szent István működésének csak 
egy pont já t válaszszam ki, melyről tisztelendő testvérek 
hozzátok szólani akarok. 
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Emlitetteru fentebb, hogy szent István a keresz-
tény Magyarország megteremtője volt. 

Igen, szent István teremtette meg a keresztény Ma-
gyarországot ; ő volt az, ki a kereszténységnek már atyja, 
Géza fejedelem alatt szórványosan elültetett magvait bő 
kifejezésre ju t ta t ta ; ő volt az, ki a magyarságot hasz-
nos törvények és intézkedések által biztosította; ő volt 
az, ki az ország lakatlan vidékeit benépesítette, s kinek 
gondoskodása kiterjedt mindenre, ami az országnak ja-
vára vált. A nagy és szent király figyelme és gondja nem 
csupán a nagyokra, nem csupán a hatalom emelésére 
volt irányozva, hanem kiterjedt a kicsinyekre is ; mert 
mindig elméjében forgat ta az isteni Ldvözitő e szavait : 
„hagyjátok a kisdedeket hozzám jönni." — Elete törté-
netéből tudjuk, hogy midőn bejár ta az országot, apostol-
ként hirdetve a keresztény vallás tanait, iskolákat állított 
mindenfelé és leereszkedett a kisdedekhez is, kikhez ki-
rályi szivének egész nagyságával, emberi szivének egész 
jóságával, keresztény szivének egész alázatosságával inté-
zett tanitó szavakat. 

A szent király működése adja nekem e főpásztori 
levelemhez a tárgyat . En is az isteni Üdvözítővel és szent 
Istvánnal azt mondom nektek: „hagyjátok hozzám jönni 
a kisdedeket." A kisdedek képezik a jövő nemzedékek 
alapját, a kisdedek iránti gondoskodás tehát keresztény 
anyaszentegyházunk és édes hazánk jövője iránti gon-
doskodás. 

Ebből kiindulva térek át azon tárgra, melyről hoz-
zátok szent István ünnepe alkalmából szólani kívántam. 

Minden jó érzésű lelkipásztort, minden igaz hzafit, 
minden valódi emberbarátot mélyen lesújt azon szomorú 
tapasztalás, melyet hazánkban napról-napra tehetünk, ha 
csak egy pillantást vetünk is a gyermekvilágra. 

Alig múlik el nap, hogy hirét ne hallanók annak 
hogy az ebben vagy abban a községben lépett fel vala-
mely ragályos betegség, mely sorra járva a házakat, 
nemcsak megtizedeli a gyermeksereget, de mig végig 
járta rémes útjait , kiöli a község gyermekeinek tetemes 
részét ; másfelől pedig oly hirek já r ják be az országot, 
hogy itt és ott, ez a szerencsétlenseg követelt áldozatot 
a gyermekek sorából ; össze sem lehet számlálni, hány 
gyermeket gázoltak el száguldó lovak vagy egyéb állatok, 
hányan buknak le magas helyekről, háztetőkről, építke-
zésekről, fákról stb., hányszor lesznek a tüz martalékaivá ! 

S az ország lakossága, főkép a szegényebb földrni-
velő- és munkás osztály, már annyira megszokta e dol-
gokat, hogy jobban megindul valamely marhá ja elpusz-
tulásán, házának, vetésének vagy egyéb holmijának rom-
lásán, mint a gyermekek halálán. 

Pedig ha meggondoljuk, hogy minő kár, minő kiszá-
mithatlan veszteség országunkra, nemzetünkre, minden 
egyes tagjának idő nap előtti elköltözése, — ha meggon-
doljuk, hogy ez az ország, melynek összes lakossága je-
lenleg körülbelül 18 millióra rug, a gyermekhalandóság 
csökkenése mellett aránylag rövjd idő előtt megkétszere-
ződnék, s ez által erősebbé, hatalmasabbá, kifelé tekin-
télyesebbé válhatnék ; ha meggondoljuk, hogy minden 
egyes, korán elhunyt ember veszteség az egyházra nézve, 
melynek hivei sorában történik a pusztulás ; ha meggon-

doljuk, hogy a szegény, ártatlan kisdedek jóformán meg 
sem ismerték az életet, midőn abból távozniok kellett ; 
lehetetlen, hogy a hü lelkipásztor, hogy a jó hazafi, hogy 
az igazi emberbarát szive fel ne jajduljon ezen a rémes 
pusztításon, melyet a fönt röviden felsorolt okok oly ke-
gyetlenül idéznek elő. 

Minthogy pedig a Szentlélek által reám bizott hi-
vatás és kötelesség nem csupán abban áll, hogy egyházi 
megyém folyó ügyeit intézzem, hogy a reám bizott me-
gye szellemi kormányzását vezessem, hanem abban is, 
hogy erőimből kitelhetőleg megtegyek mindent, amivel 
szeretett híveimnek nemcsak, de szeretett hazámnak is 
minél nagyobb szellemi és ha lehet, anyagi hasznára is 
legyek ; a kisdedek gondozásának nagyfontosságú kérdését 
akarom előttetek szellőztetni, hogy veletek együtt megte-
hessem mindazt, ami lehetséges, hogy a gyermekek ha-
landósága, idő előtt elpusztulása minél hathatósabban és 
sikeresebben meggátoltathassék. (Vége köv.) 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

tankönyveinek revisiója érdekében összehívott országos tanítói 
értekezlet ülése 1889. augusztus hó 27. és 28-án. 

A Szent-István-Társulat választmánya 1889. május 
hó 16-áu ta r to t t ülésében dr Steiner Fülöp pápai h. prae-
latus társulati alelnök indítványára elhatározta, hogy a 
társulat összes tankönyvei, — melyek ma is az egyházi 
szellem, a tudomány és a modern paedagogia színvonalán 
állanak, de a hetvenes évek elején készülvén, azóta a ha-
ladó tudomány sok u ja t és nemeset teremtett — átdol-
goztassanak. Megbízta egyúttal az elnökséget, hogy ha-
zánk kiváló jjaedagusaival érintkezve e munkálatot, a mint 
e tankönyvek ujabb kiadás alá kerülnek, keresztül vigye. 

A társulati elnökség az ország különböző részeiből 
a kiváló tanfértiakat aug. hó 27-ére hívta össze. — Az 
ertekezlet 27-én és 28-án delelőtt, délután szakadatlanul 
dolgozott dr Steiner Fülöp páp. h. praelatus, társulati 
alelnök elnöklete alat t . 

Az értekezleten jelen voltak az elnöklő társulati 
alelnökön kivül : dr Kiss János társulati igazgató, Hum-
mer Nándor társulati t i tkár, mint az értekezlet jegyzője, 
Haller József, képezdei tanár, Sopron, dr Kiss Ignácz, 
képezdei tanár, Sopron, Mócsy Antal, képezdei igazgató, 
Kalocsa, Molnár László, képezdei igazgató, Budapest, 
Nogely István, képezdei igazgató, Nagyvárad, Perger 
lgnáez, főtanitó, Eger , Begéczy József, képezdei igazgató, 
Nagyszombat, Petrovácz József, polg. képezdei igazgató, 
Kalocsa, dr Steinberger Ferencz, képezdei igazg., Szatmár, 
Schulcz Imre, képezdei tanár, Pécs, Schiffer Ferencz, ké-
pezdei igazgató, Budapest, dr Walter Gyula, képezdei 
igazgató, Esztergom. 

Augusztus hó 27-én délelőtt 9 órakor dr Steiner 
Fülöp páp. h. praelatus, elnök az értekezletet a következő 
beszéddel nyitotta meg : 

Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus ! 
Tisztelt uraim ! 

A legélénkebb örömmel üdvözlöm önöket társulatunk 
I nevében, s legőszintébb hálát mondok szives fáradozásukért, 
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melylyel, bizalomteljes kérésemet teljesítve, társulati köny-
veink átdolgozását illető szakavatott javaslataikat beküldeni 
s e fontos ügy beható tárgyalására megjelenni méltóztattak. 

Tisztelt uraim ! Nagy horderejű, a mily szent épp oly 
hazafias az ügy, amelynek leuditésére lelkes buzgalommal 
közreműködni siettek. Nevelőkhez, nevelők nevelőihez szó-
lok, nem szükséges állításomat bővebben indokolnom. 
Népűnk legelső, legfőbb, legszentebb érdekéről, a lélek 
örök üdvéről s a haza jóléte, nagysága, dicsőségéről van 
szó. S midőn e legvitalisabb érdekek szolgálatáról s biz-
tosításáról van szó, a Szent-lstván-Társulat égi védnökétől 
öröklött lángbuzgalmával a munkások első sorában áll 
mindenkoron. 

Szentegyházunk anyai szivén gyulladt lángra hon-
alkotó első királyunk atyai szive, amely lankadatlan buz-
galommal, hősi szeretettel biztositá népének örök üdvét, 
rendithetlen alapra fekteté országának jövőjét, állami létét. 
Szentegyházunk anyai keze alakitá őt a magyar népnek 
áldásos nagy nevelőjévé. 

Alig kelt ki szentegyházunk a katakombákból, még 
alig hegedtek be sebei, melyeket ra j ta ej tet t az üldözés, 
még küzdött a betörő barbárok szenvedélyeivel, s már 
egész csendben rendezi be Isten házai mellett, nagv szent 
Benedek fiainak zárdáiban, a túlvilági béke e szent ma-
gányaiban az elemi, általános s ingyenes oktatást. S mig 
a pogány grammatikus és rhetor elzárja iskoláját a nép 
elől vagy csak a gazdagnak nyúj t ja tudományát : az egy-
házé a dicsőség — Ozanam egy jeles szavával élek — 
hogy jobban szerette az emiereket mint a tudományt, meg-
nyitá iskoláit, hogy azokba, — mint az evangéliumi lako-
mához — lelépjen a vak, a sánta, a koldus is. S miként 
a keresztény Európa más részeiben, hazánkban is a püspöki 
lakok, a zárdák ajtai előtt a kisdedek nyertek oktatást , 
miként a koldus kenyeret, a beteg gyógyszert. S ez oktatást 
nyuj tá első szent királyunk dicsőséges áldást osztó jobbja. 

A S z e n t - l s t v á n - T á r s u l a t mennyei pártfogójának 
nyomdokán jár, midőn ismert elhatározásával a nevelés 
szent ügyének ujabb lendületet adni készül, s azért ez u j 
vállalatában is más czélja nem lehet mint nevelni a hon 
gyermekeit lelkes magyar férfiakká, lelkes magyar hon-
leányokká, a kik szent István példájára rendithetetlenek 
katholikus meggyőződésükben, bátrak annak megvallá-
sában, lángbuzgalmuak katholikus kötelmeik teljesítésében, 
s a kik életfeladatuk minden részét, minden mozzanatát, e 
nagy, e dicső feladathoz irányítják, e nagy, e dicső fel-
adatba foglalják össze : szolgálni Istennek, szolgálni ha-
zájuknak. Hithű kathölikusokat, hikes magyarokat óhajt 
társulatunk nevelni, hithű katholikusokat, lelkes magya-
rokat, a kik az u j kor emberei, telve tisztelettel korunk 
igaz, nemes vivmányai iránt, de szolgálatában az ősi hit-
nek, az ősi erkölcsnek, az ősi törhetlen hűségnek a király 
iránt, az ősi lángoló szeretetnek a haza iránt. Azt óhaj t ja 
társulatunk, hogy e honnak gyermekei az örök haza 
gyermekei lévén, szent hitünk által e szent hit sugallata 
s parancsa szerint legyenek e kor legértelmesebb, legseré-
nyebb munkásai, a hazának legfeláldozóbb gyermekei. 
Társulatunk jól tudja azt, hogy szent hi tünk tanai, 
törvényei, kegyszerei minden időre, minden életviszonyra 
terjesztik ki megszentelő hatásukat, mindent a mi igaz, 

a mi jó, bevonnak üdvkörükbe a világ végeztéig, s azért 
a nevelés terén kifejtett szent törekvésében nem zárkó-
zik el e társulat korunk igaz. nemes vivmányai elől, sőt 
mint Istennek ajándokát a haza érdekében érvényesiti 
azokat. 

Mi senki oly jogá t nem ismerjük el, hogy jobban 
becsülje a kor igaz, nemes vívmányait az emberi élet 
bármely terén mint mi. „A századok királyának", a min-
den jók adományozójának gyermekei vagyunk. Mi senki 
oly jogá t nem ismerjük el, hogy jobban szeresse a ma-
gyar hazát, a magyar szellemet, mint mi. Honalkotó szent 
királyunk hitének, honszeretetének örökösei vagyunk. 

Igaz, mi bámulói vagyunk — s jogosultan — egy 
dicső múltnak, s mi nem értenők azt a hazaszeretet, amely 
Magyarország történetéből kilencz századot akarna törölni. 
Mi nekünk a régi Magyarország nem halt meg, gyerme-
kei vagyunk, általa lettünk nagygyá. Tisztelet, becsület az 
ősi hazának, szivünk minden húrjai rezg az ő dicsőségének, 
az ő csapásainak szemléletén. S nem is vagyunk oly bal-
gák, hogy számba nem véve őseink ragyogó erényeit, 
teljesített dicső munkájukat a haladásban, a haza védelme, 
fentartása s felvirágoztatásában, azt higyjiik, hogy minden 
bölcseség, minden nagyság, minden dicsőség, minden ha-
ladás csak korunk szüleménye. Ámde mindezen az ősi 
haza iránt táplál t kegyeletünk daczára, mi nem merülünk 
el a múltban, mi nem akarjuk a nemzedékek munkássá-
gát a múltnak exclusiv bámulatában összpontosítani ; ha-
nem szt. István királyunk s dicső őseink nyomdokain 
járva, ragyogó példájukon lángra gyúlva, mint minden 
igaz s nemes haladásnak barátai akarunk közreműködni a 
haza becsületének, nagyságának, boldogságának biztosí-
tásához ; s tesszük ezt első sorban a legfontosabb téren, 
a nevelés szent terén, s azért mindent, a mit kutató ko-
runk az ismeretek aknáiból igazt, nemest felszínre hoz, 
örömmel fogadunk, a müveit világ bármely részében 
találjuk azt, s miként a szerves test táplálékát, magyar 
szellemünkhez, magyar jeliemiinkhez asszimiláljuk, ama lel-
kes törekvéssel, hogy magyar népünket a legnemesb 
keresztény cultura magaslataira vezéreljük. S a ki csak 
jogosult, nemes öntudattal viseli e nevet : hogy magyar, 
kell hogy helyeselje törekvésünket. 

Tisztelt uraim ! Ez irányelvek, melyeket önök előtt 
vázolni szerencsés valék, lengik át beküldött tervjavasla-
taikat. Ez irányelvek kalauzolása mellett fogunk nagy 
horderejű munkánkhoz ; s bizton remélhetjük, hogy szent 
István királyunk, kinek tiszteletére ajánltam ma fel a 
Mindenhatónak a szent mise áldozatát, Istennek bőséges 
szent malasztját esdi le működésünkre, hisz drága örök-
ségének, a magyar népnek, legelső, legfőbb, legszentebb 
érdekében fáradozunk. 

Az értekezletet megnyitottnak nyilvánítom. 
Az értekezlet megállapitá a jobb irányelveket, a 

melyek szerint átalakitandók a társulat tankönyvei s elha-
tározta, hogy e tankönyvek katholikus és magyar szel-
lemben készüljenek, s hogy a modern tudomány s paeda-
gogia követelményeinek teljesen megfeleljenek. 

Ezután az értekezlet az ABC, első, második és a 
harmadik olvasókönyv átdolgozásának részletes tervét 
állapitá meg. 
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A két napi tárgyalások befejezése után dr Steiner 
Fülöp pápai praelatus a Szent-István-Társulat háláját 
fejezte ki az ország minden részéből összesereglett szak-
férfiaknak kitartó és buzgó munkásságukért , amelylyel a 
nevelés szent ügyét ugy beadott javaslataikkal, mint szak-
szerű véleményük nyilvánításával ezen esetben is szolgál-
ták. Jelentést fog tenni a sikeres munkáról a társulat 
választmányának, s hiszi, hogy ez megelégedéssel fogja 
hallani, hogy a társulat neve alatt megjelenő tankönyvek 
a buzgó szakférfiak munkája által gyarapodtak vallásos 
eszmék, nevelési elvek s a tudomány tekintetében. De a 
társulat hálája mellett kéri az értekezlet tagjait , hogy 
fogadják az ö egyéni háláját is, köszönetet mond odaadó 
támogatásukért . Az értekezletet nem fejezheti be méltób-
ban, mint^ ha élteti a katholikus egyház fejét a pápát, 
XIII . LEÓT, (Éljenzés) élteti Magyarország apostoli kirá-
lyát (Éljenzés), s élteti a hazát (Éljenzés.) Ám az érte-
kezlet figyelmét nem kerülheti ki azon körülmény, hogy 
a nemes, szent és hazafias ügy érdekében tet t munkásság 
a Szent-István-Társulat termeiben folyt le, azon társu-
latéban, melynek legfőbb védnöke az angyalszivü férfiú, 
ki á lkndó érdekkel, lelkesült buzgósággal csügg a neve-
lés szent ügyén, ki Magyarország legfőbb pap ja ; élteti 
Magyarország biboros-hgprimását. (Éljenzés). 

A lelkes éljenzés elhangzása után szót emelt Mócsy 
Antal, ő — úgymond — az értekezlet legöregebb tagja, 
ugy is mint tanférfiu, de ugy is mint apa ; az értekezlet 
tagjai s az apák nevében hódolatteljes háláját fejezi ki ő 
méltósága az elnöklő praelatus iránt. Maradandó emlék-
kel, édes érzettel távozik e helyről, mert szerencsés ö 
méltósága az elnök urban oly férfiút üdvözölni, ki oda-
adó szeretettel lelkesedik a népnevelés iránt, ki magas 
tudományát, papi erényeit a magyar nép vallásos és nem-
zeti műveltsége fejlesztésének szenteli ; látta, tapasztalta, 
hogy az elnök ur ő méltósága minden gondolata a nép-
nevelés ügyének szolgálatában áll. Kivánja tehát, hogy a 
jó Isten éltesse dr Steiner Fülöp praelatus urat az em-
beri kor legvégső határáig. (Hosszantartó éljenzés). 

Az értekezlet ezzel befejeztetett, az elnök lakásába 
vonult. Hogy azonban az értekezlet tagjai u jabb hódola-
tuk és tiszteletüknek adjanak kifejezést az értekezlet el-
nöke iránt, elhatározták, hogy Petrovácz József polgári 
képzői igazgató vezetése alatt mindnyájan tisztelegnek a 
társulati alelnöknél. Dr Steiner Fülöp a legnagyobb szi-
vélyességgel fogadta a tanférfiakat, velük barátságos be-
szélgetésbe merü l t , meghányták-vetették a népoktatás 
ügyét . Az értekezlet tagjai a legszivélyesebben vettek 
bucsut az elnöktől. Délután két órára barátságos ebédre 
hivta meg dr Steiner Fülöp az értekezlet tagjai t a Mar-
gitsziget felső vendéglőjébe. 

Vidám és kedélyes lakoma volt a nagy munka után. 
Dr Steiner Fü löp hazánk népoktatási ügyének fel-

virágzására emeli poharát , éltetve a jelenlevő tanférfiakat. 
Petrovácz József az értekezlet elnökét dr Steiner 

Fülöp praelátust élteté, élteté a kiváló papot, a lelkes ha-
zafit, a magyar népnevelés kiváló pár t fogóját . 

Mócsy Antal a tanférfiak egységére és kartársszere-
tetére ürité poharát. Dr Starnberger József a sziklaszilárd-
jellemü főpapot, a nemes hazafit, dr Steiner Fülöpöt 
éltette. Majd Petrovácz József ragadot t ismét poharat , 
éltetve az elnök két munkatársát Kiss János társulati 
igazgatót és Hummer Nándor társulati t i tkár t . — Azután 
még sok köszöntő következett, a lakoma s a legvidámabb 
hangulatban ért véget. 

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

terjesztésére : Éder János tiszteletbeli kanonoknak és 
derecskei esperes-plebánosnak a debalchi vagy delbachi 
czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Berlinben, 1889. augusztus 14-én. 
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előter-

jesztésére : gr. Pongrácz János békés-szent-andrási plé-
bánosnak és pápai tiszt, kamarásnak a Szent-Györgyről 
nevezett gottáli czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Berlinben, 1S89. augusztus 14-én. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére : Schweitzer József kalocsai főszékesegyházi 
id. mesterkanonoknak és ottani plébánosnak a Szt. Mar-
gitról nevezett garabi, dr Várossy Gyula kalocsai főszé-
kesegyházi kanonoknak és érseki papnöveldei igazgatónak 
a B. Sz. Máriáról nevezett babolchai, végre Puck István 
apatini plébánosnak a tomaji czimzetes apátságot ado-
mányozom. 

Kelt 1889. aug. 10-én. 

Ferencz József, s. k. 
Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
** Németországban a kath. papságra a kulturharcz 

alatt kivetett sarcz, az u. n. sperrgeld, vagyis az állam 
által hithű papoktól elvont jogos fizetés összegezve 20 
millió márkára rug. Ennek a kath. egyház, illetve a jogo-
sultak javára való forditását tanácskozmányuk tárgyává 
tették a Fuldában tanácskozó főpásztorok. 

— Templom felszentelése. Tornán a mult héten 
szentelték föl a rozsnyói egyházmegye hazafias püspöke 
mélt. és főt. Schopper György intézkedése folytán a majd-
nem egészen újból épült templomot. Ujjáalkotásában a 
templom Felső-Magyarország egyik műremeke, s dicsére-
tére válik a magyar mestereknek, s a nagylelkű főpásztor-
nak. Nemcsak az irányt jelölte ki, hanem annak kivite-
lében tett leg is részt vett, többször személyesen megje-
lenvén az építkezésnél. A felszentelést Fábián Ferencz 
plébános végezte, melyet lakoma követett a vendégszerető 
plébános házánál. Ott voltak a megyei főügyész, a főis-
páni ti tkár, az igazságszolgáltatás és közigazgatás fejei, a 
kerületi panpság és a görög kath. papság részéről annak 
hazafias esperese. Felköszöntőkben persze nem volt hiány. 

— Még a törökök is követelik Rómát a pápának ! 
Törökország külügyminisztériumának főfő félhivatalosa, 
a „Turquie" legújabban vezérczikket szentelt a pápa Ró-
mából való távozásának. A katholikus hatalmak maga-
tartásából 1848 óta bebizonyítja, hogy „a katholikus vi-
lág fővárosa nem másé mint a katholikus nemzeteké." 
(Metternich hg párisi osztrák magyar nagykövet szavai 
Thouvenelhez 1861. május 18-án). Több ily hivatalos 
nyilatkozat után igy fejezi be czikkét : „Mind ez eléggé 
bizonyítja a pápa jogait Rómára. E jogok sérthetetlenek 
és változhatatlanok". íme a török ész belátja az igazsá-
got. Elvárjuk, hogy a Magyarország napi lapjaiban mű-
ködő liberális magyar és zsidó ész is ne sokáig maradjon 
a török ész háta mögött, hanem siessen elismerni, a mit 
a török ész ünnepélyesen elismer és hirdet a világnak. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Előfizetési dij : 
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Szerkesztő lakása:Buda-
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R E L I G I O . 
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minden 
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Budapesten, szeptember 4. 19. II. Fé lév . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Veni Sancte Spiritus. — A „ReligioTárcsája : Töredék egy spanyol utas naplójából. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A római kérdés. •— K a s s a : Főpásztori körlevél a kisdedóvásról. — Irodalom: Egyházi beszéd. — 

A protestant izmus és következményei. — Vegyesek. 

Veni Sancte Spiritus! 
Videnius . . . . subolescere moribus 

opinionibusque depravatam iuventutem. 
X I I I . Leo ..Quamquam pluris" 

kezd. encykl. 

I t t az iskolai év kezdete. 
A Szentlélek segitségül hívásával kezdjük. 
Miért ? 
Mert a mit a nevelő-tanitó és a növendék-

tanuló végeznek, az — isteni mű emberek által 
végrehajtva. Nevelő-tanító és tanuló-növendék 
csakugyan nem tesznek egyebet, mint folytat-
ják az Isten művét, melyet a legfőbb Lény az 
emberi lélek, az emberi természet teremtésekor 
az emberben befejezett, és közreműködnek Krisz-
tus megváltó és a Szentlélek megszentelő, üdvö-
zítő tevékenységével a lelkek keresztény tökélye-
sedésére. 

Igen helyeden határozza meg Lubrich A. a 
nevelés fogalmát, midőn igy i r : „A nevelés alatt 
a nagykorúaknak tudatos, szándékos hatását ért-
jük kiskorúakra, hogy ezek keresztény tökélyesedé-
soket önállóan eszközölhessékx) 

Az iskola czélja az értelmi és erkölcsi ne-
velés. A nevelésnek pedig czélja az, hogy a kis-
korúakat tökélyes, azaz tökélyességre törekvő 
keresztényekké minősítse gondolkodásuk, érzel-
meik, törekvéseik, szóval meggyőződésük és jel-
lemerejük megfelelő alakítása és begyakorlása 
által. 

Hogy pedig ez csakugyan isteni mű, kitűnik 
abból, hogy hiszen maga az Isten is valamint 
természeti gondviselése, ugy egyúttal természet-

') Neveléstudomány, I. k. 205. 1. 

; fölötti megváltása és ujjáalkotása által nem tesz 
egyebet az emberben kiskorától fogva, mint ne-
veli őt tökélyes kereszténynyé e földön, hogy az 
angyalokhoz hasonló tiszta, szent és boldog lény 
legyen belőle az örökkévalóságban. 

Nevelni, tanítani tehát magasztos működés, 
Istenhez emelő, vele szövetkeztető foglalkozás, 
valóságos isteni tevékenység. A legelső és leg-
főbb paedagóg maga az Ur Isten, ki a többi 
paedagógusnak és az egész paedagógiának ura, 
törvényhozója és bírája. Evvel a tudattal, ezzel 
a meggyőződéssel lépjük át az iskolai év küszö-
bé t : a Szentlélek Ur Isten segitségül hívásával 
sziveinkben és ajkainkon. Tanító, a ki más meg-
győződéssel nyul az ifjúság lelkéhez ; nevelő, a ki 
Szentlélek nélkül kezdi és végzi a nevelést: az 
ilyen építés helyett rombol, üdvösség helyett kár-
hozatot visz be az ifjúság szellemébe. Az ily tanitó-
nevelő csapás, átok a társadalomra ; holott ha a 
taní tó Isten szellemében já r el, ha az ő neve-
lése és tanítása nem egyéb, mint az Isten czél-
jainak megvalósítása, az Isten nevelő tevékeny-
ségének folytatása : akkor a tanító-nevelő Isten 
küldöttje, Isten helyettese, valóságos Isten áldása 
az emberiségre. 

Tanulóknak és tanítóknak egyaránt szüksé-
gök van a Szentlélek segítségére. Sőt, ha szaba-
tosan ítéljük meg a dolgot, a tanító-nevelő tes-
tületnek sokkal nagyobb szüksége van a Szent-
lélek segítségére, mint a tanítványok tömegének. 
A dolog oka theologus és bölcseletileg kiművelt 
elme előtt igen egyszerű. A tanítók és nevelők 
tevékenységében csupa actio, csupa hatályosság 
nyilvánul; míg a tanítványok és növendékek 
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működébe java részt receptióból, befogadásból 
áll. Amazok szerepe aktiv szerep, emezeké in-
kább passziv. Amaz tehát istenibb, és mint ilyen 
nehezebb; emezeké emberibb és igy könnyebb. 
Amahoz tehát több isteni segítség kívántatik, 
mint ehez. 

A „Veni Sancte'- ünnepe — ünnepe a tanu-
lóknak. de ünnepe főleg a tanítóknak és neve-
lőknek. Legalább igy kellene lenni! Abban a 
boldog gyönyörben ringatjuk lelkünket, hogy ez 
igy is van országszerte. Ah ! mert valóban fen-
séges látvány látni egy ország értelmiségének 
értelmiséget, a jövő összes reményének megal-
kotóit, kikben az Isten szellemi atyaságának mél-
tósága szállt meg közöttünk e földön, látni őket 
Isten oltárai előtt leborulva lélekben felemel-
kedni a tanitás és nevelés nagy eszméjéhez és 
isteni eszményéhez, Krisztushoz! Oh vajha igy 
legyen ez országszerte! Nem merünk megbarát-
kozni avval a gondolattal, hogy ez nem minde-
nütt igy van; hogy sok nevelő-tanitót nem a 
Szentlélek szelleme, nem a keresztény világnézet, 
nem a keresztény szeretet, nem a keresztény 
lelkesedés tüze hevíti. 

Szeretném, ha szavaim messze-messze elhang-
zanának, hogy meghallhassa azokat szent István 
birodalmának minden tanitója, minden nevelője. 
Nem mernék felszólalni, ha a nagy pápa, XIII. 
Leo pápa nem mondott volna kárhoztató Ítéletet 
iskoláink eredménye, korunk ifjúságának értel-
mi és erkölcsi értéke felett, midőn legújabb 
encyklikájában igy i r : „Videmus . . . subolescere 
moribus opinionibusque depravatam iuventutem." 
Akár szigorúbb, akár enyhébb értelmében ve-
gyük a subolescere szót, t. i. akár jelentsen az 
egyszerűen növekvést, akár a büzhödés jelentésé-
vel tegyük azt kapcsolatba, tény, szomorú tény 
az, hogy a pápa az egész anyaszentegyház előtt 
ugy itéli meg az ifjúság mai nevelését, hogy az 
alól „moribus opinionibusque depravata iuven-
tus," erkölcseiben és gondolkozásában megromlott 
ifjúság kerül ki. Nem azt mondja a pápa, hogy 
minden ilju romlot t ; hanem azt mondja, hogy 
igen nagy a száma, egész ifjúság a neve azok-
nak, a kik a mai családi és iskolai nevelés ha-
tása alatt romlottan serdülnek fel. 

Magyarország katholikus tanférfiai! gondol-
kodjunk XIII. Leo pápa szavai fölött, necsak 
futólagosan csupán, hanem egy millenárius nem-
zet válságos helyzetétől és komor jövőjétől 

ihletett komolysággal és állhatatossággal. XIII. 
Leo pápa nem az az ember, a ki a szavakkal 
játszik, annál kevésbbé az, a kivel a szavak 
vaj mikor játszhatnának, mert nem tudja az ér-
teim őket. A mit az egész anyaszentegyház előtt 
kimond, annak oka is van, alapja is van, ér-
telme is van. még pedig a legtisztább valóság. 
Ifjuságunk, a pápa Ítélete szerint, „moribus 
opinionibusque", szivére és eszére nézve romlot-
tan kerül ki az iskolából ! Ez az itélet kell hogy 
elég legyen nekünk arra. hogy egész valónkkal 
átérezzük súlyát, átérezzük a kötelességnek is 
azt a sarkalását, melyet ennek az Ítéletnek éle 
lelkünk lelkére gyakorol. 

Tanférfiak, ne feledjük XIII. Leo pápa eme 
indirekt dorgálását soha! 

Tartsuk tisztán ifjuságunk szellemét minden 
vélekedéstől, a mely a mi magasztos keresztény 
vallásunk eszméibe ütközik, s töltsük be a ser-
dülő nemzedék lelkét a leggyengédebb isteni 
félelemtől sugalt és vezérelt lelkiismeretességgel 
és kötelességteljesitéssel ! 

Ez a modern, depravált nevelésnek egyedüli 
gyógyszere ; ez a jövőbe aggodalommal tekintő 
lelkeknek egyedüli vigasza, egyedüli reménye. 

Ehhez adjon nekünk Isten segítséget! 
Veni Sancte Spiritus! 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Töredék egy spanyol utas naplójából. 
Stantes erant pedes nostri in atriis tuis. 

(Vége.) 

Ha sikerült e töredékes sorokban k imuta tnom a 
spanyol kegyesrend fitanodáiról, hogy azokban a serdülő 
nemzedéknek czélirányos nevelés-oktatása és nemesbítésé-
ről ugy van gondoskodva, miszerint az növekedjék az U r 
egyházában, miként a szentekhez illik, beesöpögtetvén 
gyönge szivébe a valláserkölcsi örök elvek s magasztos 
keresztény eszmék üdvárasztó t ana i t ; ha mondom, ezt 
megmuta tnom s ikerü l t : legyen szabad, hogy még egv 
mellékes, de az arczképet kiegészítő vonásra kér jem föl 
végezetül a kegyes figyelmet, t. i. a nőnevelésre, melyet 
a példás tevékenységű szenttársulat u jabban szintén keb-
lére ölelt . . . 

Sallustius a római társadalomnak, Kar thago földul-
tával, képét vázolván, többi között igy szól : „Maiorum 
mores non paullat im, ut antea, sed torrent is modo praeci-
p i t a t i : adeo iuventus luxu a tque avarit ia corrupta est, ut 
meri to dicatur, genitos esse, qui neque ipsi habere pos-
sent res familiares, neque alios pat i" ') . . . E szavakban, 

') Fragru. I. X. 
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nekem ugy látszik- a társadalomnak mostani ál lapota 
tükröződik vissza . . .. Mert olv században élünk, midőn a 
vallás-erkölcsi kötelékek fölötte meglazulván, meghason-
lott, bomló félben levő társadalmi életre mutatnak . . . 
Nincs sem szeretet, sem igazság, hanem van igen is s 
pedig bőviben önhaszonlesés, ravaszság, fortély, hazug-
ság ; . . . fényűző hajlam s féktelen pénzszomj nyilvánul 
legtöbbször . . . Számosan feledkeznek meg a magasabb 
tekintetekről, az anyagon tul emelkedve, önző érdekeiket 
szolgálják és oly erkölcsi s társadalmi életmódot követnek, 
melyben árként foglal té r t a fegyelmetlenség ösztöne, 
ugy hogy a jóravaló ember szinte megrendül lelkében, s 
kérdi : ugyan mi lesz ily körülmények közt hazájával s 
az if júsággal ? 

Nem folytatom tovább. Fájdalmam csak növekednék, 
ha még elősorolnám a leverő tüneményeket, melyeknek, 
kimondom határozottan, főforrása a jó szülői nevelés 
elhanyagolása. A szülői ház sok helyt megszűnt templom 
lenni, melyben az atya s anya gyermekeiket szóval és 
példával isteni félelemre tanítanák . . . A családi szentély 
oltárán kioltották a hit szövétnekét, melyet az igaz vilá-
gosság nyújtot t , és helyébe a testi bölcseség pislogó 
mécsét tették, melyből, mint az evangeliomi esztelen 
szüzek lámpájából , x) hiányzik a mennyországba vezető 
okosság olaja. Az örök életet termő fát, Jézus kereszt-
fá já t elvetették s helyébe a világi kéjek hervatag rózsa-
fáját tették, melyet nem a jerichói rózsaültetvényből, ha-
nem azoktól vettek, kiknek veszedelméről a szent bölcs 
emlékezik.2) A ker. szeretet tüzét elhamvasztották, és 
helyébe a világ szeretete által a szenvedélyek lángját 
szították föl . . 

A család képezvén tehát azt az alapot, melyen az 
állam, a társadalom épül, és egyszersmind azon kert, hol 
a rendeltetésszerű leánynevelés valláserkölcsös életfájáról 
a legkülönnemübb erények gyümölcsei szedhetők, a családi 
tért , a nőnevelés ignorálásával sem hagyhat ta magára az 
egyház, a nélkül, hogy ne kelljen magának szemrehányást 
tennie a kötelesség, a hivatás föláldozásáról. Ez az oka, 
hogy az egyház, mely istenileg eléje szabot t 3) czélja s 
föladata szerint, a családot szemefénye gyanánt tekinti, 
— a világszerte mutatkozó olyatén sajnálatos irányza-
toknak ellensúlyozására, Spanyolhont 1832. óta a nőneve-
lés hathatósabb előmozdítása végett, egy u j szülöttel, az 
.,Escolaspias" (kegyes tanítórendi) szerzetesnőkkel boldo-
gít ja . . . 

Tizenkilenczedik százada végét já r ja annak, hogy a 
kereszténység, ezen u j s mennyei Jeruzsálem, az égből 
leszá'lott a földre s köztünk helyet foglalt . Es azóta 
egész máig az igaz kereszténység letéteményese — a 
kath. anyaszentegyház Krisztus urunk jegyese, s mint 
ilyen a legválságosabb körülmények között mindig nagy-
nak, isteninek mutat ta magát. — A vállalkozás nagysá-
gával még mindig arányban vala nála az eredmény gaz-
dagsága, mert annak nevében s erejével fogott munkájá-
hoz, ki Péter halászatát megáldot ta . 4 ) Váltig mutat ja ezt 

') Máté 25, 1—12. 
') Bölcs, könyve 2. 
3) Máté 28, 19. 
4) Lukács 5, 1—7. 

azon jelenség, hogy Spanyolországban néhány évtized után 
Istennek földi angyalaiként, igazán Calasanzi sz. József 
szellemében, ma már 420 benső és 6412 külső leányt, 
testi s lelki javukat gondozván, képez rendeltetése vég-
czéljára 162 szerzetes maestra, a kik, a fönnenről kelt s 
a legfönségesebb felé lendítő eszmének hatása alatt, mely 
elevenít, teremt s föntart , — fizetésöket a feláldozó buz-
galom helyén, gyönyörű kápolnájukban, vagyis inkább 
majd az égben várják . . . 

Es tudjátok-e mi idézé elő e szerzetesek iránti köz-
bizalmat ? Nem egyéb, mint az isteni hitnek és ez uton a 
szerzetes életnek meleg szeretete, becsülése . . . A min 
épen nincs mit csodálkozni. — Egy oly leány, ki isten-
félő és minden törvénynek lelkiismeretes megtartója volt 
a világi csábitások között, a rendi próbaidő után (noviti-
atus) az ég kegyelmével annál lelkiismeretesebbnek mutat-
kozik a vallásosságban, a szerzetes életnek spanyoljaink-
nál aggályos gonddal őrzött kert jében . . A Teremtő 
iránt való őszinte, lángoló buzgósága a lelki gyakorla-
tokban ; folyton készséges engedelmesség elöljáróinak in-
téseire ; a szerzetes szabályok minden követelményeinek 
kielégítése ; tűrő és szelid szeretet a vele egyenlők s a 
nála alábbvalók iránt, a világ csalóka javairól s gyönyö-
reiről való teljes, szívbeli lemondás, érzelmeinek lelki 
erőfeszítéssel j á ró elfojtása; akaratának, ösztöneinek, szen-
vedelmeinek állandó megtagadása, végre lelkiismeretes 
pontosság és kitartás mindenben, mi saját s a rája bizott 
növendékeknek, elméjök és szivök földébe a tudomány és 
jó erkölcs magvainak bintegetése által, — lelke tökéletese-
dését czélozza : ezek ime a kegyes-tanitórendi nővéreknek fő-
erényei, melyek nekik mindjárt müködésök kezdetén mind-
azok becsülését, sőt csodálatát nyerék ki, kik őket megis-
merték, az egyház s hon szent érdekeiért buzgó eljárásu-
kat elfogulatlanul megfigyelték . . 

A keletkezés ez általános jelzése után szükségesnek 
látom némely fölvilágosító adatot csatolni még a jellemző 
vonásokul emiitettekhez. — Legszólóbban tehetik ezt a 
tanulmánykör, eljárás és ezek sikerének összevetése. 

Minthogy a fát gyümölcséről ismerik meg, nézzünk 
azért szét a nőnevelő intézetekben, vizsgáljuk meg neve-
zetesen, mi mindent tanulnak, a nénéknek, kik igaz peli-
kán módjára, szivök vérét is készek áldozatul hozni a 
növendékek kellő kiképzésére, szellemi s lelki javára, — 
emelkedettebb czéltudatu vezetés mellett, bennök ? 

A vallástan, kinyilatkoztatás történet, spanyol s fran-
czia nyelv a nagyobbaknál, olvasás a kisebbeknél, termé-
szetrajz, természettan, földirat, rövidletes világ- s hazai 
történet, a számtan fejből és táblán, egyházi szertartások 
magyarázata, a legújabb találmányok, irás, ének és zene . , 
képezik azon tárgyakat , melyekben a leánynövendékek, 
életkorukhoz mért arányban, módszertanilag áldásosán ok-
tat tatnak, s melyekből ottlétemkor is, örömem, hogy ne 
mondjam, bámulatomra, igen talpraesett feleleteket adtak, 
figyelmet keltve főképen azon készség és nyugodtsággal, 
melyet bármely kérdésnél tanúsítottak . . . Az elméleti 
tárgyakon kivül nem kevésbbé köté le figyelmemet a kü-
lön szobában csinosan elrendezett, felsőbb osztálybeliektől 
való mintarajzok, melyek tisztaságra, kivitelre, müizlésre, 

I ügyesség s ékességre méltán részesültek köztetszésben: — 
19* 
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ez a női munka-kiállítás . . . À női kézi munkákban a 
szemek legeltetésére legtöbb és legválasztékosabb anyag 
kínálkozott, melyet csak az képes kellően méltányolni, a 
ki a ház, divat s a társadalom szükségleteinek sokaságát 
ismeri, s tudja még azt is, hogy nagy szorgalommal a 
kevésből is sokat lehet előteremteni ; a nélkül, hogy az a 
családnak érzékeny kiadást okozzon. Alig volt a női mun-
káknak valami ága, mely ott ne lett volna képviselve, s 
pedig valódi müizléssel, ri tka finomság- s páratlan szaba-
tossággal, annyira, hogy még a hozzáértő is csak nagy-
nehezen tudott nézésükkel betelleni . . . Igy a varrás, hor-
golás, himzés a legszebb példányokban tünt elő . . . 
Egyházi ruhák, férfi és női ingek, süvegek, pamlagpárnák, 
falkosarak, névjegv-tálczák, medenczék, óravánkosok, tű-
tartók, varrópárnák, szent vagy genre képek, virágcsok-
rok . . . . mind arról tanúskodtak, hogy ezen intézetek 
buzgó munkásai, kik terhes pályájukon a lélek vidorságát 
s tiszta derűjét is meg tudják őrizni, — a leánykáknak 
bölcs tapintattal nemcsak az ész és sziv művelésére, de a 
háziasszonynak, a családanyának szükséges dolgok elkészí-
tése megtanulására is bőséges alkalmat nyújtanak . . . 

Hogy aztán már a nemes hivatás, melynek gondjaik 
s fáradalmaikat a spanyol szerzetesnénék, vezetve a tiszta 
keresztény e s z m é n y t ő l , m i n t tüzoszloptól mindenben, 
szentelik, — a fenkölt lelkeknél mennyire talál vissz-
hangra, ennek egyik fényes bizonysága az elismerő, ma-
gasztos szavakkal telt nyilatkozatok, melyekkel a főpász-
torok és tudományuknak, tapasztalataiknak gazdagsága és 
társadalmi állásukkal kiváló, azt bölcsen belátó világiak, 
hogy az országok virágzása, a népek boldogsága a köz-
erkölcsiségen alapszik, ez pedig az if jú nemzedék vallásos 
nevelésétől függ, — e nővéreknek minél több intézetet 
sietnek átadni . . . 

* 
* * 

Elejtem immár, bár csak futólagos vázlatban telje-
sítem igéretemet, hogy bemutatom a spanyol piaristaságot 
működése terén, naplójegyzeteim fonalát, melyet tovább 
fűzhetnem itt, hol annyira kimért a tér, mely rendelkezé-
semre áll vala, nincs hely . . . Még egyszer elvonul sze-
meim előtt a természet kincseiben, a művészet és tudo-
mány alkotásaiban gazdag, valamint nemes fiainak leköte-
lező szívességével elragadó szép Spanyolhon, a Calasanzi 
rend ottani kisded, de csüggedést nem ismerő nemes 
seregével, melyben a tudomány és szellem-jóság testvéri-
leg frigyesül, és, mi benne megvan, azt másokba is át-
szállítani ég, sovárog . . . Örvend ezért szivem, hogy szóba 
hozhattam a szent hévtől lángoló s tudományosan müveit 
bátor bajnokokat , kik mindannyian, aggok s fiatalok, zárt 
sorokban követik a nagy Petral tainak zászlaját, a vallás 
ingatlan alapjára fektetet t valódi kultura eszközlése s 
megszilárdításában, és ez által az emberiség erkölcsi és 
tudományos nemesbülése fontos műveletében . . . . Vég-
szavam : Áldva emlegessék neveiket nemzedékről-nemze-
dékre, a mint a kik igazságra oktatnak sokakat, az egek-
ben tündöküljenek ; mint a csillagok, örökön-ürökké !*) 

Dr Csősz Imre. 

') Erről mondja a hivő lángész : „Et. nisi in Christo viam 
quaererem, non peritus, sed periturus essem." V. ö. s. August. 
Confess. 2) Daniel 12, 3. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 4. Napirenden — van még mindig, 

és lesz Isten tudja meddig, a római kérdés. Pedig hogy 
mondták váltig, hogy már meg van oldva ! A pápa fogoly. 
Ezen a helyzeten nem változtattak az államférfiak sem-
mit. Ezér t nincs a római kérdés megoldva. Sőt mindig 
akutabbá lesz a bonyodalom, mert a pápa fogsága mind 
egyre tűrhetetlenebbé válik. Az egyház ős ideje, szent 
Péter pápasága látszik u j alakban ismétlődni. Szent Péter 
Heródes katonáinak őrizete alá ke rü l t : XIII . Leo is a 
Quirinál titkos rendőreinek felügyelete alatt van. Ez tet-
szik a páholyoknak, amannak örültek a zsidók, kik éppen 
ugy mint jelenleg a szabadkőművesek, Krisztus és az ő 
egyházának megsemmisítésére összeesküdtek. Krisztus hely-
tartójának fogsága kedves látvány nekik, kivált azért, 
mert Krisztus igaz hivei e miatt szomorkodnak és gyá-
szolnak. 

Mit tegyünk, hogy a pápa visszanyerje szabad-
ságát ? 

Mindenek előtt azt kell tennünk, a mit az egyház 
mindenkor tett , mikor az egyház szabadsága fenyegetve, 
megtámadva vagy elnyomva volt. Imádkozzunk ! Ascendit 
precatio, descendit Dei miseratio. Péter a börtönben őriz-
teték, hanem az egyház imája szakadatlanul szállt fel érte 
Istenhez. Most is Istenre appellál az egyház a forradalom 
istentelensége, a pápa szentségtörő bebörtünüzése ellen. 
Mind az üt világrészben vannak katholikusok, s az üt világ-
rész katholikusainak milliói versenyre keltek egymással a 
vatikáni fogoly szabadságaért esdő imádkozásbau. Es mon-
dani sem kell talán, hogy az egyház imája meghallgatást 
fog nyerni. Miér t? Mert az egyház, mikor imádkozik, nem 
tesz egyebet mint igazság-tételért felebbez ahhoz, a ki 
tőrvényeket szab a királyoknak, az egyház látható feje 
ellen elkövetett jogt iprás miatt. Ily igazságos ügy, hogyha 
ügyvédjévé az egyház mindenható imádságát is megnyerte, 
okvetetlenül győzelemmel végződik. 

A pápa-király jogainak ily revindicatiója, igaz, mu-
latságos dolog a „felvilágosult" szellemek és a szabadkő-
művesség előtt. Nem tesz semmit! Az ő nevetésük ha-
sonló, — bocsánat a hasonlatért, egy szabadkőműves ha-
sonlata jutot t eszembe, — hasonló a kutyaugatáshoz. 
Pulszky Ferencz emlité fel azt a keleti hasonlatot, hogy : 
„A kutyák ugatnak, a karaván halad." Mi is e lmondhat juk: 
a szabadkőművesség és az egész szabadoncz tábor nevet 
azon, hogy mi imával véljük kivivhatni a pápa szabadsá-
gát ; nem tesz semmit! a karaván halad, az ima növekedő 
erővel felhat a mennyekbe. Hogy ott czélját fogja érni, 
az ellen a szabadonczok táborának nem tetszése nem 
tehet semmit. Ascendit precatio, descendit Dei miseratio. 
Petite, et accipietis ! Minden hivő minden fohásza, melyet 
Istenhez a pápa szabadságaért égbe küld, egy-egy kala-
pács-csapás a Quirinálban felállított szabadkőműves bábeli 
torony alapjaira. Addig fog az istentelenség e tornya 
rengeni e kalapácsütések alatt, míg végre összedől. 

Hanem az imán kivül egyebet is kell ám tennünk : 
és ez az egyéb abból áll, hogy tenni hell a pápa sza-
badságaért valamit, szakadatlanul, állhatatosan, rendület-
len akaraterővel. Ismeretes az életbölcseség ama szabálya : 
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,.Segíts magadon, az Isten is megsegít." Ha mi 2 és 1/4 

százmillió katholikus, nem vagyunk megelégedve a hely-
zettel, melyet az olasz forradalom készített a pápaságnak : 
ennek az elégedetlenségnek ezer módja van a XIX. szá-
zad társadalmában, hogy magának megnyugtatást köve-
teljen s ezer ut áll előtte, hogy magának a pápaság egy 
megnyugtató helyzetére utat törjön. Először is irva van : 
Clama, ne cesses! Hangoztassuk folytonosan kérelmünket, 
panaszunkat, követelésünket. Ott van a püspökök és szer-
zetes rendek római congregatiójának e tárgyra vonat-
kozó rendelete. A pápa helyzete tűrhetetlenségének foly-
tonos hangoztatását főpásztori kötelességévé tette a püs-
pököknek. Ez korunk elsőrangú katholikus kötelessége. 
Er re kell irányulnia napjainkban első sorban a katholikus 
köztevékenységnek. Lehetetlen, hogy az emberek esze 
véglegesen szemet hunyjon az igazság előtt s meg ne 
rendüljön szivében minden katholikus, ha fel tárjuk előtte 
azt az „abominatio desolationis"-t, melyet Rómában a for-
radalom okozott. Még most is viszhangzik fülemben az a 
gyászos panaszos szózat, melyben IX. Pius, ki szemtanuja 
volt Róma elfoglaltatásának és prófétája az örök városra 
ennek következtében borult szomorú helyzetnek, 1870. 
nov. 1-én kelt encyklikájában, a szept. 20-iki világra-
szóló merényletet leirta és a világnak tudtára adta. 

.Felkel t tehát végre ez a szept. 20-iki gyászos nap, 
a melyen mi ezt a Róma városát, az apostolok fejedel-
mének székhelyét, a katholikus vallás középpontját , a nem-
zetek erkölcsi érdekeinek menedékét ostrom alá fogva lát-
tuk a katonaság ezreitől, kiszolgáltatva az erőszaknak, egy 
falain át töröt t nyílással, a bombáztatás borzalmai alatt, 
annak a részéről, a ki ünnepélyesen tanusitgatá előttünk 
fiúi kegyeletét és a vallás iránt való hűségét . . . E 
nap óta oly dolgok történnek szemeink előtt, a melyeket 
nem lehet említeni a nélkül, hogy a legjogosabb megüt-
közés és méltatlankodás ne keljen fel minden jólelkű 
ember keblében: becstelen könyvek, telve hazugsággal, 
szemérmetlenséggel, istentelenséggel, olcsón piaczra ki-
állítva és elterjesztve mindenfelé; számos lap naponkint 
kiadva a szellemek és erkölcsök megrontására, a vallás 
kicsinyítésére és rágalmazására, a közvélemény felizgatá-
sára ellenünk és az apostoli szentszék ellen". Ilyen volt 
mindjárt a kezdet. „Haec fuerunt initia dolorum." Mivé 
nőtt ez a borzasztó állapot husz év a la t t ! Gondoljunk 
Giordano Bruno szobor-ünnepélyére. Csak még egy hi-
ányzik e tekintetben : hogy az ördögnek templomot épít-
senek az ő követői Rómában. 

íme ezt a helyzetet kell szüntelenül ajkainkon hor-
danunk, ennek tar thatat lanságát kell hangoztatnunk, hogy 
rábír juk az embereket, a kormányférfiakat, mindazokat, 
kiknek a közügyekre befolyásuk van, a pápaság helyze-
tének olyatén megváltoztatására, hogy az egyház feje 
fogságából megszabaduljon és teljes szabadsággal működ-
hessék az egyház kormányzásában az emberiség javára. 
Clama, ne cesses ; sicut tuba exalta vocem suam ! Talán 
végre mégis meghallgatnak bennünket azok, a kik az 
államok sorsát intézik! És ha nem hallgatnak meg: ők 
lássák. Mi megtettük kötelességünket. Várha t juk az Isten 
közbeszólását, Ítéletét, igazságszolgáltatását, Isten sem-
mire sem önérzetesebb, hogy ugy mondjam, mint saját 

dicsőségére és a mihez saját dicsőségét az emberiség kö-
rében hozzákötötte, az egyház szabadságára. Az egyház 
szabadságára, az egyház fentartására, mondhatni, erre irá-
nyul egész gondviselése. Birodalmakat alkotott, népeket 
hivott elő a századok folyamában és törölt el, vagy szórt 
szét az egyház érdekében. Mi volt például a zsinagóga 
az ó szövetségben : és mit te t t érte az Isten az egypto-
miakkal, a babyloniakkal, az asszyrokkal, a perzsákkal ? 
Vájjon az egyház szabadsága kevésbbé fekszik szivén, 
mint a maroknyi zsidóság sorsa az ó szövetségben ? Mi a 
zsinagóga az egyházhoz képest? . . . Most is tehát el 
lehetünk reá készülve, hogy az Isten, ha máskép nem te-
szik meg a nemzetek az ő akaratát , egymásra fogja 
hagyni őket zudulni, és lesz nagy pusztulás és a nagy 
pusztulásból — az egyház szabadsága fog felvirulni. 
„Neque profecto, mondja XIII . Leo, sine singulari provi-
dentis Dei consilio factum esse censendum est, ut haec 
ipsa potestas (a pápaság) principatu civili veluti optima 
libertatis suae tutela muniretur ." Encycl. Immortelle Dei 
opus. 

Bízzunk tehát ebben az isteni gondviselésben és imád-
kozzunk szakadatlanul az egyház fejének szabadságáért ; de 
tegyünk meg egyúttal a szabadság helyreállításáért min-
dent a mi hatalmukban áll. Pedig sok áll hatalmunkban. 
Hisz szabad államnak szabad polgárai vagyunk ! Isten 
azért engedte a népeket ennyi szabadsághoz jutni száza-
dunkban, hogy az ó-társadalom sok mindenféle nyűge 
alól felszabadulván, lelkesen működjünk vele közre az ő 
dicsőségére és az egyház szabadságára. 

Az egyház szabadsága: ez a XIX. század katholi-
kusainak sajátságos hivatása a hol az szenved, dicsősége, 
a hol ki van víva. Mindaz, a mit a katholikusok e czélra 
tesznek, — gesta Dei per suos filios ! ? ? 

Kassa. Főpásztori körlevél a Icisdeclóvásról. — Nagy-
boldogasszony, Magyarország legfőbb patronájának napján, 
ft. BllbicS Zsigmond megyés püspök ur ő mga, a követ-
kező top. levelet intézte egyházmegyéje tiszt, papságához : 

(Vége). 

Jó l tudjuk mindannyian, tisztelendő testvérek, hogy 
mindnyájunk élete Isten kezében van ; ő számon tart 
mindnyájunkat, ő teremtet t minket, tart fen és táplál és 
élteti testünket ugy, mint lelkünket. Jó l tudjuk, hogy az 
ő tudta és akarata nélkül hajunk egy szála ki nem hull, 
baj és veszély, öröm és vígság nem érhet. Ámde iiszte-
lendő testvérek, az Isten nem azért teremtet t minket, 
hogy teljes közönyösséggel engedjük lefolyni é le tünket ; 
nem azt akarja, hogy fatalismus nyugalmával várjuk és 
lessük életünk minden napját , hanem értelmet adott és 
érző szivet, hogy mind magunk, mind embertársaink jól 
felfogott érdekeit megengedett módon, a jámbor keresz-
tényhez illő szorgossággal gondozzuk. — És mégis mit 
tapasztalunk ? Azt hogy a köznép a keleti népek fatális 
nyugalmával, nem törődésével éli át napjai legnagyobb 
részét, nem gondolva saját és övéi józan érdekeivel. Ebben 
a gondatlanságban rejlik legfőbb okozója azon óriá-i ba j -
nak, melyről megemlékeztem. 

Tudom, tisztelendő testvérek, hogy nem minden be-
tegség számára terem gyógyító fü mezeinken, hogy van-
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nak bajok, szerencsétlenségek, melyeket előre látni s igy 
meggátolni sem lehet. De tudom azt is, hogy igen sok 
bajnak elejét lehet venni józan gondossággal és ha a baj 
már -már megtör tént volna, gyakran meg lehet gátolni 
annak továbbb terjedését, nagyobbodását. 

Vegyük a fent felhozottakat, a gyermekvilág leg-
nagyobb ellenségeit. 

Igaz ugyan, hogy a ragályos betegségek csirái gyak-
rak ki nem puhato lha tok; de tény az, hogy a tisztaság, 
a kellő gondozás nagyban csökkentheti azok duló erejét. 
Oda kell tehát törekedni, hogy a nép a tisztaságot, mint 
a testi élet egyik főfeltételét, amennyire lehet megked- j 
velje ; hogy ha valamely községben ragályos betegség lépett , 
fel, amennyire lehet, az egészségesek a betegektől elkü-
lönittessenek ; hogy, s ez a legfontosabb, a szülök nem 
javas-asszonyok és kuruzslók, hanem értelmes orvosok 
tanácsát kérjék ki. Ti legjobban tudjátok, mert hisz a 
nép között éltek, hogy ez mily ritkán történik. Hassatok 
tehát oda, hogy a nép, általatok felvilágosittatva, okosabban, 
észszerűbben Ítélje meg ezt a dolgot. A ragályos beteg-
séget egyszerre nem fogja megszüntethetni a legügyesebb 
orvos, a legpéldásabb gondozás sem, de nagyban csökkent-
hetik annak káros pusztításait. 

Egy másik nagy ellensége a gyermekvilágnak az a 
sokféle szerencsétlenség, melyek uton-utfélen ott ólál-
kodnak, hogy kiszedjék a maguk áladozatait a gyermek-
seregből, mint az éhes farkasok, melyek a nyáj körül 
leselkednek mindaddig, mig felhasználva a kedvező pilla-
natot, midőn a pásztor oda nem figyel, kikapva egy juhot , 
s azzal elillannak. A szerencsétlenségek különféle nemei, 
melyek száma százakra tehető, mindmegannyi éhes farka-
sok, melyek ellen sokkal könnyebb védekezni, mint az 
elébb emiitett bajtól. Magam is nem egyszer voltam 
szemtanuja ilyeneknek, midőn megyém egyes vidékein 
megfordultam, midőn valamely helységen keresztül menve, 
az ut közepén, a porban láttam játszadozni az ártatlan 
kisdedeket, minden felügyelet nélkül, száguldó szekerek, 
hazatérő marhák által veszélyeztetve. Hányszor kellett 
ilyenkor megállí t tatnom vagy lassan járatnom a kocsit, 
nehogy a szegény gyermekben baj történjék ! És ez csak 
egy a felhozható ezer és ezer példa közül. Én meg va-
gyok győződve, hogy a gyermekhalandóság tetemesen 
csökkennék, ha a szülők jobban ügyelnének gyerme-
keikre. 

Nem csekély azon gyermekek száma sem, kik a 
tüz által pusztulnak el ; s bármily szivszakgató csak gon-
dolni is arra, hogy tudatlanságból, já tékból okozott tűz-
vész ezerek és ezerek hajlékát, ingóságait, sokszor egy-
egy hosszú élet fáradozásának összes gyümölcseit rövid 
perczek vagy órák alatt teszi tönkre ; hogy gyakran egész 
községek jutnak ily tűzvész által koldusbotra ; még le-
hetne némi vigasztalást találni : — hiszen ott van a jám-
bor Jób példája, ki minden vagyonát elvesztette s önmeg-
adással fogadta pusztulásának hirét és felsóhajtott : „az 
Ur adta, az Ur elvette." Mert amit az emberi kezek 
munkája teremt, azt ujul t erővel ismét meg lehet sze-
rezni, a bedőlt falakat ismét fel lehet épiteni, — de az 
elveszett emberélet vissza nem kerül ! 

Es lássátok, tisztelendő testvérek, az emberi élet 

ezen ellensége is, t. i. a tűzveszélyek, melyek szegény ha-
zánkban oly gyakran, oly óriási mérvben pusztítanak, 
szintén a bajok és veszedelmek azon csoportjához tartoz-
nak, melytől lehet óvakodni, melyeket el lehet kerülni. 

Hogyan ? kérditek. Igen egyszerűen : a kisdedek 
gondozásával és felügyeltetésévei. 

A kisdedóvás áldásos és fontos intézménye immár 
közel 60 esztendeje hazánkban is életbe lépett ; meg nem 
gyökerezett még, fájdalom, mert eddig ritka kivétellel 
csak nagyobb városokban és vagyonosabb községekben 
virágzik. — Ennek két oka van : egyik az, hogy sokan 
azon tévedésben vannak, hogy a kisdedóvás költséges intéz-
mény, — másik az, hogy népünkben nincs meg a kellő 
érzék ez intézmény iránt, sőt, hogy sok helyen a népnek 
még fogalma sincs ez intézményről, annak áldásos, hasznos 
voltáról. 

Igaz, tisztelendő testvérek, hogy ha a kisdedóvó 
intézetek felállítása dolgában a müveit és vagyonos kül-
földet, vagy hazánk előkelőbb városait akarnók példák 
gyanánt követni, akkor ez intézmény életbeléptetése oly 
költséggel volna összekötve, melyet népünk szegényebb 
része meg nem birna. De hát aki nem lakhatik a már-
vány palotában, elégedjék meg a téglából épült házzal s 
aki ilyenben nem lakhatik, jól megélhet a zsindeles fede-
lüben s akinek erre sem telik, meg van óva az idő vi-
szontagságai ellen, sőt egészséges és boldog lehet a szal-

1 mafödelü kunyhóban is. Ha tehát nem állithatunk fel a 
modern paedagogia szabályai szerint berendezett, diszes 
termekkel ellátott kisdedóvókat, állítsunk szegényebbeket 
s ha ilyenekre sem telnék, megfelel a czélnak a legegy-
szerűbb, a legkevesebb költséggel fentartható kisdedóvási 
intézmény is. 

Magatok tudjátok legjobban, mert his/, a nép között 
éltek, hogy főkép nyári időben, midőn a falu apraja-nagyja 
kimegy a munkára, csupán az apró gyermekek s törődött 
öregek maradnak otthon És minden faluban vannak oly 
egyének, kik nehezebb testi munkára nem is képesek, 
annyi erejük mégis van, hogy a kis gyermekre felvi-
gyázni tudjanak. Megszűnnék tehát annak szüksége, hogy 
a szülők a kis gyermekeket magukra hagyva, bezárják a 
házakba, annyi lelki veszedelemnek, annyi könnyen fel-
idézhető szerencsétlenségnek hagyva őket martalékul, oko-
zókul. — Az unalom a gyermekeket, különösen ha egy-
egy nagyobbacska is van köztük, mennyi bűnre viszi! s 
egy a földön talált eldobott gyufa, pusztulását idézheti 
elő vagyonos községeknek, egész falvaknak ! És a szeren-
csétlenségek ez utóbbi fa j tá ja Magyarországon majdnem 
napirenden van ! Minő könnyen, minő kevéssel lehetett 
volna azt megelőzni, meggátolni. 

És a gyermekeknek önmagukra való hagyása, min-
den felügyelet nélkül, nem csak az emiitettem, hanem 
egyéb bajoknak is lehet okozója. A gyermekek, nem lé-
vén otthon senki, aki nekik főzzön, egy-egy darab ke-
nyérkével kell hogy beérjék egész nap ; minthogy pedig 
ez a fejlődésben levő testnek nem elegendő, keresnek ma-
guknak más táplálékot is. A gyümölcs szokott vágyaik 
czélja lenni, s mennyien betegednek meg az éretlen gyü-
mölcs élvezetétől ! ? mennyinek oltja ki életét az anyák 
gondatlansága folytán el nem zárt marólúg, vagy egyéb 
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ártalmas folyadék, mely kezük közé nem kerülhet, ha 
némi felügyelet alatt állottak volna! 

Száz és száz ellenség ólálkodik a szegény magukra 
hagyott , gondozás nélküli ártat lanokra, az egyház, a haza, 
a társadalom és a községnek is nagy kárára. Mindezeket 
nem lehet czélom mind felszámlálnom, hisz magatok is 
ismeritek azokat ; czélom óvszert keresni és jelölni ki, 
hogy a pusztitás, melyet előidéznek, minél csekélyebb és 
ha lehet, teljesen meggátolható legyen. 

Ez az óvszer, tisztelendő testvérek, a kisdedóvás 
vagy helyesebben a kisdedmenedékhelyek intézménye. 
Ennek terjesztése, minél szélesebb körben, amennyire 
lehet, egyházi megyém minden egyes községében való 
behozatala az, amit lelkipásztori figyelmetekbe ajánlok. 
In magnis et voluisse sat est, mondja egy klasszikus iró ; 
vannak dolgok, tisztelendő testvérek, melyeknél csak a 
látszat a nehézség, melyeknél csekély dolgokkal is na-
gyokat lehet mivelni, melyeket erősen akarni annyi, mint 
ha már meg is te t tük volna. És a kisdedóvás is ilyen. 
Ne vegyük mintaképen a modern berendezésű, költséges 
óvintézeteket, hanem vessünk számot erőnkkel, a lehető-
séggel, a gondjainkra bizott nép szegénységével s én 
meg vagyok győződve, hogy a ti gondosságtok, Isten és 
emberek iránti szeretetetek fog találni módot arra, hogy 
ez intézmény mindenütt gyökeret verhessen. 

Tájékozástokra emlitem meg, tisztelendő testvérek, 
hogy nézetem szerint miket kellene ez intézmény meg-
honosításában szem előtt tartani. 

Első sorban is meg kellene ismertetni a néppel ez 
intézmény áldásait ; meg kellene neki magyarázni, hogy 
saját jól felfogott érdekében kell ez intézményt megho-
nosítani. Ezt hirdessétek szószékről, összejöveteleknél s 
minden czélszerü alkalommal. 

Ha e tekintetben czélt értek, a község irányadó 
elemeivel együtt kiszemelendő volna a helyiség ; jó időben 
mindenesetre a szabad ég alatt, árnyas fák alatt van a 
gyermekek legjobb helye ; de mivel meg kell őket védeni 
a nyári nap égető heve, — az időjárás egyéb viszontag 
ságai ellen is, olyan helyről kell gondoskodni, ahol ezek 
ellen oltalmat találjanak. Ez lehet esetleg az iskolaház, 
mely a meleg nyári napokban rendesen üresen áll, vagy 
a községnek valamely nagyobb háza, melyben télen is 
össze lehetne gyűjteni a még iskolába nem járó kis-
dedeket. 

Egy másik főtényező azon egyén, kire a gyermekek 
gondozását bizni lehetne. Ez lehetne egy-egy idősebb férfi-
vagy nőszemély, vagy esetleg többen is — kik nehéz 
munkára már képtelenek és midőn a falu népe munkára 
megy, különben is otthon szoktak maradni. 

Természetes, hogy ezeknak fáradságukért némi kár-
pótlást kellene biztosítani, s én azt hiszem, hogy ez nem 
volna nehéz. A mindennapi kenyér biztosítása fejében, 
ehhez amúgy is szerény körülmények között élő nép keb-
lében nem sok kell, lehetne egy vagv több ily egyént 
megnyerni. S ha a falu vagy község nagyobb terjedelmű, 
két helyen is lehetne ily gyermek-menhelyet, ily azilumot 
állítani. 

Én nem kétlem tisztelendő testvérek, hogy a jó 
pásztor buzgalma a gvermekmenedékhelyek létesítésének 

e két főtényezőjét fel fogja fedezni. Nem kétlem azt 
sem, hogy a jó pásztor, híveinek buzgó lelkésze, maga s 
ahol van káplánja, ez is hetenként többször meg fogná 
látogatni az ily menedékhelyeket, megemlékezvén az Ur 
szaváról — „amit a legkisebbnek tesztek, az Urnák te-
szitek azt" — felügyelve a rendre és t isztaságra; magá-
hoz fogná édesgetni a kisdedeket, beszélve nekik az isteni 
pásztorról, az édes Jézusról, aki maga is vigyáz reájuk és 
őrangyalaival is v igyázta t ; nem kétlem, hogy meg fog-
nának emlékezni a jó pásztor e mondására: „hagyjátok a 
kisdedeket hozzám jönni, mert övék a mennyeknek or-
szága." Menjen el a jó pásztor felkeresni az igy össze-
gyűlt nyájat , csepegtesse a szivekbe a vallásosság érzetét ; 
buzdítsa őket a jóra, tehetsége szerint némi apróbb aján-
dékokkal, szent képecskékkel, melyek tárgyát meg-ma-
gyarázza s igy lassankint készítse el őket azokra, amiket, 
ha tökéletes korba lépnek, az iskolában fognak tanulni. 

Ezek természetesen a kisebb szabású, szerényebb 
berendezésű óvodákra, helyesebben gyermekmenedékhe-
lyekre vonatkoznak. Ott, hol a nép vagyonosabb, a buzgó 
lelkipásztornak oda kell törekedni és pedig, ha kell fára-
dozással is, hogy valóságos, jól berendezett óvoda is léte-
süljön, melynek élére egy arra alkalmas, vallásos lelkű 
óvónő állittassék, kinek első feladata az volna, hogy a 
gyermekeket vallás-erkölcsös irányban nevelje s e mellett 
másik édes anyánk, a haza nyelvére oktassa. És ezt is el 
lehet érni buzgósággal, a szent czél érdekében rende-
zendő gyűjtésekkel. 

Gondolkozzatok az elmondottak felett ; vessetek szá-
mot saját erőtökkel, befolyástokkal s a gondjaitokra 
bizott hivek erejével és hozzájárulási képességével. 

Az elmondottak után nem tar tom szükségesnek lel-
ketekre kötni azt, minő nagy, minő Istennek tetsző dol-
got fogtok ezáltal végezni ; a jó lelkiismeret megtalálja 
ju ta lmát azon jóban, amit létre hozott, de ha majdan 
százan és ezren fogják neveiteket áldani, ez a végső szen-
vedés napján súlyosan meg fogja éreztetni azon mérték-
ben, melyen az örök biró a ti éltetek lefolyását fogja 
mérlegelni. Mert ha azt fogjátok mondhatni : íme Uram 
itt vannak mindazok, kiket reám biztál, az én hibámból 
nem veszett el egy sem közülök, sőt arra törekedtem, 
hogy megóvjam, megőrizzem őket a t e országod számára ; 
ez a vallomás le fogja nyomni a gyarlóságok tévedéseit 
s az Ur igy fog fozzátok szólani: „jó és hiv szolgám, 
menj be Uradnak örömébe !" 

Gondolkozzatok e tárgyról, tisztelendő testvérek ! 
figyeljétek meg azon községnek, melynek lelkipásztorai 
vagytok, viszonyait, mérlegeljétek a lehetőséget, a kivitel 
módozatait, foglaljátok azokat irásba és küldjétek meg 
azt ez év szeptember havának végéig az illető kerületi 
esperes urnák, s én kellő időben, de még mindenesetre ez 
év folyamán, összehívom őket, hogy velük a dolgot meg-
beszélve, a kisdedóvás áldásos intézményét egyházmegyém 
egész területén életbe léptethessük. 

Az Ur világosítsa fel elméteket, hogy a legczélsze-
rübb és legjobb módokat kifürkészhessétek ; töltse be 
sziveteket az ő nyájának szeretetével, hogy ez a szeretet 
legyen világító fáklya e fontos ügy tanulmányozásában. 
Részeseivé lesztek ez által szent István nagy művének, a 
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keresztény, a buzgó, a polgárosult magyar nemzet meg-
teremtésének, s szent szószólót, hatalmas oltalmazót fog-
tok majdan találni ő benne, ha az Ur az ő szent szine 
elé szólit t i teket. Esedezzetek a boldogságos Szűzhöz, 
kinek a mai napon menybemenetelét ünnepeljük, hogy e 
nagy és fontos kérdés megoldásában az ő isteni pár t fogá-
sában is részesüljetek. 

Kassán, az Ur születésének 1889 ik esztendejében, 
Nagyboldogasszony napján. Zsigmond, 

püspök. 

IRODALOM. 
= Egyházi beszéd , melyet szent István Magyar-

ország első apostoli királyának nemzeti ünnepén Bécsben 
a f t . kapuczinus atyák templomában 1889. évi aug. 20-án 
mondott kereskényi Kereskényi Gyula, Székesfehérvár-egy-
házmegyei áldozár és érdi esperes-plebános. Budapest, 
1889. 8-r. 11 1. 

Lendületes, tartalmas, hatásos beszéd. Méltóan sora-
kozik a szent István-napi szónoklatok diszes sorához. 

-f- Alulirt megrendelési fölhivást bocsátott ki Stein-
häuser Anselmnek „A protestantizmus és következményei" 
czimű munkájára , mely magyar fordításban rövid idő 
múlva hagyja el a sajtót. A jeles munka, mely a vallást 
és állami életet közelről érintő korkérdésekkel is alaposan 
és behatóan foglalkozik, 1 frt 20 krért kapható. Növ. pa-
poknak 80 kr. Ráczpetrén (Baranya m.) Nagy János 
pécs-egyhm. áldozár. 

VEGYESEK. 
— A római kérdés ügyében egy nevezetes röpirat 

jelent meg Rómában. Czime: „La verità intorno alla 
questione romana per B. 0. S.11 A „Moniteur de Rome" 
azt mondja róla, hogy időszerűsége és jelentőssége által 
imponál. „Soha még, úgymond, a római kérdés ily illeté-
kességgel és tekintélylyel tárgyalva nem volt." 

— Ritka mint a fehér holló — az olyan képviselő, 
a milyet magának f. évi. aug. hó 4-én a lannemezani 
kerület a hautes pyrénéesi departementban Francziaor-
szágban választott. Semmartin, ez a neve, aug. 5-én, a 
győzelem után, köszönő szózatot intézett a kerület válasz-
tópolgáraihoz, a mely igy szól: „Kedves bará ta im! Várva -
várom az élvezetet, midőn faluról-falura meglátogathatlak 
benneteket, hogy kezet szorítsak valamennyitekkel. Addig 
is azonban ezt a néhány szót intézem hozzátok. Zarán-
doklaton voltam Lourdesban. Az én és a ti nevetekben 
térdre borulva a barlang előtt hálát adtam a szeplőtelen 
Szűznek. Hangosan kimondjuk, és azt akarjuk, hogy egész 
Francziaország meghallja : a ki bennünket győzelemre, 
fényes győzelemre vezetett, az a boldogságos szűz Mária! 
Ö t iporta szét aug. 4-én a ti szavazataitok által a sza-
badkőművesi kígyónak a fejét. Ö lehelte a ti lelketekbe 
azt ellenállhatatlan bátorságot, melyet semmi sem volt 
képes megrendíteni, s a mely nőttön nőtt egész a diada-
lom napjáig . . . Ti megmutat tátok az egész világnak, 

hogy a franczia nép szivében még keresztény vér lüktet. 
Ezentúl, a hautes-pyrénéesi megyében a bekövetkező nagy 
harczokban titeket illet meg a vezérszerep dicsősége. Az 
ország bámulata jelöli nektek ezt a rangot. Mert senki 
sem emelte oly magasra a kereszt zászlóját mint ti. 
Él jen az Isten, a mi királyunk, éljen a lourdesi Nagy-
asszony, éljen a lannemezani kerület . . . D. Semraartin 
conseiller général." 

— Magyar hittérítő Afrikában. Ürge Ignácz a 
khinai magyar hittérítő még körünkben időz s már ujabb 
érdekes hittérítő-vendéget kapunk, a ki szintén idegen 
égalj alól jön el hazája fiainak látogatására. Ez Czim-
mermann István, ki mint Jézus-társasági tag a zambezi 
misszióban működik s jelenleg Ausztriában segélyadomá-
nyokat gyűj t a szerecsenek számára. Az afrikai magyar 
misszionárius Kalksburgból irt levele szerint ez ideig 
nagy szellemi és anyagi sikerrel jár ta be Felső-Ausztria 
egyes városait és prédikált a négerek érdekében Inns-
bruckban, Salzburgban, Ischl, Gmunden, Wels, Linz és 
Steyrben. Néhány nap múlva megérkezik hazánkba s a 
hol szeptember 1-én Kalocsán, aztán pedig Esztergom, 
Vácz, Eger és egyéb városban s a fővárosban is prédi-
kálni fog a négerek érdekében. 

= Felfordult világ ! Schecker röthenbachi plébános 
Bajorországban a „Post" czimü vendégfogadó egyik szo-
bájában volt egy társasággal. Jelen volt két csendőr is. 
Ez a két csendőr feladta a plébánost mint a ki károm-
lást követett el. A törvényszék 2 havi fogságra itélte el 
a plébánost, habár a jelenvolt valamennyi vendég azt 
állitá, hogy ők semmi istenkáromlást nem hallottak. A 
dolog minden valószínűség szerint félreértésen alapszik és 
az emberi igazságszolgáltatásnak azon a gyengéjén, hogy 
a mit pl. csősz és csendőr hivatalból állit, azt a törvény-
szék föltétlenül igaznak veszi. A tényállást a fenti 
esetben igen nehéz megállapítani. Az illető plébános, 
látván, hogy a szomszéd szobában már apró gyerkőczök 
is tánczra kerekednek, indignálódva arra a panaszra fa-
kadt állítólag, hogy az Ur Isten is sok mindenfelét elnéz. 
A két csendőr ezenfelül hallani vélte, hogy a plébános e 
keserű kifakadása közben az Istent az állatvilágból vett 
egy jelzővel illette. A jelen volt vendégek ezt nem hallót • 
ták. A törvényszék a csendőrök vádját vette Ítélete alapjául. 
Mindenesetre, akár követte el az illető plébános a jelzett 
bűnt, akár neír, furcsa helyzet az, mikor csendőrök merik, 
ha nem igaz, vagy tartják kötelesség öknek. ha igaz, a mit 
állítanak, Isten nevének tiszteletben tartását védelmökbe 
venni egy lelkipásztorral szemben. Egy okkal több arra 
nézve, hogy a papság mindig eszénél legyen és soha 
szenvedély által ne engedje magát — még jogos erkölcsi 
indignatiójában sem elragadtatni ! 

— Drumont Ede a „La France juive" s a La fin 
du monde" czimü művek irója legújabban ismét egy mü-
vet adott ki, a melynek czime ez : „La dernière bataille" 
vagyis : Az utolsó csata. A Journal de Bruxelles azt mondja 
erről a műről, hogy hozzá képest a két előbbi mü való-
ságos rózsavíz. Mert ez választóvíz akar lenni a mostani 
politikusok és államférfiak pudvás szervezetére. Drumont 
ur különben is ismeretes arról, hogy ő nem mérsékletre 
való törekvés által szokott bűnt elkövetni. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Ipariskoláink és a vallásoktatás. ) 
Közli : Bodnár Gáspár. 

Senki sem tagadhatja, hogy az ipariskolák 
felállításával ugy a kormány, mint a fentar tó 
községek jót akarnak s a jövő iparos-nemzedék 
megerősítésén munkálkodnak. 

Ámde, ha azt hiszik, hogy a puszta tani tás 
által czélt érnek, a befektetett áldozatnak ka-
mat já t élvezik : nagyon csalódnak. 

Az iparos-iskolák éppen ugy, mint minden 
más e nemű iskola, vallás-erkölcsi nevelés nélkül 
czélt sohasem érhetnek, működésűk egész soha-
sem lehet. 

Rendőröket állí thatnak az ipariskola a j ta ja 
elé, hogy léken tartsák az előadás alatt a növen-
dékeket, de rendőri intézkedéssel szivet sohasem 
fognak nemesíteni, sem becsületes, istenfélő pol-
gárt nevelni. 

Azért, ha minden iskolában fontos a vallás-
tanítás : nem kevésbbé az az ipariskolákban, hol 
társadalmunknak egy tekintélyes osztályát, az 
iparosokat nevelik a jövőnek. 

Irtunk, agitáltunk az ipariskolai vallás-ok-
tatás érdekében már eleget. 

Most it t az ideje, hogy az eredményre ves-
sük figyelmünket. 

Oly szerencsés helyzetbe ju to t tam, hogy az 
ország mintegy 50 ipai-iskolájának értesítőjét 
átvizsgálhattam. ') Ha tehát nem is hajszálnyi 
pontossággal, de általánosan képet adhatok ar-

') Közoktatásügyi kormányunknak, a f t . püspöki karnak és 
az öszi papi koronáknak kiváló figyelmébe a ján l juk . A szerk. 

!) Sajnálom, hogy utánjárásom daczára többhöz nem ju t -
hat tam. B. 

ról, hogy állunk ipariskoláinkkal a vallás-oktatás 
s a mi egyházunk befolyását illetőleg. 

Hej, mert nagyon jó ám, különösen mai 
időben a körültekintés! Szemesé a világ! Ha nem 
mozgunk, ha nem ismerjük az utakat , melyeken 
mások könnyű szerrel tér t foglalhatnak, háttér-
ben maradunk, mint annyi más helyen. 

1. A sátoralja-ujhelyi államilag segélyezett 
városi ipariskola. (1887—1888.) A felügyeletet 
gyakorló ipartanodai bizottság elnöke : Fejes 
István ref. lelkész. A tagok közt van Prámer 
Alajos prépost főesperes. A taní tók vegyesen 
rk. és h.-hitvallásuak. Vallásoktatás nincs. 

2. A pécsi iparos-tanoncz és alsófoku keres-
kedelmi iskola. A tanulók vallás-erkölcse kielé-
gíthetőnek mondatik. A róm. kath. vallású tanu-
lók buzgón járultak a húsvéti sz. gyónás és áldo-
záshoz. A hi t tant heti 4—4 órában Nemes Honor 
Márton irg.-r. és Auerbach László sz. frdi áldozár 
tanítot ták. 

3. A magyaróvári, államilag segélyezett alsó-
foku ipariskolában. Az ipariskolai bizottság el-
nöke Steiner Márton apát-pléb. A kath. növen-
dékek vasár- és ünnepnapon d. u. 3 órakor a 
pléb. templomban nyernek vallásos oktatást nt. 
Wéber Antal és Truksitz György s.-lelkész 
uraktól. 

4. A mosonyvárosi alsófoku ipariskolában nem 
volt vallásoktatás. Sem az ipartanodai bizottság-
ban, sem a tanítói karban nincs kitüntetve, mi-
kép áll vallásunk képviselete. Az ipartanodai 
bizottság elnöke : Klein Emil. 

5. A kis-kőrösi áll. seg. alsófoku ipariskolá-
ban a felügyelők névsorában ot t van Blázy Lajos 
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ág. ev. lelkész. A hittant előadja Drach Antal rk. I 
lelkész. 

6. A nagybittsei áll. segélyezett ipariskolában. 
Az ipariskolai bizottság elnöke: Malocsay Gáspár 
esp. pleb. A vallástant taní t ja Gyűrinek Pál rk. 
s.-lelkész heti 1 órában. 

7. A székely-keresztúri áll. seg. alsófoku ipar-
iskolában (és kereskedelmi). A felügyelő bizott-
ságban nincs kath. pap. Hittan-tanításról szó 
nincs. 

8. A holiest áll. segélyzett alsófoku iparis-
kolában. Az ipariskolai felügyelő bizottságban 
ot t van Schratte K. s.-lelkész. Valiősi oktatásról 
nincs említés. 

9. A szilágy som) y ói elsőfokú ipariskola. Az 
értesítő előszavában Szentimrei István igen mele-
gen utal a kath. legényegyletekre, melyek a jól 
nevelt tanonezokat tovább vezetik az erköl-
csösség utján. Az ipariskolai bizottság elnöke: 
Csák Alajos min. r. áldozár, gym. ig. Vallások-
tatásról nem tesznek említést. 

10. A zilahi «páros-iskolában : az ipartanodai 
bizottságban benn van Kónya L. ev. ref. lelkész. 
Vallásoktatást nem említenek. 

11. /I békési, áll. s. ip.-iskola. Vallásoktatás 
nincs. Róm. k. lelkész nincs feltüntetve sehol. 

12. A törökszentmiklósi áll. s. ipariskolában. 
Vallásoktatás nincs, de Klein Ármin izraelita 
tanító az értesítő első czikkében ezeket i r j a : 
„Nagyon üdvös lenne, ha a hitfelekezetek maguk 
gondoskodnának a tanonezok vallásoktatásáról 
stb." A felügyelő bizottságban van Nemes József 
rk. lelkész is. 

18. A marczali-i iparos tanulók iskolájában 
ipartanodai bizottság elnöke: Ádám János esp. 
pleb. Ugyanaz taní t ja a vallást, — „rendes időn 
kivül s őket (tanonezokat) lelkiképen gondozta." 

14. Szentes városi alsó f. iparos-iskolában-
Az ipariskolai bizottságban nincs kath. pap, ő3 
róm. k. tanoncz nem részesül vallás-oktatásban. 

15. A losonczi áll. segélyzett első f. iparisko-
lában a vallás-oktatás érdekében — már több 
évekkel ezelőtt megkeresték a város egyházi 
hatóságait, — e tanévben az illető lelkészek 
buzgalmából a vallás-oktatás eszközöltetett s az 
iparhatóság a vallástani órák látogatására a 
tanulókat szigorúan kötelezte. 

16. Breznóbánya szab. kir. város a. f. ipar-
iskolájában vallásoktatás van, melyet heti 2 órá-
ban Csellár József s.-lelkész tart . 

17. A munkácsi állami iparos- és kereske-
delmi iskolában a felügyelő testület elnöke Pas-
qual Ántal apát, főesperes. 61. Növendékek vallás-
oktatásban nem részesülnek. 

18. A késmárki áll. seg. városi ipariskolában 
a bizottságban ott lát juk Babura László r. kath. 
plébános nevét. 7 7 r. k. növendék vallás-oktatásá-
ról az értesítő nem tesz említést. 

19. Az apatini a. f. ipariskolában, hol 5 
óhitű. 1 helvét és 1 izraelita növendéken kivül 
310 r. k. növendék van, a felügyelő bizottságban 
ott olvassuk Puck István r. k. plébános nevét, 
de a vallás-oktatásról nem ad számot az értesítő. 

20. Rimaszombati áll. s. a f. ipariskolában a 
hi toktatást Drescsik János r. k. s lelkész teljesí-
tette. A felügyelő bizottságban nem találtuk a 
kath. pap nevét. 

21. Az albertfalvi iparos iskolában nincs 
vallás-oktatás. A tanulók legnagyobb ré-ze kath. 
A felügyelő bizottságban nem találtuk a kath. 
pap nevét. 

22. A siklósi a. f. ipariskolában. A tanulók 
nagy többsége r. k. ( 79). Vallásoktatás nincs. 
Kath. pap neve a felügyelő bizottságban nem 
fordul elő. 

23. A nagyváradi a. f. ipariskolában vallás-
oktatásról nem tesz említést az értesítő. 

24. A nagyszalontai a. fokú ipariskolában az 
ipartanoda biz. alelnöke a r. k. plébános. Hittan 
taníttatott heti 1 órában. 

25. Bazin szab. kir. város a. f. ipariskolájá-
ban. A tanulók nagyobb része (53) r. k. A bizott-
ságban r. k. pap, az iskolában vallás-oktatás nincs. 

26. A mezőtúri a. f. ipariskolában, hol 127 
h.-hv., 25 r. kath. növendék van, ott a felügyelő 
bizottságban a h.-hv. lelkész, de nincs a róm. 
kath. plébános. Vallás-oktatás nem. tartatik. 

27. A székesfehérvári áll. seg. felső fokú ipar-
iskola. Az értesítőben a következőket olvassuk: 
„Hitoktatás nélkül az ipariskolai tanítás nem 
teljes, nem egész. Van e között (a tanulók közt 
t. i.) sok oly tanuló, kik alig birnak az ismere-
tek legelső elemeivel, kik alig hallottak Istenről 
stb. Nynjtsunk iparos tanulóinknak kellő, alapos 
ismereteket . . . de ne hanyagoljuk el szivök 
nemesítését . . . óva, mentve fog maradni ha-
zánk az egyéb államok rémeitől: az anarchisták, 
soczialisták stbtől." E szép szavaknak gyakor-
lati érvényesítését eszközli a fentjelzett iskolá-
ban 4 róm. kath. hitoktató. 
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28. Az eperjesi sz. kir. város áll. s. I. fokú 
ipariskolájának értesítője nemcsak hangsúlyozza 
a vallás-oktatás szükségességét, de Andruscsake-
vics Henrik r. k. lelkész, főelemi hitoktató gyakor-
latilag is teljesíti azt. 

29. A jász-árokszállási ipariskolában, hol 80 
r. k. inas tanul, vallás-oktatásról nem beszél az 
értesítő. 

30. Az Eger városi alsó f. ipariskolában az ipar-
isk. biz. elnöke Luga László. Vallástan előadatik. 

31. A nagykikindai a. f. ipariskolában nincs 
vallás-oktatás. Az értesítőből nem lehet kivenni, 
van-e kath. lelkész a felügyelő bizottságban. A 
róm. kath. növendékek száma 147. 

32. Az ipolysági áll. s. ipariskolában nincs 
vallás-oktatás. A felügyelő bizottságban nem talál-
juk a r. k. lelkész nevét. A r. kath. növendékek 
száma 50. 

33. Szepes-Bêla város ipariskolájában nincs 
vallás-oktatás. A r. k. növ. száma 65. Hogy a 
kath. lelkész benn van-e a bizottságban, nem 
vehető ki. 

34. A békés-csabai ipariskolában van hitokta-
tás. Dávid Kornél s.-lelkész — mind a 4 osztály-
beli r. k. vallású tanulókat oktatta. 

35. A gyerqyó-sz.-miklósi ipariskolában a hit-
tant tanította Balázs Endre r. k. s.-lelkész. A 
plébános benne van a felügyelő bizottságban. 

36. A czeglédi a. f. ipar- és keresk. iskolá-
ban nincs vallás-oktatás. A r. k. lelkész nevét nem 
olvassuk a felügy. biz. tagok közt. A r. k. tanulók 
száma 1 20. 

37. A battonyai a. f. ipariskolában nincs 
vallás-oktatás. A rk. pleb. a tanod. biz. elnöke. 

38. A szombathelyi városi á. s. a. f. ipar-
iskolában : „Jótékony hatással lenne az erkölcsök 
szelidítésére és igy a viseletre nézve is a hitok-
tatás. Ezt azonban anyagi viszonyaink miat t 
nélkülöznie kell iskolánknak." így ir az értesítő-
ben az igazgató. Tehát vallás-oktatás nincs. 

39. A jolsvai a. f. keresk. és ip. iskolában a 
vallásoktatást a plébános eszközölte heti 1 órában. 

40. A nagybecskereki a. f. ipar- és keresk. 
iskolában a róm. kath. hitközség át i r t a bizott-
sághoz, hogy egy órát engedjen át a vallások-
tatásra, melyről ő fog gondoskodni. A kérelem-
nek a bizottság helyt adott, jóváhagyás végett 
fel is terjészté a kir. tanfelügyelőhöz, honnan ez 
ideig válasz nem érkezett. 

41. A nagy-kállói a. f. ipariskola értesítőjé-
nek előszava panaszkodik, hogy a vallás-erkölcs 

tanítására nincs módjuk. Kéri a .felekezetek •' 
hitközségeit, hogy gondoskodjanak erről. Az ipar-
iskolai bizottságban a r. k. lelkész nevét nem 
találjuk. 

42. Az esztergomi áll. seg. közös iparos-ta-
noncziskolájának értesítője számot ad arról, hogy 
hittan is taníttatott, az előkészítő, első és második 
osztályban heti 8 órában. 

43. A szarvasi első fokú ipariskolában nincs 
vallás-oktatás. 

44. A Körmend városi a, f. ipariskola érte-
sítője nem ad számot a vallás-oktatásról. 

45. A fehérgyarmati ipariskola értesítője a 
vallás-oktatásról nem tesz említést. 

46. A beregszászi ipariskolában vallás-oktatás 
nincs. 

47. A szatmári ipariskolában a vallás-okta-
tás ügye tárgyalás alatt van. 

Ezek után levonhatjuk a tanúságot. 
Sajnálom, hogy több értesítőhöz nem tudtam 

jutni. De ennyi is elégséges arra, hogy következ-
tetéseket tegyünk. 

Örvendetesen lát juk ugyanis, hogy van szá-
mos ipariskola, hol tért foglalhattunk. De más-
részről számos olyannal is találkozunk, hol nem 
csak hogy vallás oktatás nem létezik, de egyál-
talán semmi befolyásunk nincs. 

Az értesítőkben utána néztem, vájjon a hit-
oktatók — hiszen méltó a munkás az ő bérére 
— minő arányban vannak jutalmazva. Hát meg-
győződtem, hogy legtöbb hitelemző ingyen tanít. 
Vannak értesítők, melyekben nyíltan ki van 
mondva, hogy szívesen nyitnának tér t a vallás-
oktatásra, de az anyagi helyzet nem engedi. 

Részemről e körülményekre a következő 
megjegyzést vagyok bátor tenni. 

A hittan, mint minden iskolában, ugy i t t is 
a tantárgyak koronája kell, hogy legyen. Ha 

! tehát áldozatokat hoztak arra, hogy a többi 
I tantárgyakban oktatást nyerjenek az ifjak, saját 
j jól felfogott érdekünkben, nem kellene sajnálni 

az áldozatot a hittantól sem. 
Minden lehetőt el kell tehát követnünk, 

hogy a polgárságot, a községeket vagy esetleg az 
államot is arra bírjuk, hogy a hitelemzésre áldo-
zatot hozni ne sajnáljanak. 

De ott, hol ez egyáltalán nem sikerül, ott, 
hol az intézők merev magatartása miatt e tekin-
tetben eredményre nem juthatunk ; tegyünk meg 

') Lehet, hogy egyik-másik ipariskoláról nem jól vagyok 
értesítve. A helyreigazítást nagy örömmel fogadom. B. 
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mindent, a mi az adott körülményekhez képest 
megtehető, hogy iparos ifjaink vallástanítás nél-
kül ne maradjanak. 

Tudom én azt nagyon jól, hogy mennyire 
el van a mai időben foglalva egy lelkipásztor, 
vagy segédlelkész. Valóságos Írnokai lettünk 
sok helyen az államnak és községnek ; azt is tu-
dom, hogy fáradságunkhoz méltó elismerésben 
éppen nem részesülünk. 

De gondoljuk meg. hogy az ipariskolában 
te t t fáradozásaink, sőt áldozataink egy szebb 
jövőért való küzdelemnek záloga, melyért Isten 
jutalmazni, az emberiség áldani fog. 

Beszéljük meg a dolgot e becses lap hasáb-
jain. Házi ügyeink megbeszélését szivesen veszi 
a szerkesztő ur.*) Mit t e t t egyik-másik plébános 
ur, hogy a vallás-oktatást szerencsésen bevihesse 
az ipar-iskolába? Mi az akadály, hogy egy másik 
ezt nem tehette? 

Igy kölcsönösen megbeszélve a dolgot, nem-
csak segíthetünk egymáson, de lendületet adha-
tunk a szent ügynek is. 

En legalább ugy látom, hogy nagyon fontos 
okok sürgetik a mi aggógó figyelmünknek ez 
iskolára való fordítását. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 7. Katholikus egyetem, papi con-

grua, katholikus autonomia Magyarországon. — 
Az a része az emberiségnek, a melyet ugy hínak, 

hogy — „müveit osztály," most már igazán hasonlónak 
mondható a vándormadarakhoz. Egy egész évet nem szo-
kott egy helyen eltölteni. Jön az a bizonyos időszak : a bá-
jos május, az aranyos junius stb., a mikor mindenki, a ki 
csak teheti, felszedi a sátorfáját és elmegy — ki fürdőre, 
ki a zöldbe, ki országot-világot látni. Tehát nemcsak 
abban hasonlít már az ember a madárhoz, hogy mind a 
kettőnek két lába van és nem négy, hanem abban is, 
hogy bizonyos időszakokban vándorok leszünk mint a 
madarak és elutazunk, ki messze ki kötfel, a mint pénze 
és ideje telik. 

Miért említem én ezt itt fel, a komoly egyházi tudó-
sítások rovatának élén ? Hát megvallom. Azért, mert ne-
münknek ez a vándormadarias szokása az emberiség életé-
ben oly nagy átalakulást hozott létre nem egy tekintetben, 
hogy a vele tréfálkozásból való foglalkozásnak is többé 
már fele sem lehet tréfa. Lássuk csak ! 

Annak a szokásnak, hogy minden valamire való 
embernek esztendente okvetetlenül nyaralnia, fürdőznie, 
utaznia és valahol — zöldben hűsölnie kell, mindenek 
előtt természetes következménye lőn a népek, ér t sd : a 
„müveit" népek állami, társadalmi, tudományos, irodalmi 
szóval csaknem egész életében — az évszakok legmed-

') Mindenkor. A szerk. 

dőbbje, az u. n. savanyu ugorkák saisonja, a mikor a ta-
nuló nem tanul alkalmasint csak rosszat, a törvényhozás 
nem hoz törvényt, a máskor oly beszédes és ,.tettleges" 
honatyák pedig — tétlenségre vaunak kárhoztatva. Hogy 
a tudomány is szünetel ilyenkor, az onnan tűnik ki, mert 
az Akadémia az ugorka-saison alatt ülést nem tart . 

Ily rettenetes unalmas időben keserves dolog újság-
írónak lenni. Minthogy csaknem semmi nagy dolog nem 
csinálódik ilyenkor, kivéve a császár-király-találkozásokat, 
az újságíró leleményességének kell pótolni a hiányt és 
gondoskodnia nagy — eszmékről és megfelelő események-
ről, hogy mikorra a kétlábú, de szárnyatlan vándorma-
darak haza érkeznek dictiózni, actiózni és reactiózni, 
tüntetni és minisztereket buktatni , és egymást sárba le-
rántani, hogy akkorra legyen Ádám és Éva maradékai-
nak mivel foglalkozni. 

Hála Istennek, hogy ebből az uborka-saisonból ezidén 
is már szerencsésen kiláboltunk. Az igazi vándormadarak, 
a fecskék stb., készülnek elutazni, a politika és közélet 
vándormadarai pedig kezdenek haza szálingózni s készül-
nek az ország szivét ú j ra megszálani, hogy kezdetét vegye 
a tragédiákban és komédiákban gazdag téli évad. amikor 
az emberek még az ugorkát is nem a nyári kovászos, 
kellemes savanyuságu alakjában, hanem mérges eczettől 
átsavanyítva és jól megborsolva szokták élvezni. 

É n ma már ki nem jövök a felvett hasonlatból. 
Tehát folytatom és azt mondom, hogy a hogy a bors 
kerül az eczetes uborkába, ugy került a katholikus köz-
vélemény hullámzásába is az a három eszme, melynek húr-
já t fent a czimben kezdjük a mai nappal mi is penegetni. 

Nos, hogyan kerül a bors az eozetes uborkába ? Hát 
ugy. hogy beleteszik — mikor az ugorka-saison alkonyán 
elteszik az uborkákat télre. Igy került az a czimheli három 
dolog is e napokban az emberek nyelvére, a végett, hogy 
legyen a köztevékenység nyughatat lan, evolutiókban és 
revolutiókban gazdag téli évadja alatt , mi körül sorakozni, 
mi mellett lándzsát törni, szóval dictiózni és actiózni, 
Shakespeare nyelvén szólva: „folytatni a multat ." 

Ennyit bevezetésül most. Jövőre talán komolyabbak 
leszünk. ? ? 

Köln, aug. 30. A németországi katholikusok XXX FI. 
nagygyűléséről Bochumban — csak most érek rá önnek 
valamit irni és küldeni. Sajnos, csak az ismerkedési esté-
lyen lehettem jelen ; másnap el kellett utaznom. Azóta a 
mai napig nem ju tha t tam egy nyugodt perczhez. Hogy 
magam irjam le a mit láttam és hallottam, arról le kell 
mondanom. Helyettem szóljon pgy Bochumból kelt, ma-
gammal hozott publicisztai tudósitás, mely legjobban 
megfelel annak, a mit én egyházi lapba való tudósítás-
nak tartok. Isten önnel ! 

* 

Bochum, aug. 25. 

Az ünnepély helye. 
A ki a mult évben titokban tar to t t vagy nyiltan 

kimondott aggodalommal fogadta a hirt, hogy Német-
ország katholikusainak XXXVI. nagygyűlése Bochumban 
lesz, már ma, a gyűlés megnyitása előtt meggyőződhetett 
arról, hogy aggodalmai alaptalanok valának. Az áldott 
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Breisgauban (bádeni Freiburg itt fekszik) mult évben 
igen könnyen hajlandóvá lehetett az ember az éjszakra 
fekvő s kevesebb természeti szépséggel kinálkozó Bo-
chumtól megtagadni a vonzó erőt, melyet sokan méltán 
tar tanak a nagygyűlés sikerülése nem legutolsó föltételé-
nek. Ezek a félénk emberek számításukból kihagytak 
egyet : a német katholikusok lelkes hi té le té t , ] ) a mely 
őket nem a vidék kedveért, hanem a szent ügy érdeké-
ben szokta évenkint nagygyűlésbe összegyűjteni, hogy itt 
az eszmék, érzelmek és törekvések közösségének mil-
liókra kiterjedő nagyságából erőt és bátorságot merítse-
nek minden jöhető megróbáltatások esetére. Még meg se 
nyilt a gyűlés, és már is 1000-en felül vannak itt lelkes 
férfiak egész Németországból. Ezek a mi nagygyűléseink 
valóságos nagy taktikai gyakorlatok és társaséleti szemlék, 
melyek évenkint megmutat ják a vezéreknek és az ellen-
ségeknek egyaránt, mily hatalmas ez a katholikus német 
nép, mely élő hittel van eltelve és abból él, otthon a 
családban, és kint a társadalomban, és a politikában fel 
egész a törvényozó testületig. Ezek a nagygyűlések egy-
úttal valóságos népünnepélyek egy-egy város és egész nagy 
vidéke számára, a mely soha többé nem feledi a lelkesitő 
hatást, melyet reá egy-egy ily nagygyűlés országos hirü 
férfiai gyakoroltak. 

Ennek megfelelőleg itt már minden város ugy ké-
szül az ily nagygyűlésre, mint oly ünnepségre, a mely 
félszázad alatt alig fordul elő egy-egy városban egyszer. 
A kath. nép ez 1848-óta hagyományos ünnepi hangula-
tának tökéletesen megfe'el az a kép is, melyet Bochum e 
napokban nyújt . Nincs utcza, mely fellobogózva, kidiszitve 
ne volna. Sok helyen virágkoszoru húzódik át az utcza 
egyik oldaláról a másikra ; a kirakatok és ablakok is meg-
felelő diszt öltöttek. Önkéntelenül észreveszi az ember, 
hogy itt öröm és lelkesedés honol, s hogy ezt a sok ün-
nepi diszt a sziv sugalta, mely a katholikus ügyért él-
hal. Például egy disztábla felirata igy szól : 

Seid von Herzen uns willkommen, 
Seid in Liebe aufgenommen, 
Seid als Brüder uns gegrüszt ! 

Nincs ebben egy körömnyi sem a világ mézes-mázos 
udvariasságából ! ez csupa igazság, csupa katholikus szíves-
ség, öröm és lelkesedés. — Feltűnően szépen van feldí-
szítve a Wilhelmstrasse, a melyben a „Verein" nevű 
katholikus társaság háza fekszik, és a Hellwegstrasse, 
habár mondhatni, hogy a „lövész-udvar" felé vezető utczák 
egy cseppet sem állnak hátrább díszítésre nézve. Feljegy-
zésre méltónak tartom a sok felirat közöl a következő verset : 

Ander Ruhr wie an dem Rhein, 
Lasst uns alle ultra 2) sein, 
Ultra in der Lieb und Treue, 
Für das Vaterland, das freie ! 

Egy másik a kath. németek testvéri szeretetéről 
igy szól : 

Brüder, reichet uns die Hand ! 
Gleich der schwarzen Kohlen Glutli, 
Glüht für Euch des Herzens Blut 
Hier in dem Westfalenland. 

') u k rGlaubensfreudigkeit*-nek mondják. A szerk. 
*) Ezek a német katholikusok bezzeg nem félnek ám az 

ultramontán névtől. Büszkén hirdetik még versben is, hogy ők 
mindnyájan azok — a hazaszeretetben. A szerk. 

A kik azt hitték, hogy itt Bochumban nem találnak 
egyebet, mint egy feketére össze-vissza füstölt, nagy gyár-
várost, azok rettenetesen csalódnak. Kivül csupa csin, disz 
és csillogás, bent pedig a szivekben, a házakban, a csalá-
dokban csupa öröm, barátság és lelkesedés. Leírhatatlan 
az a sürgés-forgás, mely az utczákat itt ellepi, midőn a 
prüszkölő gőzmozdony a vedégeket százankint meghozza. 
S minthogy a vendégek csaknem kivétel nélkül egyes 
családoknál vannak elszállásolva, egy-egy ilyen vendég-
fogadó család csíkugy ég már a vágytól, hogy várva-várt 
vendégét, a ki nem egy esetben egy-egy országos hirü 
jelese a német kath. népnek, szinről-szinre láthassa és 
szívességeivel elhalmozhassa. S minthogy a vidék népsége 
is messzeföldről be szokott az ily kath. nagygyűlésre zarán-
dokolni : azt a mit az ily kath. nagygyűlés Németország-
ban mutat , nem lehet sehol az egész világon látni. Ily 
katholikus népgyűlések ez idő szerint nincsenek sehol. Ennek 
köszönhetjük mi itt Németországban, hogy a mi kath. vezér-
férfiainkat, s kivált a nagy Windhorstot , itt 5 — 6 év alatt 
úgyszólván az egész nép szemtől-szembe megismeri, a minek 
természetes következménye az, hogy rajongásig meg is sze-
reti. Attól a percztől kezdve, hogy a kath. nép Windhorstot 
látta és hallotta, at tól a percztől kezdve a kath. ügy és 
annak parlamenti képviselete, a Centrum, előtte nem 
mythosz, nem ködfátyolszerü képzelmény, hanem hus az 
ő húsából, vér az ő véréből, élet az o életéből. Vele 
kiván élni és halni, s nincs a földnek az a hatalma, mely 
őt ebben a konkretizált kath. meggyőződésében és eltöké-
lésében megingathatná. Ha Európa kath. népeinek katho-
likus társas és politikai élete igy volna szervezve minde-
nütt, egész más szint öltene a világ. 

Még csak azt említem ezúttal, hogy a patakokban 
ömlő eső sem vethetet t véget a vendégfogadás által meg-
népesített utczák sürgésének, forgásának, kivált mikor 
Ilire terjedt , hogy Windhorst délután 5 órakor a bergisch-
milrischi állomáson szintén megérkezik. 

Bochum tehát, már most előre elmondhatni, — ki-
tet t magáért . E n ezt, s a német kath. nagygyűlések világ-
hírű sikerességét, annak tulajdonítom, hogy Németország 
katholikusai minden városban, minden vidéken, minden 
faluban, egyletek, társulatok, télen-nyáron, hétről-hétre, 
napról napra való szakadatlan működése által a szó teljes 
értelmében bámulatos gonddal vannak szervezve és be-
gyakorolva a katholikus élet mindennapi és országos, 
l i tka, nagyszabású és nagyhatású manifesztáczióira. Ennek 
felel meg egy feliratban a Centrum ismeretes jelmon-
dása is : 

In necessariis unitas, 
In dubiis libertás, 
In omnibus Charitas ! 

* 

Jövőre közlöm Windhorst üdvözlő beszédét. Olyan 
ez a beszéd, mint a borúból kibontakozó nap. Az egész 
nagygyűlést, sőt a német katholikusok egész helyzetét és 
magatar tását egy pillanat alatt be- és megvilágosítja. 

É.-Amerika, Hazleton, 1889. julius 11. Amerikai 
dolgok. — 

Mint tudjuk, Amerikának zászlaira nagy betűkkel 
van fe l í rva : „Egyenlőség és szabadság." 
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De sajnálattal kell kijelentenem, hogy a fent emiitett 
szavakat a Galicziából ide jöt t lelkészek egészen félre 
magyarázzák. 

Az „egyenlőségének értelmét teljesen elvetik, mert 
azt hiszik, hogy csak ők tartoznak a választott néphez, 
és mi azon kivül esünk ! Igazolásul ime egy szomorú tény ! 

A hazletoni gör. kath. hivek, kiknek háromnegyed-
része Magyarországból vándorolt ide, saját költségükön, 
Isten dicsőségére és saját leikök üdve munkáltatása végett 
templomot építettek, s annak megszenteltetését f. év jul. 
4-re, mely itt Amerikában nagy nap, mivel akkor végez-
tetett be a szabadságharcz, tűzték ki. Szentelő és intéz-
kedő papnak Dzubay Sándor wilkesbarrei lelkészt hivták 
meg. Hogy az ügy méltóságához képest az ünnepély an-
nál díszesebb legyen, D/.ubay Sándor meghívta Andru-
chovics Sándor schenandori lelkészt és engem is, ki nem-
rég érkeztem ide. — Jul . 3-án magyarországi collegám-
mal Wilkesbarreből Hazletonba mentünk, hogv más nap 
az összesereglett hivek jelenlétében az Urnák újonnan 
épült házát ünnepélyesen megszenteljük. — Délutáni idő-
ben Hazletonba megérkezvén, megszállottunk. Estve nyolcz 
óra tá jban a törvényszéktől egy hivatalos közeg beállit 
hozzánk s kijelenti, hogy miután Andruchovics Sándor 
schenandori lelkész bejelentette, hogy a hazletoni templo-
mot ő saját pénzén építtette, azért a holnapi felszentelési 
ünnepély megtartásától eltiltatunk, mert illetéktelenek 
vagyunk annak végbevitelére. 

Mi, kik alig léptük át az Egyesült-Államok határát, 
nem akartunk először is törvényszéki rendelet áthágásával 
fellépni, habár komolyabb baj nem lett volna, — de 
engedelmeskedve a rendeletnek, visszavonultunk. De an-
nál jobban tört elő a nép dühe, mely boszut forral és 
álmélkodik a felett : hogy lehet olyan ember, különösen 
pap, ki a más tulajdonát erőszakkal el akarja venni ! 0 a 
hazletoni templomra egy fillért sem adot t ! 

De a helyett hosszú időkre elhintette a magyaror-
szági és galicziai gör. katholikusok között a gyűlölet 
magvát ! így plántálja és terjeszti a hivek között az eré-
nyek királynéját, a szeretetet! 

I t t Amerikában nagy szégyennek tar t ják, ha egy 
priest (pap) a törvényszék küszöbét átlépi. Andruchovics 
nem csak elment, de hamis vallomást is tett arra, hogy 
a hazletoni templom az ő pénzén épült ; pedig a hazle-
toni templom költségeiről, illetve felépítésének kiadásairól, 
minden nyugtatvány a mi embereink, kurátoraink kezében 
van és minden fillérről be tudnak számolni. Az ügy most 
per alatt van. 

íme szomorú példája annak, hogy a galicziaiak mi-
ként magyarázzák az „egyenlőséget." Azt mondják, hogy 
minden gör. kath. parochia, a wilkesbarrit kivéve, hozzájok 
tartozik, habár itt magyarországiak több mint kétszer any-
nyian vannak, a kik csak magyarországi papokat óhajtanak ! 

Ezelőtt négy évvel Galicziából Volanszky János 
nevezetű áldozár vándorolt ide ! Volánszky jól képzett, 
okos ember volt, Istentől 5 talentumot kapott , gyümöl-
csöztette is azokat, — de a már megkettőztetett kincscsel 
a legnagyobb mértékben visszaélt. 0 , kitűnő hizelkedő 
modorát a nép bizalmának megnyerésére fordította, mi 
sikerült is neki. Nem volt rest ; rövid idő alatt felkereste 

mindenütt a gör. katholikusokat. A nagyobb helyeken 
templomokat épí t te te t t ! Épí t te te t t ő, mint beszélik 5 
templomot. Mindegyik templomra általános gyűjtést ren-
deztetett ; a népnek akkoriban igen jól fizették a munkát, 
temérdek pénz gyűlt be, — mert nemcsak a mi híveink, 
de az angolok is sokat adományoztak. Volánszky a hivek 
bizalmát kinyerte, kik a pénzt nem is a bankokba, de 
nála téteményezték le. Persze a zsebek megteltek, s ő a 
helyett hogy a templomok adósságait, melyek kontóra 
építtettek, törlesztette volna, kereskedéseket nyittatott 
azon a czimen, hogy a tisztajövedelem a templomok 
adósságainak törlesztésére fog fordíttatni. A szegény nép, 
ha mindjárt kétszeresen fizette az árut, mind e kereske-
désekbe tódult, csakhogy a templomoknak hasznuk le-
gyen. Ezen társkereskedésekből, — a tisza jövedelem Vo-
lánszky és társainak zsebeibe csúszott és jelenleg is csúszik. 

A jót nehéz sajátunkká tenni, mert erény, a rosz 
reánk ragad, mert bün ! Volánszky ismét a könnyebb részt 
választotta, egvet gondol t , — előhívta Andruchovics 
kingstoni lelkészt, ki szintén galicziai származású, Íratott 
egy átruházványt, melyben az összes amerikai gör. kath. 
parochiákat, a wilkesbarrit kivéve, és a kereskedéseket 
neki adományozza. Az átruházványt törvényes módon 
állít tatta ki, mert a fortélyos ember többnyire a mi 
híveink pénzén megvett templomok fundusait, vala-
mint ugyancsak az ő pénzükön nyittatott társkeres-
kedéseket, illetve az azokba befektetett részleteket sa-
já t nevére kebeleztette. Mikor már rendben látta szé-
náját , kedves hiveinek, kik valóban szerették, azt mon-
do t t a : hogy egy-két hónapra látogatóba rnegy hazá jába! 
A nép hitt neki. nem kért semmi számadást ! Mikor 
azután a túloldalra érkezett ; akkor kijelentette, hogy ő 
többé vissza nem jön. — A sok pénz meg volt, de most 
nincs. A templomok megvannak, de telve adóssággal ; 
mindegyiken annyi az adósság, a mennyit ér. 

íme, a „szabadság"-ot mint magyarázzák félre gali-
cziai hitsorsosaink ! Pedig csak a hitetlenek tar t ják azt, 
hogy szabad minden rosszat is elkövetni és a szabadság 
nem szűnik meg az által. Nem olvasták XIII. Leo pápa 
ő szentségének „Az ember szabadságáról" szóló remek 
encyklikáját. Ha olvasták és mégis a bűnt választották, 
hogy vele szabadságuknak tettekben kifejezést adjanak, 
akkor olyanok mint, a paradicsomi kigyó, mely az ördögi 
rabságot tudatosan szabadság gyanánt árulta ősszüleinknek ! 

Utóda Andruchovics, ki Schenandort foglalta el, azért 
harczol gonosz fegyverekkel a hazletoni templomért, mert 
itt szintén van egy kereskedése, s ha Magyarországból 
jö t t pap lesz a lelkész : attól fél, hogy a nép szeméről 
levonatik a fátyol és felvilágosittatik arról, hogy a ke-
reskedés tiszta jövedelme nem a templom tulajdona, de 
egyeseké !*) 

Ezekből is tehát kitetszik, hogy Amerika nem az a 
hely, hol összetett kézzel és skartba te t t fejjel lehet ülni, 
de bizony itt nagyon megpróbálják az embert ! Azért igen 
kívánatos, hogy idővel, midőn ismét nyílik parochia, ki-
tűnő képzettségű fiatal ember jöjjön ide. 

(Kelet.) Szteczovics Miklós. 

') Hát ottan át Amerikában, nem létezik-e illetékes püspöki 
hatóság? A szerk. 
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KATH. TANÜGY. 
Az orsz. kath. tanítói segélyalap központi bizottságá-

nak üléséről.') 
Az egyházmegyék küldöttei a kitűzött nap délelőtti 

9 órakor csendes misére gyűltek össze az egyetemi tem-
plomba, amelyet Bundala Mihály, papnöveldei lelkiigaz-
gató, pápai kamarás ő nga mondott. Az ülésen a követ-
kezők voltak .jelen, mint a nm. püspöki kar megbizottai : 
Majer Istvén cz. püspök, prelátus ő mlga, esztergomi 
apátkanonok, Begovcsevich Róbert egri apátkanonok, 
mint az alap főgondnoka ; Palotay Ferencz veszprémi 
apátkanonok és Richnavszky Pál szepesi apátkanonok ő 
ngaik. A rozsnyói egyházmegye nem képviseltette magát. 
A többi egyházmegyét a következők képviselték. Szat-
márt : Lewandowsky István ungvári tanitó ; Szepest 
Bervaldszky szepes-odori plébános ; Székesfehérvárt Lasz-
czik Gyula előszállási főtanitó ; Szombathelyt Szabó Ká-
roly, Váczot Fodor váczvárosi tanitó, Veszprémet W ü r t h 
Bene Gábor, zirczi főtanitó ; Beszterczebányát Klein Jenő, 
Erdélyt Murányi Kálmán, csik-rákosi főesperes, Ege r t 
Danassy Antal egri főtanitó. 

10 óra előtt a képviselők a díszterembe vonultak, 
amelyben Márkus Gyula pápai prelátus ő mlga mondotta 
a megnyitó beszédet. E beszédében ő mlga számos éljen-
zéstől megszakítva a társadalom kötelességeiről szólott a 
tanítókkal szemben. Azután a segélyalap föladatait rész-
letezte. 

Majer püspök indítványára az ülés elhatározta, hogy 
ő mlga nagyhatású beszédét a jegyzőkönyvben örökíti 
meg, és hogy az a lapokban is fog közöltetni. 

Klein Jenő beszterczebányai tanitó ezután egyhan-
gúlag az ülés jegyzőjévé választatott. 

Az elnök ezután jelenté, hogy ösztöndijakra és se-
gélyekre összesen 108 folyamodvány érkezett be, amelyek 
közöl 34 ösztöndíjért és 74 segélyért folyamodik. 

Majd fölolvastatott a bíboros hgprimás ő emjának 
kegyes leirata a mult évi gyűlés jegyzökönyvére, amely 
hódolatteljesen tudomásul vétetik 0 emja jóváhagyja 
Öveges .győrmegyei tanító mult évi indítványát, amely sze-
rint a segélyalap tagjai befizetési könyvecskéket kapjanak. 

Öveges e könyvecskére tervezetet nyúj tot t be, amely 
elfogadtatott s amelynek nyomán ő emja nagy mennyi-
ségben nyomatott és küldetett szét minden egyházmegyének 
ilyen könyvecskéket. A könyvecske bemutat tatot t , s szét-
küldése mély köszönettel vétetik jegyzőkönyvi tudomásul. 

Jelenté azután a prelátus elnök, hogy ő emjától az 
ösztöndijnyugtákra nézve leirat érkezett, amely föfment-
vényképen is szolgál. S ezzel a számadások illetékes hely-
ről jóváhagyat tak. 

Majd bemutat tatot t az egri főkáptalan számadási ki-
vonata az 188^S. évről. 

E szerint az alap tőkéje 68715 f r t 98 k r ; az árva-
házi alap külön tőkéje 4907 fr t . Ezúttal kiosztásra kerül 
5459 f r t 21 kr ; és pedig az összegnek négytizedrésze 
2183 f r t 58 kr ösztöndíjra ; az öttizedrész segélyre, és 
pedig 2729 f r t 60 kr. Az árvaházra marad egytizedrész, 
és pedig 545 fr t . 

') Tárgyhalmaz miatt késett. A szei le. 

A mult évben 1900 f r t osztatott ki ösztöndíjra, és 
pedig négy kapott 100—100 frtot, és harminczan 50 — 50 
frtot . Részint halálozás, részint egyéb okok folytán azon 
összegből csak 1675 forint vétetett föl ; 235 forint tehát 
u jabb kiosztásra kerül. Négy ösztöndíjas pedig befejezve 
tanulmányait megszűnt dijait élvezni. 

Erre Danassy és többen azon kérdéshez szólottak 
hozzá, hogy mi történjék a föl nem vett ösztöndijakkal, 
amelyek összege 175 frt, amennyiben egynek ügye függő-
ben maradt . És pedig az iránt oszolnak meg a vélemé-
nyek, hogy e fenmaradó összegekből alapittassanak-e uj 
ösztöndijak ? Begovcsevich apát-kanonok ő nga, mint fő-
gondnok megnyugta t ja a központi bizottságot, hogv az 
uj ösztöndijak födözetéről biztosan lesz gondoskodva a 
következő esztendőkben is. A 175 fr t tehát u j ösztön-
dijak gyanánt fog szolgálni. 

Elnök ő mlga kijelenté, hogy kettő továbbra is 
megmarad 100—100 frtnyi ösztöndíj élvezetében, azután 
25-en kapnak 50—50 fr tot . U j kiosztásra kerül 733 f r t 
68 k r ; ehhez hozzáadva 175 frtot , összesen 908 f r t 98 kr, 
kerekszámban 900 frt. S igy összesen 2350 fr t ju t ösz-
töndijakra. 

Kimondatott elnök-prelátus indítványára, hogy 900 
forintból 18 uj, ötvenforintos ösztöndíj alakittatik. Az 
alapszabályok értelmében csak felsőbb osztályúak vétet-
nek kombináczióba. 

A folyamodók egyházmegyék szerint a következőleg 
oszlanak meg: Esztergom 3, Kalocsa 1. E g e r 2, Erdély 
2, Eperjes 4, Kassa 7, Győr 4, Nyitra 4, Nagyvárad (lat. 
szejt.) 1, Rozsnyó 2, Szepes 4, Veszprém 1, Szombathely 2. 

í l folyamodások közöl több, hiányos fölszerelés és 
egyéb okok miatt, nem volt figyelembe vehető. 

Hosszas vita után, amelyben az összeS tagok részt-
vettek, végre határozatba ment, hogy 50—50 forintnyi 
ösztöndíjban a következők fognak részesülni az u j tan-
évtől kezdve : 

Tóth István (Esztergom), Bódy Géza (Kalocsa), 
Farkas Ágoston (Eger), Süle János (Eger), Horváth 
Mihály (Erdély), Opra János (Erdély), Turkinyák János 
(Eperjes), Dankó András (Eperjes), Homér Imre (Kassa), 
Világhy István (Kassa), Medgyesy József (Győr), Hackl 
István (Győr), Jancsina Zénó (Nyitra), Gaczó József (Nyitra), 
Nemes László (Szepes), Gulyás Stefánia (Szepes). Érdekes 
eszmecsere folyt Palotay, Richnavszky ő ngaik s többek 
között ez utóbbi esetre vonatkozólag ; végre kimondotett, 
hogy ösztöndíjas kath. tanitónőképzőbe köteles járni az 
alapszabályok értelmében ; s e föltétel mellett utalványoz-
tatik neki az ösztöndíj.) Továbbá : Rieger Márton (Vesz-
prém), Janis János (Szombathely) és Tormán János (Szom-
bathely ; szintén föltételesen, ha t. i. az egyik, aki ösztön-
diját nem vette föl, az idén sem jelentkezik.) 

Ezután a segélyek kiosztására került a sor. Összesen 
2729 f r t 3 kr osztatott ki. Wür th indítványára kimonda-
tik, hogy olyan folyamodványok, amelyek nem az egy-
házmegyei hivataloktól érkeznek, semmiféle tekintetre 
nem számíthatnak. Ezt kontemplálják az alapszabályok is. 
A központi bizottság ilyen értelemben határoz. 

Ezer hétszáz lutszonJc/lencz forint osztatott ki 60— 
50—40—35—30—25—20 (egy tanitó számára) forintos 
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részletekben, szóval összesen 54-en kaptak segélyt. A bi-
zot tság az elnök ő méltóságának rendelkezésére bocsátá 
a hátralévő 1000 fr tot , amelyből a hozzá az év folytában 
érkező folyamodványok (segélyek tárgyában) fognak te-
kin te tbe vétetni. A mult esztendőben 500 f r tból állott 
az összeg, amely egészen szétosztatott segéj^ fejében. 

Majer püspök indítványára 'végre : mtlg köszönet 
mondatik az elnök-prelátus és Begovcsevich ő ngának, 
ami éljenzések között történik. 

Az elnök meghato t tan mondott köszönetet, szereteté-
nek adva kifejezést a tanítói kar iránt, kivánva a segély-
alapnak nagyobb lendületet . Kéri a tanítókat , hogy a 
segélyalap ügyét szivükön viseljék. 

Begovcsevich ő nga megemlékezett Danielik egri 
kanonokról , aki 2200 f r to t hagyot t a segélyalapnak, ami 
örvendetes tudomásul vétetet t . 

Az elnök és jegyző aláír ják a jegyzőkönyvet , amely 
ő emjának terjesztetik föl. 

Az ülés végeztével (fél 2 órakor) a jelenvoltak a 
központi papnövelde vendégei voltak diszebéden, amelyet 
számos pohárköszöntő fűszerezett . 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Meghívó. 

Az erd. róm. kath. Statusgyülést , azon alapon és 
j o g erejénél fogva, melyet ő csász. és apostoli királyi 
felségének 1867-ik évi augusztus hó 19-én kelt legfelsőbb 
elhatározása és a vallás- es közoktatásügyi magyar királyi 
főméltóságu minisztériumnak 1887-ik évi szeptember hó 
12-én 890. és 1873-ik évi junius hó 16-án 1008. e in-ki 
számok alat t kult s a tisztelettel idézett legfelsőbb *ellia-
tározásra fekte te t t leiratai az erdélyi róm. kath. Status 
számára biztosítanak : folyó 1889-ik évi szeptember hó 
24 és 25-dik napja i ra Kolozsvárra összehivandónak ítél-
tem és az Urnák szent nevében ezennel összehívom. A. 
gyűlésnek tárgysorozatá t a következőkben foglalom össze : 
Az erdélyi róm. kath . igazgatótanács évi jelentése, s en-
nek kapcsán főképen : a) a lelkészi Congrua fölemelése 
ügyében eddig tet t intézkedés bejelentése, b) a fogarasi, 
hátszegi és rodnói gör. kath. püspöki helynökök illetmé-
nyének az erd. róm. kath. vallásalap terhéről levétele, c) 
a brassói fögymnasium magán alapjának az odavaló hit-
községtől átvétele s a fögymnasium ellátásának az erd. 
róm. kath. vallás-alap terhére rendszeresitése, d) az 1888/9. 
tanévi tan- és nevelésügyi eredmény, e) a csiksomlyói in-
ternátus első évi működésének eredménye és házi rend-
tartása, f) az igazgatótanácsi és uradalmi • tisztviselők 
fegyelmi szabályzatára vonatkozó javaslat, g) az uradalmi 
bizottságok jelentése, h) az erdélyi róm. kath. alapok 
tula jdonában levő erdélyi földtehermentesitési kötvények 
Conversiójának eredménye, i) az igazgatótanácsnak sza-
bályszerű kilépés folytán kiegészítése és alelnök válasz-
tása. Minek folytán van szerencsém felkérni, hogy a folyó 
évi szeptember hó 24-ére ezennel kihirdetet t S ta tusgyü-
lésre megjelenni, a tanácskozásokban, melyek a róm. kath . 
lyceum dísztermében fognak megtar ta lni , résztvenni és 
megjelenéséről vagy netaláni akadályoztatásáról az igaz-
gatótanácsot mielőbb értesíteni szíveskedjék. Kelt Piski-
ben, 1889-ik évi augusztus hó 24-én. Lönhart Ferencz , 
s. k. erdélyi püspök. 

I IRODALOM. 
I 

*** Budhismus é s k e r e s z t é n y s é g . Vallás-tudoma-
nyi tanulmány. I r ta dr Giesstvein Sándor. Különnyomat a 
„Magyar Sion"-ból. Esztergom, 1889. 8-r. 48 1. Ára 50 kr. 

= Hol k é s i k a kath. autonomia? I r ta Veridicus. 
Budapest , 1889. 8-r . 48 I. Ára 30 kr. — Érdekes ! 

4- Vitae D. N. Jesu Christi Monotessaron Evan-
ge l icum, quod ex quatuor evangelístarum verbis ad unurn 
mysterium pert inentibus pro sacrarum meditat ionum ma-
teria in singulos anni dies contraxit et distribuit R. P . 
Georgius Heser S. J , novissime adebat adjunctis, in ad-
jumen tum meditantis, sententiis pa t rum P. Jacobus Bruckcr 
S. J . Tornaci (Xerviorum). Typis Societatis S. Joannis 
Evangel is tae Desclée, Lefebvre et Soc. Edi tor . Pontif . 
1889. 32-r . 943 1. Ára fűzve csak 2'75 f rank. Elmélkedé-
seink vezetésére igen alkalmas kézikönyv. 

= Appendix ad Oíficia Votiva per annum con-
c e s s a , continens Lectiones Scripturae occurrentis, Festo-
rum simplicium ac Vigiliarum, Orationes Sanctorum, nec-
non Yesperas Dominicarum Fes torumque semiduplicium, 
quae concurrere possunt. U. o. 24-r. 279 lap. Gyönyöcö 
nyomás. Ara fűzve 2 f rk . 

, 1 * VEGYESEK. 
x** Bismarck keze hova mindenüvé nem nyúlik el, 

muta t j a a lipcsei „Grenzbote" félhivatalos támadó czikke 
a müncheni nunt ia tura ellen. „A pápának, igy szól a 
„benső titkos tanácsos" czikk, nem kellene Németország-
ban magát másut t képviseltetni, csak a császárnál." Es 
az ok ? A/, ok az, „mert Róma követeinek működése 
Németország minden udvaránál, külön-külön, há t rányára 
van a birodalomnak." A müncheni Fremdenblatt nem 
késett a kellő válaszszal. Kijelenti, hogy ez a támadás 
Bajorország önállóságának e legutolsó maradványa ellen 
a mily goromba épp oly logikátlan. „Mindenek előt t 
téves felfogás az, hogy a pápának nem kell képviselve 
lenni csak a császár mellett ; hiszen a vallási kérdések 
nem is tar toznak a birodalom hatása körébe." 

— Francziaországban a házassági elválások az 1886. 
ápr . 18-iki törvény óta, a mely a válási el járást egy-
szerüsité és igy megkönnyité, igen felszaporodtak. 1885-
ben a válási keresetek száma 2330, 1886-ban már 3190 
volt, 1887-ben pedig felemelkedett 5431-re. Ezenfelül 
1112 fél folyamodott , hogy ágy- és asztaltól való elvá-
lasztásukat teljes elválássá minősítse a törvényszék. 

— Templom-fölszentelés. A nagyöveldi templom, mely 
ő emja a bib. hgprimás kegyuraságához tartozik, a nyár 
folyamán szükséghez képest megnagyobbítva, gyökeres 
újí táson ment keresztül. Bensőleg á ta lakí t ta tot t ; egészen 
u j festéssel lett díszítve és egy szép lourdesi Mária szo-
borral lá t ta tot t el. Igy egészen átalakítva, s ujon díszítve, 
a templom védszentje napján, a sz. őrző angyalok ünne-
pén szenteltetett föl s adatot t át az istentiszteletnek. A 
fölszentelést nagyságos dr Rimely Károly lekéri apá t 
pozsonyi kanonok ur végezte. 

— Ebenhöch Ferencz elhunyt győri kanonok 1672 
darabból álló kegyérem és bárczagyüj teményét a nemzeti 
muzeumnak hagyta. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 

! szerdán és szombaton, f 
i Előfizetési dij: [ 
: félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása .-Buda- : 
j 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. 

tftlftlIIMff MIMII! 

NEGYYENKYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

i kir. postahivatalnál; § 
: Budapesten a szerkesz- | 
I tőnél, és Rndnyánszky [ 
: A. könyvnyomdájában, j 
: IV., Papnövelde-utcza : 
I 8. sz. alatt, hova a ne- : 
I Uláni reclamatiók it, | 
: bérmentes nyitott levél- : 
I ben, intézendők. I 

Budapesten, szeptember 11. 21. II. Fé lév . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Figyelmet kérek ! — t Ebenhöch Ferencz. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Katholi-
kus egyetem, papi congrua, katholikus autonomia Magyarországon. — K ö l n : AVindhorst üdvözlő beszéde a német katholikusok bochumi 

nagygyűlésén. — K o w n o, Samogitiában. A katholikusok üldöztetése Orosz-Lengyelországban. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Figyelmet k é r e k ! 

I. 

Egy különös, igen nevezetes társadalmi je-
lenségre hivom fel a t. ovasóközönség becses 
ügyeimét. 

Nem valami papi, kasztszerü tan, hanem 
világszerte a legliberalisabbaknak ta r to t t elmék 
által is el van ismerve az, hogy az európai társada-
lom keresztény alapelveken fekszik. B. Eötvös 
József mondá például a XIN. század uralkodó 
eszméiről irt müvében, hogy mindaz, a miben 
az ókor összes népeit, valamint összes nem-
keresztény kortársainkat felülmuljuk, mindaz a 
keresztény vallásra vihető vissza, — mint alapra. 

Mármost, evvel a történeti ténynyel szemben 
miféle más, nemkülönben nevezetes tény áll, és 
pedig ugy, hogy felületes elme az előbbi, tör-
ténelmi tény egyenes czáfolatának veheti az 
utóbbit ? 

Az a tény áll szemben, hogy keresztény 
vallásunk magasztos elvei még most sincsenek 
végrehajtva ebben az európai művelt társadalom-
ban, a melybe Magyarország szent István király 
hittérítése óta kiszakíthatatlanul be van oltva. 

Kezdjük például mindjárt annál, a mi az 
erkölcsi világrendben, a keresztény czivilizáczió-
ban és társadalmi műveltségben a kezdet kezdete : 
az embertiszteleten, az emberbecsülésen, mit a 
világ legigénytelenebb, de a szentírás után leg-
magasztosabb könyve, a káté, a felebaráti szeretet 
nevén ismertet szegénynyel és gazdaggal, úrral 
és szolgával, a mindenséget á tkutató filozólfal 
és a föld göröngyét túró paraszttal egyaránt. 

Tekintsünk csak körül: mit látunk1? 

Azt, hogy vajmi sűrűen és vajmi gyakran, 
a gazdag lenézi a szegényt, az ur megveti a 
szolgát, a hatalmas eszköznek t a r t j a felebarátját , 
kire pedig, mint „ Isten képére és hasonlatos 
ságára", mi több, mint Isten fiára és a mennyei 
örökségben egyenjogú örököstársára, tisztelettel, 
nagyrabecsüléssel, vagyis avval a szelíd jószívű-
séggel és emberszeretettel kellene tekintenie min-
denha, a mely az Ur Jézus Krisztussal e földön 
megszállott, s a melyről a nemzetek apostola 
Titushoz igy i r : „Cum autem benignitas et huma-
n i t a s a p p a r u i t Salvatoris nostri Dei : non ex 
operibus justitiae, quae fecimus nos, sed secun-
dum suam misericordiam salvos nos fecit per 
lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus 
sancti, quem effudit in nos abunde per Iesum 
Christum Salvatorem nostrum : ut justificati gratia 
ipsius haeredes simus secundum spem vitae 
aeternae." 

Ninci mód benne, hogy letagadhassa valaki 
a tények sorából azt, hogy a lelki, a keresztény 
műveltségnek s minden társadalmi boldogulásnak 
ez az alfája, nálunk talán még inkább, mint 
bárhol a világon, igazán gyenge lábon áll meg 
mindig. Az u. n. müveit osztályokban, ha a 
keresztény humán felfogás, a keresztény ember-
tisztelés és becsülés la t jára vetjük az urak, úrnők 
és úrfiak viselkedését embertársaikkal szemben : 
azt fogjuk tapasztalni, hogy vajmi sokan véges-
végig élik ezt a zarándoklást az örökkévalóság 
felé, a nélkül, hogy viskóban lakó, durva öltözetű 
és kérges markú embertársaik iránt a „felső 
tizezer" körében konvenczionálissá vált fenhéjá-

') XQtjGTthrjg xcd i) (fdca'd-QGMÍcc." Tit. 3. 4. 
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zást, illetve lenézést levetkőzték volna — és 
helyette felvették volna Krisztus szellemét, a | 
mely csupa leereszkedés, csupa nyájasság, kegyes-
ség és felemelő jótékonyság az alacsonysorsuak, 
a szegények és elhagyatottak irányában. 

Azt gondoljátok, hogy az a szegény paraszt, 
iparos, munkás ember, a ki a szó teljes értel-
mében arczának verejtékével keresi kenyerét, ot t 
a durva kóczok alatt nem bír szivvel, nem érzi 
ta lán lealacsonyító voltát annak a tekintetnek, 
melyet reá vetettetek, annak a vállvonításnak, 
melylyel tőle elfordultatok, annak a durva szó-
nak, melyet szeméhez vágtatok, annak a kifizetés- ' 
nek, melylyel tudtára adtátok, hogy nektek egy-
máshoz semmi több közötök nincsen . . . ? 

Én azt mondom, és ma evvel zárom be el-
mélkedésemet, — hogy annak a nagy bajnak, 
mely az európai társadalomra ónsulylyal nehe-
zedik, s melynek neve „társadalmi kérdés," főoka 
a keresztény felebaráti szeretet hiányos érvénye-
sülésében, gyakran teljes elhanyagolásában fekszik 
az u. n. müveit osztályúak részén. 

Ha durva, elvadult és elfajult a nép: a mű-
velt osztály az oka ; miért nem emeli ki a népet 
lealázó helyzetéből; miért hagyja nyomorában [ 
veszni, pusztulni, tönkre menni ? Miért nem segif 
ra j ta? 

Megmondom, miért nem. 
Mert hiányzik belőle magából is a keresz-

tény műveltség világot elárasztó folyamának 
éppen a forrása: az embertisztelés, az ember-
becsülés, — a ker. felebaráti szeretet. 

A papságnak, mint a keresztény műveltség 
isteni megbízatással felruházott apostoli közegé-
nek tehát első feladatai közé tartozik az, hogy a 
krisztusi emberszeretetet magában nagyra növelje 
és folytonos lángolásban tartsa, s az embereknek 
a lelkét, a műveltségnek nevezett külső, vakító 
máztól megszabadítva, bensőséges nemességgel, 
jóra és magasztosra törekvéssel töltse be a társa-
dalmi osztályok minden rétegén át. 

Mert ez az egész nagy keresztény társada-
lom egyetlen egy ország csupán: Isten országa, 
a hol Krisztust ölté magára mindenki, ') a hol 
mindnyájan egyek vagyunk,3) és igy egyenlően 
alá vagyunk vetve a világ leghatalmasabb s 

] ) „Quicunque enim in Christo baptizati estis, Chri-
stum induistis." (ral. 3, 27. 

2) Non est Judaeus, neque Graecus ; non est servus, 
neque l iber ; non est masculus, neque femina. Omnes enim 
vos unum estis in Christo Jesu.a Gal. 3, 28. 

egyúttal legboldogítóbb törvényének, a keresz-
tény testvériség és felebaráti szeretet törvényé-
nek, mely minden embert az isteni líuság méltó-
ságára emel fel minden igaz keresztény ember 
szemében. *** 

t Ebenhöch Ferencz. 
(1821—1889.) 

A közlött gyászjelentésből már értesültek a „Rel." 
t. olvasói Ebenhöch Xav. Ferencz, Győr-székesegyházi 
apát-kanonok hirtelen elhunytáról. A boldogult a győri 
egyházmegye jelesei közé tartozott és sok tekintetben 
annyi érdemet szerzett, hogy méltó helyet foglal el azon 
férfiak közt, kiknek emlékét a „Rel." meg szokta öröki-
teni. A miértis életének vázlatos képét bemutatni ezennel 
bátorkodunk. 

Ebenhöch bölcsője Győrött állott iparos család köré-
ben ; édesatyja Budáról származott. Gyermekkorában egy 
izben az Isten angyala mentette meg az eleven fiu életét. 
A tűztorony közelében laktak emeleten ; a kis fiu egy 
alkalommal maga volt a szobában ; unatkozva mulatságot 
keresett az ablakon ; fölmászva kidüleszkedett és — 
zsupp ! lebukfenczezett a kövezet felé. A jó Isten tudja, 
mi czélból volt az ablak alatt nagy kiálló vasszeg ; ezen 
akadt meg a fiu ruhája , s igy maradt lógva ég és föld 
között, mig segitő emberi kéz a kiabáló fiút meg nem 
szabadította. 

Iskoláit mind Győrött végezte ; mint növendékpap 
kimagaslott társai közül nem csak termete, hanem komoly 
jelleme és képzettsége által is ; egyik paptársa, ki nálá-
nál csak pár évvel fiatalabb a ki vele későbben egy he-
lyen káplán volt, emliti, hogy a tisztelet bizonyos nemé-
vel figyelmeztette őt kispap bátyja az utczán előttük 
komolyan járó Ebenhöchre, ki akkor még szintén kis-
pap volt. 

Mint ujmisés a Szapáry grófi családhoz került ne-
velőnek, azután pedig Győr-belvárosi káplán lett ; mint 
ilyen áldásdus tevékenységet fej tet t ki. Az ő tanácsára 
kezdették Győrött elsőben évenkint ünnepélyesen meg-
tartani a gyermekek első sz. áldozását. Ily dolognak az-
előtt Győrött , de talán egész hazánkban, Ilire sem volt. 
Ebenhöch (az apáczák iskoláiból) a leánykákat — mint 
kateketájuk, — káplántársa : (Nagy Ignácz — jelenleg sz. 
széki ülnök) a fiukat a harangszó mellett sz. énekek zen-
gése közt vezette a székesegyházba s ott — mint az ma 
is szokás — a város plébánosa végezte a gyermekek ál-
doztatását. Ebenhöch kezdeményezésére kapott az iskolába 
járó i f júság egy-egy zászlót; e zászlók egy időben ké-
szültek és nagy ünnepélyességgel lőnnek felavatva. A két 
buzgó hitoktató behozta az ifjúság kóréhe a sz. Alcijos-tár-
sulatot ; a legjelesebbek lettek fölvéve ; a társulatot a 
leánykák közt Ebenhöch, a fiuk közt Nagy Ignácz oly 
módon ápolták, hogy a tagokat heten kint háromszor 
összegyűjtötték, sz. Alajos erényeire vonatkozó oktatást 
tartottak, a Szentek életét, bölcseségét velük megismer-
tették, többször a szentségekhez vezették. Abban az idő-
ben kezdődött Győrött a szokás, hogy a sz. Alajos-társu-
lati kis leányok fehérbe öltözve virágot hintettek az ur-
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napi körmenet alkalmával az Oltáriszentség előtt, s hogy 
a társulati fiuk fekete ruhában égő gyertyával a balda-
chinum mellett mentek. A kis leányok ma is hintenek 
virágot, fiuk már nincsenek a Szentség mellett űrnapon, 
a sz. Alajos-társulat megszűnt, s a virágot hintő leányok 
nem tudják, mi módon jutottak a privilégiumhoz. Kollo-
nics püspök a töröknek Budáról való kiveretése után 
gyönyörű szobrot emelt a Bold. Szűznek Győr főpiaczán, 
a Széchenyi-téren. Ebenhöch mint káplán behozta a szo-
kást, hogy a hivek tavasztól őszig minden szombaton és 
a Mária-ünnepek előtti napokon este összejöjjenek a szo-
bor előtt, hangosan énekeijenek, imádkozzanak. A 60-as 
évek vége felé aludt el a szép szokás. XVI. Gergely 
pápa engedelmével Győrött életbe lépett mint archicon-
fraternitas az Elő-rózsafüzér társulata összekapcsolva a 
B. Szűz szeplőtelen szive társulatával. Az imajegyek ren-
des váltása idővel egészen megszűnt volt ; Ebenhöch azt 
ú j ra szervezte és azóta meg se szűnt, sőt a társulat 
fölvirágzásával mind pontosabban folyik. 

Győrből a káptalan kegyuraságához tartozó Koron-
czóra került plébánosnak. Pá r órányira Győrtől homokos, 
nem éppen kellemes vidéken fekszik e 1300 lelket szám-
láló, majdnem tisztán kath. község. A milyen volt Eben-
höch mint káplán, olyan volt mint plébános. Temploma, 
ornatusai, hivatalos könyvei bámulatos rend, tisztaság és 
pontosság-szeretetéről tettek tanúságot ; télen-nyáron sza-
kadatlanul folyt a predikáczió, tanitás ; az iskola, a bete-
gek rendes látogatása soha sem szünetelt ; szegényebb 
betegeknek maga főzetett is. Mintaszerűen vitte a gazda-
ságot ; ugy volt lehetséges, hogy daczára a nem éppen dus 
beneficiumnak tisztességesen megélhetett s még föltűnően 
költhetett nemes passióira. Mint tudomány-kedvelő ember 
falun arra szentelte magát, a mi leginkább szemébe 
öt löt t : szenvedélyesen űzte a botanikát. Egy barát ja 
beszéli, hogy séta közben botjával az uton föltűnő külön-
böző növényeket szüntelen turkál ta ; hogy messze vidékre 
is elment botanizálni. A győri papnevelő intézetek, a 
győri főgymnasium, a soproni, győri apácza-iskolák és 
egyéb intézetek most is őrzik az Ebenhöch által részökre 
gyűj tö t t és nagy gonddal szárított és meghatározott növény-
gyűjteményeket . Mint koronczói plébános szerezte nagy-
részt 3000 f r t r a becsült régipénz-gyüjteményét, valamint 
hogy ekkor gyűj töt te a nemzeti muzeumnak ajándékozott 
kőkori fegyver- és szerszám-gyűjteményét. A téli időben, 
midőn botanika és arcliaeologiai kutatás vakáczióz, törté-
nelmi és régészeti tanulmányokkal foglalkozott, s tőle nem 
egy talpraesett tanulmány látott napvilágot az „Archaeol. 
Ertesi tő"-ben és az „Egyházművészeti Lapok"-ban. 

-*-A kiváló plébános még aránylag fiatal korában lett 
a téthi kerület esperese, 1874-ben a győri megye főpász-
tora őt a káptalan tagjává neveztette ki. A szakadatlan 
tevékenységhez szokott férfiú ez utóbbi állásban is agg 
koráig szünet nélkül nemesebb czélu foglalkozással töl 
tötte idejét, a mennyiben avval szabadon rendelkezett. 
Egy ideig az Orzsolya-rendi apáczák rendes, sok éven át 
rendkívüli gyóntatója volt. A megye főpásztora szeretvén 
uz Ur háza diszét, a székesegyház körül sok mindenféle 
tervet táplált ; azok kivitelében szakavatott és buzgó se-
gédet talált Ebenhöchben, kit is e czélból subcustos-szá 

nevezett, könnyitvén ezáltal egyszersmind a jóval öregebb 
custos-kanonok terhén. Ebenhöch valódi szenvedélylyel 
viselte e hivatalát. Mi sem kerülte ki figyelmét. Legtöbb 
érdemet szerzett a káptalan levéltárának rendezésével. 
I r t erről a dologról annak idején dr Kisfaludy Béla szép 
füzetet e czim alatt : „Látogatás a győri káptalan levél-
tárában." Annyit dolgozott akkor Ebenhöch, hogy szemét 
majd föláldozta ; egyszerre csak kettőnek látott minden 
tárgyat , a minek következtében sokáig munkaszünetet 
kellett tartania. A levéltár a megyés püspök rendeletére a 
torony első emeletén van elhelyezve, hol tűzmentes, szá-
raz és bőségesen megvilágított tág helyiség van számára. 
Hivatalos foglalkozást nyert a szemináriumban is ; ő exja 
a püspök ur megbízta egyházi arcliaeologiai és építészeti 
előadások tartásával. Nem egy fiatal áldozár neki köszöni 
az egyházi művészet, a jobb ízlés, a régiség iránt való 
fokozottabb érdeklődést. Mohi Adolf, tanítványa, mily 
szépen irta le a kismartoni plébánia templom történetét . 
Ezen előadásokat élete végéig mindig megtar tot ta ; hallga-
tói voltak az idősebb theologusok. 

Gyűjtő szenvedélye kanonok korában is ébren ma-
radt, s nem pihent akkor sem, mikor pl. egyik irányt ki-
meritet tnek t a r tha to t t ; ilyenkor más irányt vett. Bejövén 
a faluról, szünetelt a botanika, a kőkor csak gyérebben 
bántotta, de kezdődött most érdeklődése a sz. képek és 
kegyértnek iránt. 

Nem tudom, hány ezret gyűj töt t mindkét nemből, 
de sokra vitte és ezzel a hagiografiának nem kis szolgá-
latot tett . Csodálatos dolog, mint tudott ő képekhez, 
érmekhez jutni. A képekből szerette a régieket, kivált a 
rézinetszésüeket, az érmekből a régieket és ujakat . Eme-
zek számára vékony ládás magas szekrényt csináltatott, s 
tárgyuk szerint rendezte külön-külön kis fiókot szánva 
egyeseknek ; pl. egy helyen voltak a Salvator-érmek, más 
ládában a B. Szűz érmei s mivel ezek száma legnagyobb, 
külön ládát kapott Mária-Czell, Loret to s i. t. Egy ideig 
újságokat, hír lapokat is szedett. Egy egy lapból egy-egy 
példányt iparkodott szerezni, s szívesen látott bármely 
nyelven irt u jabb példányt. Költséget nem kímélt e czél-
ból. Ez is érdekes kultúrtörténeti foglalkozás ! Majd ismét 
ritkaságok gyűjtésére adta magát és ha talált régi edényt, 
vagy ri tka faragványt, ereklyetartó keresztet, szívesen 
megszerezte, rendbe hozatta s gyönyörködött benne. I t t 
kell említeni érdekes olajfestményü képtárát, a mely ugyan 
nem primae classis ; nem is rendelkezik győri kanonok ez-
rekkel e czélra ; de tagadhatlan, hogy képei közt volt több 
igen értékes. A fődolog e mellett, hogy Ebenhöch, kivált a 
képgyüjtéssel magasabb czélt is tar to t t szemmel. Sok sze-
gény családnak ily módon jókora alamizsnát ju t ta thatot t , 
hogy poros, rongyos régi képeiket megszerezte ; volt e 
mellett félszemű jólelkű művésze, kinek éveken át majd 
rendesen ugy adott kenyeret, hogy az említett módon 
szerzett képeket vele kijavíttatta, t isztogattatta. Kár, hogy 
mint halljuk, e gyűj temény szét lesz forgácsolva. Magva 
lehetett volna egy dúsabb képtárnak. 

A tudósok figyelmét lekötheti képes kiadvány okitól 
álló gyűjteménye. Valaki figyelmeztette egy Ágostában 
megjelent rézmetszésű verses biblia in folio-ra, s enye-
legve mondá, hogy erre bizonyosan majd fá j a foga. 
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Nagyot hahotázva mondja rá Ebenhöch : Ezt régen birom 
és azonkívül van vagy 300 nagyobb-kisebb képes bibliám ! 

„Az egyházi művészetet bőkezűen pártfogolta — irja 
róla a Győri Közlöny —, mint azt a székesegyházban, a 
koronczói templomban és másutt tet t ajándékai bizonyít-
ják. A most épülő budavári Mátyás-templom részére 
Kratzmann műtermében szintén festetett több száz forin-
tot érő ablakot." S ha jól emlékszünk, ugyanezen tem-
plom részére, értékes gót kelyhet is készíttetett. — „Mert 
édes atyám budai ember volt" — mondá. Szegény tanu-
lók, házi szegények benne nagy pártfogót vesztettek. Sok 
adománya mostohaanyja kezén át és ennek nevében ment 
útra . Jó szivéről végrendelete is szól. 6000 fr tot hagyott 
a győri fiuárvaháznak, 600-at a koronczói harang beszer-
zésére, 400-at fogadalmi sz. misére; temetése alkalmával 
100 fr t adassék a szegényeknek ; a kegyéremgyüjteményt 
a nemzeti muzeumnak hagy ta ; 4000 darabból álló pénz-
gyüj teményét — melynek becsértéke 3000 frt, — ha a 
győri vagy más kath. muzeum szándékozik megvenni, —-
2000 fr ton rendeli átengedtetni. A megyés püspöknek 
kegyelete, Nagy Ignácznak barátsága jeléül egy-egy képet 
testált ; könyvtárának történeti része a győri káptalané 
s ezzel történelmi könyvtár alapját vetette meg ; a többi 
könyve a nagyseminárium-é, de a másodpéldányok a kisebb 
seminariumot illetik. Az apáczák és kármelitáknek öt-öt 
hl. bort, a koronczói templomnak Wertheim-szekrényét, 
a káptalani cselédségnek fejenkint 20 fr tot hagyott s i. t. 

Hogy Ebenhöch a győri megye határain tul is föl-
tűnt, könnyen elgondolható. Mindenfelé volt levelezése. 
Bubics püspök, Rómer Flóris, Henszlmann, Storno, Pauer 
Iván, s a hol csak akadt régiség-kedvelő, Ebenhöch isme-
rősei és barát jai közé tartoztak. Tudományos czélból tet t 
utazásai alkalmával (pl. Erdélybe) mindannyiszor gyara-
pította barát jai számát. Utolsó irodalmi munkája volt „A 
győri székesegyház régi flandriai kárpi t ja ," a mely az 
„Archeol. Ertesi tő" 1889. I. füzetében, de külön nyomva 
is megjelent. Kimutat ja ezen értekezésében, hogy e kárpi t 
(gobelin) 1530. előtt Brüsselben készült Arettii Péter mű-
termében és pedig valószínűen Dürer Albert kartonjai 
után. Napragi Dömötör kalocsai érsek és győri püspök 
szerezte e gobelint és több másokat is 282-3 birodalmi ezüst 
talléron ; ennek az egynek kivételével a többi a romboló 
időnek esett áldozatul ; a meglevő kitisztítva dr Zalka J á -
nos püspök ő exja rendeletére a levéltárban szép száraz 
helyen van elhelyezve s igy az enyészet torkából kimentve. 
A ri tka műkincset fényképezte Weinwurm Budapesten ; 
Divald Eperjesen, fénvnyomatu képeket állított ki róla, 
melyek a füzethez élvezetes mellékletül vannak csatolva. 

Általában egészséges napjai voltak Ebenhöchnek ; 
rendesen élt, sétált, dolgozott. Még jul. 15-én este — mi-
kor 81 /2-kor visszatért sétájáról, igen jól érezte m a g á t ; 
vacsora után visszavonult; reggel, mivel a szokott időben 
nem indult misézni, — a sz. mise bemutatását soha sem 
mulasztotta el, igen gyakran jótékony czélra vállalt má-
soktól intentiókat — utána néztek és halva találták. 
Mintha aludnék, ugy feküdt . Szívszélhűdés érte. Hirtelen 
halt meg, de — testamentuma is mutat ja — nem várat-
lanul. J ó cselekedetei őt megelőzték. „Temetése olyan 
volt — ir ja egyik győri barátunk — mint egy püspöké." 

Feddhetetlen erkölcsű pap lévén, átalános tiszteletnek 
örvendett. Yérmérséke kolerikus lehetett mixtum san-
guinico. Ki Ebenhöchöt fölületesen ismerte, könnyen el-
itélte, látva néha-néha kitörő hevességét. De a kinek al-
kalma volt őt jól megfigyelni, és szemlélni, mennyire küz-
dött önmagával, mennyire gyakorolta a türelmet munkája 
közt, mily odaadó volt barátjai iránt ; az az ellene emelt 
követ bizonyára csakhamar elejtette. Mikor bárányvérü 
ember szelid, azon ki csodálkozhatik ? Igazi öröm, látni a 
heves indulataival szembeszálló férfit ; s a kegyes Biró ott 
fent számba veendi nem annyira a vérmérsékben rejlő 
gyarlóságot, mint a fölötte nagy erőfeszítéssel kivívott 
győzedelmeket. A naponkint bemutatot t sz. mise, a B. 
Szűz buzgó tisztelete, gyakori jó olvasmány, papi teen-
dőiben való pontossága táplálták benne a lelki harczra 
való kedvet. Külsején feltűntek : nagy csontos alakja, kissé 
haj lot tan viselt gömbölyű jókora feje, (régebben) sürü 
haja , mélyen fekvő, legtöbbször üveggel fegyverzett szeme 
és képének epés szine valamint határozott éles vonásai. 
Barát i körben szívesen engedett jó kedvének és nagyokat 
tudott nevetni. 

Ebenhöch jellemére kedves fényt áraszt viszonya 
mostoha anyja iránt, ki nyolczvan éves létére őt túléli. 
Gyöngédebb, kegyeletesebb viseletet alig lehet képzelni, 
mint a minővel Ebenhöch mostoháját szerette. Igaz, az 
asszony is r i tkí t ja pár já t ; ő viselte a háztartás terhét a 
plébánián és míg Ebenhöch kanonok volt, s most miután 
az aggkor terhe alatt görnyed, kénytelen szeretett fiát 
halva látni. De fortis mulier létére kitörő panaszszó he-
lyett ily szó hallatszott tőle : „Mi lett volna a szegény 
nagyságos úrral, ha én előbb meghalok, mint ő ? Ki gon-
doskodott volna róla ugy mint én? Jobb, hogy e keserű 
fájdalom inkább engem ért mint öt!" — Mily gyöngéd, 
mily önzetlen, mily hősies szeretet nyilatkozik e beszédben ! 

Vannak még kiváló lelkek ! 
Hahnekamp György. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 11. Katholikus egyetem, papi con-

grua-rendezés, katholikus autonomia Magyarországon. I. — 
Nem szeretjük a megrendelt, a mondva csinált „ka-

tholikus akcziókat," és óva intjük t. olvasóinkat, intettük 
mindig, a magyarországi katholikusok olyatén harczi ked-
vében való reszvevéstől, a mely harczi kedv tulajdonképp 
legfölebb csak a papiron van meg. 

Egy katholikus egyetem felállításának kérdése ha-
zánkban azonban nem tartozik a közjóra nézve legjobb 
esetben is. ha nem káros, meddő, s legtöbbnyire magán-
érdekek ereje által vontatot t mesterséges „katholikus 
akcziók" sorába. Az magától a dolog természeténél, a 
katholika egyháznak hazánkban való sajátságos helyzeté-
nél fogva, egy nagy főpapi lélek nagy elhatározásának 
magasztos inspirácziója alatt került e napokban napi-
rendre. Istenben boldogult Bonnaz Sándor, kinek áldott 
legyen emléke közöttünk mindenkor, tudvalevőleg 100,000 
fr tot hagyományozott egy katholikus magyar tudomány-
egyetemre. Ez a nagylelkű elhatározás, ez a fejedelmi 
tett , hullámzásba hozta Magyarországban azokat a lelkes 
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katholikus kebleket, kikben forró vágy honol az iránt, 
hogy ebben a hajdan hatalmas katholikus országban a 
katholikus szellem megerősödjék s a katholikusok társa-
dalmunkban és államunk vezetésében elfoglalják azt a 
helyet, melyet őseink hagyománya és a katholiczizmusnak 
doktrinális és erkölcsi fölénye számunkra kijelöl. Gondol-
kodó elmék előtt tehát egész nagyságában új ra felmerült a 
kérdés : kell-e nekünk itt Magyarországban katholikus 
tudomány-egyetem, és ha kell miért kell és hogyan lehet 
azt megalkotni ! 

A Bonnaz Sándor halhatatlan, ébresztő tette által 
keltett mozgalmából az életrevaló szellemeknek egyszerre 
kipat tant egy szikra, egy gondolat, avval az irányzással) 
hogy azt a katholikus magyar egyetemet, melynek eszmé-
jé t a nagyemlékű csanádi püspök alapítványa uj életre 
kelté fel, a magyar nemzet letelepedésének milleniuma 
emlékére kell felállítani. Nemes gondolat ! Látszik, hogy 
olv ideális lelki fenség kisugárzása alatt keletkezett, milyen 
lelki fenséget enged nekünk az isteni gondviselés a szent-
életü, volt csanádi püspök alapítványában, annak éltető 
szellemében szemlélni, a mely szellem itt él közöttünk és 
beszél, harsogó szónál hathatósabban, és gondolkozásra, 
megnyilatkozásra vezeti az élve maradt gondosabb kortár-
sakat az i rán t : kell-e nekünk katholikus tudomány-egye-
tem, miután Pázmány Péter nem is alapíthatott mást, 
mint katholikus egyetemet, és az ő egyeteme még most is 
fennál l ; és vájjon mi történjék hát Pázmány egyetemé-
vel, arra az esetre, ha egy u j katholikus egyetemet ala-
pítunk ? Ilyen és hasonló kérdéseket tol előtérbe a Bonnaz 
Sándor-féle 100,0000 frtos alapítvány, mely valóságos 
történeti esemény számba megyen náluuk most, a midőn 
a katholiczizmusnak minden ügye por alatt nyugszik, 
mohosodik, presmed, elsavanyodásnak indulva. 

A vélemények régi szétágazása : kell — „nem kell" 
u j katholikus egyetemet alapítani hazánkban, ú j ra kidom-
borult. A millenium alkalmára inditványozott u j egye-
tem-alapítás ellen egy szózat hallatszott, mely azt mondá, 
hogy nekünk Magyarországban nem kell u j katholikus 
egyetem, mert az 1. az osztrák-magyar monarchia lét-
alapjának megkezdett aláásását nagy mérvben elősegítené, 
sőt némileg szentesítené ; 2. jóváhagyná az alattomos 
törekvést, hogy a koronás fő apostoliságából kiforgat-
tassék; 3. hallgatag elismerése volna annak, hogy katho-
likus „egyetemeink" elfoglalása (az állam által) jogosan 
történt . 

Csekély véleményem szerint ez az okoskodás túlsá-
gosan okos és túllő a czélon. A kik az egyetemek tör-
ténetét ismerik, azok tudják, hogy azok alapításra, és 
természetesen szervezés és igy vezetésre nézve is kezdet 
óta pápaiakra és császáriakra illetve fejedelmiekre osz-
lottak szét, még az európai kereszténységnek tisztán ka-
tholikus korszakában is, az lévén a két initiativa s illetve 
vezetés közt a különbség, hogy a pápai azaz egyházi 
tanügyi befolyás minden egyetemen érvényesült a közép-
korban, és pedig, vagy kizárólagosan vagy karöltve a 
császári, illetve fejedelmi hatalommal, — ellenben a csá-
szári, illetve fejedelmi hatalom, vagy modern nyelven 
beszélve az állami hatalom, csak ott és annyiban keresett 
befolyást valamely egyetemen, a mennyiben alapításához 

és szervezéséhez, mely mindig az egyház szellemében tör-
tént, hozzájárult . 

Mármost ha ez igy volt kezdettől fogva, hogy t. i. 
voltak tisztán egyházi és azután egyházi-állami többé-
kevésbbé vegyes jelleggel biró tudomány-egyetemek : nem 
lá t juk be. 1. miért ne lehetne Magyarországon a XIX. 
században alapítani egy tisztán katholikus egyházi jel-
legű, vagyis alapításra, szervezésre és vezetésre nézve 
csupán a kath. egyház rendelkezésére álló egyetemet; 2. 
miért lenne ez az osztrák-magyar monarchia (katholikus) 
létalapjai megkezdett aláásásának szentesítése és a „ko 
ronás fő apostoliságának — kiforgatása" akkor, hogyha 
föntar t juk katholikus jogunkat és tényleg érvényesítjük 
megfelelő befolyásunkat, támogatva a „koronás fő apos-
toliságát", a Pázmány-alapitotta budapesti „királyi katho-
likus" egyetemen i s ? 3. mert a mi nem történt meg, 
azt se nyíltan se hallgatagon elismerni nem lehet. Már 
pedig a budapesti katholikus alapítású egyetemet a ma-
gyar állam törvényesen soha el nem foglalta. Nem fog-
lalta el a 48-iki törvény által ; mert az sehol sem mondja 
ki ennek az egyetemnek „felekezetlen" elálllamositását, 
hanem csak azt mondja ki, hogy ez az egyetem ezentúl 
a király által addig kinevezve volt egyetemi főigazgatók 
helyett „közvetlenül" a vallás- és közoktatásügyi magyar 
kir. miniszter hatósága alá helyeztetik. De nem foglalta 
el ezt az egyetemet a magyar állam későbbi tényleges tér-
foglalásai által sem ; mert azok semmiféle törvényen, a 
kath. egyháznak semmmifé'le beleegyezésén nem alapszanak. 

Éppen azért tehát, hogy Pázmány egyetemét a katholi-
kus vallásnak megtarthassuk, illetve, amennyiben tényleg el 
van foglalva, visszavehessük és biztosithassuk, éppen azért 
van szükségünk uj kath. egyetemre. S miért ? Azért, mert 
ehhez emberek kellenek a gátra, kik Pázmány egyetemé-
nek katholikus jellegeért, katholikus szellemeért, a tör-
vényhozásban és a kormányban, szavukat és befolyásukat 
latba vetik majd. Ilyen embereket jelenleg és valószínűleg 
még jósokáig, a budapesti egyetem, bizony, nem sokat 
nevel : tehát, hogy a hithű, bátor és alkotó katholikus 
férfiak száma nagy, éppen elegendő legyen a törvényho-
zásban és kormányban arra, hogy Pázmény egyetemének 
dékatholizáczióját ú t jában megállítsuk s ott a kath. egy-
háznak visszaszerezzük azt a befolyást a vezetésben, me-
lyet soha se kellett volna kiadni a kezéből egy köröm-
nyire sem, a budapesti kir. kath. egyetem csekély katho-
likusok életerejének támogatására és növelésére u j fészket i s 
kell rakni a katholikus tudománynak és meggyőződésnek. 

Szerintünk ez a felfogás megfelel a jogi álláspont-
nak, nem huny szemet a tényleges állapotok előtt, s míg 
egy felül nem ad fel semmi jogot, melyet a múltból örö-
költünk, másfelől nem bízza a budapesti egyetem s a 
kath. egyház jövőjét hazánkban a „sült galamb röpülésé-
nek" sorsára. 

Bonnaz Sándor dicsőült főpapi alakja is ebben az 
irányban mutat ja az utat hatalmas alapítványával. ? ? 

Köln, szept. 2. Windhorst üdvözlő beszéde a német 
katholikusok bochumi nagygyűlésén. — 

A Leo-hymnus eléneklése után szószékre lépett 
Windhorst . Viharos éljenzés fogadta a „kis excellentiást." 
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Az előtte szólt szónok egy megjegyzésére vonatkozással 
kezdé beszédét. Azt mondá, úgymond, előttem szóló, bogy 
én egy kis de erős pont vagyok. (Nagy derültség.) Jog -
gal történt hivatkozás az én kicsiségemre, mert kétség-
kívül ebben a gyülekezetben sok nagyobb ember van 
mint én ; de öregebb, azt hiszem, nehezen van egy is. 
(Tetszés.) Következett a nagygyűlés nevében köszönet-
mondás a vendégek szives fogadtatásaért. Ismét át tér t a 
humoros hangba. Uraim, úgymond, nekünk nem nagy 
fejtörésünkbe került , hogy ide jöjjünk, a mint ezt az 
előző szónokok emiitették. Bochum társadalmi, gazdasági 
és politikai jelentőségénél fogva eléggé ismeretes a vilá-
gon. Igaz, hogy Bochum még nem ért el mindent, a mit 
más régibb és nagyobb városok elértek. Bochum egy 
emelkedő város, a melynek növekvése naponkint észlel-
hető és pedig anyagi és szellemi tekintetben egyaránt. 
En minden esztendőn felmegyek Berlinbe az ottani parla-
mentáris tárgyalásokra — talán tudják is ezt, uraim, 
(derültség) — és itt, ebben a nagy székvárosban évről-
évre hallom a panaszt templomok hiánya miatt. Maguk 
nem bir ják a szükséget megszüntetni ; azt akarják, hogy 
az ország szüntesse meg nekik. Hogyan lehet az egyházi 
viszonyokat saját erejéből valamely városnak fejleszteni, 
azt a berlini urak Bochumtól tanulhatják meg. (Bravo 
és derültség.) Bochumnak és az egész körülte fekvő vi-
déknek előnye az, hogy a lakosság itt éjjel-nappal nehéz 
munkában fáradozik, mig a többi öregebb városokban jó 
csomó elpuhultság uralkodik, ugy hogy ennek a Marknak 
erőteljes öklei, erősen meg vagyok győződve róla, nem-
sokára tul fogják szárnyalni azokat a régi elpuhult városo-
kat. En sem tehetem azt, hogy nagy, szivemből fakadó 
örömemet ne nyilvánítsam a fölött, hogy ennek a város-
nak főpolgármestere it t van a mai gyűlésben és ez által 
készségét adja tudtunkra az iránt, hogy nekünk minden 
felvilágosítást és utbaigazitást megad, a mire nézve őt 
bátrak leszünk felkérni. (Tetszés.) 

Én tehát bebizonyítottam, hogy a mit sejtettek, az 
minket nem ijesztett vissza. A mi pedig rábirt, hogy ide-
jöjjünk, az nem egyéb, mint hogy itt nekünk a katholi-
czizmusnak egy középpontja van, a milyen kevés van 
Németországban (bravo) ; de hogy ez a központ itt a 
népesség itteni szaporodásának módja következtében az 
egyetemes kath. érintkezésből kizökkenni akar. Azt gon-
doltuk tehát, hogy tanácsos lesz ide jönni és jó világosan 
megmutatni a katholikus vezéreket és kitűzni a zászló-
ka t , (tetszés) bátorítására mindenkinek, bizonyságául an-
nak, hogy nekünk van elég bátorságunk mindenütt a 
világon fölemelt fővel járni (bravo), és hogy mi ellenfe-
leink különféle manifesztáczióival szembe szállni nem 
félünk. (Élénk bravo). Bismarck hg egyszer ezt mondta: 
„A németek nem felnek, csak az Istentől." Én azt mon-
dom : A katholikusok csak az Istentől félnek, mástól nem. 
(Viharos bravo). Ezt vegyék tudomásul nagyok és kicsi-
nyek. (Hosszas tetszés). Mi teljes jogú fiai vagyunk a 
német hazának ; mi hazánkat avval a benső szerettei sze-
ret jük, melylyel a gyermekek az apai házat (élénk tet-
szés); mi németek vagyunk tetőtől-talpig (tetszés); mi 
hű alattvalói vagyunk a fensőbbségnek, melyet Isten ren-
delt ; — hanem mi igazságot követelünk mindenütt és 

teljes jogot. (Tetszés). Mi ezt a jogot követeljük magunk-
nak, mi ezt követeljük azoknak is, a kik másképp gon-
dolkoznak mint mi, teljes határozottsággal. (Bravo). Mert 
oly államban, a hol több hitvallás létezik, csak akkor 
lehet békésen együtt élni, hogyha kölcsönösen el van 
ismerve a jog, hogy hitvallását kiki szabadon követheti 
és gyakorolhatja . (Bravo). Ezt azokkal szemben, kik más-
képp gondolkoznak mint mi, mi készek vagyunk gyako-
rolni mindenkor ; hanem részünkre is megköveteljük jo-
gunknak teljes elismerését. (Bravo). Mi nem türetni aka-
runk, hanem azt akarjuk, a mi, mint elidegeníthetetlen, 
soha tönkre nem tehető jog, az édes mienk. A ki ezt 
tőlünk elvenni akarja, azt addig fogjuk czibálni, mig 
jogunkat ismét megkerít jük. (Viharos bravo és derültség). 
Bochum közelében különféle durva nyilatkozatok estek 
rólunk más véleményen levők részéről, és ezek a nyilat-
kozatok minap, sajnos, tet tekbe mentek át, melyek Német-
országra szégyent hoztak. Hanem mindez bennünket nem 
lesz képes arra birni, hogy hasonló hangon válaszoljunk. 
Mi nem csupán magunkat szeretjük, hanem szeretünk 
mindenkit, habár más véleményen van is mint mi, és mi 
hü testvéreik akarunk maradni s kemény szavunk nincsen 
az ő számukra . r ) Eltérő véleményeink kimondása nem 
lehet sértés mások véleményére nézve, hogyha különben 
illő alakban történik nyilvánítása. Hallottam, hogy erre a 
gyűlésre annak a sajtónak képviselői is megjelentek, a 
mely nem a mi ügyünket képviseli. Én e miatt két okból 
rendkívül boldognak tartom magamat . (Derültség). Elő-
ször azért, mert az illető urak ez által elismerik, hogy 
mi még sem vagyunk oly jelentékeny kicsiségek, mint a 
minőknek bennünket saj tójuk közegeiben néha feltüntet-
nek (derültség) ; azután pedig azért, mert én az ellenes 
sajtónak valamennyi képviselőjét ezennel felkérni óhajtom, 
hogy minden szót feljegyezzenek, a mi it t más vallásura 
nézve sértő lehetne (bravo), hogy igy szigorú ellenőrzés 
alatt legyünk, különösen én, a ki iránt, kérem, hogy 
kérlelhetetlenek legyenek. (Derültség). Mi a másképp gon-
dolkozókkal egyéb harezot vívni nem akarunk, mint a 
vetélykedés harczát az igazi felebaráti szeretetben és 
mindannak megbecsülésében, a mi testvéreinknek szent. 
Ezt kérem (a sajtó képviselőihez fordul va) önnöket mind-
nyájukat , jól jegyezzék fel mindnyájan. (Derültség.) 

Cak még egy pontot kell különösen kiemelnem, 
mert e tekintetben, még meg sem nyilt ez a gyűlés, a 
sajtóban máris különféle tévedések mutatkoztak. Azt 
mondták, hogy ez a nagygyűlés valami összefüggésben 
kell hogy legyen a westfáliai kőszénterület munkabérre 
vonatkozó mozgalmaival. Ennek a gyűlésnek, uraim, a 
munkabérre vonatkozó mozgalomhoz semmi köze. Ezt a 
nagygyűlést kitűzték bádeni Freiburgban, egy év előtt, 
mikor még erről a mozgalomról sejtelme sem lehetett 
valakinek. És ez a gyűlés evvel a mozgalommal szánt-
szándékkal nem is fog foglalkozni; különben is, hogy ezt 
megtehessük, nagy adathalmazzal kellene rendelkeznünk, 
a mivel pedig nem rendelkezhetünk. Ez a nagygyűlés, igaz, 

') Mind ezekben szónok részint a német protestáns egylet, 
az u. n. evangeliumi szövetség, részint a Centrum-párt más elle-
neseinek katholikus-ellenes gyűlölködéseire, gyalázkodására és lazí-
tásaira — válaszol. 
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nem nézheti egykedvűen azt, a mi e mozgalmat okozta, 
sem azt, a mit e mozgalom magával hozott ; de ilyes dol-
gokban nem szabad könnyelműen Ítéletet koczkáztatni. 
Be kell várni, mig a tárgy teljesen előttünk fekszik. A 
mit én jelenleg mondhatok, és pedig minden megbízás 
nélkül, az, hogy én azt hiszem, itt e vidéken meg kell 
változnia a viszonynak, mely munkás és munkaadó közt 
létezik. Jobb alapra kell azt fektetni mint eddig volt-
Azokra az alapokra kell e viszonyt fektetni, melyek meg-
felelnek ő felsége a császár nézeteinek, melyeket ő fel-
sége a munkások és munkaadók küldöttségei előtt nyil-
vánított . Azt a vonalat, melyet e viszonyra nézve ő 
felsége bölcsesége kimondott és i f jú tettereje felállított, 
nemsokára mindakét félnek tartózkodás nélkül, teljesen, 
hiány nélkül el kell fogadnia. Mind a két félnek van 
alkalmuk összes óhajaikat és panaszaikat előterjeszteni ; 
és ezt tegyék is meg, hogy igy a végleges döntéshez 
meglegyen a szükséges tárgy, névszerint az országgyűlé-
sek számára; mert én biztositom őket, hogy én és bará-
taim (a Centrum) ezt a kérdést a legjelentősebbnek tart-
juk azok között, melyek ez évben, vagy a következőkben 
is, napirendre fognak kerülni. Nekünk nem áll érdekünk-
ben, hogy valamit eltitkoljunk vagy elpalástoljunk ; ki 
kell jönni a teljes igazságnak ; és ennek az igazságnak az 
alapján kell azután a kellő rendet megcsinálni. Ennél a 
rendezésnél soha sem szabad feledni, hogy a munkás és 
a munkaadó érdeke nem ellentétes, hanem éppen ellen-
kezőleg — közös. Munkaadó munkás nélkül el nem lehet, 
a mire nézve most elég tapasztalatot szerezhettek, és mi 
velük együtt, mert csaknem világosság n é l k ü l m a r a d -
tunk miatta. (Derültség). De viszont a munkások sem 
lehetnek el munkaadók nélkül, és ezt a férfiak talán nem 
oly fokban, de a háziasszonyok igen is már alaposan 
tapasztalták. (Derültség és helyeslés). 

Az itt e vidéken levő vállalatoknak sikere csak köl-
csönös jó egyetértés által biztositható ; a munkásoknak 
tisztelniük kell a munkaadókat és érdekeiket előmozdítani 
kell, mert az nekik is érdekökben áll ; és viszont a mun-
kaadóknak a munkások érdekeit saját érdeküknek kell 
tartaniok, mert a munkások az ő házuknak tagjai, gyerme-
kei. (Helyeslés.) Szívesség, igazságosság, igazi felebaráti 
szere te t : ebben rejlik e nehéz kérdésnek megoldási . Ezt 
minden oldalra vonatkozással óhajtóm mondani. Lesz al-
kalmunk erre az országgyűlésben visszatérni ; mert volt 
a lkalmunk tapasztalni, mily messze vágó dolog az, ha az 
országban béke és egyetértés honol ; és hogyha mi e 
gyűlés által némileg hozzájárulhatunk a béke szilárd 
a lapra való fektetéséhez, akkor mi Isten előtt kedves 
munkát végeztünk itt. (Helyeslés.) Ezt ohaj tot tam üdvöz-
letül elmondani, nehogy tévedések támadjanak, a melyek 
mindnyájunkra nézve károsak lehetnek. Ezzel bevégeztem 
mai beszédemet. Sajnos, ezt a többi napokra nézve még 
nem mondhatom, mert önöknek velem szemben még egy kis 
türelmükre lesz szükségök." (Élénk tetszés és. derültség). 

* 

Ezen a beszéden kivül Windhors t még felszólalt a 
szentföld ügyében, és itt szokása szerint azt a humoros meg-

') Vonatkozás arra, hogy a kőszéntermelés beszüntetése miatt 
a gázvilágítás már szintén majdnem szünetelni kezdett. 

jegyzést tette, hogy mikor majd a keleti kérdés végleges 
megoldásra kerül, akkor azok, „a kik a csődnél nem jelent-
keztek, nem fognak kapni semmit", vagyis a mely hata-
lom keleten, a szentföldön, tért foglalni most nem igyek-
szik, nem is fog befolyással birni soha. Szónoklatot tar-
tott a munkás-egyletek közgyűlésén, az Arbeiterivohl nevű 
egylet bankett jén, az egyház joga mellett az iskolára, a 
kath. kereskedők és kereskedő-segédek egyletei ügyében, 
abban a kérdésben, hogy hol legyen a jövő évi kath. 
nagygyűlés Németországban, ') a Giordano Bruno-szobor 
ellen, kimondva, hogy ezt a botrányt csak az által lehet 
expiálni, ha a szobrot eltávolitják, a római kérdés S a pápa 
helyzetének ügyében, kijelentve, hogy mindaddig követelnünk 
kell a pápa terület i függetlenségét, mig az visszaállítva 
nem lesz, végül a zárülésben, kijelentve itt, hogy „a katli. 
nagygyűlések nem választási czéloknak, vagy politikai 
agitáczióknak állnak szolgálatában, hanem egyesegyedül 
az egyház és a kath. egyletek legnemesebb érdekeit szol-
gálják. A kath. hit kötelékei ta r t ják össze a részvevőket." 

Kowno, Samogitiában. A katholikusok üldöztetése 
Orosz-Lengyelországban. •—• 

Ritkán kapnak önök megbizható tudósításokat a 
katholikusok helyzetéről Orosz-Lengyelországban és ha 
kapnak is olykor-olykor valami hirt, az bizonyára későn 
érkezik az események megtörténte után, a mikor itt már 
mindenki elfeledte azokat. Egyenes összeköttetésbe lépni 
posta ut ján valamely külföldi lappal pedig igen veszélyes 
dolog, és a katholikusok Orosz-Lengyelországban igen okosan 
cselekszenek, hogyha még saját árnyékuknak sem hisznek. 
Az itt következő közlemények teljes világításba fogják 
állítani az egyház helyzetét Orosz-Lengyelországban. 

Már régóta bántot ták az orosz kormány szemét a 
püspöki látogatások az egyes plébániákban, minthogy 
azoknak jótékony hatása a katholikus vallásos élet eme-
lésére az oroszok előtt nem maradhatot t titok. Azért min-
den lehető megtörtént azóta, hogy a papságnak érintkezése 
a püspökkel megakadályoztassák ; névszerint az a rendelet, 
hogy katholikus pap a politikai hatóság útlevele nélkül 
községét el nem hagyhat ja , azt eredményezi, hogy a kath. 
papok, midőn a püspök látogatást tesz valamely községben, 
nem mehetnek hozzá. Legújabban egy lépést tet tek előre, 
a mennyiben már a püspököknek is lehetetlenné van téve 
a hatóság útlevele nélkül, s ami ezzel összeköttetésben 
van, a kormány engedélye nélkül egyházmegyéjüket meg-
látogatni. 

F. évi május hóban f t Pat luton, az idevaló püspök, 
visitation volt egyházmegyéjében. Május 12-re Widze 
község várta, nagy örömmel és fényes ünnepre való ké-
szülődésekkel. Egyszerre megjelent a muszka policzáj és 
szétkergette az egész hitközséget, a mely a püspök foga-
dására már együtt volt és megtámadott mindenkit, a ki 
az ünnepre készülődéseket tet t . Egy asszony éppen létrán 
állt, hogy egy diadalmi kaput megkoszorúzzon. Minthogy 
nem jöt t le azonnal a létráról, a mint a „csendnek vitéz 
őre" rárivallt, talán mert nem is hallotta a megszólítást, 
a policzáj ur ráfogta revolverjét és lőtt. Szerencsére a 
golyó nem talált ; de az asszony annyira megijedt, hogy 

') München mellett határoztak. 
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i jedtségében leesett a lé t ráról és annyira megütö t te ma-
gát, hogy jajveszékelése dühbe hozta a népet , a mely a 
durva bántalmazó ellen foglal t állást. E r r e nemsokára 
kinos vizsgálat következet t a faluban, természetesen, hogy 
a rendőrség tekintélye csorbát ne szenvedjen ! 

Windzétől nem messzire, J a ronban , több fiatal em-
ber összeállt, hogy a bérmálás szentségének kiosztása 
alat t a püspök tiszteletére, no de a rend fentar tása véget t 
is, mintegy diszőrségül fognak szolgálni a t emplomban. 
Je lvényük volt szalag és vállrojtok, a mint ezt nagyobb 
templomokban ünnepélyes a lka lmakkor hordani szokás. A 
rendőrfőnöknek a jelvények nem tetszettek és egy köz-
rendőr által az i l letőkről levétette. De hogyan ? A rend-
őrszolga bement a templomba és az isteni tisztelet a la t t 
sorra véve a legényeket , valamennyinek egymásután le-
tép te jelvényeit , mire természetesen zaj t ámadt és bot-
rány a szent helyen. E z t nevezik i t t . . . a ka th . egyház 
szabadságának. Még nem elég ! 

Nemsokára Kachanow vilnai kormányfő parancsot 
kü ldö t t a püspöknek, hogy visitatiós és bé rma-u t j á t 
hagy j a abba. Mit volt mit tenni a püspöknek, mint el-
menni a kormányzóhoz, és felvilágosítani az ügy ál lásá-
ról. E l is ment, de a nagy jó ura t nem talál ta o t thon. 
E helyet t megje lent ná la egy rendőr, hogy útlevelét meg-
lát tamozza. Minthogy pedig a püspöknek útlevele nem volt, 
megparancsol ták , hogy tüs tént utazzék vissza székhelyére 
ide Kownóba. 

F. évi ápr i l óta már fizetésének fele el van vonva 
tőle, min thogy p á r t j á t fog ta egyházmegyéje hi t tani tóinak, 
kik a kath . gyermekeknek az orosz schismatikus iSteni-
tisztelet l á toga tásá t megt i l to t ták . Az illető h i tok ta tóka t 
az orosz ko rmány egy messze eső kolostorba internál ta . 
Azóta az S. Congregat io inquisitionis Rómában , 1889. 
jun . 19-én, az ügyet a h i tokta tók eljárása ér telmében 
döntöt te el, ugy hogy az orosz kormány részéről nem 
jöhe t más, csak u j abb sanyargatás . 

Igy van a püspökök közlekedése papságukka l és 
hivekeikkel Orosz-Lengyelországban tervszerűen megbé-
nítva. Az apostoli szentszékkel való szabad közlekedés a 
1884-iki egyezmény szerint o t t van ugyan a papiron ; és 
csakis a papiron van m e g ; mert ugyancsak meglakolna , 
ha valaki evvel a szabadsággal élni is a k a r n a . . . . Lássák, ez 
az a muszka szellem, ez az igazi muszka jellem ! Püspök 
atyánk bá t ran és minden áldozatra készen igyekszik hívei-
től az elszakadás veszélyét eltávoztatni. Minden valószínű-
ség szerint azt fog ja nem sokára elérni, hogy kötelessége 
lelkes teljesitéseért az „orosz-igazságszolgáltatás" kezébe 
kerül . Remegő szivvel imádkozik a kathol ika egyház 
Orosz-Lengyelországban : Isten óvja a püspököt és javí t-
son az egyház helyzetén az orosz ura lom alatt ! K. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közokta tásügyi magyar miniszterem elő-

te r jesz tésére : Vár seit) Máté szepesi székesegyházi tisztelet-
beli kanonoknak, trsztenai kerület i alesperesnek, zsinati 

vizsgálónak és oravkai lelkésznek a B. Szűz Máriáról 
nevezett kőrösmellet t i kürüi vagy kereki czimzetes apá t -
ságot adományozom. 

Kel t Ischlben, 1S89. évi augusztus 22-én. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, a nagyváradi latin szer tar tású székeskáptalan-
nál megüresedet t mesterkanonoki á l lomás t : Andrási/ János 
ottani székesegyházi tiszteletbeli kanonoknak, szentszéki 
ülnöknek és papneveidei h i t t anárnak adományozom. 

Kel t Bécsben, 1889. évi augusztus 23-án. 
Ferencz József, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
— O eminencziája a bíboros hgpr imás szeptember 

7-én a délelőtti személyvonattal néhány napi tar tózko-
dásra dr Csernoch János kanonok, i rodaigazgató és dr 
Fischer-Colbrie Ágost, szertartó kíséretében Bajcsra utazot t . 

— Személyzetiek az esztergomi föegyházmegyéből. 
Ernyei La jos modori, Cserhalmi Lajos hédervári plébá-
nosokká neveztettek ki. Orliczky Ferencz nagytapolcsányi 
káplán Závadára küldetet t adminisztrá tornak. Sármir J á -
nos selmeczbányai, Fischer József ujmisés pedig lekéri 
káplánokká let tek. Jedinák Tivadar, nagysenkviczi admi-
nisztrá torrá neveztetet t ki. 

— Hogy mi a czélja az olasz kormánynak a Vat ikán 
rendőri őrizetével, a mi XII I . Leo pápá t rendkívül irri-
tál ja , mu ta t j a az illető rendőröknek az az eljárása, hogy 
csak azokat fogad ja vizsga szemmel, a kik a Vat ikánból 
ki és nem azokat , a kik a Vat ikánba bemennek. T e h á t 
nem a Vat ikánnak gyanús vagy gonosz emberek által 
való invasióját aka r j a az olasz kormány megakadályozni , 
hanem azt, hogy onnan valahogy ki ne vigyenek valamit . 
Ezzel meg azt muta t j a a koronás forradalom, hogy a pápa 
távozása esetén a Vat ikánban visszamaradt holmi i ránt 
nagyon de nagyon érdeklődik s talán egy kis konfiská-
czióra is gondol. Sok egyházi vagyont felemésztet t má r 
az olasz állam ! Bizzunk XII I . Leo pápa bölcseségében és 
a jóságos Isten mindenható ol talmában, a ki az egyházat 
minden körülmények között meg fogja tudni védeni ! 

— P. Czimmermann István magyar születésű J é z u s 
társasági atya, Belső-Afr ikában a szerecsenek országában 
működő hit térí tő, vasárnap szeptember 8-án délelőtt 10 
órakor a vár templomban, délután ' / 2 4 órakor pedig a 
király-városi p lébánia- templomban szent beszédet t a r to t t , 
melyben a szerecsen népről és a katholikus hi t ter jesztés-
nek közöt tük való ál lapotáról személyesen szerzett tapasz-
talatai alapján a magyar kathol ikus néphez szólott. 

— Egyenetlenkedő szabadkőművesek. A szabadkőmű-
vesek különböző páholyai közt egy idő óta nagy egye-
net lenség uralkodik. A küzdelem leghevesebb a párisi 
„Grand Orient" és az amerikai páholyok közt. Az ame-
r ikaiak ugyanis szemükre vetik a franczia szabadkőműve-
seknek, hogy tagad ják az Isten létezését. E kérdésnek a 
franczia pákoly egyik nagymestere már áldozatul eeett és 
valószínű, hogy a je 'enlegi nagymesternek is vissza kell 
lépnie, ha csak a párisi szabadkőművesek nem akarnak 
véglegesen szakítani amerikai testvéreikkel. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezérestmik is Tanulmányok : Figyelmet ké rek ! A szabadkőművesség eredete. — Egyházi 'Tudósítások : B u d a p e s t : 
Katholikus egyetem, papi congrua, katholikus autonomia Magyarországon.— S z o m b a t h e l y i e g y h á z m e g y e : Lelki szent gyakor-
latok. — B é c s : Suesz tanár és ra jxrá t i képviselő nyilatkozata a vallásról. — M ü n c h e n : Eszme-forgácsok a bajor, katholikusok 
nagygyűlése alkalmából. — Irodalom: Du mouvement canonique en France. — „Necrologium Sacerdotum Archi-Dioecesis Strigoniensis 

ab anno 1737—1889." Stb. — Vegyesek. 

Figyelmet kérek! 
i l . 

Azt mondják: nálunk nincsen társadalmi 
kérdés. 

Mi az a társadalmi kérdés? 
Társadalmi bajok halmaza, melyek az anyagi 

megélhetést és az erkölcsi tökólyesedést a tár-
sadalom egész rétegeire és tömegeire nézve 
fölöttébb megnehezítik, majdnem lehetetlenné 
teszik. 

Vájjon ily társadalmi bajok nálunk nem 
léteznek-e ? Vannak bizony bajaink nekünk is, 
melyek egész társadalmunkra nyomasztólag, béní-
tólag. sorvasztólag hatnak. Ki tagadhatná ezt? 
Van tehát nálunk is társadalmi kérdés, csakhogy 
más alakban, más fokban, mint Európa ebben 
vagy abban az országában. Avagy a birtokos ma-
gyar nemesség körülbelül 40%-ának tönkreme-
nése és nagyrészt idegen elemekkel való kicseré-
réltetése nem baj-e a magyar társadalomra nézve, 
kivált ha a magyar nemesség örökségébe lépő nép-
faj nem is keresztény először, másodszor pedig 
— otthon van az egész világon ! ? Vagy a föld 
népének a felföldön a tagosítás következté-
ben, mindenütt az országban az apró örökségek 
elkallódása következtében elszegényedése s a bir-
toknélküli munkás osztály és szolganépség körébe 
való tömeges lesülyedése vájjon nem társadalmi 
bajunk? Vagy a tömeges kivándorlás hazánkból 
vájjon a duzzadó életerő és túlnépesedés jele-e, 
vagy pedig kóros társadalmi jelenség, melynek 
okai mélyen fekszenek hazánk anyagi viszonyai-
ban ós erkölcsi állapotaiban? Az i t t -ot t muta t -
kozó sztrájkok vagy hajlamok a sztrájkolásra, 

nem azt mutatják-e szintén, hogy van már 
munkás-osztályunk nekünk is, csak viszonyaink 
még nem fejlettek odáig, hogy a munkás-
osztály az országgyűléshez általános szavazat-
jog behozatala iránt beadott kérvényén többre 
vihetni remélhetné A trónt és oltárokat fel-
forgatni készülő socziál-demokrácziának, igaz, 
még csak csirái vannak meg a mi munkás-
osztályunkban ; de, hiába tagadnék, egy egész 
széles és mély réteg van már társadalmunkban, 
a melyben ezek a csirák igen termékeny talajra 
találtak. Mert ne gondoljuk ám, hogy csak gyári-
munkások szolgáltatják a szocziál-demokratikus 
mozgalomnak az — emberanyagot. Nálunk a 
nagyipar fejletlen levén még, a munkás-osztály 
jobbára a kisiparosok és a többi munkások, városi 
napszámosok köréből toborzza rekrutáit. 

Azt hiszem tehát már nem korai dolog 
nálunk az általános társadalmi kérdés ama 
részével foglalkozni, mely a munkás-kérdés neve 

I alat t évek sőt részben évtizedek óta foglalkoz-
tat ja, talán Török- és Oroszországot, meg a most 

1 keletkezett balkánfélszigeti királyságokat és or-
1 szágocskákat kivéve, egész Európát. Nagyon jól 

tudjuk mi, hogy Magyarország nem Anglia és 
Budapest nem London, hol éppen most vívják a 

! közrakodók teherhordó munkásai a kemény har-
czot a kenyérért és az emberies megélhetésért. 
Nem is vgy akar juk mi. hogy foglalkozzunk a 
társadalmi kérdéssel, ahogy az csak másutt van 
még; hanem azt óhajtjuk, hogy komoly és éber 
elmék, kik hivatva vannak előrelátással gondos-

! kodni a jövőről, ugy véve fel gondoskodásuk tár-
1 gyául a társadalmi kérdést, amint az nálunk 

létezik, igyekezzenek annak megoldásánál, e meg 
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oldás előkészítésénél számba venni és felhasználni 
a tapasztalatokat és tanulságokat, melyeket az 
előrehaladottabb külföld e tekintetben szolgáltat. 

E tapasztalatok és tanulságok között első 
helyen áll az a meggyőződés, hogy ez a mostani 
társadalmi kérdés nem csupán, nem egyedül 
tináncziális, vagy gazdálkodási, szóval nem tisztán-
csupán „haskérdés," hanem főbb dologban járó 
kérdés egyúttal, kérdése egyszersmind az embe-
rek egymás iránt való tiszteletének, becsülésé-
nek, szeretetének: vagy, hogy röviden kimond-
j a m : egyúttal, sőt főleg emberi „szivkérdés" az, 
nem csupán „haskérdés," a mi az európai előre-
haladottabb társadalmakat és államokat társa-
dalmi kérdés neve alat t foglalkoztatja. Angol-
országban, a hol az az elmélet, hogy a mun-
kás ember és az ő munkája áruczikk, melynek 
értékét egyesedül a kereslet és kínálat hul-
lámzó váltakozása van hivatva meghatározni. An-
golországban, mondom, a hol ez az embertelen 
közgazdasági elmélet leghatalmasabhan felvirág-
zott, „haskérdés"-nek vették a munkáskérdést 
és azt hitték, meg lesz oldva ez a kérdés, hogyha 
behozzák a — szegényadót. Azt gondolták Smith 
Ádám követői, hogy a szegényen — és melyik 
munkás nem volna szegény ? — azt gondolták, 
hogy a szegényen segítve van, ha neki kenyér-
darabot dobnak oda. Valóságos pogány elmélet, 
hasonló a rómaiak ama felfogásához, mely a 
római proletárokat kenyérrel és czirkuszi játé-
kokkal igyekezett szaturálni. Uraim a szabadelvű 
nemzetgazdálkodás köréből! a „panis et circenses" 
korán-sem oldotta meg Róma társadalmi kérdését, 
sőt előkészítette a hatalmas római birodalom 
bukását. Gondoskodni csupán a hasról, most sem 
lesz elég a társadalmi kérdés megoldására. Az 
ember ugyanis nem csak kenyérből él. hanem 
egyébből, magasabb szellemi javakból is. Kielé-
gített has, parlagon hagyott elme s a szenvedé-
lyek pusztításainak átengedett szív nélkül — 
bizony nem lehet emberies életmód az illetők-
ben, elbánás a velők társas viszonyban levő „fele-
barátaik" részéről, csak kannibálok között. 

A társadalmi kérdésnek az a része, melyet 
munkáskérdésnek nevez a világ, meg nem old-
ható tehát másképp, mint csak ugy, ha a rang-
ban, műveltségben, vagyonban, hatalomban tehe-
tősebbek igazi keresztény szeretettel és nagyra-
becsüléssel leereszkednek a sok alakú foglalko-
zásban levő munkás és szolganép körébe és 

annak mindenek előtt elméjét és szivét igyekez-
nek magukkal a keresztény embertisztelet, a 
jóra. tökélyesre való törekvés út jára fölemelni. 

A nép e hivatott felemelésének, — mi a 
keresztény czivilizácziónak úgyszólván ,.unum 
necessariuma," — a legszorosabb de egyszers-
mind becsre nézve legmagasztosabb erkölcsi 
kötelékekkel kötelezett közegei — a lelkipász-
torok Istentől felkent kara, és a nagyérdemű 
taní tói kar országos testülete. 

Ok a nép vezérei, lelki atyái, erkölcsi és 
anyagi sorsának legbefolyásosabb intézői. 

Az ő kezökben van letéve a társadalmi kér-
dés megoldása hazánkban. 

E megoldás sikerének mikéntje fogja meg-
adni a magyar kath. papságnak és Magyarország 
tanítói kara jelen nemzedékének becséhez, értelmi 
és erkölcsi értékéhez a mértéket. 

Az isteni gondviselés áldó keze virrasszon 
fölöttünk, hogy e mértéket megüssük! 

A szabadkőművesség eredete. 
A kereszténységgel a czivilizáczió is lépést tar tut t . 

A fejedelmek azon voltak, hogy népeiket az elfoglalt 
terület határai között állandó lakhelyhez szoktassák, a 
mi népeiknek boldogításához és jólétének előmozdításához 
az első és legszükségesebb feltétel volt. A népek fejedel-
mei magas fokban birták a műveltséget és ismereteket, 
melyeket népeik még teljesen nélkülöztek, s melyekre 
nomád életmódjuk s bálvánv-tiszteletök mellett nem is 
tehettek szert. — E czélból a fejedelmek a keresztény-
ségnek és művelődésnek első apostolaihoz, a szerzetes 
rendekhez folyamodtak. Ezek szívesen engedtek a fejedel-
mek hivásának, annál is inkább, mivel a fejedelmi buz-
góság és bőkezűség gondoskodott zárdákról, lakhelyül a 
szerzetesek számára, s más építményekről a nép számára, 
melyet a szerzetesek okszerű földmüvelésre, iparra és 
cserekereskedésre épp ugy, mint a hit- és erkölcstanban, 
művészet és tudomány terén oktattak. 

A szükséges épületek emelésére azonban az ily tar-
tományokban hiányzottak a szükséges tehetségek, s a 
fejedelmek ez építkezésekre nézve az olasz épitőtársasá-
gokkal szerződtek, melyek egy-egy mesterpáholyt a szük-
séges személyzettel ellátva küldöttek az építkezés helyére. 
Az ily páholy, mely „vándorló czéh" nevet nyert, meg-
tar tot ta a pápák által nyert kiváltságokat, s az épittető 
fejedelmek részéről is u j szabadalmakat nyert, amiért a 
külföldön is megtar tot ták a szabadkőműves nevet. Az 
épités befejeztével a páholy rendszerint visszatért Olasz-
országba, mig munkásai közül sokan letelepedtek az 
építkezés helyén, hol ennek tar tama alatt szabad és füg-
getlen gyarmatot képeztek. A páholy távoztával a vissza-
maradt munkások természetesen elvesztették az eddig 
élvezett szabadalmakat, s ha polgárjogot nyertek, s ele-
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gendô tehetséggel birtak kisebbszerű építkezéseknél, mint 
megánvállalkozók és iparosok dolgoztak. 

A polgáriasodásnak terjedése eredményezte, hogy a 
nagyszerű építmények száma mindinkább növekedett. Már 
nem csupán sasfészkeket építettek a megmászhatóknak 
nem gondolt sziklacsúcsok tetejébe, melyekre bámulva 
tekint a mai kornak törpe gyermeke, hanem a művé-
szetnek oly remekeit teremtették, melyeket amazoknál 
még inkább csodál a haladásnak fia. Hogy ne kelljen az 
építőket minden esetben Olaszországból hozatni, honi czé-
heket alakítottak, mit a haladott műveltség lehetővé tett , 
s hogy az olasz czéhekkel a versenyt kiállhassák, ezeknek 
mintájára alakitották, mivel a legczélszerűbbnek bizonyult, 
s szintén nagy szabadalmakkal és kiváltságokkal ruházták 
fel, hogy az építkezéshez kedvet adjanak. E szabadal-
mak a vállalkozó társaságnak s igy a munkaadónak is 
nagy előnyöket nyújtot tak, az épitkezések költségeit nagy 
fokban mérsékelték, s a mesterek kiképzését előmoz-
dították. 

Angolországba először Alfréd király hozatott ily 
„vándorló" czéhet Olaszországból a keresztény időszámítás 
880. esztendőjében, zárdáktemplomok s iskolák építésére. 
Ennek mintájára alakult később az első angol épitőtár-
saság, vagyis kőműves czéh York városában, mely idővel 
több hasonló társaságnak adott létet ugy, hogy ezek neki 
mint anyatársulatnak alárendelve maradtak. Ugyancsak 
York városában létezett egyszersmind az első symbolikus, 
vagyis a szó modern értelmében vett „szabadkőműves" 
páholy is, mely azonban bésőbb Londonba lőn áthelyezve. 

Skócziába csak 1150-ben Kr. u. III. Sándor király-
hozott először idegen — olasz — épitőtársaságot, mely-
nek szervezete mintáját képezte a Killvinningben, egy 
Edinburghoz közel fekvő városkában alapított épitő czéh-
nek. I t t volt egyszersmind az első szabadkőműves páholy 
a skót földön, mely anyapáholya lett valairennyi skót 
szertartású páholynak nemcsak a szigeten, hanem a kon-
tinensen is, s később mint ilyen Edinburgba lett áthe-
lyezve. 2) 

Francziaországban szintén olasz kőművestársaságok 
végezték az első építkezéseket, zárdákat, templomokat, 
iskolákat és erődítményeket emelvén, s egyúttal kisebb-
szerű épitkezések keresztülvitelére is vállalkoztak Az első, 
szintén olasz mintára szervezett épitőczéhek ez országban 
a szerzeteseknek vezetése alatt állottak, a tudomány és 
művészet kizárólag ezeknek kezeibe levén letéve, mivel a 
pórosztály előtt el volt vágva az ut, a nemesség és fő-
urak pedig nem tar that ták hivatásuknak. Középosztály, 
mely a tudománynak és művészetnek bajnokait és óriá-
sait szolgáltatja, nem létezett. 

Németországban az épitészet és a vele kapcsolatos 
művészetek fejlődése ugyanolyan, mint az emiitett orszá-
gokban. Olasz vándorlóczéhek végezték az első munkála-
tokat, s a szerzetes rendek vezetése alatt alakultak az 
első honi épitőtársaságok a szokott kiváltságokkal sza-
badkőművestársaságok neve alatt. Idővel e társaságoknak 
vezetését a szerzetesek iskoláiból kikerült világi mesterek 

') Cantu Caesar : Világtörténelem. Szabadkőművesek. Eckert, 
Mysterien 97. 1. 

') Eckert, i. m. 98. 1. 

vették át, s ezentúl ezek végezték a monumentális épít-
kezéseket. Igy a milanói székesegyházat, mely ma is 
világhírnek örvend, ők építették, valamint e városnak 
tizenhat góth stylü nagyszerű kapuját . Ezen styl ő nekik 
köszöni eredetét, s meredek tetőzeteinek czélszerüsége, 
merész iveinek és ékítményeinek magasztossága miat t 
csakhamar általános elterjedésnek örvendett. 

Spanyolországban állandó honi szabadkőműves tár-
saság nem létezett, hanem olasz, franczia és német társu-
latok építettek, amint ezt Spanyolország nagyobbszerü 
építményeinek különböző épités-modora is mutat ja . Szá-
mos monumentális épület ez országban a szaraczénok 
által épült. 

Bécsben csak később találunk kőműves páholyt, 
Magyarországban pedig szabadkőműves társaságnak nyo-
mai nincsenek, s épitőink a többi iparághoz hasonlóan 
czéhekben egyesültek. 

A keleti tar tományokban sem honi szabadkőműves 
társaság nem létezett, sem vándorczéhek nem működtek, 
mivel ott korán befészkelték magokat Mohamed követői, 
kiknek ezen része nemcsak pártolója nem volt az építé-
szetnek — érzékök nem lévén a magasztos és nagyszerű 
iránt — hanem folytonos hóditó és rabló kalandozásaik 
által azt egyenesen meg is akadályozták. 

Ezek dióhéjban az általános adatok a középkori 
királ tságolt építő társaságokat, ezen értelemben vett sza-
badkőművességet illetőleg. Ezen czéhek képezik a kap-
csot, mely a modern szabadkőművességet a manicheus 
társaságokkal összeköti, vagyis inkább általuk lett a 
nianicheizmus szabadkőművességgé. — Tér jünk vissza a. 
manicheusokhoz. 

Kazaly egyháztörtének első részében következőképen 
nyilatkozik felölök : „Manes tévtana a szerző halála után 
csakhamar az egész római birodalomban elterjedt, s ha-
bár az ellene minden oldalról nyilvánuló üldözések köze-
pet t néha-néha látszólag elenyészett, de valamint a rege-
beli hvdra fejei ú j ra meg új ra kinőttek, úgy e veszélyes 
tan is egész a XIII . századig más és más alakot magára 
öltő eretnekségek képében ismételve felszínre került." 
Csakhamar elterjedt a manícheusok tévtana, s vele a ma-
nicheusok avatottjainak szövetsége a kelet-római biroda-
lomnak minden részében. Terjeszkedésük minden nagyobb 
akadály nélkül történhetet t , mivel e politikai zavargások 
által háborgatot t idők körülményeinél jobbakat nem is 
kívánhattak. Minden tényező megvolt, mely egy titkos 
szövetség terjeszkedésének előnyére lehet, különösen ha 
az, mint a manicheusoké, a politikába is elegyedik, s ma-
gát az egyes pártok és felek részére hasznossá tudja tenni. 
Igy cselekedtek a manícheusok, kik a politikai viszályo-
kat nem egy ízben a vallás terére hajtot ták, s mint eret-
nekség küzdöttek egyes pártoknak érdekei mellett, úgy 
hogy a pár t aspiráczióival háttérben maradhatot t . Ezen 
küzdelmekben természetesen mindig saját érdekeik ma-
radtak a főczél, mely működésöket vezette. 

Nagyon szépen reámutat a titkos szövetségre, mely 
elveivel, terveivel és czéljaival a tulajdonképpeni mani-
cheizmust képezi, s természetkultuszával a modern sza-
badkőművességben ma is megvan, azon körülmény, hogy 
az úgynevezett manicheus eretnekség nagyon sokszor 
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le tűnt a történelem színpadjáról , míg ú j r a más és más 
jelmezben és tannal fellépett , amint az időknek körűimé • 
nyei magukka l hozták, s a mint a politikai küzdelmekben 
előnyös részt vehettek. A keletrómai birodalmon kivül 
különösen Délfrancziaországban szerepeltek mint vallás-
hábor í tók a politikai zavargások szinterén, s mint pá r t -
fogói a protes tant izmusnak úgy Francziaországban, mint 
Németországban . l) A manicheusok t i tkos szövetségének 
működése nélkül nem tudnók magyaráza tá t adni a szá-
mos manicheistikus felekezet keletkezésének és tör téneté-
nek. Igaz, hogy támadtak manicheisztikus felekezetek oly 
emberek kezdeményezése és apostolkodása által, kik ezen 
eszméknek megnyeretvén, megvalósí tásukat lehetőnek tar -
to t ták , s azt mindenáron elérni akar ták . Az ál taluk 
létrehozott mozgalom azért mindig manicheisztikus, szo-
czialisztikus színezettel bir. (Katharok , Albigensek, Wal -
deusek, Pa ta renusok) . Ezen vezetők ugyanis nem ismer-
ték az avatot tak elveit és czélját egész tökéletességgel s 
a szövetségben nyer t i rányban saját eszmekörüknek és 
meggyőződésüknek megfelelőleg egészítet ték ki ez eszmé-
ket s öntöt ték némi rendszerbe. 

A szabadkőművesség maga is nyiltan vallja, miszerint 
a manicbeizmusból származik világuézlete és a társadalmi 
életet megváltoztató tervei.-') 

Elő Ázsiában jelenleg is létezik egy vallási felekezet, 
a druzok neve alatt , mely a manicheizmus vallási ma-
radványa, s annak t i tkos eszméi közöl sokat a közélet-
ben meg is valósított. U j a b b időben az angol szabadkő-
művesség vette őket pár t fogása alá, s befolyásával az 
angol kormány által a török padischánál kieszközölte, 
hogy a kijelölt, a maróni táknak — jámbor keresztény 
felekezetnek kedvező pasa. ki már kiszemelve volt, elej-
te te t t , s a druzoknak kedvező neveztetet t ki. 

A druzokról következő adatok állanak rendelkezé-
sünkre . E g y ottani zárdafőnök i r ja róluk, miszerint a 
szerencsétien esztelenek több balvélemény között azt is 
hiszik, hogy a ki Krisztus születése csarnokában nyer 
létet , az szerencse gyermeke, minek következtében e he-
lyet valósággal Adonis templomává, a legnagyobb undok-
ságok színhelyévé teszik. Ecker t ir ja, miszerint szemtanuja 
volt annak, mily rú t ságokat űznek a hires Helena- tem-
plomban a sz. tűzzel különösen a magta lan nők, ugy 
hogy e szörnyűségek felülmúlják a római Saturnál iáknak 
iszon vatosságait. :i) 

Back testvér, az al tenburgi luth, hi tközségnek taná-

) A kölni okmány aláirói között látjuk mindkét ország 
protestánsainak protektorait és vezéreit : Hermannt, Melanchtont, 
Doriát ; a franczia tengernagyot Collignit.. 

s) Nem szólunk most a kőművesség mysteriumairól, melyek 
a manichaeus tannak és törekvéseknek világosan érthető symboli-
kus kifejezői. A rózsa-symbolumok, azon pár női keztyü, melyet a 
magasabb fokra avatandónalc átnyújtanak, a szabad élveknek jel-
képei stb. 

3) Mysterien etc. 76. 1. Egy basa, ki ily jelenetnek szem-
tanuja volt, igy nyilatkozott környezető előtt : „Ez oly benyomást 
tesz reám, mint „Ördög Róbert1- a párisi operában." Jellemző e 
nyilatkozat annál is inkább, mivel egy az élveknek élő mohame-
dánnak ajkairól származik. S ezeket pártfogolta az angol kormány 
a kőművesek közbenjárása folytán a derék maronitákkal szemben, 
nehogy a már kiszemelt (úgy emlékezünk Aleko) józan pasa e gya-
lázatosságoknak véget vessen. 

csosa. egy páholygyülésben dicsőítve emlékezik meg a 
Libanon druzairól, mint testvérekről, akiket minden ha-
talmával pártfogolni főkötelessége a szabadkőművességnek, 
mig ugyanekkor a ka th . maroni tákról , mint veszedelmes 
ellenségekről beszél. *) Csak az ősök i ránt való erős tisz-
telet b í rha t ta Backot, hogy a druzokról oly dicsé"őleg 
megemlékezzék, min t olyanokról , kiknél az, miért _ sza-
badkőművesség küzd, részben más életbe l épe t t : az élet-
közösség, a valláserkölcs alól való emanczipáczió. A dru-
zok is büszkén vallják, miszerint nekik vannak test 
véreik a távol nyugaton, Skócziának magas bérczei között . 
Ezekkel még találkozni fogunk. A druzokról csak azért 
emlékeztünk meg, mivel ők szolgáltat tak reá okot, hogy 
a testvérek a szabadkőművességnek manicheus eredete 
és természete felől nyilatkozzanak. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 14. Katholikus egyetem, papi con-

gru a-rendczés, katholikus autonomia Magyarországon. II. — 
A papi congrua-rendezést nem kel le t t ez időszerint 

napirendre hozni közöt tünk, ugy mint napirendre hozta 
i. b. Bonnaz Sándor püspök 100,000 f i tos alapí tványa az 
u j kathol ikus egyetem alapításának ügvét Magyarországon. 
A congrua-ügye t napirendre hozta nálunk 1885-ben Tre -
f p r t miniszter, foglalkozot t vele a legfőbb patrónus, a 
püspök ' kar, egy a kormány és a püspöki kar által ki-
küldöt t bizottság, és a kathol ikus közvélemény, no meg a 
minden lében iocsi gyerek, a napi saj tó . Ez az ügy tehát , 
mivel sem megoldást nem nyert , sem tárgyalása napi-
rendről levéve nem volt, mép mindig napirenden van és 
megbeszélések, hozzászólások, jóakara tok , takt ikák, ter-
vek és huzavonák tá rgya az országban, ugy hogy most 
már ember legyen a talpán, a ki meg tudja mondani, 
hogy miképp is állunk hát evvel a dologgal. 

Nekünk ugy látszik, hogy ennek a bábeli helyzetnek 
az a szellem és modor volt az oka, melyben ezt az ügyet 
T re fo r t Ágoston, boldogult kultuszminiszter, csendes de 
nem éppen dicscsel tel jes nyugalmából , egyszerre, s a 
mint ő tenni szokott, öt letszerűen e lőrántot ta . A boldo-
gul t kultuszminiszter tehetséges, jószándéku ember volt 
tel jes életében ; de hiányzott nála âZ^ à mit a szellem 
egyensulyjának lehet nevezni. Ebbe a ba jba pedig ugy esett 
bele mint kultusz- és közoktatásügyi miniszter, hogy e tár-
czák elvállalása által olyanra vállalkozott, a mihez hiányzott 
nála a fődo log : az igaz eszmék s a helyes elvek. 0 például 
nem egyszer elárul ta életében, hogy tu la jdonképpen tiszta 
foga lommal tel jes életében nem birt , — legfölebb talán 
i f júságában, a mig ker. ka th . hitét el nem veszitette, — 
tiszta fogalommal, mondom, nem bir t arról, hogy mi az 
a keresztény vallás. 0 ezt egyszer az Akadémiában, ünne-
pélyes alkalommal, egy emlékbeszéd folyamában, ugy 
definiálta, mintha az a zsidó és antik hel lén-római mű-
veltségnek sajátságos vegyüléke volna, mely az idők fo-
lyamán keletkezett. Az a mondása is, hogy Magyarország 
boldogságára csak „egészség, tudomány és gazdagság" 

i) U. o. 69 1. 
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kell, a vallás-erkölcsi momentum elhallgatásával, azt mu-
tatja. hogy ő még csak oda sem emelkedett fel a keresztény 
vallás természetének felfogásában, a hol b. Eötvös sógora 
állott, a kit pedig magát is minden idealizmusa daczára 
sem lehet még a- kereszténység természetfölötti álláspontja 
kifogástalan hivének tartani. Trefort tehát, az 5 sajátságos 
empirico-sensualis. világnézletével a keresztény vallásról 
és a katholika egyházról, mint kultuszminiszter, nem volt 
képes tevékenységében eltalálni és elfoglalni azt az állás-
pontot, a mely a katb. egyház természetének, szellemé-
nek és létérdekeinek megfelel. 0 mint ügyes taktikus és 
rendkívül simulékony ember sokáig ki tudott kerülni min-
den nagyobb konfliktust az egyházzal. Tudott ugy be-
szélni és cselekedni, hogy a katholikus káposztából is 
maradjon, a liberalizmus kecskéje is jóllakjék. A tojás-
tánczhoz tehát a boldogult igen jól értett. De végre is : 
„ natu ram excellas furca, tarnen usque redibit." nála is 
kitört az „altera natura." kiütötte a szeg a fejét a zsák-
ból, szóval ö is kiadta végre a liberalizmus t romfjá t a ka-
tholikus egyházzal szemben. 0 a katholikus egyházat 
nem tartotta természetfölötti eredetű, isteni institutional*. 
Mint emberi művel bánt vele, s azt gondolta, hogy 
ha tetszik, el is bánhat vele. A püspököket és papokat oly 
közönséges embereknek tartotta, a kiknek a lelkén a 6-ik 
szentség semmiféle nyomokat nem hagyott bátra, mintha 
az csak czeremónia volna, mint például a protestánsok 
„püspök-avatása." Annvi esze volt neki. hogy belássa, 
miszerint a kath. egyházat a püspökök által lehet leg-
inkább befolyásolni : azért egyszer haragjában, midőn 
némely püspök részéről tapasztalnia kellett, hogy annak 
több esze van mint neki. felkiáltott, hogy — ő többet 
nagyeszű és nagytudömányu püspököt nem fog kinevez-
tetni. mert az ily püspökök minden tervét kontra-kari-
rozzák. 

Ily szellemben vetette fel Trefort Ágoston a con-
grua-rendezés ügyét Magyarországon. Lehet, hogy egy 
kis ambiczió is vezette erre irányuló tetteiben. Látta, 
hogy a szomszéd Ausztriában ho<>y rendezik a congrua-

. ügyet és mily hatalom és befolyás kerül a congrua-javi-
tás osztogatásának révén az illető kultusminiszter kezébe ; 
látta a csábitó paradicsomi gyümölcsöt, melynek élvezését az 
Ur az államférfiaknak megtiltotta, és íuegkiváuta és enni 
kivánt belőle. Az apostoli király beleegyezését könnyű 
volt megnyernie. A király őszinte hive a vallásnak s 
igazán nagylelkű summus patrónusa az egyháznak. Az 
egyszerűen elébe terjesztett miniszteri indítványt, hogy a 
congrua-ügy Magyarországban is rendbe hozassék és a 
szűkölködő papok sorsán itt is segitve legyen, — feje-
delmi kegyességgel elfogadta, nem sejtve a szellemet, a 
mely a minisztert inspirálta. A miniszter, — mert ez felelt 
meg valamint egyéni aspiráczióinak a kath. egyházzal és 
a papsággal szemben, ugy egyszersmind a protestáns 
Tisza-kabinet tősgyökeres vaskalapos hatalmi politikájá-
nak, a mely szerint csak nála legyen a hatalom, a többi, 
hogy péld. miiven eszközzel történik az, ez bliktri, — a 
miniszter hatalmi kérdést csinált a congrua-javitás ügyé-
ből állam és egyház, kormány, illetve kultusminiszter 
és püspöki kar között, a kiket pedig nem a kormány, 
hanem „Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei." S 

éppen azért, mert a Szentlélek állitá be a püspököket az 
egyház ügyeinek vezetésére, a püspökök mindjárt észre-
vették, hogy mi van készülőben. Dicsőség mindnyájoknak, 
de különösen azoknak, kik ez ügyben vezérkedtek ! Infor-
málták az apostoli királyt, a mennyire lehet, ki abban 
tökéletesen igazat adott nekik, hogy Hübele Balázs mód-
jára csakugyan nem lehet a congrua-ügyet megoldani, 
hanem előbb több más vele összefüggő ügy vagy sza-
bályozandó teljesen, vagy legalább fel keli tüntetni a mó-
dot szabályozásukra. 

Igy keletkezett az 1887 év tavaszán kelt kir. legf. 
elhatározás, mely öt kérdésnek előzetes tárgyalását, illetve 
megoldását tűzte ki napirendre a congrua-javitás alapjául. 

Most egy nevezetes front-változás következett a 
magyar kir. kormány részéről A király legf. elhatározása 
nem tetszett Trefortnak, nem tetszett a Tisza-hegemoniá-
nak. Ok hamarosan akartak a congrua-pótlék osztogatása 
által hatalmi befolyást nyerni a kath. papságra. Azt gon-
dolták : a püspöki kar megijed, fizet mint a köles a mi-
niszter kezébe a congrua-pótlékra, egyszóval beadja a 
derekát és szépen fog hallgatni, a hatalom és dicsőség 
pedig Treforté és Tiszáé leszen ez országban, hogy meg-
teremtették a papság fizetésének javítását. De nem igy 
fordult ám a koczka. A legfőbb kegyúr kimondotta, hogy 
alapos congrua-rendezést kell csinálni, hogy nem szabad 
hatalmi kapzsiság játékává lealacsonyítani sem a püspö-
kök jótékonyságát, sem a lelkészkedő papság szegénysé-
gét, mert mindakettő első sorban egyházi ügy, melyben 
támogatni kell az államnak és a legfőbb kegyúrnak az 
egyházat, nem pedig hatalmi, pártpolitikai czélokra ki-
zsákmányolni. Ez volt a legf. elhatározásnak az éle. A 
Tisza-Trefort politika megpróbálta ágaskodni ellene; de 
megdönteni a legf. elhatározást nem volt, és hisszük, nem 
lesz képes. S mit tett ez a politika ezután ? Trefort meg-
változott. Elment a kedve a congrua-javitástól. S ebben 
maradt az ügy Trefort Ágoston halálával. 

Mit fog tenni gr. Csáky Albin kultuszminiszter, még 
nem tudni. Egyelőre reméljük a l eg jobba t ! Ha őt a ke-
resztény vallás és a katholika egyház helyes ismerete 
fogja vezetni, ha képes megadni « Istennek és az egyház-
nak a mi az Istené s az egyházé, és az államnak csak 
azt vindikálja a mi az államé : akkor sokat fog tehetni a 
kath. egyház javára, a mi a magyar államnak is javára 
fog szolgálni. Ez időszerint azonban, minthogy ő exja 
még sem valamely figyelemre méltó nyilatkozat, sem 
valamely tet t által ez ügyben nem szerepelt, a congrua-
javitás ügye a legjobb helyen, egészen a f t . püspöki kar 
és az apostoli király lelkén fekszik. 

Hogy ez igy van: adjunk hálát az Istennek s biza-
lommal, nyugalommal várjuk a történendőket s a teen-
dőket. ? ? 

Szombathelyi egyházmegye, szeptember elején. 
Lellci szent gyakorlatokat tar tot tak főtiszt. Rosty és Schae-
fer Jézustársasági atyák folyó évi augusztus 26-tól 29-ig 
Szombathelyen a papnöveldei kápolnában. A résztvevők 
száma 67 yolt. Méltóságos Hidasv Kornél püspök atyánk 
örömmel értesült a jelentkezők nagy számáról. Nem lehet 
eldönteni, kinek sajogott inkább szive: a szeretett főpász-
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toré, hogy lelki fiai körében nem jelenhetett meg, mint 
már háromszor tevé, mert ezúttal orvosai nem engedék 
meg az emsi fürdő félbeszakítását; vagy azoké, kik a 
lelki gyakorlatokon megjelenvén, nagy fájdalommal üres-
nek találták a máskor előképül szolgáló főpásztor székét, 
és nagyszomoruan sínylették annak távollétét, ki mindig 
lelke volt a lelki gyakorlatoknak. Most is azonban, mint 
irá, lélekben köztünk volt, főpásztori áldását küldé, és 
érettünk szent miséket ajánlott fel. A szombathelyi egy-
házmegyei papság lelki megújulására most negyedszer 
megtar tot t lelki gyakorlatokért fiúi hódolatteljes hálás 
köszönetet mondottak nagyságos dr Stegmüller Károly 
apátkanonok és főt. Illés Ferencz tiszteletbeli kanonok 
urak mind ő méltóságának, a megyés püspök urnák, ki 
minket a „Jézus szent szivébe vetett bizalommal" hivott, 
mind a feladatokat remekül megoldó lelki atyáknak. 
Ezek ugyanis a többi közt ébresztgették bennünk a pap 
magasztos méltósága, hivatása és hivatala öntudatát , el-
láttak óvó szerekkel az emberi tekintet (respectus humá-
nus, propter metum Judaeorum) és érzékiség ellen, gyö-
nyörűen kitárták szemeink előtt a kereszt, a szenvedés 
nevelő, fentartó és meguji tó hatását, és hogy a korszellem 
kórsága el ne sodorjon bennünket, apologetikus hitszilárd-
ságot és hasonló fegyverek használatát kötötték szivünkre. 
Szembetűnő, hogy ezen eszmék csak halavány vonások az 
érvgazdag, meggyőző és igen sokszor a lelkesedésig fo-
kozódó elmélkedések és szemlélődések (consideratiók) 
összefüggő, életteljes egészéből. Hogy Rosty, a vallásos 
költőkirály e szent gyakorlatok alatt sem verte békóba 
költői ihlettségét, nem szükséges külön kiemelni : hanem 
az már páratlan volt, mikép áradoztak tősgyökeres ma-
gyar papok is a kötelező silentium multával Rostynak 
világos, ékes, fölülmulhatlan, eddig soha sem élvezett 
magyar irálya dicséretében. Adja Isten, hogy a lelki gya -
korlatok gyümölcse legyen : Sanctorum (sacerdotum) velnt 
aquilae iuventus renovabi tur : f lorebunt sicut lilium in 
civitate Domini. — Aquae multae (bajok) non potuerunt 
extinguere charitatem. — Végül : Nemo se abscondat a 
calore exercitiorum spiritualium ! Zsemlies István. • 

BéCS, szept. 7. Suesz tanár és rajxráti képviselő 
nyilatkozata a vallásról. — 

Mióta a keresztény-szocziális reform-mozgalom Bécs-
ben oly tikkasztóvá tette a levegőt a liberális urak szá-
mára, ezeknek az uraknak takt ikája szóban és tet tben 
megváltozott. Valaha, mikor még az ellenfél nem érez-
tette velők erejét, vallás és egyház, és mindaz a mi evvel 
összefügg, a régiségtár limlomjai közé való volt szerin-
tök. A szabadelvű tábor szószólóinak eszökbe se ju to t t 
akkor, hogy szavukat a vallás érdekében latba vessék. 
Ma már másképp áll a dolog. Itt Bécsben a liberalizmus 
mint politikai rendszer régóta beteg, sőt ha jól megfi-
gyeljük, holt ember már. Ha haldokló beteget kell az 
orvosnak kezelnie, a kétségbeejtő helyzetben nem igen 
szigorúan veszik a gyógyszerek adagjainak quantumát s 
inkább hajlanak a nagyobb mint a kisebb adagok felé, 
mert az talán inkább segíthet mint a kicsiny. A mi libe-
rálisaink is ily kétségbeesett emberek immár. Ha a rendes 
dózis nem segit, ott van a nagyobb adag, még ha oly 

nagy volna is az talán, hogy láttára az egészséges embe-
reknek szemök szájok eláll. 

Önkéntelenül ez a hasonlat ju t eszünkbe, midőn 
Suesz tanár s leköszönt egyetemi rektor beszédét olvas-
suk, melyet f. hó 6-án leopoldstadti választóihoz intézett. 
Ez a beszéd valóságos verbunkos beszéd volt a képviselői 
mandatumért, és Suesz tudor ismét megmutatta, hogy ő 
nem csak nagy „tudós," hanem talán még nagyobb takti-
kus. 1) Mi katholikusok már nem egyszer részesültünk 
abban a kétes becsű szerencsében, hogy vele megismer-
kedjünk. A hol arról volt szó, hogy a hitvallásos iskolát 
ütni kell, ott ez az ur mindig első sorban volt található, s 
talán még friss emlékezetben van azok előtt, kik az itteni 
közügyeket figyelemmel kisérik, hogy neki ju to t t a fősze-
rep akkor is, midőn a Gautsch-féle iskola-törvényre kel-
lett a liberalizmusnak a számkivetést kimondani. Ki hitte 
volva ezek után, hogy most éppen ez a férfiú volt az. a 
ki választói előtt a vallás érdekében szállt sikra ? 

Szemben azokkal a szörnyűségekkel, melyeket leg-
újabban politikai téren éltünk itt meg, már e fölött sem 
csodálkozhatni többé. Suesz tanár a liberalizmusnak szen-
telte keblének legszebb dalai t ; most, hogy kedvencze 
halálos beteg, nem lehet csodálkozni a fölött, hogy a 
doktor ur mixtúrája kissé erősebb lett, mintsem talán 
maga is akarta volna. A ki annyi sokat tapasztalt, igy 
szólt Suesz, a ki oly mélyen betekintett a társadalom 
minden rétegébe fent és alant, mint ő, annak figyelmét 
nem kerülhette ki az a tapasztalás, hogy a vallás az em-
bernek vigasztalására szolgál Most jön azonban az 
ismeretes lóláb. A vallás, Suesz ur szerint, s igen helyesen, 
vigaszára van az embernek. Hanem h á t ? Igen, hanem hát 
az iskolában Suesz ur liberalizmusa szerint a vallásnak a 
többi tantárgyakhoz semmi köze, és a többi tantárgyak 
rendjében a vallás kedveért változtatni eo ipso bűn ! 

Ez a disszonanczia akkor lesz egészen érthető, ha 
tekintetbe vesszük, hogy Suesz ur beszéde képviselő-jelölt 
beszéde volt, mely édesen mint a méz folyt vala a „mé-
zes" ajkakról . Hisz tekintélyes számban vannak még 
mindig az olyan katholikusok, a kik se melegek se hide-
gek levén, játszva meghódíthatók bárki által, csak jó 
vastagon vegye valaki a mézet, melyet mézhez szokott 
szájukra kenni akar . Suesz tanár ezt igen jól tudja és 
ismeri a leopoldstadti választók politikai ziláltságát. I t t a 
gimplik százával röpködnek. Csak ki kell tenni a lépes 
vesszőt és — ráröpülnek. Egyenes uton, nyilt őszinteség-
gel ez nem megy. Egy kis színlelés nélkül czélt nem érni. 
És Suesz tanár bámulatos rafinériával állította itt szin-
lelését az igazság szolgálatába. Új ra ismétlődni lá t juk a 
régi fogást. A ra jxrá tban a szabadelvűek ellenzékben 
vannak a vallással, a választások alkalmával ármányos 
elismeréssel adóznak a vallásnak. 

Még egy észrevételünk van. Suesz figyelemre mél-
tóvá tette magát és pedig hosszú jövő időre nézve. Azt 
mondá, hogy minden hitvallásuak hitének békét kell hagyni, 
a katholibusokénak éppen ugy mint a protestánsok és 
zsidókénak. No, ebben mi is teljesen egyetértünk Suesz-
szel. Hagyjanak békét a mi katholikus hitünknek és ne 
avatkozzék senki a mi vallásunk ügyeibe! Éppen ez az, 

') Azóta meg is választot ták képviselőnek. A szerk. 
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és nem más, a mit a katholikusok követelnek, mint jogu-
kat, az egész földkerekségen. Ha az állam és a társada-
lom a katholiczizmust a maga ut ján menni hagynák, 
Suesz és comp, szép beszédeire nem volna szükségünk. 
Nem más körül forog a nagy harcz állam és egyház kö-
zött, mint idegen elemek beavatkozása körül oly szférába, 
a honnan az idegen elemeket a logika zárta vala ki. 
Hagyjanak tehát békét a katholikusok hitének, a mint ezt 
a liberális Suesz tanár kivánja. Vájjon Suesz ur komolyan 
veszi-e szavait vagy nem, mi azzal nem törődünk. §. 

München, szept. 6. Eszme-forgácsolc a bajor katho-
likus nagygyűlés alkamából. — 

Korunk ebben e folyó esztendőben önmagáról festett 
képet előttünk, midőn az árulásnak és rablógyilkosságnak, 
a kicsapongásnak és minden szent dolog kicsufolásáuak, 
az Istentől és minden emberiességtől való elrugaszkodás-
nak emléket állított. Ezzel oly mély pillantást engedett 
a korszellem némely emberek erkölcsi elvetelemültségébe 
vetni, a milyenre nagy ritkán nyílik alkalom. Vegyük 
még ehh ez, hogy Luczifer képét, Sátán nevének nyilvá-
nos kiírásával hordozták szét azon a borzalmas ünnepé-
lyen, Róma utczáin keresztül, éppen a kereszténység szü-
letésének ünnepén, a szent pünkösd napján ! Igaz, ez alatt 
Jézus Krisztus ősz helytartója, XIII . Leo pápa imába 
merülve térdelt a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt 
és szivéből és az ő szivével együtt millió derék katho 
likus ember szivéből buzgó fohászok szálltak fel az egek 
urához engesztelésül és segitségért ily borzasztó merény-
lettel szemben. Hanem hát az Isten és az ő egyházának 
ily meggyalázásával szemben nem elég csak némán imád-
kozni. Evvel szemben nem lehet tétlen lenni. E gyaláza-
tos tett ellen ki kell kelni minden országnak, minden vá-
rosnak, minden falunak, minden katholikus embernek ; 
Isten és emberek előtt ki kell mondani, hogy e tett utá-
latot keltett lelkünkben, ki kell jelenteni, hogy csak akkor 
lesz a mi lelkiismeretünk megnyugtatva, ha az a gyalá-
zatos emlékkő Rómában, a pápaság székhelyén, porba 
hul és soha többé napfényre nem kerül ! A honszerelem 
és polgári hűség átkot mond szivünkben az árulásra, a 
felebaráti szeretet a rablásra és gyilkolásra, a tisztesség 
az erkölcstelenségre s a vallási érzelmek kigunyolására, 
egész keresztény öntudatunk és meggyőződésünk az Istentől 
Lucziferhez és társaikoz való elpártolásra . . . A szivek 
tiltakozásának az egész világ szeme előtt ki kell nyilvá-
nulnia. Ez a bajor katholikus nagygyűlés első czélja. 

Korunk egyúttal az egyesületek termékeny kora. A 
legkülönfélébb érdekek nagvobb-kisebb számmal gyűjtik 
maguk köré a jóra való, tetterős férfiakat. Mi ennek az 
oka '-Í Az, hogy manapság az ér el legtöbbet, a kinek 
háta mögött legtöbb ember áll — támogatólag. Egy em-
ber maga. a hol százak és ezrek szavazata dönt, számba 
se jön, mit sem tehet. Tehát egyesülésre van szükség. 
Az egyesülésnek az egyetértés adja meg az erőt. Hogyan 
ju tha tnak azonban a katholikus férfiaknak százezrei egyet-
értésre, hogyha soha egymással még csak nem is érint-
keznek. Mire van tehát szükségünk ? Össze kell gyűjteni 
a katholikus érzelmű férfiak ezreit, százezreit egy katho-
likus szövetségbe, hogy egyetértve összetartsanak. Ah ! 

százezer katholikus férfiú Jézus zászlaja alatt egybegyűlve, 
mily tengernyi erő és hatalom ! Ki az, ki ezt a hatalmat 
figyelmen kivül hagyhat ja , ki az, ki vele számolni ne 
volna kénytelen ? Egy katholikus szövetség alapítása a 
katholikus elvek érvényesítésére a közéletben, az anya-
szentegyházunk ellen intézett nyílt és titkos támadásoknak 
visszautasítására államban és társadalomban: ez második 
czélja a bajor katholikus nagygyűlésnek! 

Elleneseinkben azt a meggyőződést kell felkelteni, hogy 
a bajor katholikusok az ő vallásuk hit- és erkölcstanait még a 
legistenfélőbb államminiszter kezéből sem hajlandók fogadni, 
hanem egyesegyedül az Isten által alapított egyházi tanító 
hatalomtól, melyet a Szentlélek segítsége hit- és erkölcsi 
tanok ügyében tévmentesit. És ezt a szent hitet a ke-
resztény katholikus ember még a legszebb s legügyesebb 
policzáj intézmény ollója által sem engedi megnyirbáltatni, 
hanem a midőn hűséggel és szeretettel csüng királyán és 
hazáján, egyúttal mind halálig meg akarja őrizni hűségét 
Istenhez és az ő egyházához. Ez harmadik czélja a ba-
jor katholikus nagygyűlésnek ! Nyiltan és ünnepélyesen ki 
kell jelentenünk, hogy csak az tartozik a kath. egyház-
hoz, a ki hűségesen ragaszkodik az Isten által felállított 
tanitó hatósághoz, csak az, a ki e tanitó hatalom határo-
zatait a Szentlélek nyilatkozataiul fogadja ; a ki ellenben 
az egyházat nem hallgatja, az ne erőszakolja fel magát 
reá, hanem férfias elszántsággal lépjen ki belőle külsőleg 
is, miután bensőleg vele úgyis már meghasonlott , — vagy 
pedig térjen meg. Tertium non datur. 

Hit- és erkölcstanok dolgában a pápa és a püspö-
k ö k ^ — a világi ügyek dolgában a király- és az állam-
férfiak illetékesek : ebben áll a katholikus felfogás, ez a 
keresztény katholikus szokás. Ez az Isten akarata, a 
Placetum Dei. Ez a békesség utja, melyre a királytisz-
telő, hü, soha fel nem lázadó bajor katholikus nép vissza-
kívánkozik! R. 

I R O D A L O M . 
*** Du mouvement canonique en France par 

l 'abbé Louis Huguenin auteur de 1' ..Expositio methodica 
juris canonici." Paris, Gaume et Comp, éditeurs. 1888. 
8-r . 94 1. 

Nem a kanonokok mozgalmáról, hanem a kánonjog 
érvényesülésének és felvirágzásának folyamáról van szó 
ebben az érdekes és tanulságos kis irodalomtörténeti mű-
ben, melyet az egyházi jog és történelem tanára aligha 
nélkülözhet, hogyha Francziaországra vonatkozólag a ká-
nonjog érvényesülésének fejlődését életben és irodalomban 
akarja feltüntetni. 

— ,.Necrologium Sacerdotum Archi-Dioecesis Stri-
goniensis ab anno 1737—1S8911 czimen ő eminencziája 
költségén egy u j mü jelent meg, mely az ezen 152 év 
alatt elhalt egyházmegyei papság névsorát tartalmazza. 
0 eminencziája a műből egy példányt minden plébánia 
hivatal levéltára számára küldött. 

— Jelentés. Van szerencsém a főtisztelendő lelkész 
uraknak nagybecsű tudomására hozni, hogy a szent József 
tiszteletére X I I I . Leo pápa ő szentsége által legújabban 
f . hó 15-én elrendelt s búcsúkkal összekötött ima, nálam 
eredeti latin, úgyszintén hiteles, a főtisztelendő főegyház-
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megyei hatóság által jóváhagyott , magyar, német és tót 
fordításban, carton papírra nyomatva külön kiadásban 
kapható. 1 drb ára 3 kr., 100 drb 2.50. Kelt Esztergom-
ban, 1880. aug. 30-án. Buzárovits Gusztáv könyvkeres-
kedése és könyvnyomdája. 

— Csiky Lajos ev. ref. theol. tanár Debreczenből 
előfizetésre szóló felhívást küldött be ily czimü müvére: 
„A rokonság és sógorság ágainak és izeinek számítása, 
tekintettel a magyarországi törvényesen bevett és elismert 
összes vallásfelekezetek jogviszonyaira." 

Használhatósága miatt szívesen hívjuk fel rá t. olva 
sóir.k becses figyelmét. 

— Jelentés. Örömmel értesítjük ügyfeleinket, hogy 
a „Szent-Család képes népnaptára" 1890-ik évre megje-
lent. Szerkeszti és kiadja a két pécsmegyei plébános. 
Hetedik évfolyam. A befolyó tiszta jöredelem a regölyi 
nőzárda és a szakadáti plébánia templomra fordittatik. E 
nagy törekvő gonddal, választékos tartalommal, szép ké-
pekkel diszeskedő népnaptár elődeinek nyomdokán halad 
s nemcsak az egyszerű falusi népet, de a nagyobb igényű 
müveit osztályt is ki fogja elégíteni. Tartalma jeles nép-
irók munkálataiból van összeállítva. Hoz 35 szebbnél-
szebb képet. A „Szent-Család Betlilehemhen" föliratú 
színezett kép. mely maga 10 krt képvisel, művészileg 
sikerült. Hozza a naptár két je lesünknek: Haynald és 
Lonkaynak, arczképét és életleirását. Naptárunk magasz-
tos missiójának mindenkép törekszik megfelelni. Terjeszti 
katholikus szellemben a vallásosságot, tiszta erkölcsöt, 
polgárosodást, hazafiságot, magyarosodását, munkásságot 
és a megelégedést; óvja a népet a hiű fényűzéstől, jáftar-
lástól, dologtalanságtól, káromkodástól, ünnepszegéstől, a 
testet és lelket tönkretevő iszákosságtól, pálinkaivástól ; 
reményt önt a népbe a jövendő iránt. Hogy naptárunk 
közkedvességü, mutat ja nagy elterjedése. Minden magyar-
a jku plébániára küldünk egy mutatvány példányt. Ára 
egy darabnak 30 kr., de a tömeges megrendelők tetemes 
árleengedésben részesülnek. Paptársaink megrendelhetik 
erga sacra. Az intentiók kezelését főt Mészáros Kálmán 
Perencz-rendi hitszónok ur vállalta magára, Megrendel-
hető egyedül Budapesten a „Szent-István jnűintézetben", 
Ujvilág-utcza, 13. sz. Oltártestvéri szeretettel kérjük a lel-
készkedő papság támogatását . A „Szent-Csatád Naptár" 
szerkesztő-kiadói. 

— A „Római kath. egyházi Énekek" kiadója a re-
gölyi nőnevelő intézetnek 1Ó0 példányt ajándékozott . A 
nevezett hangjegyes énekes könyvből eddigelé 5 füzet je-
lent meg ; egy füzet ára 1 fr t o. é. Megrendelhető erga 
sacra a regölyi plébánia-hivatalnál. A mely plébánia még 
ezen énekes könyvre elő nem fizetett, az illető lelkész 
megrendelve azt, a plébániának becses énekes könyvet 
szerez, a népnevelés oltárára pedig áldozatot tesz. 

VEGYESEK. 
*** Az egyház jelen küzdelmes helyzetében a 

vigasztaló jelenségek nem utolsó helyét foglalja el az, 
hogy az isteni gondviselés szemlátomást őrködik ereje és 

egészsége fölött XIII . Leo pápának, a ki bölcseségével 
annyi diszt és erőt kölcsönöz az egész világon elterjedt 
kath. egyháznak. Sem a kor, sem a szakadatlan gond, 

j sem Róma egészségtelen levegője nem képesek megtörni 
I lelkének erejét. Minap egy előkelő franczia volt nála 

audienczián. Szóba jöttek az egészségi szempontok is. 0 
szentsége kijelenté, hogy folytonosan jól érzi magát . 
Azután tréfásan igy fo ly ta tá : „Utoljára magam maradok 
egészséges ebben a fogságban. Papjaim sorban kibeteged-
nek mellettem. Egymásután kell őket szabadságidőre bo-
csátanom." 

— Leírhatatlan az, a mit a szabadkőművesség veze-
tése alatt a hitetlenek Rómában elkövetnek. Három néplap 
áll szolgálatukban a papság tiszteletének lerontására : a 
„Messegero," a „Satana" és a „Cronaca nera" (a Fekete 
Krónika). A „Sataná" ban van egy külön rovat, „Gesta 
pretine" (papi viselt dolgok) a czime. Mi minden van itt 
összehordva, mutat ja a jelkép, melyet ez a rovat homlo-
kán visel: egy disznó. A „Cronaca Nerá"-nak pedig ki-
hirdetett czélja az, hogy az alsóbb rendű papságot a fő-
papság ellen felingerelje. Állandó themája a főpapság 
gyalázása. 

— O eminentiája a bíboros hg.-prímás udvarában a 
következő előléptetés történt : t i tkárrá dr Cser noch János 
kanonok és irodaigazgató ur helyébe, dr Machovich (Csá-
pori) Gyula eddigi szentszéki jegyző, szentszéki jegyzővé 
dr jFi scher-Colbrie Ágost eddigi cerimonárius és levéltáros. 

— Keserves, de irigylendő a franczia papság sorsa. 
Azon a czimen, hogy az állam pénztárából kapja a fize-
tését, a mostani kormányférfiak azfc tar t ják, hogy kényök-
kedvök szerint bánhatnak el vele, meg fog hunyászkodni. 
Ez a szellem magyarázza meg Thévenet igazságügyminisz-
ternek legújabb köriratát , melyben kihívó hangon felszó-
lítja a püspököket, hogy tiltsák meg papjaiknak a válasz-
tások alkalmából a politikába való beavatkozást, mert aki 
ezt megcselekedni meri, attól megvonják a fizetést. A 
franczia püspöki kar rendkivüli erélylyel utasítja vissza a 
basáskodó miniszter inszinuáczióját, ugy, hogy éppen az 
ellenkezőt érte el rendeletével a miniszter. A franczia 
papságot nem sikerült a szolgalelkűség posványába lete-
perni. Felemelt fővel vágja vissza ez a papság az aljas 
feltevést. Mgr Hugonin bayeuxi püspök például igy vála-
szol a ministernek : „A pillanat komoly, a veszély előt-
tünk áll. a szerencsétlenség talán gyógyíthatatlan. Franczia-
ország sorsa nem maradhat azoknak a kezében, kik csakis 
az egyház gyűlöletéből élnek.11 Ez a franczia papság válasza, 
arra a kívánságra, hogy hunyászkodjék meg ! 

f Magyarország nevelésügyének és irodalmának nagy-
érdemű munkása hunyt el Ney Ferencz budapest-IY.-ke-
riileti főreáliskolai igazgatóban, ki egyházának is hü fia 
igyekezett lenni s kinek mintegy hattyúdalai azok a tan-
költemények, melyeket mint a Szent-István-Társulat tud. 
és irod. osztályának tagja az osztály legutóbbi közülései-
nek egyikén if jú lelkesedéssel felolvasott. Temetése tegnap 
volt. Lux perpetua luceat ei ! 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Figyelmet kérek! 

III. 

A mi mindig napirenden van nálunk ugy 
mint mindenütt ; a mi napirendről levehető nem 
is leszen soha: az a népnevelés ügye. 

Nevelni kell a népet, zsenge gyermek-, 
serdülő ifjú korában, és a mig csak az emberre 
tökélyesítőleg hatni lehet, hogy a durva darócz 
alat t is teljesen kifejlett legyen az ember, a ke-
resztény ember, az Isten fia és a mennyország 
örökösének tudata és önérzete, ama magasztos 
igények és kötelességek tudatával és készséges 
betöltésével kapcsolatosan, melyek a keresztény 
ember magas méltóságából fakadnak. 

Sokszor hallani még a panaszt, hogy nálunk 
ázsiai állapotok uralkodnak. Mit akar e panasz 
mondani? Azt, hogy Ázsiában lakunk? Nem! Azt 
akarja ez a panasz mondani, hogy állami és 
társadalmi életünk még nincsen kifejlesztve oly 
mindeneket átható részletességgel és gondossággal, 
mint Európának szerencsésebb múltú nyugati 
országaiban találjuk. Igaz, hogy másutt is van 
igen sok műveletlen s talán még több félig 
müveit ember; de az is igaz ám, hogy ugyanott 
egyház ós állam régebb idő óta és nagyobb 
gonddal igyekszik beoltani a népbe a gondossá-
got, a rendszeretetet, a fegyelmezettséget, a jobb 
létre való emelkedés igyekezetét, a folytonos 
haladás nemes és igazán keresztényies törekvé-
sét, mik nélkül czivilizált nép, müveit ország el 
nem lehetnek sehol. 

Mélyen meghatot t és egész bensőmet felvilla-
nyozta minap, mikor utam nagy Máriázell felé veze-

tet t , amint eg}7 falusi iskolán, a templom mellett, 
a következő feliratot megpillantám : „Pflicht über 
Alles", — „a kötelesség mindenekfölöt t !" Gondo-
lám : hajh ! ha hazám valamennyi népiskolájából oly 
nemzedék rajzanék ki az életbe, melyet a keresztény 
ember méltóságának és kö'telességérzetének ma-
gaslatára emelt fel a templomi és iskolai nép-
nevelés : mily boldoggá és hatalmassá tenné e 
nemzedék ezt az országot, s mily erős önérzet-
t e l ' s rendületlen bizalommal tekinthetne ez 
békés és virágzó jövő elébe! 

Hátramaradottságunk érzete egyébiránt utolér 
minden hazafit, a kinek alkalma nyilik a szeren-
csésebb nyugat munkásságát és alkotásait szem-
lélni. Egy magyar ember, bizonyára abból az 
anyagból, a melyből gróf Széchenyi István volt 
gyúrva, a párisi Eiffel-tornyon megörökité e tekin-
tetben gondolatát. A mit a szeme előtt elterülő 
világváros és világkiállítás lelke előtt kitárt : az 
nem holmi bombasztikus tecsegésekre ragadta 
őt, mint a többi nemzetek ama fiait, kik gondo-
lataikat szintén siettek az Eiffel-torony fa-geren-
dáira felírni, hanem ide hazájára irányitá figyel-
mét és azt a forró óhajt sajtolta ki kebléből : 
„Drága hazám, mikor lesznek neked ilyen sike-
reid 2 " 

Hanem, íme, most veszem csak észre, hogy 
a népnevelésnek széles ugyan, de azért egy nem-
zet életében mégis csak korlátolt keretét már 
messze túlhaladtam s bent vagyok a nemzet-
nevelés mindent, a nevelés minden ágát felölelő 
nagy körében. Nép és nemzet nem azonos fogal-
mak. Nép jelenti a kormányzottak, a vezetettek 
nagy tömegét ; nemzet a népet és a vezető osz-
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tályt, a népet és az értelmiséget együtt, kölcsönös 
egymásra hatásukban, egységes nemzeti életté j 
összeforrottságukban jelenteni. Népnevelés tehát 
nem elégséges valamely ország boldogitására. 
Alapja, föltétele, hatalmas emeltyűje ugyan vala-
mely ország haladásának és hatalmának, de nem 
egyedüli emeltyűje, nem is fő tényezője. Főtényező 
és főemeltyű egy ország jólétének, anyagi és szel-
lemi erejének emelésében az értelmiség nevelése. 
Ez a népnevelés betetőzése ; ez a népnevelésnek 
— nemzet-neveléssé való kiépitése. Mit ér a büsz-
kén égnek meredő házfalak kiépitése, hogyha 
rossz tető jő reá, mely alatt okvetetlenül lassú 
felbomlás és összeroskodás a sorsa az egész épü-
letnek? A jó népiskolai nevelést tehát a közép 
és felső iskolák jó nevelésével kell betetőzni, 
hogy igy az egész nemzet arányosan és összhang-
zatosan érezze és kövesse az egészséges közne-
velés ösztökélésének előre lökő. nemesebb és 
nagyobb létre ösztönző s vezető hatását. 

Tartsunk Ítéletet országunk, magunk lelett! 
Vájjon oly széles és mély mederben, oly irányban 
és szellemben, ann}7i lelkesedéssel és gondossággal 
gondozva halad-é Magyarország nemzet-nevelése,— 
mint kellene ? . . . De miért intézem én e kérdést 
egy lap olvasóközönségéhez, a mely csaknem kizá-
rólag papokból áll ? XIII. Leo pápa a keresztény 
társadalom szervezetéről irt éncyklikájának hatal-
mas hatása adta ajkaimra a szót. A nagy pápa e 
nevezetes enycyklikáját annak hirdetésével kezdi, 
hogy az egyház, bár tulajdonképpi hivatása a 
lelkek örök üdvösségét munkálni, mindazáltal az 
emberek, családok, népek, nemzetek és országok 
földi jólétének eszközlésében, emelésében és gon-
dozásában is oly gondos anyának bizonyul, 
mintha egyébre se volna Isten által rendelve, 
mint a népek földi boldogságának, anyagi javá-
nak, társadalmi műveltségének, politikai és álla-
mi virágzásának előmozditására. Ez a XIII. Leo 
aranyos tollával megörökített történeti tény bá-
torí tot t fel engem, hogy nemzetünk s hazánk 
jólétének, haladásának és hatalmának leghatha-
tósabb és ha szorosan veszszük egyedül tőlünk 
függő emeltyűje, a nemzeti köznevelés érdekében 
oly közönség előtt felszólalják, a mely hazasze-
retetét béke és harc-zok idején ragyogó betűkkel 
irta fel ez ország évezredes történetébe. A ma-
gyar katb. papság Magjrarország boldogulásának, 
előre haladásának, erőssé, nagygyá, hatalmassá 
növekedésének valóban mindenkor első tényezője 
volt és marad nemcsak név szerint de tet t leg is-

Erre minősiti őt nemcsak műveltsége, de az 
isteni küldetés is, melylyel felruházva van. 

Tehát tartsunk csak ítéletet hazánk közne-
velése felett a kisdedóvástól — fel az egyetemekig ! 
Mit látunk, mit hallunk? Látunk roppant pae-
dagogiai lázt. halljuk az egész országot viszhang-
zani a tanitás és nevelés lármájától! És mit 
tapasztalunk: mit eredményez ez az országos 
paedagogiai láz, az ő roppant tanítási és neve-
lési lármájával? 

Legyünk szigorúak magunk iránt, a nélkül, 
hogy megszűnnénk igazságosak lenni. Ezt kí-
vánja tőlünk — a józansag és a valódi önsze-
retet. 

Összes nemzet-nevelésünk két Véglet között 
hullámzik és• hánykolódik ide s tova: a liyper 
cultura és a hagyományos indolenczia. tunynság 
és maradiság között. 

A hypercultura ott terpeszkedik minden 
iskolánk fölött mint, valami gonosz lidércz. a 
melynek igéző nyomását nem vagyunk képesek 
lerázni sehogysem. Ez a hypercultura nemzet-
nevelésünkön kettős seb gyanánt a következők-
ben m utatkozik ; 

a) az ész túlterhelésében, egyoldalú tulto-
mésében. a szivnemesitás, a tulajdonképpi neve-
lés végzetes megkárosításával, a népiskolától fel 
az egyetemig. 

b) abban, hogy a nyugati nemzetek kultú-
ráját nem szűrjük át a keresztény világnézet tisz-
tító szűrőjén, hanem beleoltjuk ifjúságiinkba pêle-
mêle. a kultúra legvadabb kinövéseivel, legmérge-
sebb genyeivel, legveszedelmesebb baczillusaival 
együtt. S ez a népnevelés körében is elég sűrűn 
történik még most is; az értelmiség nevelésének 
körében pedig, kivált a felső iskolákban, sub 
t i tulo tanitás és tanidás szabadsága, széltében-
hosszában burjánzik és virágozik, akár a kon-
kolytermelés az L*r tiszta búzájában. 

A hagyományos indolenczia, tunyaság és 
maradiság nemzet-nevelésünk valamennyi fokán 
másrészről abban nyilvánul, hogy 

a) az iskolában nem vagyunk kellő tekin-
tet tel az életre : 

b) az életben nem vagyunk tekintettel az 
iskolára. 

Az első abban áll. hogy bár csaknem a 
végtelenig szaporítottuk és felhalmoztuk azt, a 
mit az ifjúságnak meg kell tanulnia, nem gon-
doskodtunk elég széles is biztos lúdról, mely ezt 
a rettenetesen sokat tanult ifjúságot az életbe 
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elég erkölcsi és anyagi biztosítékok mellett át-
vigye; igen, nincs gondoskodva nevelésünkben 
arról, hogy nemes, folyton haladó, nemzetet s 
országot nagyra emelő életet éljenek serdülő 
nemzedékeink, hogyha egymásután az alkotás 
terére, a történelem szine elé kilépnek. 

A második pontra vonatkozólag éppen néhány 
nap előtt emelt panaszt, az ország közoktatás-
ügyi miniszterének jelenlétében, az egész ország 
szine előtt, második fő iskolánk, a műegyetem 
ezidei rektora dr Klimm Mihály. Kimondotta s 
konstatálta e nagyhírű szakférfiú, hogy Magyar-
ország oly rosszul van kormányozva, miszerint 
éppen például a müiskolának legkiválóbb gyön-
gyei nem értékesíthetik az ország hasznára i t t -
hon, nagy költséggel, az (ország nagy költségén 
szerzett értelmi müveltségöket, hanem kénytele-
nek külföldre kiszorulni. 

Vájjon kinek az élhetetlenségére mutat ez 
a jelenség és a többi nemzet-nevelési miseria? 

Bátor vagyok kimondani: a mi édes mind-
nyájunkéra. Minek tiirjük az ily állapotokat ï 

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy lázad-
junk fel; hanem azt, hogy „segítsünk magunkon 
s akkor az Isten is meg fog segíteni." Nincsen 
köztünk szellem-óriás egy sem oly nagy az or-
szág, a nemzet-nevelés ujjáalkotasára, a milyen 
volt sz. István király. Mindnyájunk apró hangya-
szorgalmára, hangya-munkájára van az országnak 
szüksége. Tegye meg kiki a maga kötelességét! 

Neveljünk magunknak gondos nevelés által 
oly értelmiséget, a mely haladásra és tökélyese-
désre magát szentül kötelezve érző keresztény 
emberi méltóságának szakadatlanul tudatában le-
gyen s e tudatból ne rösten, hanem lelkesedés-
sel merítsen ösztönt arra, hogy az aljas magán 
érdekek szolgálata helyett a nép szeretetének 
és emelésének, a közjónak élve, a hazának nemes 
és nagy tet tek által, s ha szükséges áldozatok 
árán is, dicsőséget szerezzen. 

Sacra congregatio episcoporum et regularium 
negotiis praeposita — patriarchis, primatibus, 

archiepiscopis, episcopis caeterisque locorum 
ordinariis.1) 

Varium ac multiplex genus moliminum, insidiarum 
et art ium, quo tenebricosa Massonum societas Christi 
regnum in terris conteridit evertere, perspicue explicatum 
fui t a Ssmo. Domino Leone XIII . per Litteras encyclicas 

') Kegyelmes főpásztonink XVIII. >z. főp. körleveléből. 

die 20. Április anno 1884. datas, qUaruth initium : „Hu-
manuni genus * Ad earn eversionem parandam consilium 
initum perfectumque est potiendi Urbe Roma, cuius con-
silii ratio simpüces quidem latere potuit callidis declara-
tionibus et promissis deceptos, fallere tamen prudentiores 
non potuit. Non enim obscura erant incitamenta et auxilia 
quibus oppugnationem urbis fovebat secta nequam ubi-
que gentium diffusa, obtendens Italiae prosperitatem et 
decus, licet huic impenderent ob earn rem pericula ex-
terna et dissidia intestina. Pravutn illud consilium aper-
tius se prodidit ex iis quae subinde acta sunt in gravem 
Ecclesiae et Romani Pontificatus perniciem. Sane eo loco 
quo res nunc est nemo nisi volens decipi posset, post-
quam adversae sectae proceres potentiorum elati patroci-
nio eoruinque favore qui rei summae praesunt, re et 
verbis declararunt quid expetierint ut extremum in Urbe 
oppugnanda. Re quidem, dum testem esse voluere civita-
tem sanctam honorum quibus extulerunt apostatae impu-
rissimi flagitia et contumaciam, verbis autem quum prin-
cipum suorum voce testati sunt palam, auspicari se per 
ea solemnia religionem novam in qua, spreto immortalis 
Dei dominatu, divinus humanae rationi adhibetur cultus. 

Plane haec iam omnibus comperta sunt, quippe 
quae graviter ac dilucide orbi universo denunciavit. mé-
rita inusta ignominiae nota, Summi Pontificis augusta 
vox per Allocutionem quam habuit in Consistorio extra 
ordinem coacto, Iunio mense exeunte. Quamvis autem 
Pontificia oratio potissime spectaverit ad tuendam fidem 
Italorum, quae maxime peti tur insidiis vocaturque in di-
scriaien, atque imprimis Romanorum, inter quos nefarium 
scelus patratum fuit, censenda tamen ea res non est ad 
Episcopos et fideles ceterarum gentium non pertinere. 
Siquidem in hac urbe principe Catholici nominis bellum 
indictum est atrox communi fidei ac religioni, eiusque 
Capiti supremo, sitnulque iacta contumelia lacessiti sunt 
omnes qui banc profitentur fidem et huic Capiti obtem-
pérant. Propterea Sacra haec Congregatio Episcoporum 
et Regularium negotiis praeposita, ex mandato Sanctis-
simi Patris , omnibus Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis 
et ceteris Ordinariis Catholici orbis munus iniungit : I.° 
Ut in omnibus ecclesiis sibi subiectis ea hora qua maxi-
ma populi frequentia est recitari curent memoratam Allo-
cutionem Pontificiam in vernaculum sermonem transla-
tam : II.0 Ut per Litteras Pastorales, sermones parocho-
rum, aliorumque sacerdotum qui sacras conciones habent 
doceri curent fideles gravitatem facinoris de quo in eadem 
Allocutione agitur, quid valeat, quo spectet, nec non 
discrimen cui obnoxia est cuiusque religio et tides propter 
earn sectam quae incautos petens astu et insidiis, in Ro-
manum Pontificatum vires omnes intendit. Moneantur porro 
impense fideles de obligatione qua tenentur eas vitare 
insidias, earn sectam oppugnare, fidem tueri, ac strenue 
testari voce et operibus omni denique ratione et ope légi-
tima defendere Romani Pontificis iura, cogitantes cum 
libertate Ulius arcte suam cuiusque libertatem esse con-
iunctam. III." Demum ut creditis sibi fidelibus publicas 
preces praescribant itemque opera expiatoria et salutaris 
poenitentiae quibus sarciatur iniuria per triste monumen-
tum in Urbe positum divino Numini illata, placetur Eius 

23* 
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ira, quam hominum crimina provocarunt , et abundet rni-
sericordia Eius cum in Ecclesiam suam quam securae 
pacis denuo compotem faciat, tum in ipsos liostes, quos ad 
bonam f rugem conversos in mate rnum illius complexum 
reducat . 

Da tum Romae die 18. Ju l i i 1889. 

I. Card. V E R G A Praef . 
t Fr. Aloisius Episcopus Callinicen. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma. Németország püspökeinek felirata a pápához és 

a pápa válasza — eredeti szövegben im itt következik : 
Beatissime Pater. 

Ad sacras exuvias Sancti Bonifacii, verbo et san-
guine Germaniae Apostoli et fidei seminatoris, Fuldae 
coadunatis nihil magis nobis cordi est, quam u t Tibi 
Pr incipis Aposto lorum successori et fidei magis t ro devotam 
animi venerationem necnon filialis amoris a tque obedientiae 
sensa p romamus ac testif icemur. Cum enim conventus nostr i 
praecipua rat io hue spectet , ut collatis consiliis ea pro 
nostri muneris rat ione provideamus, quae pro t emporum 
necessitate et crescente in dies an imarum periculo ad 
salutem Christi fidelium nobis concredi torum oppor tuna 
esse videntur, aequum sane est, ut inprimis oculos animos-
que ad Te convertamus, qui iubente Christo pascis agnos 
et oves, f ra t res confirmas et omnibus aquam salutis, fluenta 
evangelicae veri tat is praebes et subministras . Inuti lem sane 
operam navaret , qui in vinea Domini aliquid praestit isse 
sibi videretur, quod assenso Tuo non comprobatum neque 
sentent iae Tuae plane consentaneum apparare t . 

Verissime et sapientissime initio Pontif icatus suscepti 
scripsisti : „In tam praesenti discrimine, in tam immani 
pert inacique christiani nominis oppugnat ione, nos t rum est 
indicare periculum, designare adversarios, horum consiliis 
a tque art ibus, quantum possumus resistere, in ae te rnum 
ne pereant quorum nobis est commissa salus, et Jesu 
Christ i regnum, quod tuendum accepimus. non modo stet 
et pe rmanea t in tegrum, sed novis usque incrementis ubi-
que te r rarum amplificetur." (Epist. Encycl . „ H u m á n u m 
genus .") Hâc enim ex necessaria episcoporum cum duce 
supremo et Pe t r i successore conspiratione illa exsurgi t et 
perfici tur ovilis Christi unitas et mira consensio, qua vera 
Ecclesia insignitur et decoratur . Sub uno visibli capite 
singula coaptan tur et coadunantur membra , quibus mysti-
cum coalescit Christi corpus. 

Neque vero int ima illa ment ium conspirat ione Eccle-
hiae absolvitur unitas, accedat opor te t mutua illa Caritas, 
quae „est vinculum perfectionis," „ut non sit schisma in 
corpore, sed idipsum pro invicem sollicita sint membra . 
E t si quid pa t i tur unum membrum, compat iantur omnia 
membra ." (1. Cor. XII . 25.) Quid vero, si ipsum caput 
visible Ecclesiae indigna pat i tur , si calumniis et probr is 
lacessitur, si callidis, si dirissimis machinat ionibus impu-
gna tu r , si publica ignominia vexa tu r? Nonne in singula 
Ecclesiae membra, nonne j^raeter ceteros in episcopos, qui 
pietate et officii vinculo cum Summo Pontifice colligati 
sunt, redundat a t rox ista contumelia, quae paucis abhinc 
mensibus Supremo Ecclesiae Capiti i l lata est ? 

Horr ibi le dictu est. impios homines, Romano Pontif ie5 

et Ecclesiae maxime infensos eo audaciae, immo furor is 
et dement ias processisse, ut in ipso catholici nominis 
centro, in urbe omnium al iarum magistra , quae „duorum 
Pr inc ipum et innumerabi l ium mar ty rum glorioso est 
consecrata sanguine" et in qua domicilium Vicarii Sui 
Christus collocavit, nefario apostatae, impiisimo philosopho, 
impurissimo scriptori magno appara tu et maiore f requent ia 
infandum s ta tuerent monumentum. Doctr ina pantheismi 
necnon material ismi veneno infecta, vita flagitiis plena, 
a t rox in Ecclesiam catholicam et Romanum Pontificem 
odium, impuden t ia et calumniae quae ne I tal iae quidem 
pepercerunt , omnia denique probrosa, quae apostatae 
dedecori et infamiae esse debebant , conversis inique rebus 
facta sunt causa meri t i et honoris. 

E t ne quem lateret , quo facinus tenderet , palam 
testati sunt istiusmodi dedicationis fautores et pa t ron i se 
per ea solemnia religionem novam auspicari, in qua spreto 
immortal is Dei dominatu divin us humanae rationi adhi-
bere tur cultus. Hoc autem inaugura to sacrilego cultu teste 
saeculi elapsi história quidlibet audendi invehitur libido 
et recti a tque honesti eversis fundament is non Ecclesiae 
t an tum extrema imminent pericula, sed et ipsa humana 
societas cum ignominia ad inter i tum compelli tur. 

His gravissimis angustiis, quibus, Beatissime Pa te r , 
aeri ter premeris, et nos vehementissime afficimur Tecum-
que sacrilegum nefas, quod infensi Ecclesiae hostes per -
pe t ra run t , velut iniuriam in to tum Christi g regem il latam 
nostro et cleri et populi commissi nomine detes tamur et 
exsecramur. 

Vincere sibi visae sunt pravae clandest inaeque istae 
sectae et — quod iam diu in votis erat — de re Chri-
stiana et de Romano Pontif icatu t r iumphasse : „Haec fui t 
hora i l larum et potestas tenebrarum." — Sed testat ius 
apparu i t , cuiusmodi sit ement i ta illa l ibertás, qua, u t in-
cautos deeipiant, Summum Pontificem non carere iactant . 
Nulli iam dubium esse potest , quin in praesenti r e rum 
discrimine nihil aga tu r nisi u t fides christianae plebi eri-
piatur , u t odia in R o m a n u m Pontificem accendantur, u t 
Ecclesiae fundamenta evertantur , ut denique eius in socie-
ta tem civilem salutifera actio labefactetur . 

At tamen, ut Deo propi t io sperare licet, gravissimae 
vexationes eventu non carebunt fausto. N a m q u e cum non 
amplius clandestinis machinat ionibus et occulta vi, sed 
aper ta f ronte , aper ta violentia Christum Eiusque Sponsam 
persequantur , unusquisque viri catholici nomine dignus et 
a lacriorem se ostendet in asserendis Ecclesiae iuribus et 
for t iorem in vindicauda Romani Pontificis l ibertate. 

Hic Episcoporum et fidelium tot ius catholici Orbis 
consensus in tuendis praerogat ivis Christi his in terris 
Vicarii, voluntas ista fidelium cum Pas tore Supremo 
coniunctissima concordiaque aretissima saeculis praeteri t is 
vix unquam visa curas et sollicitudines Tuas, Beatissime 
Pater , levabunt , magnoque solatio cordi Pa t r i s e runt 
filiorum amor et devotio. 

Nos interim plene fideutes fore u t Christus Suam 
Sponsam his in periculis non deserat, cum omni clero 
populoque orationibus insistere non desinemus. Incumbe-
mus gemit ibus assiduis et deprecationibus crebris. Sunt 
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enira haec nobis arma coelestia, quae stare et perseverare 
t'ortiter faciunt. Haec sunt munimenta spiritualia et tela 
divina, quae protegunt. (Cyprian. Ep . 56 ad Cornelium). 

Ad pedes Sanct.itatis Tuae provoluti nobis gregibus-
que nobis concreditis Apostolicam Benedictionem efflagi-
tantes permanemus. 

Fuldae, die 22 augusti 1889. 

Sanctitatis Tuae 

devotissimi et obedientissimi servi et filii 

f Philippus, Archiepiscopus Colonien. 

,f Joannes Christianus, Arch. Friburgen. 

f Julius, Archiepiscopus Gnesn. et Posnan. 

f Georgius, Princeps Episcopus Wratislav. 

f Wilhelmus, Episc. Hild. 

j M. Felix. Episc. Treviren. 

f Beruardus, Episc. Osnabrug. 

f Andreas, Episc. Warmien. 

f Carolus, Episc. Limburg, 

f Leo, Episc. Culmen. 

f Josephus, Episc. Fulden. etiam pro Episc. Paderborn, 
ex deleg. 

f Joannes, Episc. Philadelphien et Yicarius Canstrensis. 

f Dr. Giese. Yic. Capitularis Monasteriensis. 

Venerabiiibus Fratribus, Philippo Archiepiscopo Coloniensi, 
aliisque Archiepiscopis et Episcopis Germaniae, Fuldae 
congregatis. 

LEO P . P. XIII . 

Venerabiles Fratres, Salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Seite quidem et commode tempus cepistis ad Nos 
scribendi, quum sollicitudo creditarum dioecesium Vos in 
unum collegit ad S. Bonifacii sepulcrum, ut quae ad illa-
rum salutem pertinent, collatis consiliis, statueretis. I ta 
Nobis exploratius patuit cum vestra de rebus maximis 
summa consensio, tum commune erga Nos studium, et 
vestrum omnium coniunctissimae cum Nostra sententiae 
et voluntates. Sane hanc aretissimam coniunctionem in eo 
testatam fecere litterae vestrae, quod apprime iis conci-
lièrent quae Nos sentimus ac volumus, aperteque ostende-
rent non modo acerbe vos angi ex iis quae patimur, at-
que improbare vehementer quae Nos detestamur, sed 
etiam de intimis eorum causis, ac metuendis effectibus 
perinde judicari a Vobis ac Nos judicavimus. Id Nobis 
imprimis compertum fuit ex iis quae scripsistis de hono-
ribus habitis in hac urbe scelesto viro, fidei desertori, 
deque iis quae tunc ex ore auctoriim illius facinoris 
expressif vecors in Ecclesiam odium. Plane siquid in re 
tristissima percipi potest solatii, id Nobis obvenit ex miro 
consensu, quo Vos ceterique sacrorum Antistes, piique 
omnes ubique terrarum fideles damnarunt execratique sunt 
insolentem illám vesanae impietatis ostentationem. Ceterum-
quum Vos litteris vestris verba gravissima adieceritis, qui-
bis constanter adseruistis iura et libertatem Nostram, 
precumque vestrarum in hac asperitate rerum polliciti 
estis auxilia, Vobis non tantum pro officiis, sed etiam pro 
meritis gratias a Nobis deberi intelligimus. I taque mutuo 
dilectionis affectu Deum rogamus, ut largiatur Vobis 
divitias bonitatis suae, praesertim verő deliberantibus Vobis 

adsit divinae sapientiae lumen, quo praelucente ea ineatis 
consilia, quae rerum ac temporum rationi congruant, et 
gregibus quibus praeestis uberes pariant fructus salutis. 

Horum interea caelestium munerum auspicem, Apos-
tolicam Benedictionem Vobis, Venerabiles Fratres, i temque 
Clero et fidelibus vigilantiae vestrae commissis, peraman-
ter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Pet rum, die I I septembris 
anno MDCCCXXXIX. 

Pontificatus Nostri duodecimo. 
LEO P P . XIII . 

München. Felhívás háromezer aláírással a bajor 
katholikus nagygyűlésre. — 

A szept. 23-ikára Münchenbe összehivott bajor kath. 
nagygyűlésre következő felhívás1) jelent meg szept. 1-i 
kelettel : 

„Bajorország katholikusai ! 
0 szentsége XIII . Leo pápa Bajorország érsekeihez 

és püspökeihez intézett s 1887. decz. 23-án kelt emléke-
zetes levelében, az egyház zaklatásainak és a hitet veszé-
lyeztető körülményeknek leírása után, Bajorország katho-
likusait a következő szavakkal inté és figyelmezteté : 
„Ra j t a ! Minden jóravaló katholikus, ki eddig tunya és 
tétlen volt, ébredjen fel és a vallás s egyház ügyét, ugy 
mint saját ügyét, hiven és állhatatosan szolgálja !" 

És ismét, a münchen-freisingeni érsekhez f. évi ápril 
29-én kelt fenséges iratában ugyancsak ő szentsége a pápa, 
utalva egyúttal az isteni gondviselés irgalmas segélyére, 
figyelmeztetve a következő intelmet intézi hozzánk : 

„Ez a remény* — t. i. hogy az isteni irgalmasság 
a jelenkor nyomasztó helyzetén változtatni és jobb idők 
vigaszával fog eltölteni — „annál hamarább fog teljesülni 
akkor, lia a főpásztorok buzgalmával a hivek minden 
oldalról törekvést fognak egyesíteni, hogy végre az igaz-
ság ereje és a jog tekintélye legyőzze az egyházellenes 
tévelyek ama tömegét, melyet a mult idők összehal-
mozának." 

Tekintettel erre az intelemre és azokra a panaszokra 
és sérelmekre, melyet a bajor püspökök multévi emlék-
iratukban apostoli bátorsággal a trón zsámolyára letevé-
nek, katholikus férfiak Bajororság minden vidékéről nagy 
számmal f. évi junius 22-én azt a határozatot hozták, 
hogy nyiljék végre alkalom a katholikus népnek is Bajor-
országban szavát a főpásztorokéval egyesíteni és e végett 
egy bajor katholikus nagygyűlés tartassák ez őszön. 

Az e nagygyűlés előkészítésére választott bizottság 
első kötelességének tartá ő szentségéhez a pápához for-
dulni, s tőle jóváhagyást és áldást kérni az igyekezetre. 
Loewenstein-Wertheim-Rosenberg Károly hg. első elnök 
ez iránti levelére érkezett az, a sajtó által a kath. népnek 
már tudomására jö t t f. é. jul. 26-án kelt kegyes leirat a 
pápától, melyben ő szentsége tudtul adta, mennyire he-
lyesli ö a mi szándékunkat s mennyire óhaj t ja ő, hogy az 
sikerüljön. 

') A szerkesztőségünknek beküldött példány kis ivrétü 16 
lapoldalt tölt be, melyek közöl 131 ;3 ivrétü lapoldal csupa névalá-
írással van betöltve. A aserk. 
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Bajorország katholikusai ! A tervezett kath. nagy-
gyűlésen Bajorország katholikus népe nyíltan és ünne-
pélyesen meg fogja mutatni, — hogy reá nézve a vallás 
és az egyház ügye nem lett idegenné, hanem hogy az az 
ő legsajátabb ügye maradt . 

Ezennel meghívunk tehát t i teket e nagygyűlésre, hogy 
nyilvános tanúságot tegyetek arról, hogy a katholikus nép há-
lával van eltelve azért a gondoskodásért, melylyel az ő főpász-
tórai az egyház jogai t Bajorországban védik, eme jogok-
nak megszorítását fá j la l ják s minden erejükből igyekez-
nek ezeket az akadályokat elhárítani, hogy igy a kath. 
egyház az őt megillető szabadságot és önállóságot vissza-
nyerje. Hiszen e nélkül a szabadság és függet lenség nél-
kül, különösen napjainkban, a nép vallás-erkölcsi életét, 
a legfőbb világi hatóság iránt való engedelmességet és a 
társadalmi rend fennállását többé biztosítani nem lehet. 

Felhivunk benneteket, hogy nyilvánosan mondjátok 
ki, mennyire fájlalja, — követve a szentséges pápa súlyos 
ítéletét, — a katholikus nép Bajorországban azt az állást, 
melyet a királyi államminiszterium, Bajorország ft. érsekei 
és püspökeinek m. é. juliusi emlékiratával, és pedig éppen 
annak legjelentősebb pontjaival szemben elfoglalt. 

Remél jük, hogy további tárgyalások a szentszék és 
a bajor kormány között a f t . püspöki kar közreműködé-
sével meg fogják hozni az óhaj tva ohaj to t t teljes egyet-
értést, és teljes bizalommal vagyunk eltelve követeink 
iránt is a bajor országgyűlésben, hogy mindent meg fognak 
tenni a korlátok megszüntetésére, melyek az egyházat 
akadályozzák, hogy az őt megillető áldásos befolyást teljes 
mértékben gyakorol ja a vallási és politikai életben, a 
nevelésben és a társadalmi intézményekben. 

Felhivunk benneteket , hogy nyilvános gyülekezetben 
mondjátok ki meggyőződésteket az iránt, hogy a hitetlen-
ség szelleme, mely a népnek egyre nagyobb rétegét fog 
lalja el, az if júságnak nevelését egyre károsítja, és kar-
öltve az erkölcsök nőttön növő féktelenségével az állam, 
a társadalom és az egyesek javát végveszélylyel fenyegeti, 
csakis az egyház által támadható meg és pedig általa 
sikeresen csakis akkor, ha az egyház szabadságának teljes 
élvezetében van és az ál lamhatalom részéről hathatós 
védelemben részesül. 

Azonban az itteni egyházi ügyek nem egyedüli tárgyai 
lesznek a bajor kath. nagygyűlés megfontolásai és hatá-
rozatainak. Egyre hangosabban hangzanak fel a világ 
minden részéről panaszos hangok szentséges atyánk nyo-
masztó és vészterhes helyzetéről Rómában, egyre hango-
sabbá válnak mindenünnen a fájdalom és irtózás fe l ja j -
dulásai ama súlyos sérelmek miatt, melyek az ő szentséges 
személyén és ezzel együtt a katholikus kereszténység ellen 
az örök városban ismételten elkövettettek ; egyre hango-
sabban nyilvánul a követelés, hogy a szent atyának a 
világi örökség visszaadassék, a mely míg a világ legré-
gibb és legtörvényesebb jogával van felruházva, addig 
egyúttal Krisztus helytar tójának méltósága és hivatala, 
kormányának szabadsága és függetlensége részéről nem 
nélkülözhető sehogysem. A kath. nagygyűlés alkalmul fog 
szolgálni a kereszténység a ty ja iránt gyermeki szeretettel 
és hűséggel ragaszkodó bajor katholikusoknak arra , hogy 

érzelmeiket és követeléseiket e tárgyban is megfelelő 
alakban nyilvánítsák. 

Bajorország katholikusai ! Ezzel megjelöltük elölte-
tek a katholikus nagygyűlésnek okát és czélját. 

Számos megjelenésre hivunk fel hétfőre, f. é. szept. 
23-ára Münchenbe, a hol a nagygyűlés tartatni fog. 

Minthogy azonban végül mindnyájan tudjuk, hogy 
mily hatalmas segítség rejlik az imában Istenhez, a kinek 
ügye forog szóban igyekezeteink során, és a bold, sziiz 
Mária, Bajorország mennyei fővédnökének segítségül hivá-
sában s az ő könyörgésében : ennélfogva azt a további 
felhívást intézzük hozzátok, hogy ne csak a nagygyűlés 
tanácskozásait megelőző istentiszteleten jelenjetek meg, ha-
nem a nagygyűlés után számosan vegyetek részt egy 
közös zarándoklatban is AI'töttingbe, Bajorország őstiszteletű 
kegyhelyére. 

Ez által teljesít jük a szentatya 1887. decz. 22-én 
kelt levelének utolsó intelmét, mely igy szól : 

„Buzgón kell kérni az Isten segítségét, Bajorország 
mennyei védnökeihez, első sorban a bold, szűz Máriához 
kell fordulni : könyörögjenek érettünk, hogy közös imáin-
kat kegyesen fogadja , az egyháznak békességet és szabad-
ságot szerezzen és Bajorországot napról-napra nagyobb 
áldásban és dicségben részesítse." 

Kelt Münchenben, 1889. szept. 1. 
A közp. bizottság : 

Löwenstein Károly hg. I. elnök, 
Rupper t Gáspár II. elnök, Dr Kagerer Pál III. elnök, 
Fischer Konrád I. jegyző, Zellner Alajos II. jegyző, 

és 
3000 más névaláirás. 

K A T H . T A N Ü G Y . 
Elnöki beszéd. 

Mélyen tisztelt központi bizottság ! 
Ismét, s mint mélyen érzett örömmel jelenthetem, 

már ötödizben részesülök azon szerencsében, hogy a m. 
t. bizottságot szívélyesen üdvözölhetem működése azon 
boldogitó terén, melyen a jótékonyság, a cselekvő fele-
barát i szeretet áldozataiból áldás fakad mindazokra, kik 
erre szintoly méltók, mint rászorultak, mind magára a 
m. t. bizottságra — mert mig áldást oszt jótéteményeiben, 
áldást vesz a hálás szivekből. „Qui seminat in benedicti-
onibus, in benedictionibus et metet." 

Egy gondolat mégis háboritólag vonul át lelkemen : 
üdvös intézményünk lassú fejlődése az érdekeltek ezreinek, 
sőt egész megyéknek, a szeretet e müvétől való elmara-
dása miatt. 

Mire magyarázzuk e szomorú je lenséget? 
Mint a turbina, melv éltető üde vizeit önti a szom-

jas rétre , inditó erejét a magasságban nyeri, ugy a nyo-
mor és szenvedés enyhítésére hozott áldozatok, egy ma-
gasztos és szent érzeményből erednek — a szeretetből, 
melynek áldásthozó nyilvánulásait — a ni. t. bizottság 
működésében — az igazság és méltányosság géniusza ka-

') Melyet a magyarországi lat. és gör. szert. kath. tanítók 
segélyalapja központi bizottságának folyó évi augusztus 27-én tar-
tott gyűlésén mondott Markus Gyula, a központi bizottság elnöke 
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lauzolja, s bizonyára ment marad a római ítéletétől: 
„benefacta male locata malefacta arbitror." (Ennius.) 

Azt tételezzük-e fel tehát, hogy a távol maradók 
kebelében elapadt a jótékonyság eme forrása? s annak 
helyét közöny saját, és részvétlenség kartársaik sorsa 
iránt foglalta el ? Vagy a mai kor mindenben hasznot 
kereső utilitarizmusa zsugorítja össze sziveiket? — „Om-
nia metiuntur emolumentis et commodis" mondja a latin 
bölcs, s kárhoztatólag teszi hozzá: ,.boni viri non soient." 

. (Cic.) 
De minek folytassam e tárgy fejtegetését, mit ugy sem 

tehetnék a keserűség némi vegyüléke nélkül ; kivált ha 
meggondolom, hogy majdnem minden, a tanitók sorsának 
javítására irányuló intézmény, mihelyt gyarapodása az ő 
hozzájárulásuktól van feltételezve, teng-életre van ítélve; 
prosperál csak akkor, ha támogatása kényszerült. Állítá-
som mindkét részének igen közel fekvő bizonyítékai van-
nak ; azonban kerülvén az odiózus oldalt, kegyes enge-
delmükkel, csupán a prosperáló, s nagy reményeket keltő 
intézményről, s egy más, hasonló reményekkel kecsegtető 
kérdésről, mely jelenleg kiválólag foglalkoztatja az elmé-
ket, szándékom néhány futólagos gondolatnak kifejezést adni. 

Tudvalévő, hogy az országos tanítói nyugdijalap, 
azon tetemes évi kvóta által, melylyel a tanitók és is-
kolafentartók hozzájárulnak, máris annyira felszaporodott, 
hogy az alap czéljának koczkáztatása nélkül, csekélyebb 
befizetés mellett is, tagjainak nagyobb nyugdijösszeget 
biztosithatna. Természetes tehát és teljesen jogosult a 
tanitók azon óhajtása, hogy ezen intézmény alapszabályai 
revideáltassanak, illetőleg a fentjelzett czél kívánalmaihoz 
képest módosíttassanak. 

S minthogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ur. a tanitóknak nyújtható kedvezmények jogosultsága 
elől — mint országyülési nyilatkozataiból értesülünk — 
el nem zárkózik, sőt a szükséges kombinácziók eszközlé-
sére nélkülözhetlen, a tanitók, nejeik s 16 éven aluli 
gyermekeik korára és számárt vonatkozó statistikai ada-
tokat máris összegyüjteté : alapos a remény, hogy e kér-
dés kedvező megoldást fog nyerni. 

De nagyon jogosult azon óhajtás is, hogy a revizió 
az igazság követelményeit is tekintetbe vegye, s megszün-
tesse azon anomaliát, mely az igazságosság legfrappansabb 
mellőzésével, a korszámítást, nyugdíjra való jogosultságot, 
és a nyugdijösszeg mennyiségét illetőleg, merőben indo-
kolatlan előnyt nvujt az állami iskolák tanítóinak, a hit-
vallásiak felett. (Általános helyeslés). 

Vájjon ez utóbbiak nem a haza fiai, ugy mint 
azok ? nem ugyanoly képesítés kívántatik ezektől, mint 
amazoktól ? nem ugyanazon szent hivatás kötelmeit telje-
sitik-e ezek is, azok is ? nem ugyanegy tan- és órarend 
kötelezi-e mindkettejöket ? sőt nem mostohább-e a hitfe-
lekezetiek dotacziója, mint amazoké ? S nem mondhatják-e 
átvitt értelemben sz. Pállal : „Hebraei sunt, et ego, 
Israëlitae sunt, et ego, semen Abrahae sunt, et ego, mi-
nistri Christi sunt, plus ego ?" 

Valóban botrányoztató az alapszabályok ezen ekkla-
táns, s mivel sem indokolható méltánytalansága, s a foly-
ton hangoztatott egyenlőség századában valóságos anachro-
inizmus. 

Ezen tárgygyal kapcsolatos — legalább a tanítók 
sokszor oly élénken kifejezett óhajtásában — a jövedelem 
minimumának felemelése. Mert mig a nyugdíj csak vén-
ségükben ígér — nem mindnyájuk által elérendő — nyu-
galmat, a javított minimumban mindennapi megélhetésök 
feltételét látják. 

„Minimum,1' ominózus név ! Léuyege ugy látszik 
veleszületett az első paedagogussal ; s hajdan és most a 
lehető minimum volt a tanitók honoráriuma. Legalább 
nem olvassuk, hogy az ambulans tanitók más jutalomban, 
mint tanítványaik számában nyertek volna kielégíttetést. 
Görögök és rómaiak erényt, bűnt, művészetet, mestersé-
get istenitettek, de paedagogust az olvmpusi istenek szé-
kébe nem ültettek soha ! S igy nem csoda, hogy az 
olympusi hatalmasságok között rokon pártfogójuk nem 
lévén, csakis az istenek haragjának szülöttjei voltak 
„quem dii odere, paedagogum fecere." — A régi vizitá-
cziók stipulácziói : hus, czipó, olaj, fagygyu, csizma, stb. 
s ehez hasonló néhány dénár értékű czikk. csakis a sovány 
megélhetés feltételeit biztosítják. S a mostani kor, mely 
a földművest és kézimunkást is tudóssá — fájdalom csak 
is tudóssá —- akarja képezni, szükkeblüségéről eléggé 
tesz tanúságot a tanitók fohászkodása egy jobb jövő, egy 
tisztük magasztosságához s fáradalmaik érdeméhez méltó 
minimum megállapítása után. 

S tegyük fel. hogy a jelenkor felismerendi, hogy a 
tanitó minden idejének feláldozásával a legértékesebb ja-
vakat nyújtja a nemzetnek, midőn annak zsenge fiait 
értelmes, valláserkölcsös, hasznos emberekké, s lelkes, 
áldozatkész hazafiakká neveli ; hogy munkásságának gyü-
mölcsei még az utókorra is átszállnak : „serit arbores, 
quae alteri saeculo prosint" (Statius), s igy a legnagyobb 
jutalomra, s a jelen és jövőkor hálájára is méltó ; s hogy 
ennélfogva óhajtásaik, legalább szerény mértékben javí-
tott minimum megszavazása által fognak valósulni, — 
noha félő, hogy a tanítói kongrua ügyében is — a pár-
bér kérdése képezheti azon archimedesi pontot, melyből 
az egész ügy kiemelhető a reménykedés látköréből. 

Ámde nem habozom kimondani, hogy a minimum 
meghatározása még nem jövedelem. S valóban községeink 
találékonysága a jövedelem egyik részének túlbecslésében, 
s egykedvüsége másik részének megtagadásában, az állam 
részéről igen sok jóakaratot tesz kívánatossá, hogy a mi-
nimum ne maradjon írott malaszt. (Altalános helyeslés.) 

S ezen feltételezett jóakarat nyilvánulásának mily 
sok akadálya van, ugy az általános helyzetben, mint az 
iskolafentartók szegénységében? S tartok tőle, hogy míg 
az olajág a szuronyok hegyére van tűzve, s a fegyveres 
béke áldásait oly drágán vásároljuk ; mig szinekurák 
léteznek, s a semmittevés is sok czimen dus dijban része-
sül ; mig a nemzet anyagi jólétének még oly sok aka-
dályai el nem hárittatnak : addig a haza napszámosainak 
adósa marad a társadalom, s a tanitók ennek mindig 
többet fognak adni, mint mennyit attól kapnak. 

S hogy beszédemnek gyakorlati tanulságu befejezést 
adjak, legyen szabad arra utalni, hogy legyen bár a fenn 
érintett kérdések megoldása még oly kedvező, a jövő 
esélyei, elemi csapások, betegség, családi szerencsétlenség, 
s az élet viszontagságos alakulásai ellen biztonságot nem 
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•nyújtanak ; segélyt, vigasztalást, gyógyirt csupán intéze-
tünk nyújthat; létokát minden körülmények közt íön-
tartja, s áldásait évről évre, nemzedékről nemzedékre 
arasz tandja. 

S ezzel Isten áldását kérve tanácskozásunkra, a 
gyűlést megnyitottnak nyilvánítom. (Altalános éljenzés.) 

VEGYESEK. 
*** Ismét Szolott az apostoli király a magyar katho-

likus papsághoz. Szólott legújabban f. hó 15-én Kisbéren, 
a szelid lelkű Zalka János győri püspök üdvözlő beszé-
dére válaszolva. A király válasza ez volt: ,.Meg vagyok 
győződve érzelmeik őszinteségéről, melynek kifejezését 
köszönettel fogadom és reménylem., hogy a kath. klérus a 
trón és haza iránti hűséget, valamint a testvéries egyet-
értést minden vallású lakosok között mindenkor buzgón 
fogja ápolni. A mindenható áldása kisérje ebbeli műkö-
désöket és fogadják köszönetemet itteni megjelenésűkért." 
Szólott ezenfelül ő felsége a kálvinista és lutheránus 
felekezetek küldöttségeihez is. Ismét feltűnő a feleletek 
szembeszökő óriási, katholikus emberre nézve uj korsza-
kot jelentő, ijesztő különbsége. Mig a protestáns feleke-
zetekhez intézett királyi válasz csupa elismerés és bizta-
tás: addig a katholikus papság valami harmadikat is 
kap : intelmet. Mintha szent István birodalmában a kath. 
papságot valaha eddig a trón és haza iránti hűségre 
oly megkülönböztető, hogy ne mondjam tüntető módon 
kellett volna a koronás főnek intenie, s mintha bizony a 
testvéries egyetértést az ország különféle vallású lakosai 
között csakis és éppen a kath. klérus részéről fenyegetné 
veszély vagy érte volna sérelem, — annyira, hogy azt a 
király a hitfelekezetek közt való „egyetértés" (!) „minden-
kori" ápolására külön kénytelen figyelmeztetni ! ! 0 tem-
póra o mores! A protestantizmus csupa e l i s m e r é ^ ^ s 
biztosítást nyer a trónról; a katholika egyház örökségévé 
kezd válni az intelem! 

— Csak akarni és tudni a módját szükséges ahhoz, 
hogy a legnagyobb s lehetetlennek tartott dolgok sike-
rüljenek. Igy sikerült a csehországi németajkú katholi-
kusoknak az ő nagygyülésök ezidén isT még pedig fénye-
sebben mint valaha. 2000 kath. férfiú jött össze jobbára 
mind éjszaki Csehországból. Java részét két egyházmegye : 
a leitmeritzi és a prágai szolgáltatta. Ezek a csehországi 
németajkú katholikusok nem keresik azt, hogy minden 
áron mágnás legyen az ő nagygyűléseiken az elnök. Most 
például elnökül Michel kanonok és Lueger képviselő 
szerepeltek. Lelke pedig az imponáló kath. akcziónak 
0»itz, egy egyszerű pap. S vájjon mit tett ez a 2000 

"fatholikus férfiú ? Kihirdették a kor tévelyeivel szemben 
katholikus hitöket, kimondották a hitetlenség törekvései-
vel és tetteivel szemben, milyen volt például, hogy oly 
elvetemült embereknek, mint Giordano Bruno, Hutten és 
Sickingen, dicsőitő emlékszobrokat emeltek, — kimondot-
ták kárhoztató itéletöket s elhatározásukat: nem engedni a 
hitetlenség tolakodásának, hanem azt visszautasítani és 
visszaszorítani minden téren. 

= Urbs aeterna, sacra civitatas, Roma: mivé 
lett ez a város a szabadkőművesség által vezetett invasio 
következtében ! Napról-napra szomoritóbb adatok, gyászo-

sabb hirek jönnek ebből a szent városból. A szabadkő-
művesség, az Isten és az ő fölkentje Jézus Krisztus ellen 
keltett egyetemes emberiségi fellázadásnak ez a vezérkara, 
kiadta a jelszót Rómára nézve. A „harmadik Róma". Ez 
a jelszó, ezé, szerinte a jövő. Az első Róma a pogány 
Róma vala ; a második Róma a keresztény Róma, a pápák 
Rómája. Ennek meg kell szűnni, a pápasággal, a ker. 
kath. egyházzal együtt. Jőni kell a harmadik korszaknak. 
„Exstinctis diis, exstincto Deo —- régnât humanitas", a 
mint a íranczia positivisták programmjukat formulázták, 
azaz: „Megszűnvén a pogány istenek, megszűnvén a ke-
reszténység Istenének uralma, — uralkodik az emberiség." 
Ezt a programmot törekszik megvalósítani a Rómába a 
piemonti király ágyúival bevonult szabadkőművesség az 
örök városban. Rómát az Isten elleni összeesküvés fővá-
rosává akarják tenni. Halljuk csak, mily kevély önérzet-
tel hirdetik e programmot Rómában. Bombasztikus sza-
vaik halmaza alatt, tudjuk, hogy agyrémek kóvályognak. 
Az isteni gondviselés szent Péter sírjának szentségét és 
emlékét meg fogja tudni őrizni az emberiségnek. Ámde 
igen-igen tanulságos hallani, mily vakmerő nyelven me-
részkedik a hitetlenség Rómában elveit hirdetni, s uralmának 
jövőjével mint a világon legbiztosabb dologgal páva módra 
kérkedni. Egy uj napilap keletkezett ismét. Patronusa : a 
szabadkőművesség. Programmját igy kezdi : „Róma, Olasz-
ország fővárosa, valami magasabbat jelent mint más fővá-
rosok. A nemzeti érzelmet itt nem szabad elválasztani az 
egyetemes emberiségi érzelemtől. Mert valóban Róma, 
földrajzi fekvésénél és történeténél fogva, praedestinálva 
van arra, hogy uralkodjék az egész földkerekség (l'uni-
verso) felett. Az első helyet kell neki elfoglalni a 
nemzetek előrehaladó menetében ama legfőbb czél felé, 
mely az emberiség egyesítésében áll ama három isme-
retes toelv által : szabadság, egyenlőség, testvériség. 
Caesar, miután a földkerekségét (l'universo) legyőzte, 
azt akarta, hogy a legyőzöttek mind római polgárok 
legyenek. Krisztus azt akarta, hogy mindnyájan testvérek 
legyünk. Most (ime a harmadik korszak !) Rómában 
kell megtestesülni az emberiesség nagy elvének." Ez a 
programm eleje. A vége igy szól : „Jelszavunk zászlónkon 
ez lesz: „Félelem nélkül és feddhetetlenül." Mi nem va-
gyunk ujonczok a harcz terén (igaz) ; mi más harczokat 
is vívtunk s más győzelmeket is arattunk már nemes 
ügyek érdekében (péld. Giordano Bruno érdekében !) : 
most ebben a harczban is győzni fogunk !" . . . És ennek az 
uj lapnak a neve: „Voce di Roma". . . . Sión őrei, magyar 
kath. papság ! Fel kell világosítani ezt a nagy politikai 
érzékkel biró nemzetet, a magyar nemzetet, hogy lássa, 
mi készülődik Rómában az olasz egység, az olasz király-
ság czégére alatt, melynek éljenzője akad ebben a meg-
Iiberálisodott szabadkőmüves-zsidó-protestáns Magyaror-
szágban elég ! Nemzetközi atheizmus készülődik, és ez Rómá-
ban akarja felütni tanyáját, fővárosát, s innen akar uralkodni 
a „mindenség" fölött ! Magyarország — józan Ítéletének 
zuhanyával hűtse le az olasz karbonárik lángbaborult 
koponyáját. , -, 

Kiadótulajdonos e's felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Budapes t en , s zep t ember 21. 24. II. F é l é v . 1889. 

T A K T A L O M . Vezéreszmék és Tanulmányok : A s z e m i n á r i u m o k jog i t e rmésze té rő l . — A szabadkőművesség e rede te . — Egyházi Tudó-
sítások : B u d a p e s t : A k i r á l y k i sbé r i n y i l a t k o z a t a i a k a t h . papsághoz és a p r o t e s t á n s fe lekeze tekhez . -— R ó m a : A h i t t é r í t ő missz iók 

e r e d m é n y e . — Irodalom: Salus — Egészség és Üdvösség. — A zsidók sze r t a r t á sa i és szokásai . — Vegyesek. 

HIHINIIIMI.HHIIIIIIHMMIM1IIHIIIIJH 

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 i l lető minden kül- : 

demény czimzendö. \ 

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

HEGYVEHHYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál; : 
Budapesten a szerkesz- ï 
tőnél, és Budnyánszky \ 
A. könyvnyomdájában, : 
IV., Papnövelde-ntcza | 
8. sz. alatt, hova a ne- § 
taláni reclamatiók i l , j 
bérmentes nyitott levél- : 

ben, intézendök. [ 

A szemináriumok jogi termeszetéröl. 

Az egyház ősidőktől fogva legfontosabb dol-
gának ismerte papjai nevelését. S ez természetes 
is. Az egyház üdve papjaitól függ. Az egy-
ház czélja az emberek üdvözítése. Ezen czélt 
papjai által érheti el. Minél alkalmasabbak e 
czélra papjai, annál tökéletesebben éri ezt el. 
Isteni intézmény az egyház, de emberi kezekre 
van bizva. Emberek adják elő tanait, emberek 
szolgáltatják ki szentségeit. Ezen isteni intéz-
mény izmosodása, felvirágzása s gyiimölcsözése 
nagy részben az emberek buzgóságátó], szorgal-
mától s lelkesedésétől függ. Épp ezért az egy-
ház legelső joga és kötelessége a papnevelés. De 
ez egyszersmind legsajátosabb s legszemélyesebb 
joga is, melyről le nem mondhat, melyet másra át 
nem ruházhat. A papnevelés az egyház legbelsőbb 
családi ügye. Ebbe senki nem avatkozhatik a 
nélkül, hogy meg ne sértse az egyház szabadsá-
gát, családi szentélyét, még pedig a leglényegesebb 
pontban. 

A kereszténység múltjában nem is merészelt 
soha senki ezen tisztán egyházi dologba avat-
kozni. Az egyház minden korban, minden or-
szágban teljesen függetlenül nevelte papságát. 
II. József volt az első, ki megtámadta az egyház 
ezen alapjogát. Drágán lakolt érte, — Belgium 
elszakadásával. II. Józsefet követték a 19-ik század 
modern államai: az u. n. jog-államok. A modern 
állam képzelt jog-omnipotencziájával kifosztja az 
egyéneket természetadta jogaikból (v. ö. az egyik 
vallásból másikba való áttérésről, vagy a vég-
rendelkezésről szóló modern törvényeket); bele-
nyúl a házassági ügyekbe; bele a család jogaiba 

j (v. ö. a gyermekek vallásos neveléséről szóló 
törvényeket); monopoliummá igyekszik tenni a 
tanítást az elemi iskolától kezdve az egyetemig. 
Ezen jog-omnipotenczia elvénél fogva az egyház 
szemináriumait is gondjai alá akarja venni, a 
papnevelésbe is be akar avatkozni. Hol erősza-
kosan, hol simán. Majd a szeminárium tanárai-
nak s nevelőinek kinevezését akarja magának 
biztosítani; majd ő akarja meghatározni a taná-
rok kvalifikáczióját; majd a szemináriumok sza-
bályzatát, fegyelmi rendjét kéri be „felsőbb 
megerősítés" végett; majd a theol. studiumok 
rendjét, óraszámát, terjedelmét, irányát akarja 
meghatározni ; sőt volt állam, mely már a theo-
logiai vizsgálatokra is el akarta küldeni biztosait ; 
ismét volt állam, mely a theologiai vizsgálatokon 
felül még állami vizsgát is követelt az egyház 
leendő papjaitól. De akár simán, akár erősza-
kosan avatkozott az állam a papnevelés ügyébe -
mindig és minden országban (II. József korában 
1—2 országot véve ki) a legerélyesebb vissza-
utasításra talált. Megkisérlette ezt majd minden 
országban. De a püspökök felelete mindenütt 
ugyanazon merev s határozott „non possumus" 
volt. Készebbek voltak mindent feláldozni, mint-
sem az államnak a papnevelésbe bármily be-
folyást engedni. 

Nálunk a josefinizmus lassú kihalta után a 
szemináriumok ügyét nem igen bolygatták. De 
ugy látszik, ujabb időben észrevették, hogy a mo-
dern „jog-állam11 eszményétől még nagyon távol 
állanak, ha eme kérdést elhanyagolják. Trefort 
miniszter élete utolsó éveiben kezdett e kérdés-
sel foglalkozni s állítólag a Magyarország herczeg-
primá-ához el is küldte reform-eszméit egy memo-
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randum alakjában. A mult évben már több poli-
t ikai lap is szellőztette a papnevelés ügyét, hang-
súlyozva az állami ellenőrzés szükségességét. 
Legutóbb a közoktatásügyi bizottságban is sző-
nyegre került e kérdés. Ott is hangsúlyozták, 
hogy az állam nálunk még nem fektet olyan 
nagy súlyt a papnevelésre, mint ezt más államok 
teszik (valószínűleg Poroszországot értették) ; szó 
volt a szemináriumoknak egyetemmé való csopor-
tosításáról; nagyobb állami ellenőrzésről; a papok-
nak nyújtandó általánosabb képzettségről (talán 
a német „Kultur-Examen* mintájára?) stb. 

Jelen sorokban azt óhajt juk feltüntetni, 
van-e az államnak joga a papnevelésre befolyást 
gyakorolni és azt mintegy dresszirozni? 

Tétel gyanánt, melyet alábbiakban fogunk 
bebizonyítani, áll í t juk fel : A papnevelés minden 
egyes megyés püspök kizárólagos joga és kötelessége, 
ki ezen jogát és kötelességét minden idegen beavat-
kozástól függetlenül tartozik az egyház szellemében 
s törvényei szerint gyakorolni. 

Bizonyítékainkat két csoportra oszthatjuk. 
Vizsgálni fogjuk magát a dolog természetét s 
keresni fogjuk, mit tar t az egyház e kérdésről. 

I. 
Bizonyítékaink a dolog természetéből a kö-

vetkezők : 
1. Az egyháznak Krisztus Urunk a kö-

vetkező konstitucziót adta : az apostolokra s 
az ő utódaikra ruházta saját küldetését, saját 
hatalmát. „Sicut misit me Pater et ego mit to 
vos." (Ján. 20, 21). „Data est mihi omnes potes-
tas in coelo et in terra : euntes ergo docete omnes 
gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, 
et Spiritus sancti : docentes eos servare omnia, 
quaecunque mandavi vobis : et ecce, ego vobiscum 
sum omnibus diebus, usque ad consummationem 
saeculi." Jézus Krisztus apostolait s az ő törvé-
nyes utódaikat az emberek üdvözítésére helyet-
teseivé, munkásaivá választotta. Ezen munkában 
tehát csak az vehet részt, aki erre választva van, 
a ki erre jogérvényes küldetéssel bir. „Missio cano-
nica" nélkül az egyház konstitucziója szerint 
egyházi hatalmat senki nem gyakorolhat, egyházi 
ténykedést nem végezhet. Ki adja meg ezen 
„missio canonica"-t, mely nem más, mint jogos 
részvétel az emberek üdvözítésének munkájában? 
A püspököknek a pápa, a püspökök papjaiknak, 
s igy a világ legszerényebb falujában működő 
pap is résztvesz azon küldetésben, melylyel Jézus 

Krisztus felruházta apostolait s igy jogosan gya-
korolja azon hatalmat, melyet a felszenteléskor 
kapott . 

Különben ez az államban is igy van. Nem 
elég bizonyos hivatalra a kvalifikáczió, hanem 
szükséges az állami küldetés, felhatalmazás, man-
datum. mely nélkül jogérvényesen senki nem 
Ítélhet, nem biráskodhatik stb. 

Mire terjed már most ki az egyházi missio ? 
A vallás tanai hirdetésére, a szentségek kiszol-
gáltatására,1) szóval az összes vallási dolgokra, 
mindarra, ami az emberek iidvözítését czélozza. 
Ez kath. dogma, ez az egyház konstitucziója. 

Már most a theoloyia tanitása határozottan 
vallás-tanítás épp ugy, mint a prédikáczió vagy 
hitelemzés. A kettő közt csak egy különbség 
van : az egyik tudományos, a másik népszerű. 
Mindegyikhez szükséges tehát a „missio cano-
n ica l Ezt egyedül a püspök adhatja meg. A ki 
a püspököt ezen .missio canonica" megadásában 
korlátozni vagy befolyásolni akarja, az egyház 
szabadságát s dogmáját támadja meg. A vallás-
szabadságnak minden esetre ez képezi lényeges 
alkotó elemét, hogy az illető vallás saját dogmái 
szerint szabadon működhessék. A kath. vallásnak 
pedig egyik dogmája az, hogy a vallást csakis 
püspöki küldetés alapján lehet tanítani. Szabadon 
csak akkor élhet az egyház ezen dogmája szerint, 
ha a püspököt ezen „missio canonica" megadá-
sában senki sem akadályozza.2) 

2. Ugy a theologia tanítása, mint a papok 
nevelése természetfeletti téren mozog, azaz mind-
ket tő tisztán lelki ügy (res spirituális). A theo-
logia tanítása nem más, mint a természetfeletti 
kinyilatkoztatás tudományos magyarázása és bi-
zonyítása. 

A papnevelés lényege pedig abban áll, hogy 
a növendékek a természetfeletti kinyilatkoztatás 
elveit gyakorlatban minél tökéletesebben sajá-
títsák el. Mindkettő teljesen lelki ügy, „res 
spirituális" a szó legszorosabb értelmében épp 
ugy, mint a prédikáczió, misézés, gyóntatás. 

') A szentségeket érvényesen szolgáltathatja ugyan az 
ki, a ki pappá van szentelve, de ezt jogtalanul teszi s bünt 
követ el, ha a felszenteléskor nyert hatalomhoz a „mis-
sio canonica" nem járul. 

:) V. ö. a „Missio canonica* lényegéről Lehmkuhl 
értekezését a „Stimmen aus „Maria-Laach* 12. kötetében 
a következő czim alatt : Die kirchliche Sendung. Különö-
sen a mi a theologia tanításához szükséges „missió"-t illeti, 
v. ö. Schulte értekezését az „Archiv für Kirchenrecht" 
19. kötetében. 
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Tisztán és kizárólag lelki ügyekben csakis a 
püspökök birnak joghatósággal. Ezt még a leg-
ultrább állami kanonisták is elismerik. A mint 
az állam nem határozhatja meg, hogy a pap 
hogyan misézzen, hogyan imádkozzék (hát Il-ik 
József ? . . .\ hogyan gyóntasson : ugy sem a 
theologia tanitásába. sem a papnevelésbe bele 
nem szólhat. A mint megtámadná az egyház 
szabadságát, ha a templomban ta r to t t prediká-
cziót szabályozni, a hi t tanokat felülbirálni akarná, 
s még inkább ha a predikáczió tárgyát is meg-
határozná : éppen ugy megtámadja az egyház 
szabadságát, ha a szemináriumi tanitásba akar 
beavatkozni. 

3. A pap a kath. egyháznak lényeges eleme. 
Az egyház czélját csak is papjai által valósit-
ha t ja meg. Első sorban tehát a papnak kell az 
egyház szellemével birnia. Az egyház létkérdé-
séhez tartozik tehát papjainak sóját szellemében 
való nevelése. ') A mig valamely vallásnak lét-
joga és szabadsága van, addig megvan azon 
joga is, mely szerint papjait saját szellemé-
ben nevelheti. S ha más vallások ezen jo-
gukra nem volnának féltékenyek : annál fél-
tékenyebb a kath. egyház, mert éppen a kath. 
egyházban van a papnak oly lényeges hiva-
tása és szerepe, minő semmi más vallásban nem 
található. 

Bármily jó legyen a viszony egyház és 
állam közt, tény az, hogy e ket tő szelleme egy-
mástól lényegesen különbözik. Hogy engedhetné 
meg már most az egyház, hogy papjai nevelé-
sénél egy tőle lényegesen különböző hatalom 
uralkodjék, őt háttérbe szorítsa s befolyását 
gyengítse ? Különben is elég tanúságos e tekin-
tetben az iskoláik története. Alig telepedett le a 
a modern állam az iskolákban az egyház mellé, 
azonnal kiszorította azokból az egyház szellemét. 
Épp igy járna az egyház szemináriumaival is, 
ha azokban az államnak is engedne befolyást. 
Elég világosan mutat ják II. József állami mi-

^ Az egyháznak ezen a természeti törvényen ala-
puló jogát még Bluntschli is elismeri. „Allgemeines 
Staatsrecht" (5. kiadás, Stuttgart, 1876.) czimü munkája 
439. lapján igy nyilatkozik : „Der Kirche kann wiederum 
aus natürlichen Gründen das Recht nicht bestritten wer-
den, ihre Organe, die Beamten und Diener der Kirche 
selbststiindig zu ernennen ; denn sollen diese ihr angehören 
und ihr dienen, so müssen sie auch von ihrem Geiste 
erfüllt und nicht von einer fremden Macht gewissermassen 
als fremde Glieder an ihren Körper geheftet werden." 
(Idézve Irenaus Themistor „Die Bildung und Erziehung 
der Geistlichen" czimű müvében). 

niszteriumai, hogyan akar s hogyan tud a mo-
dern állam kath. papokat nevelni. ') 

4. A kath. vallás a papot a lehető legszo-
rosabb viszonyba hozza a néppel, oly belső és 
meghitt viszonyba, melyhez hasonló • e földön 
nem létezik. Ezen viszony alapján a hivő fel-
t á r j a papja előtt lelkét, meggyónja neki legtit-
kosabb bűneit is, tőle várja bűnei bocsánatát, 
szenvedélyeinek orvoslását, ő vele tanácskozik 
házassági ügyeiben, tőle vár vigaszt szenvedései-
ben, őt hivja halálos ágyához: lelke nyugalmát 
s boldogságát csak a pap közreműködésével véli 
elérhetőnek. 

Ezen szoros viszony csak akkor lehetséges, 
ha először a hivő biztos lehet arról, hogy papja 
bír vallása szellemével ; másodszor, ha a hivő 
lá t ja és tudja, hogy papja a vallás szellemének 
megfelelően él is. Az elsőről csak addig van ós 
lehet a hivő népnek garancziája, mig kizárólag 
az egyház neveli papjait. Mihelyt az állam is 
belevág a papnevelésbe, megrendül s megsem-
misül a hivek bizalma papjaik iránt. Mert a hivő 
nép is igen jól tudja, hogy Jézus Krisztus a 
kinyilatkoztatás elveinek megőrzését s egyik 
nemzedékről a másikra való átültetését nem a 

-modern államok kultusz-minisztereire, hanem a 
kath. püspökökre bizta, s ezekben is csak akkor 
bízik, ha hivatásukat minden állami felügyelet-
től és befolyástól függetlenül gyakorolhatják. 
Elég példát nyújtanak állitásunk igazolására II. 
József kora s ujabban a német kultur-harcz 
alatt képzett „állami papok." 2) 

(Folyta t juk . ) 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás . ) 

Lássuk, miként lett a nianicheizmusból szabadkőmű-
vesség. 

A manícheusok nyugat felé való terjeszkedésökben 
két utat követtek. Az egyik Örményországon át Bulgária 
felé, a másik Észak-Afrikán át Spanyolország felé vezet. 
Kisérjük őket figyelemmel az utóbbin. 

A saraczénok hatalmának növekedtével s hódításaik-

*) Y. ö. „Entwurf zur Einrichtung der General-
Seminarien in den k. k. Erblanden" (Bécs, 1784) ; Brun-
ner „Die theologische Dienerschaft am Hofe Josephs II." 
(Bécs, 1868); Ugyanattól: „Die Mysterien der Aufklärung 
in Oesterreich 1770—1800." (Mainz, 1869); Ugyanattól : 
„Joseph II. Charakteristik seines Lebens, seiner Regierung 
und seiner Kirchenform". (Freiburg, 1874). 

2) V. ö. Irenaus Themistor „Die Bildung und Er-
ziehung des Geistlichen nach kath. Grundsätzen und nach 
den Maigesetzen". (Köln, 1884). 212 és 213. 11. 

24* 
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nak terjedésével a manichaeusok siettek e helyzetnek gyakran láthatták őket egymással titkos jeleik által köz-
előnyeit kimeríteni s belőlök hasznot húzni. A szaraczén lekedni. Sz. Ágoston leirja, milyen jeleket használtak a 
fejedelmek félrevezetése, s a keresztények részéről elkö- kölcsönös felismerésre: signa oris, manuum et sinus1), 
vetett árulásaik által kegybe jutottak. ') manichaeorum alter-alteri obviam factus, dextras dant 

Egyesültek a saraczénokkal egyrészt azért, hogy sibi ipsis signi causa, veluti a tenebris servati. 
meggyengítsék az ellenfelet, melynek fenállása és ereje A IX. században tehát tervbe vették már, hogy 
egyedül képes társadalmi rendszerűknek életbeléptetését Olaszországban is propagandát csinálnak czéljaiknak, s a 
megakadályozni — az egyházat, s hogy a saraczénok között XI. században csakugyan már ott találjuk őket annak 
és az általuk meghódított területeken szövetségöket ter- felső részeiben. — Olaszországban azonban már nem oly 
jeszthessék s czéljaik iránt fogékony elvtársaikat zászlójuk akadálytalanul folyt terjeszkedésük, mint a keleti tarto-
alá gyüjthessék. Mindkét czélt elérték: megsemmisítették mányokban. Bulgáriában alig találtak akadályra, miután 
Északafrikának viruló egyházait, melyeknek pusztult helyén népe csak ezen időben vált meg a pogányságtól, s szerve-
ismét a pogányság ütött fészket, számos elvbarátot nyer- zett papság még nem őrködött felette, minek következtében 
tek a saraczénok között, s velők megvetették lábukat a nem volt nehéz a készített tévtan számára a gyermeteg nép-
pyrenei félszigeten is. — Ezen uton való haladásukról bői hiveket szerezni, vagy a kath. egyház hiveit elhódítani, 
ennyi elegendő. Sz. Ágoston megjegyzi, miszerint a szara- Itt ugyanis Bogomil felekezet neve alatt terjeszkedtek, s 
czénokkal egyesült manicheusok Ázsiát és Afrikát ép ugy tsnuk alig különbözött a kath. egyház tanításától, s a nép 
vallásilag, mint politikailag tönkrejuttatták. — Mindeu- fejletlen felfogásának erkölcstanuk ishízelgőbb volt, s ava-
esetre az ő működésöknek köszönhető közvetve, hogy a tottjaiknak már a földön juttattak a mennyei élvezetekből, 
muzulmán megvetette lábát Európában, hogy itt a pol- Olaszországban a kereszténység már megerősödött s 
gárosodást századokkal hátravetette, — közvetlenül pedig a uyáj felett szervezett papi osztály őrködött, s így a 
az, hogy Elő-Ázsia és Észak-Afrika jelenleg Európának manicheus farkasok csak báránybőibe öltözve juthattak 
műveltségével s a haladásnak minden vívmányával nem az akolba. — Jól tudták ezt a manicheusok, s találtak is 
bir, mi ha ugy lett volna : a társadalmi és politikai hely- módot, melynek segélyével e czéljokat elérniök sikerült, 
zet az egész világon más volna, mint most, s bizonyára A János testvérületet léptették ismét életbe, mivel ez 
vad népeket sem Afrika bensejében. sem mas világrész- bizonyult legalkalmasabb eszköznek tervök kiviteléhez, 
ben nem ismernénk. — Az emberiség összkulturáját leg- Kezdetben csak egyeseket, tudósokat, orvosokat küldöttek, 
alább is öt évszázaddal hátravetették. kik János testvérek - neve alatt ingyen oktattak, gyógyí-

Több érdekkel bir reánk a másik ut, melyen nyugat tottak, kórházakat alapítottak, betegeket ápoltak. János 
felé nyomultak, miután ezen jutottak érintkezésbe a kivált- keresztényeknek, vagy János testvéreknek — mint azt az 
ságolt kőmüvesczéhekkel. — Ezen ut Armenian át Bulgária éber papság tévútra vezetésének czéljából mondották — 
felé vezet. azért nevezezik magukat, minthogy egyesületüknek sz. 

Szicziliai Péter a IX. században már Bulgáriában János, a szeretet apostola a védnöke, s mivel tényleg az 
találja őket, s tudja felölök, miszerint Olaszországban is ö tanát gyakorolják: kinek két kabátja van, adjon egyet 
meg akarják vetni lábukat, miről Rómaban is jelentest tett. felebarátjának, a kinek nincsen, s mivel különösen ő sür-
Röviden jelezhetjük, miszerint az örmény városokban a gette a kölcsünüs szeretetet, melyet ők gyakorolnak a 
Paulirián felekezet leple alatt működtek, mig Bulgária jótékonyság által. Midőn ily szép és nemes mez által a 
népei a szerzetesek buzgólkodása folytán a pogányságból papság gyanakodásának elejét vették, valódi czéljaik szá-
kivetkőzni kezdtek. Ekkor Bulgáriában is megjelentek s mára is kezdettek elvbarátokat szerezni, s a gondos puha-
kemény harczra keltek a római egyházzal, hogy a bolgá- tolás által alkalmasaknak és hajlandóknak ismert egyéne-
roknak katholizálásait megakadályozzák. A kath. hittérí- ket titkos szövetségükbe vonni. 
tők számának elégtelensége, s a megtérő pogányok csekély Rejtett összejöveteleiket Milanónak Pattaria nevű 
műveltsége okozta, hogy nem kis hódításokat tettek, szá- városrészében tartották, a miért később Patarenusoknak 
mos pogány a manicheisztikus felekezet keblébe tért. Hogy nevezték őket. Ez összejövetelekben résztvevők már nem 
mily buzgalommal küzdöttek a kath. egyház megerősödése a szeretet apostolának tanát vallották, hanem szerintök a 
ellen, kitűnik abból, hogy sz. Ágoston szerint képesek külső vallás szükségtelen, a szentségek feleslegesek, Krisz-
szárazat és tengert bejárni, hogy csak egy tagot is nyer- tus nem rendelt papságot, az oltárok csak puszta kőra-
jenek. Hogy mennyire harczoltak a manicheusok avatottjai kások. egyház nem kell, a házasság törlendő stb. A 
az egyház ellen, abból is kitűnik, miszerint profánok is vezetők, vagyis valódi beavatottak consolati nevet viseltek. *) 

') Hakemet , a saraczénok vezérét megnyern i Drususnak, a 
manichaeusok egyik főemberének j u t o t t fe ladatául , ki a vezérnek 
e lméjé t annyi ra megzavar ta , hogy elhi t te neki, miszerint ők ke t t en 
— már t . i. Hakem és Drusus — fe l rándulnak az éden ker t jébe , s 
onnan hiveik számára lehozzák az igaz boldogságot . Örök kárára 
azonban az emberiségnek e fenséges tervnek kiviteléhez nem enge-
de t t nek ik időt a manichaeus kérlel l ietet lenség. mer t miu tán Hake-
met h iú b iz ta tásokkal többé kielégí teni nem lehe te t t , mielőt t még 
félrevezetéséből k i áb rándu l t volna, mi a manichaeusokra vészthozó 
leendet t , Kgyptomban orgyi lkosságnak esett áldozatul, s hogy a gyanú 
ne őket érje, Drususnak is osztoznia kel le t t védenczének sorsában. 

') Épp ugy, min t a modern szabadkőművesek. Mint az 1210-ki 
zsinat kárhozta tása iból k i tűn ik : i t t is a modern szabadkőmű-
vesség szezvezetével b i r tak ; megvol tak az éjjeli összejövetelek sze-
re te t - lakomákkal , ugyanazon myster iumok. melyeket a zsinat bál-
ványimádáshoz hasonlóknak mond, s melyek — amin t lá tni fog juk 
— a Baphomet-kul tuszban a templomos rendbe is á tezármaztak. 
Bulgáriai terjeszkedésökliez 1. Hi l ferding : Geschichte von Serbien 
und Bulgarien. I. k, 118. s következő lapok. 

') Dr. J. A. Fessier : Geschichte der Ungarn . II. k. 342. 1. — 
Fessier h i t ehagyot t szerzetes és szabadkőműves lévén, különös ér-
dekkel viseltetik i rántok. 
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Itt Felső-Olaszországban jöttek összeköttetésbe a 
kőműves czéhekkel. Azok után, miket eddig a manicheu-
sok jellemzésére s különösen terjeszkedési módjukra nézve 
mondottunk, nem lephet meg bennünket azon felfedezés, 
hogy ott találjuk őket a kőműves czéhekben. 

Mint említettük az építő társaságok számos és lénye 
ges kiváltságokkal voltak felruházva, nem voltak oly 
szigorú rendőri és papi felügyeletnek alávetve, mint más 
czéhek, sőt sok tekintetben azok számára megközelíthetők 
nem voltak. S e czéhek nemcsak Olaszországban, hanem 
a vándor, később honi czéhek minden tartományban meg-
tartották szabadalmaikat és úgyszólván államot képeztek az 
államban. Igy például a mesterek gyűlésein senki, ki mester 
nem volt, jelen nem lehetett, még az állami hatalom kép-
viselője sem. Erdekében állott tehát a terjeszkedő manicheus 
szövetkezetnek magát e czéhekbe belecsempészni, mivel 
ezekben a felfedeztetés elől való nagyobb biztonságban és 
szabadabban működhetett s mivel a legalkalmasabb esz-
közt képezték a kültartomány okban való terjeszkedésre is. 

E czélból minden külföldre vándorló czéhhel tanító-
kat, orvosokat s astronomusokat küldöttek, kiket a czéhek 
természetesen örömest magukkal vittek, különösen mivel 
a betegápolást vezették, s az építkezés helyén mindig 
kórházat és iskolát állítottak. Ezeknek feladata volt az 
építkezés helyén propagandát csinálni a manicheisztikus 
nézetek számára, s az idegen urak közöl minél többet 
megnyerni eszméiknek, s a nyert és talált elvbarátokat 
zászló alá gyűjteni s rendszeres társasággá egyesíteni. 
Iskoláikat nemcsak a vándorló czéhek mesterei látogatták, 
hanem előadásaikon részt vett nagy számmal a nemesség 
is. S mivel az akkor müveit tudományoknak minden ne-
mében jól képzett tudósok voltak e tanítók és orvosok, 
a fejedelmek nem ritkán a honi iskolák vezetésével is 
megbízták őket, s az egyetemeken is tanárok gyanánt 
alkalmazták. Ez volt a legjobb alkalom elveiket és néze-
teiket a tudomány szinébe burkoltan hallgatóik szivébe 
csepegtetni. A ki alkalmasnak találtatott, azt beavatták a 
szövetségbe, a többire nézve pedig elérték, hogy elhin-
tették a magot, melyből rendszeres fejlődés és fejlesztés 
által az úgynevezett modern korszellem fejlődött, mely 
napjainkban a társadalomnak nagyobb részét uralja : a 
természetfeletti iránt való közönyösség, s az anyagiak haj-
hászása ; az anyagiak végtelen haladása és fejlesztése után 
való törekvés, az úgynevezett emberi becsületesség a termé-
szetfeletti indokokkal biró erkölcsök nélkül ; — azon szel-
lem, mely az embert csupán a föld lakójának tartja, s lelke 
halhatatlanságában nem hisz, s azért csak emberi erkölcsö-
ket, az emberi becsületet és jótékonyságot és emberi igaz-
ságot, vagyis „humanitást" ismeri. *) (Folytatjuk.) 

') 1290-ben a páris i egyetemen a keleti nyelvek t a n á r a : 
Lollius R a j m u n d t an í tványa i és elvtársai között szintén é le tbelép-
t e t t e a t i tkos szövetséget e humanisz t ikus szellemben, vagyis pá-
holyt a lak í to t t . Midőn 1311-ben a viennei zsinaton a templomosok 
rend je el töröl tetet t , r áb í r t a V. Kelemént , hogy Rómában , Bologná-
ban és Sa lamankában szintén tanszékeket állitson a kelet i nyelvek 
.»zámára, melyekre Lollius t an í tványa i le t tek kinevezve t aná roknak . 
Igy a k a r t egyszerre há rom egyetemen p r o p a g a n d á t ny i tn i a pá-
holynak. Azonban nem sikerült . Az u j t anárok üzelmeinek nyo-
mára jö t tek , s XXII. János e ka thed ráka t i smét beszüntet te , egy-
ú t t a l felhiván a franczia papságnak ügyelmét a f ranczia tanárok 
működésére . Mysterien. 304. 1. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember hó 20. A király kisbéri nyilat-

kozatai a kath. papsághoz és a protestáns felekezetekhez. — 
Lapunk előző száma már feltüntette röviden ama 

válaszokat, melyeket király ő felsége a kisbéri hadgyakor-
latok alkalmából tisztelgő kath. papság, valamint a két 
protestáns hitfelekezet küldöttségeinek üdvözlésére adott. 

E nyilatkozatokat Tisza Kálmán sokkal nagyobb 
czélzatossággal adta a király szájába, semhogy azokkal 
egyszeri hozzászólással végezni lehessen; azonfelül illeté-
kes részről oly értesülést veszünk, mely magában véve is 
kötelességünkké teszi, hogy a magyar miniszterelnök e 
sugalmazására visszatérjünk. 

Mindenek előtt politikátlan eljárásnak kell minősíte-
nünk azoknak felszólalását, akik a napisajtó terén magát 
az apostoli királyt tették felelőssé ama nyilatkozatokért, 
melyek úgyszólván kétségbe vonják a katholikus papság 
hűségét trón s haza iránt, és amelyek csak ugy áradoznak 
az elismeréstől a protestáns felekezetek iránt. 

A király ezúttal is annak bizonyult, aminek három 
évtizede ismerjük. Engedett a felelős magyar kormány 
unszolásának és elmondotta az utóbbi által eléje terjesz-
tett szavakat. Itt is parlamentárisabbnak mutatta magát, 
mint Tisza Kálmán, aki imparlamentáris és alkotmányel-
lenes módon ismét a király személyét tolta előtérbe, ami-
dőn saját hatalmát elégtelennek ismerte föl. 

Csakhogy elszámította magát, mint megannyiszor, 
midőn a kath. egyházzal kikötött. 

Az apostoli király ugyanis a hivatalos fogadtatás 
után saját kezdeményezéséből oly nyilatkozatot tett a 
kath. papság tisztelgő küldöttsége előtt, mely nem enge-
dett semmi kétséget az iránt, hogy a magyar katholikus 
egyház legfőbb védurának semmi része sem lehet Tisza 
Kálmán boszújának hűtésében. 

A mostani kormányelnök nem érte el tehát azt, hogy 
a kath. papság üdvözlésére általa sugalmazott válasz miatt 
a király kormányválságot idézzen elő, ami a saját hitfelei 
előtt diskreditált és a liberálisok által is már gyanús 
szemmel kisért Tisza Kálmánnak nagyon is kapóra jött 
volna ; de elérte azt, hogy különben nagy taktikus létére 
országra szóló tapintatlanságot követett el. 

Az úgynevezett zsidó-keresztény házasságról szóló 
tőrvényjavaslat dicsőséges bukása óta az ez idő szerinti 
kormányelnök minden alkalmat megragad, hogy a királyt 
szerepeltesse a kath. papság ellenében. Ez lehet olcsó 
bosszúvágy kielégítése de legf'ölebb szánalmat kelt, hogy 
oly éles eszű taktikus létére túllő a czélon, a királyt 
ugyan nem komprommittálhatja, bár ez is czélja lehet, 
de komprommittálja Magyarország kormányát, amelynek 
tekintélye édes mindnyájunké. Jól tudjuk ugyan, hogy 
hitfeleinek nagy része hízni fog e tapintatlanságon, de 
a mélyebb belátással birók közöl többen fülünk hallattára 
jelentették ki, hogy az a leczkéztetés, melyet a reformá-
tus Tisza Kálmán magának a kath. papság irányában 
megenged, csak ellenkező hatást érhet el a kívántnál és 
azonfelül fölhívja az ország figyelmét arra, hogy kutassa, 
mennyiben lehetne a kath. papság hűségét trón s haza 
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iránt- gyanúba venni s ezt nem lehetvén, ép e papság 
népszerűségének gyarapodását idézi elő. 

Mit kell azonban a nagy taktikus ez eljárásáról 
mondanunk, midőn az emiitett lgczkéztetéseket egybevet-
jük ama biztosításokkal, melyeket a Tisza-kormány neve-
zetesen a főpapságnak tett és minden alkalommal tesz? 
Vájjon annyira megfogyatkozott-e a magyar politikai érzék, 
hogy ily fogásokkal véljen bárki is czélt érni ? Hizelgés 
s könyörgés ma, leczkéztetés s fenyegetés holnap: ez 
kissé nagyon is elemi diplomáczia, melylyel Tisza Kál-
mán és hivei annál kevésbé fognak czélt érni, minél 
ismertebb az, hogy a mostani kormányelnök már egy 
izben kudarczott vallott vele. 

Voltak idők, midőn hatalmasabb volt, mint ma ; 
midőn elhitette a koronával, hogy az egész ország köz-
véleménye óhajtja a polgári házasságot, és amidőn ke-
zességet vállalt, hogy az arra vonatkozó törvényjavaslat 
nagyobb nehézségek nélkül keresztül fog menni a tör-
vényhozás két házában. Erre azután megkapta a fölha-
talmazást a javaslat beterjesztésére. És mégis mi történt ? 
Tisza Kálmán adott szavát nem tarthatta meg; . . . a 
korona láthatta, hogy ama tanácsosa, aki mindenre képes, 
a miniszterelnöki széken is nagyobb kálvinista, mint 
államférfiú. És ha azóta még folyton ő sugalmazhatja a 
korona nyilatkozatait, ebben nem ő hibás. Hibásak va-
gyunk mi is, akik a koronát s országot ama téves föl-
tevésben hagytuk, hogy a magyar nemzet nemcsak a vá-
lasztási mozgalmak körül, de vallásban is — Tisza Kál-
mánt követi vagy legalább is nem ellenkezik vele és az 
ő szolgálatkész klikkjével, mely szemtől-szembe hízeleg 
nagyjainknak, hogy annál inkább leránthassa őket. 

Mi itt nem foglalkozunk politikával, de ki kell 
jelentenünk, hogy végre is tudnia kell a magyarországi 
katholiczizmusnak, vájjon a nagyjainknak gyújtott tömjé-
nes biztosításoknak vagy a király által papságunknak 
adott leczkéztetésnek kell-e hitelt adni. 

Minden igaz hazafi s katholikus tudja, hogy mit 
tartson ez ellentmondó taktikáról : utóvégre is Tisza Kál-
mán nem fog ki az egész világon. 

Mert nyilvánvaló, hogy a király legkevésbé sem 
kételkedik a kath. papság trón s haza iránti hűségében, 
mint saját királyi szavaiból kitűnik, melyeket miniszteri 
sugalmazás nélkül ejtett ki. 

Másfelől az is tény, hogy Tisza K. kormányelnök-
sége alatt bolygatták meg „a testvéries egyetértést a kü-
lönböző vallású lakosság közt" ama törvényjavaslattal, 
mely nyilt kihívást képez mindenkire, aki keresztény jel-
legét valamire tartja. 

Vájjon a Tisza-kormánynak nem volna-e tudomása 
róla? 

Nagyon is van ! Bizonyítja ezt ama furfangja, mely-
lyel a király kisbéri szavaiba belevétette amaz „intelmet," 
hogy a kath. klérus ápolja a testvéries egyetértést min-
den vallású lakosok között. 

A protestánsok egyházkerületi gyűlései, konventjei 
szabadon támadják meg a kath. hitczikkelyeket és intéz-
ményeket, a kormány sajtója egyre agyarkodik ellenük, 
bár a személyeknek hizeleg, hogy gazdag adományokat 
kapjon tőlük ; az egyház jogait és szabadságát sértő tör-

vények mint Damokles kardja függnek papjaink fölött; 
a kormány maga is megfenyegeti papságunkat : mégis 
minket, katholikusokat vádolnak „békezavarással" mint a 
mesebeli farkas a bárányt. 

Mi lehet ennek a czélja? Ezt Szilágyi Dezső igaz-
ságügyminiszternek programmjában találjuk, aki a polgár1 

kötelező házasság behozatalát Ígérte, egyetértve Tisza 
Kálmán miniszterelnökkel, aki annak idején megfenyegette 
a katholikusokat, hogy a zsidó-keresztény házasság csak-
hamar „föl fog támadni koporsójából." Eleve tehát béke-
bontókul akarják az ország színe elé állítani azokat, akik 
vallásuk s meggyőződésük szerint, sem mint keresztények, 
sem mint hazafiak nem adhatják hozzájárulásukat a pol-
gári házassághoz. 

De e furfang sem fog győzni! 
A hazának békére van szüksége ugy a bei-, mint 

a külügyi helyzet miatt. Herostratus dicsősége lesz annak 
osztályrésze, aki a polgári házasság tervével e békét 
veszélyezteti. Az ország legnagyobb ellensége sem volna 
képes ennél nagyobb csapást mérni édes hazánkra . . . 

Még van idő ! Még módunkban van az illetékes körö-
ket és az országot a nagy veszedelemről óva inteni. 

Tegyünk meg minden lehetőt, és amint hivek vol-
tunk s vagyunk a trónhoz s hazához, ugy legyünk ezután 
is hivek vallásunkhoz, mely e trón és hazánk fönállásának 
legfőbb biztositékát képezi. -f-

Roma, szeptember hó elején. A hittérítő missziók 
eredménye. — 

Megjelent a missziók évkönyve 1889-re: L'annuaire 
des missions pour Vannée 1889. Benne a katholiczizmus 
előhaladása világosan nyilvánul. 

XIII. Leo bölcs s szilárd kormányzata, a hitterjesztő 
kongregácziónak, a Propagandának nyújtott bőkezű ado-
mányai, az erélyes lendület, melyet ő az apostolkodás 
müveinek adott, az ő reformjai, a nemzetközi intézetek 
szervezése Rómában, az európai mozgalom, mely mint 
hódító áramlat terjed a világon : ezek a külső okok gyara-
pították és siettették a katholikus terjeszkedést. 

Ez áramlat csak növekedhetik még, ugy hatályában, 
mint kiterjedésében. A keresztény apostolkodást minde-
nütt mindinkább ugy tekintik, mint a polgárosodás elen-
gedhetetlen biztosítékát, amely miután kiáradt a Keletről, 
oda visszatér a történelmi törvények erejénél fogva és a 
katholiczizmusnak veleszületett erélye által. 

Amidőn épp lapozunk a missziók évkönyvében, ta-
lálkozunk a lapokban az Angolország által közzétett sta-
tisztikával a kereszténység állapotáról az angol Kelet-
Indiában. A hatóságok ott elismerik, hogy a missziók 
apostolkodása leginkább előmozdítja az európai befolyást. 
Idézik ott egy kormányzó következő nyilatkozatát: „A 
missziók — úgymond e részrehajlatlan s illetékes tanú — 
jobban megszilárdították Európa befolyását Indiában, mint 
az angol közigazgatás összes munkája." 

Ez az összes gyarmatosítóknak a meggyőződése. 
Lavigerie, Massaia s misszionáriusaik fölérnek egy had-
sereggel. Majd eljő a nap, amidőn az európai kormányok, 
miután üldözték a szerzeteseket, praemiumot fognak nyúj-
tani a szerzetesrendeknek, amelyek a legszámosabb apos-
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tolt állítják ki a síkra e nagy munkában. Egyedül a hivatalos 
Olaszország tanúsít nyilvánvaló ellentállást és jár ezzel a 
halál utjain. Majd ő is meg fog térni, csakhogy az már talán 
kissé későn lesz ; majd ha a többi kormányok ráteszik 
kezüket az összes szabad területekre, amikor majd nem 
lesz többé mit elfoglalni a Keleten vagy a Földközi-ten-
ger hosszában. 

Ha már most összehasonlítjuk a missziók legutóbbi 
évkönyvét a legelső évkönyvvel, mely 1886-ban jelent 
meg, ugy találjuk, hogy a missziók vidékein, vagyis ott, hol 
csak jobbára czimzetes püspökök, apostoli praefectusok és 
vicariusok vannak, a legutóbbi három év alatt a katholi-
kus lakosság 815,314 lélekkel szaporodott. Ez összes szám 
következőleg oszlik meg : 

Missziók helye : Kathol ikusok száma : 
Európa 1886. 1889. 

Anglia és Skóczia . 1.678,789 1.692,098 
Irland  3.792,357 
Svéd és Norvégország 2.100 2,940 
Dánia 3,200 3,700 
Éjszaki Németország, Szászország és 

Schleswig-Holstein  . 111,486 131,894 
Hollandia és Luxemburg . . . . . 1.646,813 1.711,883 
Balkán-félsziget . 646,755 655,849 
Görögország 31,410 36,550 

7.908,718 8.027.271 
Szaporodás Európában: 118,558 

Ázsia 
Ázsiai Törökország 74,930 135.550 
Ke'et India 1.185,142 1.276,943 
Khina (Korea. Japán) 560,657 583,666 
Indiai Khina 531.276 535,839 
Malézia 38,531 45,651 

2.490,536 2.577,649 
/ i : 

Szaporodás Ázsiában: 87,113 
Afrika 

38 apostoli vikariatus 
Algirt bele nem számítva . . . . 382,000 362,141 

e kevesbedés okait alább adjuk. 
A m er ika 

Kanada 1.955,325 2.037,881 
Éjszakamer. Egyesült-Államok . . . 7.410,478 7.762.168 
Antillák és Guyanna 297,562 340,157 
Patagonia 18,000 28,000 

9.681,365 10.168,206 
Szaporodás Amerikában: 486,861 

Oczeánia 
Ausztrália 484,470 603,560 
Oczeania szigetei 147,845 171,562 

632,315 775,122 
Szaporodás Oczeániában : 142.807 
Vagyis a missziók országaiban 1886-ban a katholi-

kusok száma vala 21.094,934, mely szám 1889-re 21.910,248 
lélekre növekedett, ami a föntjelzett 815,314 lélekkel való 
szaporodásnak felel meg. 

E gyarapodás még nagyobb volna, ha összegezvén 
a fenti táblázatban kitüntetett számokat, rövidség okáért 
el nem hagytunk volna némely kisebb missziókat, mint 

a Svájcz egy részében, továbbá Perzsiában, vagy Közép-
Amerika vad népeinél létező missziókat és a keleti szer-
tartásuakat, melyeknek előhaladása szintén állandó ; ugy 
hogy a jelzett három esztendőben bízvást tehető kerek 
egy millióra. 

Csak két fönt kimutatott vidéken és pedig Indo-
Khinában és Afrikában jelentkezik kevesbedés. Az előbb 
említett vidékre nézve a magyarázatot megadják a Ton-
kinban előfordult mészárlások, hol a fçkete zászló garáz-
dálkodásai még nem értek véget. Egyébiránt itt is a 
vértanuk vére hivatva van arra, hogy uj keresztény vetést 
képezzen és a tonkini hittérítők jelentései számos meg-
térésekről tudósítanak, még oly rendkívüliekről is, melyek 
a fekete zászló hivei körében fordultak elő. Mihelyt itt a 
nyugalom biztosítva lesz, a missziók Tonkinban rohamos 
fejlődést fognak venni. 

Ami illeti a katholikusok kevesbedését Afrikában, 
ez csak látszólagos, tekintve azt, hogy az 1889-re kiadott 
missziói évkönyvből kihagyatott az Afrikában helyőrségen 
levő európai katonák száma, mely az 1886-diki évkönyv-
ben szerepel. Azonkívül tekintetbe veendő, hogy afrikai 
misszióink a legújabb időből valók. De készek ám a 
békés hadsereg keretéi, amely hivatva van meghódítani a 
kereszténységnek a nagy sötét földrészt. Éjszakról, délen, 
középen Afrikát mint sürü háló boritja az apostoli vika-
riatusok. prefekturák, hittéritő állomások szervezete, amely 
mindinkább meg fog szilárdulni s terjedni a derék apos-
tolkodók buzgalma folytán, kiket az önmegtagadás szel-
leme, P katholiczizmusnak ez ellentállhatatlan ereje lelkesít. 

Ezen szerzeteket is újjászervezte s szaporította a 
Propaganda szünetlen gondoskodása Khina és Kelet-India 
mérhetetlen vidékein. Khinában a hittéritő állomások egy 
része régibb időből származik ugyan, de a császári ren-
deletek, melyek hittéritőinknek megadják a vallásgyakor-
lat és igehirdetés szabadságát, legújabb keletűek, és ez 
az oka annak, hogy ott a katholikusok száma alig üti meg 
a félmilliót a 456 milliónyi pogány lakosság közepette. 

Kelet-Indiában a kereszténység terjedésének legna-
gyobb akadálya az, hogy a 227 millió lakosság kasztokra 
oszlik ; itt csak egy millió katholikus van. Ez indiai kasz-
tok föltétlen és brutális tagadását képezik az emberi 
egyenlőséget s testvériséget valló keresztény alapelvnek. 
Innen van, hogy a magasabb s nemes kasztok visszariad-
nak attól, hogy az egyház előtt egyenlők legyenek a 
páriákkal. De hittéritőink lankadatlan fáradozásai folytán 
ez előitéletek el fognak oszolni és ezzel az egyház újból 
nagy szolgálatot fog tenni a polgárosodásnak. 

Általában misszióinkban a talaj jól el van készítve 
a hitterjesztés biztosítására. Maga a hittéritők száma sem 
oly csekély többé, mióta megszaporodtak az intézetek, 
melyekben az ifjak az apostolkodásra készülnek. Amiben 
azonban hiány van, az a jövedelmi segédforrás, mely 
sokkal csekélyebb, mint a protestánsoké : annyira, hogy 
nincs mód a missziók s újszülött keresztények szükség-
leteinek eleget tenni. Valóban elszorul a szivünk, midőn 
olvassuk a hittéritők jelentéseit, amelyekből látjuk, hogy 
buzgalmuk hősi erőfeszítései gyakran megtörnek az 
anyagi eszközök hiányán. Azért hiszszük. hogy ez ellen 
fölötte ajánlatos a Hitterjesztés és a Szentgyermekség 
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évkönyveinek olvasása, amely ujabb buzgóságra fogja lel-
kesíteni a katholikus nagylelkűséget a missziók érdeké-
ben. hogy ekkép megvalósuljon az óhaj, melyet az isteni 
Megváltó tanításából mindennap a mennybéli Atyához 
intézünk, mondván : Jöjjön el a te országod. 

Igenis, határozottan ki kell mondani, hogy emberekben 
nincs hiány, de pénzben. Az olasz kormány súlyosbította e 
bajt az által, hogy a vallási gyarmatok központi nagy 
kormányzatát, a Propagandát kifosztotta. E tekintetken a 
protestantizmus tagadhatatlanul és kézzelfoghatólag fölül-
múl minket. XIII. Leo nagylelkű s ismételt adományai 
mellett is a kath. missziók szegények, a protestánsok ellen-
ben gazdagok. A föntemlitett angol statistikából kitűnik, 
hogy évenkint tizenkét millió frankot költenek ezek az 
angol Indiában. 

Angolország s Amerika adakozik legbővebben. Né-
metország majdnem egy millió által van ott képviselve. 
Kétséget nem szenved, hogy e bőkezűség egy részét köz-
vetett s mellékes költségek nyelik el, mégis a hitterjesz-
tés czéljaira fordított öszegek még mindig túlhaladják a 
mieinket. Oh ! ha a mi misszionáriusaink oly összegekkel 
rendelkeznének, mennyire növekednék befolyásunk, mily 
gyors s vigasztaló volna előhaladásunk ! 

Különben is a kath. és a protestáns missziók egy-
behasonlitása sok érdekest nyújt. Könyveink, folyóirataink, 
napilapjaink, ugy látszik, alig veszik számba ellenfeleink 
munkálkodását. Igen tanulságos volna közelebbről meg-
ismerkedni a bázeli, brémai, hamburgi, krisztiániai, lon-
doni és uj-yorki protestáns társulatok hivatalos ^ - « üté-
seivel, lapjaival és folyóirataival. 

Becses adatok vannak ott akár a missziók mozgal-
mára, akár a protestáns egyesületek szervezésére vagy 
működésére nézve. Ekkép, nem egy veszély el volna 
hárítható, és nem kellene néha fajdalommal tapasztalnunk, 
hogy versenytársaink aránylagos előnyt vivnak ki fölöt-
tünk, amint az angol Indiákon láthatjuk, hol a hivatalos 
statisztika szerint ellenfeleink aránylag nagyobb és ter-
mékenyebb eredményeket érnek el. 

Mégis a misszióknak 1889-diki évkönyve elég vigasz-
talót nyújt, amint a misszióknak összehasonlító tanul-
mányozása véleményünk szerint ujabb ösztönzést adna 
áldozatkészségünknek és buzgalmunknak. 

I R O D A L O M . 

= Med. Dr Kellner József mutatványszámot küldve 
be, előfizetést hirdet ily czimü havi, folyóiratra : Salus — 
Egészség és Üdvösség. — Népszerű tudományos havilap. 
8 r. 16 1. Ára egész évre 3 frt, félévre 1 frt 50 kr. Egyes 
füzet ára 40 kr. Előfizethetni a „Szent-István müintézetben", 
Budapest, ujvilág-utcza 13. sz. 

= A zsidók szertartásai és szokásai czimű ma-
gyarra fordított munkám mélyen tisztelt előfizetőinek van 
szerencsém nagybecsű tudomására hozni, hogy a mü 
sajtó alá került, és november havában szétküldetni fog: 

addigis előfizetéseket és megrendeléseket a „Kelet" kiadó 
hivatala folyvást elfogad, azontúl a bolti ár magasabb 
leend 1 forintnál. Vécse 1889. szept. 18. Kitűnő tiszte-
lettel : Fesztóry József gk. lelkész. 

VEGYESEK. 
*** Augusta német özvegy császárné visszatéréséről a 

kath. egyházba Rómából a következő értesítést kapta a 
párisi „Observateur français" : „A lapok több ízben fog-
lalkoztak Augusta császárné visszatérésével a kath. egy-
házba. E tekintetben, egyenes és biztos forrásból, én a 
következőket merítettem. Midőn I. Vilmos császár meg-
halt, Augusta egyik meghitt emberét, a császári udvar 
egy kamarását, elküldte Rómába, titkos, saját személyes 
ügyeit illető megbízással. Megtéréséről volt szó, bizonyos 
körülmények között. A kamarást fogadta a pápa, hanem 
az ügy akadályba ütközött. A német követség Rómában 
egy praelátus nem akart indiskrécziója kapcsán értesült a 
dologról és rögtön táviratozott Berlinbe. III. Frigyes 
császár akkor még életben volt. ki az emiitett kamarást 
rögtön elbocsátotta a szolgálatból. Hogy mi történt azóta, 
nem tudom ; csak annyit hallottam, hogy Auguszta csá-
szárnét attól fogva egyideig felügyelet alatt tartották." — 
Eddig a franczia lap római tudósítója. Legyen híréért ő 
a felelős. 

— 6 emja Simor János bibornok, Magyarország 
hg.-primása e napokban 100,000 frtos alapítványt tett le 
az általa Esztergom-Szentgyörgy mezőn alapított leány-
árvaház javára, a melyben 40 árvaleány fog neveltetni. 

— XIII. Leo pápa szokott gyönyörű latinságával 
fényes elismerő levelet intézett a spanyol püspöki kar-
hoz, válaszul arra az együttes levélre, melyet hozzá a 
Giordano Brúnónak emelt szobor botrányos ünnepélye és 
az apostoli szentszék tarthatatlan helyzetének ügyében 
intéztek. 

— Bajorország tanúságos képet nyújt most a kath. 
köztevékenységre nézve. Nincs valamire való város, a hol 
a Münchenben tartandó kath. nagygyűlésre vonatkozólag 
előkészülő gyűléseket ne tartanának. Az egész ország 
megmozdult, hogy leczkét adjon Lutz államminiszternek, 
a ki a kath. egyházat ezután is az ő ressortja vilis mate-
riájának szeretné tartani. -

— A katholikus főiskolák köréből. ( ü,.*zentságe Jtyv 
Schroeder\, kit Keane püspök, a washingtoni kath. egye-
tem rektora, a dogmatika tanszékére hívott meg Ameri-
kába, ő szentségétől a számfeletti titkos kamarási czimet 
kapta. — A freiburgi kath. egyetem három fakultását: 
a hittudományit, jogit és bölcseletit még ez őszön fogják 
megnyitni. — A salzburgi kath. egyetemre roppant lassan 
gyűlnek az adományok. Az egyetemi bizottság legutóbbi 
ülésén csak mintegy 500 frt begyülését jelentette a pénz 
táros. Az összes alap eddig alig haladja meg a félszáz-
ezeret. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s pusta-
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. 

NEGYYENHYOLCZÄDIK ÉYFOLYAM. 

i m 
Előfizethetni 

minden 
kir. postahivatalnál ; | 

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

ben, intézendők. | 

Budapes t en , szep tember 25. 25. II. F é l é v . 1889. 

T A R T A L O M . Vezéreszmék és Tanulmányok : A s zeminá r iumok j o g i t e rmésze té rő l . — A szabadkőművesség e rede te . — Egyházi Tudó. 
sitások : f Bub la Káro ly . — B u d a p e s t : K a t h o l i k u s e g y e t e m , p a p i congrua- rendezés , k a t h o l i k u s a u t o n o m i a M a g y a r o r s z á g o n . — 
A m e r i k a : K a t h o l i k u s kongresszus az E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n . — Kath. Egyleti Elet: A Szen t - I s tván-Társu la t . — Irodalom: A b u d a p e s t i 

n ö v e n d é k p a p s á g m a g y a r e g y h á z i r o d a l m i i sko l á j ának je len tése . — Vegyesek. 

A szemináriumok jogi természetéről. 
i l . 

Tekintsük már most az egyház hivatalos 
nyilatkozatait. Mindenesetre az egyház tndja leg-
jobban inegitélni, hogyan kell papjait nevelni, s 
ahhoz joga van, papjait ugy nevelni, a mint ezt 
szükségesnek találja. 

A tr ient i zsinat rendeli el a szemináriumok 
lelállitását. (Sess. 23. Gap. 18. de reformatione) 
A zsinat szerint a szeminárium felállitása a püs-
pök kötelessége. A szeminárium teljesen a püs-
pöktől függ. A tanárok csak azt tanit ják, a mit 
a püspök jónak lát. A szemináriumi nevelésben és 
tanitásban csak is a püspök eszközölhet változ-
tatásokat. 

Tartozik ugyan a zsinat által meghatáro-
zott két tanács véleményét kikérni, de a ren-
delkezési jog egyedül őt illeti s rendelkezhetik 
az illető tanácsok véleménye ellenére is. 

Az egyház ezen hivatalos nyilatkozatából, 
az összes szemináriumok ezen hivatalos alapitó 
leveléből az tűnik ki, hogy az egyház egyedül 
és teljesen a püspökre bizta szemináriumait. 

Minthogy az ujabb korban az egyház sza-
badságát e pontban is megtámadták, a pápák 
nem mulasztották el az egyház álláspontját és 
elveit hangoztatni. 

VII. Pius pápa e kérdésről igy nyilatkozik2): 

') A mint ezt a Congregatio Concilii több izben ha-
tározottan ki is jelentette : Congr. Concilii declar. 2 ad I. 
és Congr. Conc. in causa Nullius a 1595 ; in Ossenti 
1585. Richter és Schulte kiadásában a 211 és 212. lapo 
kon. (Irenaus Themistor i. m. 79. lapján). 

2) Espositione dei Sentimenti §. 11 : „episcopis 
jure divino competere, ut fideles vel in persona vel per 

a. 

ex 

„Az isteni jog alapján a püspökök kötelessége a 
hiveket vagy személyesen vagy mások által tani-
tani ; de ez nem csak arra terjed ki, hogy ők a 
népet a vallás tanaiban oktassák, hanem arra is, 
hogy a papi pályára készülőket a theolngiában s 
egyéb szent tudományokban oktassák vagy kipró-
bált hitű tanárok által cktattassák; és ezen jogot a 
kath. elvek szerint az állami hatalom sem el nem 
veheti, sem meg nem szoríthatja." 
i— IX. Pius pápa a Syllabus 46. tételében, mint-

áz egyház legfőbb tanitója, kárhoztatja a követ-
kező t a n t : „A pap-szeminariumok tanitási rend-
szere az államhatalom tekintélyének vetendő 
alá". ') Ebből következik, hogy az egyház az 
állam beavatkozását a szeminárium ügyeibe egy-
általában nem ta r t j a megengedhetőnek. 

A szemináriumoknak a trienti zsinat szel-
lemében való berendezését és kormányzását a 
római kúria a püspök elidegenithetetlen jogá-
nak és kötelességének tar t ja , oly annyira, hogy 
e tekintetben a püspök sem tehet semmi olyan 
változtatást, mely a tr ienti zsinat határozataival 
ellenkeznék. Ezt világosan kimondja Antonelli 
bibornok a badeni nagyherczegség kormányához 
intézett jegyzékében. Még ha a badeni főpapság 
egyességet kötött volna is a badeni kormány-

alios instituant ; et hoc non solum per id fieri oportere, 
ut populum in doctrina Christiana instituant, sed etiam 
per hoc, ut adspirantes ad statum clericalem in theo-
logia aliisque sacris disciplinis informent vel per magis-
tros probatae fidei instrui curent et hoc quidem juxta ex 
principia catholica a potestate civili neque everti, neque 
constringi posse." Közölve Szeredy „Egyházjog" I. kötet 
214. lapján. 

]) Prop. 46 : „Imo in ipsis clericorum Seminariis 
methodus studiorum adhibenda civili auctoritati subjicitur." 
V. ö. Alloc. Nunquam fore 15. Decembris 1856. 

25 
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nyal, ezen egyességet is kénytelen a római kúria 
érvénytelennek nyilvánítani, mert ez nélkülözte 
a szentszék beleegyezését és szentesítését, mely 
e kérdésben okvetetlenül szükséges, minthogy ez 
az egyetemes egyházi disciplina egyik legfőbb 
pont já t érinti, a melyet már egyetemes zsinat 
határozottan körvonalozott. ') 

Sőt a vatikáni zsinat egyház-politikai előké-
szítő bizottsága már el is készített több dek-
rétumot, melyek a papnevelést és a szemináriumok 
vezetését illetőleg az egyház szabadságát és az 
államhatalomtól való teljes függetlenségét han-
goztatják. ") 

Úgy a bajor, mint az osztrák konkordátum-
ban ) határozottan ki van kötve, hogy a szemi-
náriumok berendezése és vezetése, a tanárok 
kinevezése és elbocsátása teljesen a püspök jog-
körébe tartozzék. 

XIII. Leo pápa I. Vilmos német császárhoz 
intézett levelében (1883. jan. 30.) igy szól a 
szemináriumokról: „A kath. egyház élete feltét-
lenül megkívánja, hogy teljes hatalmuk legyen 
a püspököknek az egyház szolgáit saját felügye-
letük alatt s saját maguknak nevelni és oktatni 
az egyház tanításával és szellemével megegye-
zően. 4) —» 

Épp igy nyilatkoznak a püspökök is. Csak 
egy-kettőt választunk ki a sok közöl, hogy lát-
hassuk, miként vélekednek Európa püspökei a 
a szemináriumokról. 

A „namur ' - i püspök 1780. nov. 10-án a 
következőket i r ta II. József császárnak: „A mi 

') V. ö. Irenaus Tlieiuistor i. LU. 76—78. 1. A jegy-
zék ide vonatkozó része Theniistor fordításában igy hang-
zik : „Welcher Vertrag oder Vergleich auch über diesen 
allerwichtigsten Gegenstand zwischen der grossherzoglichen 
Regierung und der kirchlichen Gewalt statigehabt haben 
möchte, so würde man sich jetzt nutzlos und zur unrechten 
Zeit darauf berufen, weil es gewiss erscheint, dass die 
kirchliche Gewalt mit vollkommen gutem Recht die voll-
ständige und pünktliche Erfüllung der Vorschriften des 
Concils von Trient hinsichtlich der Seminaranstalt in 
Anspruch nimmt, und dass jedenfalls die hier unterstell-
ten Verträge und Vergleiche ungültig wären, indem sie 
der Genehmigung und Sanction des hl. Stuhles entbehren, 
deren Notwendigkeit Niemand unbekannt sein kann, der 
erwägt, dass es sich hier um eine Hauptfrage der allge-
meinen Kirchendisciplin handelt, oder vielmehr um eine 
Observanz, über welche ein allgemeines Concil bereits 
klare Verfügung getroffen hat." 

2) V. ö. Vering: „Lehrbuch des kath. orient, und 
protest. Kirchenrechts" 2. kiadás (Freiburg, 1881.) 70. §. 
422. 1. 

') Bajor konkordátum 5. art. ; osztrák konkordátum 
17. art. 

4) Közölve Ireniius Themistornál i. m. 128. I. 

a püspöki szemináriumokat illeti, melyeknek fel-
oszlatása már küszöbön áll, merem állítani, hogy 
ezeknél kanonikusabb s az egyház szellemének 
megfelelőbb intézet nem létezik . . . Kérem Fel-
ségedet, kegyeskedjék megfontolni, hog}' jogsze-
rűen teljesen és egyedül a püspököt illeti meg 
a papok nevelése, mert Krisztus egyedül őket 
te t te az egyház tanítóivá. Hogy volna az lehet-
séges, hogy Felséged őket ezen joguktól meg 
fosztani akarná s ennek gyakorlását olyanokra 
bizná. kiknek erre sem a kötelesség, sem a 
hivatás, sem azon szent érdek, melyet csak a 
főpapi állás adhat meg, felhatalmazást nem ad. 
E mellett azt sem lehet tagadni, hogy a theo-
logia tanítása, mely a predikácziónak s a szent-
ségek kiszolgáltatásának alapja . kizárólag az 
egyház hatáskörébe tartozik . . . . Ezek azon 
észrevételek, melyeket Felségeddel közölni köte-
lességemnek ta r to t tam s reménylem, hogy Fel-
séged nem fogja rossz néven venni egy püspök 
ezen nyíltságát, ki nem akar mást, mint meg-
őrizni azon jogot, melyet Isten adott neki s 
melvet fel nem adhat. Kérem tehát Felségedet, 
hagyja meg szemináriumomnak eddig elvezett sza-

I badságát és jogait, ne akadályozza azon jogok és 
j hatalom gyakorlatát, melyeket Isten a püspöki 

méltósággal kötött össze, melyeknek gyakorlatát 
a világi hatalom ugyan akadályozhatja, de me-
lyeknek jogosultságát meg nem semmmisitheti 

i soha." ') 
Hasonló nyíltsággal és határozottsággal szól-

nak a franczia püspökök is 1828. augusztus 1-én 
kelt feliratukban. Ez időben Francziaországban 
csak a gyermek-szemináriumokat akarták állami 
felügyelet alá helyezni. A püspökök a királyhoz 
intézett feliratukban — mely a püspöki jogvé-
delemnek ós határozott nyíltságnak remeke — 
kifejtik, hogy a papnevelés teljesen és kizárólag 
az egyház ügye; a szemináriumi nevelés telje-
sen res spirituális, ezért abba beleszólást sen-
kinek nem engedhetnek. Épp ezért Krisztus 
Urunk szavait idézik: „Adjátok meg a császár-
nak, a mi a császáré s Istennek, a mi Istené!" 
Kijelentik, hogy e kérdésben a királynak nem 
engedelmeskedhetnek: mert akkor megszűnné-
nek engedelmeskedni Istennek.-) 

') Az egész levelet közli német fordításban Ireniius 
Theniistor í. i. m. 248 - 250. 1. 

A feliratot egész terjedelmében közli Theiner 
„Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten" ( Mainz 1835.) 

! 476 - 492. 1. 
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1849-ben a Bécsben összegyűlt osztrák püs-
pökök is hasonlóan nyilatkoztak a szeminári-
umokról. Istentől nyert jogukra és küldetésükre 
hivatkozva, a vallás-oktatást teljesen saját jog-
körükbetartozónak nyilvánítják. Nyíltan kimond-
ják, hogy semmi sem tartozik határozottabban a 
püspöki joghatóság alá, mint a papjelöltek ne-
velése ós tanitása, valamint a szemináriumok 
felállítása és kormányzása. Kijelent ik, hogy 
semmi esetre sem engedhetnék meg, hogy a 
papjelöltek állami vizsgára kényszeríttessenek. 
Egyedül a püspök határozhatja meg, minő tulaj-
donokkal s ismeretekkel kell a felszentelendőnek 
bírnia. J) 

Közép-Olaszország püspökei ÍSÖL. október 
2-án Pisanelli miniszter leiratára válaszolva, ki-
fejtik, hogy a t r ient i zsinat egyedül a püspököt 
te t te a szeminárium kormányzójává s igy az 
egész szemináriumi tanítás és nevelés egyedül a 
püspöktől függhet. Többek közt igy szólnak: 
„Fájdalom, miniszter ur, ki kell mondanunk, 
hogy már a szemináriumokon kivül nincs más 
helyünk, a hol az egyház reményét, az itjuságot 
védhetnők és őrizhetnők. A mi már most a 
szemináriumokat illeti, nem képzelhetjük, hogy 
lehessen kormány, mely elismeri a kath. vallást, 
de nem i-meri el a püspökök ezen legszentebb 
és elidegenithetetlen jogát . . . Még a pápai ura 
lom alat t is ki voltak véve a szemináriumok 
a tanulmányi bizottság felügyelete alól, mely 
pedig egyházi férfiakból állott, még akkor is 
függetlenséggel kormányozták a püspökök szemi-
náriumaikat az egyház törvényei szellemében." 

A porosz püspöki kar 1873. jan. 30. az 
állam-miniszteriumhoz intézett feliratában többek 
közt igy nyilatkozik: „Az egyház és püspökök 
kötelességei közt a leglényegesebb, jogai közt a 
legfontosabb a klérus nevelése. Tizennyolcz szá-
zadon keresztül ezen jogot soha senki meg nem 
támadta, csak a mult században Auszrtriában. 
századunkban egy-két német államban, de oly 
nagy mértékben sehol sem, mint a jelen tör-
vényjavaslat által Poroszországban. Mindenütt a 
hol csak létezik a kath. egyház, el van ismerve 
ezen joga, mely szerint papjelöltjeit szeminári-
umaiban maga neveli. 

Ezen okmányokból kitűnik: 
1. hogy az egyetemes zsinat, pápák ós püs-

r j V. ö. ,.Actenstücke die bischöfliche Versammlung 
zu Wien betreffend" (Bécs, 1850.) 11 — 20. 1. 

pökök határozottan azt kívánják, hogy a sze-
mináriumban minden állami befolyástól és füg-
géstől menten nevelhessék papságukat; 

2. hogy a püspökök e téren semmi lénye-
ges változtatást nem tehetnek az apostoli szék 
beleegyezése és szentesítése nélkül; mert a sze-
mináriumokat általános egyházi törvény irta elő 
s szabályozta. 

Ezek után egészen természetes, hogy az összes 
kath. kanonisták is a szemináriumokat tisztán 
egyházi dolognak tekintik, mely teljesen a püs-
pök joghatósága alá tartozik. ') 

(Ve'ge köv.) 

A szabadkőművesség eredete. 
( fo ly t a t á s . ) 

Azon egyéneket, kik a mauicheus szellemet ma-
gukévá tették, a szabadkőműves czéhek kebelében egye-
sítették szövetséggé. Ezeken kivül bajos lett volna titkos 
társaságot alakítani, s felfedeztetés veszélye nélkül össze-
jöveteleket tartani ; a felfedeztetés pedig egy lett volna 
az eltiltatással ama vallásos idők fejedelmeinek részéről. 
Azért következő módhoz fordultak. A kőműves czéhek 
azon magasabb állású férfiakat, kik a czéhnek szabadal-
mat eszközöltek ki, vagy annak jóléte iránt különös ér-
deket tanúsítottak, tiszteletbeli tagokká választották. Az 
ilv, tagok részt vehettek a páholy-gyüléseken s a czéh-
nek mindennemű ünnepségében, a mesterekkel a czéhnek 
ügyeiről tanácskozhattak. Ezen körülményt a manicheus, 
vagy mint most már nevezhetjük humanisztikus szövetség 
felhasználván, elvbarátainak beválasztásáról gondoskodott, 
mi által a kölcsönös közlekedés lehetővé vált, s a szabad-
kőműves czéh kebelében megalakíthatták a titkos páholyt. 
Óvatosságból, nehogy az avatatlan kőműves és tisztelet-
beli tagok előtt elárulják magukat, a kőműves kifejezé-
seknek az ő fogalmaiknak megfelelő symbolikus jelent-

') V. ö. Schulte „System des allgemeinen kath. Kir-
chenrechts" (Giessen, 1856). 152. 1. ; Vering „Lehrbuch 
des kath. orient, und protest. Kirchenrechts" (2. kiadás, 
Freiburg 1881). 70. §. 420. L; Phillips „Kirchenrecht" 
(Regensburg, 1869.) 7-ik kötet §. 362.; Walter „Lehr-
buch des Kirchenrechts" (13. kiadás, Bonn, 1861.) 454.1.; 
Aichner „Compendium juris canonici" (4. kiadás, Brixen, 
1874.) 523. 1. Szeredy „Egyházjog" (Pécs, 1874.) 1. k. 
126 és 133. §§. Kazaly .,A kath. egyházjogtan kézi-
könyve" (Vácz, 1882.) 1. k. 185, 186 és 187. §§. 

Még Kőnek sem meri egész nyiltan állítani, hogy 
az államnak a szemináriumba való beavatkozásra joga 
van. Egyházjogtana (3. kiadás 1871.) 173-ik lapján igy 
szól: „Hogy az állam érdekében van, hogy a népre min-
dig és mindenütt nagy befolyást gyakorló lelkészek nem-
csak a hitágazatokban és a theologiában alaposan kiké-
pezve legyenek, hanem magasabb szellemi műveltséggel is 
birjanak. kétséget sem szenvedhet; de hogy mikép érvé-
nyesítse azt, ez leginkább azon viszonytói függ, mely az 
egyház és az állam közt fenn forog és ebben is. mint sok 
másban, a kölcsönös közreműködés és egyetértő gondos-
kodás legsikeresebben oldhatja meg mindkettőnek amúgy 
is összeeső feladványát." 
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ményt adtak — mint azokat ma is mind ősi symbolikus 
jelentményökben megtaláljuk a modern szabadkőműves-
ségben. 

A szabadkőműves Findel következőképen ir a sza-
badkőműves czéhekről : „Ezen épitőtársaságok oly időben 
léteztek, midőn az orthodox egyház legnagyobb virágzá-
sában, a pápaság hatalmának legmagasabb fokán állott, 
azonban egyúttal a terjedő felvilágosodással, s számos, 
úgynevezett eretnek, gnosztiko-manicheus és az eredeti 
kereszténységre visszatért egyházközségekkel (Katharok-
kal, Albigensekkel, Waldensekkel, Patarenusokkal stbivel) 
kellett küzdenie ; oly időben, midőn ezen egyesületeknek 
avatottjai és hivei egész Európát bejárták, uj társaságokat 
alakítottak s nemcsak nemeseket, polgárokat és keres-
kedőket. hanem szerzeteseket, apátokat és püspököket is 
felvettek a társulatba; oly időben, midőn az ész minden 
felé fegyverkezett, hogy az elnyomott isteni országot 
(ész országa) megvédje, s az általános sötétségben az 
igazság világosságot fentartsa. Kiközösítés, egyházi átok és 
máglya nem voltak képesek az emberiség szellemi meg-
váltásának nagy munkáját elnyomni és megakadályozni-
A német kőműves társulatok sem zárkózhattak el e 
reformáló törekvések elől, s nem szenved kétséget, mi-
szerint tagjaik közöl sokan tevékeny részt vettek. Hiva-
tásuknál fogva minden osztálylyal összeköttetésben állottak, 
saját tapasztalásukból ismerték az egyházi dolgokat és a 
papságnak romlottságát, műveltség tekintetében kortársaik 
nagyobb részének felette állottak, s vándorlásaik által, 
melyek nem csupán Európára szorítkoztak, hanem részben 
a keletre is kiterjedtek, különféle vallási nézeteket, ? a 
kereszténységnek tisztább felfogását tanulták ismerni. 
Mindenesetre eltanulták és gyakorolták tényleg a türel-
met. ugy hogy a páholyban minden szabadgonclolkozó és 
vallási fanatizmus üldözöttéi mindig biztos menhelyet 
találtak. Az épitők befogadták őket, bárhol találták is, 
ha máskülönben erkölcsös és jó emberek voltak, s a 
művészetben jártassággal birtak, elrejtették őket a vér-
szomjas inquiziczió nyomozásai elől, amit annál könnyeb-
ben megtehettek, mivel minden rangnak és osztálynak 
szüksége volt a munkálkodó kőművességre, s műismereteik 
féltékeny őrzésének ürügye az egyház gyanúját nem kel-
tette fel." 0 

Hogy a szabadkőműves czéhekben ez említett titkos 
szövetség humanisztikus elveivel valóban létezett, számos 
építészeti emlék is bizonyítja. — Findel szerint minden 
építészeti emlék magán viseli a kőműves czéhek vallási 
nézeteinek jeleit, melyek egyúttal a papságnak erkölcsi 
romlottságát és sokszor az orthodox egyháznak tanítását 
is guny tárgyává teszik. — Igy Nürnbergben a St. Sebal-
dus templomban kőbe vésve egy szerzetes és apácza oly 
helyzetben látható, hogy a szerzetes az apáczát illetlen 
módon érinti. A straszburgi nagy székesegyházban az első 
emeleten a szószékkel szemben egy sertés és kecskebak 
volt látható, kik egy alvó rókát visznek szentség gya-
nánt ; a sertést egy eb követi, a menet élén egy medve 
a kereszttel, előtte egy farkas égő gyertyával. Utána egy 
szamár következett, mely az oltáron misét olvasott. — 
A würzburgi dómon megvan a két J. és B. (Jakim és 

') Findel . Geschichte der Fre imaurere i I. 78—79. 

Boat) oszlop, melyek Salamon templomának csarnokában 
is megvoltak, s a szabadkőművességnek gyakran hasz-
nált jelvényeit képezik. — A meklenburgi Doberauban 
az egyházon több kettős háromszög van előkelő helyeken, 
s három szőllőlevél, szabadkőműves módon egy zsinór 
által egyesítve, s oszlopain symbolikus számarányok ; 
továbbá egy meglehetős épségben fentartott oltárkép, 
mely az építésznek vallási nézeteiről tesz tanúságot. Az 
előtérben a papok egy malmot hajtanak, melyben a dog-
matikus tan lesz feldolgozva. A felette lévő szintén sza-
badkőműves jellegű festmény alatt az utolsó vacsora van 
ábrázolva, mely képen az apostolok a testvérek által jól 
ismert mester-állásban vannak. A brandenburgi dómban 
egy papi diszbe öltözött róka prédikál egy sereg libá-
nak stb. . . ') 

S most megemlékezünk még röviden Brittanniáról. 
Ide szintén a kőműves czéhek utján jutott be a mani-
chaeus társaság, s már humanisztikus elveket követő fele-
kezetre akadt a kuldeusokban, kik a hegyes védékeken 
éltek. Vezetői e felekezetnek állítólagos szerzetesek vol-
tak, kik az általuk félrevezetett, földmunkával és egyes 
iparágakkal foglalkozó népet szipoly módra zsarolták E 
szerzetesek zárdáikban megfelelő számú apáczával együtt 
éltek, életbe léptetvén a manicheista elveket.2) A hegyi 
népek által képezett ezen kis manicheus társadalom leg-
jobb fogalmat nyújt nekünk a manicheizmus ősi czéljairól. 
Megvolt a vagyon- és nőközösség, s a kisázsiai druzok 
ő róluk emlékeznek meg, mint Skóczia zöld bérczei kö-
zött élő testvéreikről. — Különös figyelmet azon körül-
mény érdemel, hogy az úgynevezett szerzetesek kasztja a 
félrevezetett népet zsarolta, s e szegény munkások arczuk-
nak verejtékével keresték a szükséges eszközöket arra, 
hogy a henye zárdalakók minden élvet megszerezhessenek 
maguknak. E körülménynek megfejtését később fogjuk 
látni, nehogy kénytelenek legyünk ismétlésekbe bocsátkozni. 

') Tagadha t a t l an , miszer in t számos a kőműves czéhek ál ta l 
emel t műemlék nap ja inkban is je lei t viseli magán a szabadkőmű-
ves czéhekben lé tezet t manichaeis t ikus tá r saságnak , s bizonyságot 
tesznek róla, miszer in t nem csupán a czéhek vezetői vol tak t ag ja i 
a t i tkos tá r saságnak , hanem a munkások között is vol tak avato t -
t ak . A modern szabadkőművesek azonban ezen emlékek fe lkuta tásá-
ban és mé l t a t á sában sokszor tú l lépnek kedvencz themájok kedveér t 
le lkesedésükben a valóság ha tá ra in . Igy a „királyi művészeteknek" 
buzgó lovagja Besetzny, az érzelgős testvér, Mödlingben Bécs mel-
le t t nemcsak a templomosoknak, hanem a kőműves czéhek t i tkos 
t á r saságának emlékei t is fel a k a r j a találni . — A főút 62. sz. házán 
egy táb la van 1555. fe l i ra t ta l ; s ezen évszám a l a t t szerinte meg-
vannak a szabadkőművesség je lvényei : 

a) k é t keresztbe helyezet t ka rd alat t , 
bj egy körző, 
c) egy ka lapács , 
d) zavaros alak, mely fé lkörbe helyezet t fürészfogak gyanánt 

tűn ik elő, s melyet vakolónak gondol, m i n t az a Tapison előfordul-
A k é t ka rd a skót szer tar tású , a körző, kalapács és vakoló a 

János-rendű szabadkőművesség jelvényei. Besetzny ezen emlékek 
l á t t á r a elérzékenyedik, s az emlékezet és képzelet szárnyain száü 
vissza a dicső ősökhöz. Ped ig téved. Ezen háza t emlékezet óta egy 
kádá r csa ládnak kádá r ivadékai l ak ják , kik őseik czimerére büsz-
kék , azt a ház f a l án hagy ták . — A k é t ál l í tólagos ka rd (markola t -
nak nyoma sincsen), ké t keresztbe t e t t kádárkés , a körző, kalapács 
és fürész, szintén kádárszerszámok. 

2) 1725-ben az a l tenburg i Schneider tes tvér maga is megfor-
dul t i lyen zárdában. Mysterien 95. 
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A vándorló czéhekkel Angliába jött manicheusok 
még nem, de a szabadkőműves czéhek kebelében alakult 
szövetség már ismerte a kuldeusokat, s egyelőre — mig 
a nagy szövetségbe beleolvaszthatok lettek — pártfogolta 
őket. Csak a szabadkőművességnek reformácziója után 
vette le róluk kezeit. — Angliában a manicheus elvek 
oly keletnek örvendettek, s a titkos társaság a kőműves 
czéhek kebelében annyira megerősödött, hogy titokban a 
politika terén is működni kezdett. Ennek nyomára jővén 
az uralkodó körök, a szabadkőműves czéheket vezető elvi-
lágiasodott szerzetesekre ismét rákényszeritették a szerze-
tesi öltönyt és zárdai clausurát, a czivil kőműveseknek 
pedig megtiltották, hogy továbbra is társaságot képezze-
nek. A szabadalmazott épitő czéhek tehát mindenkorra 
megszűntek. A titkos szövetség avatottjai azonban fenn-
tartották titkos Ő8szeköttetésöket, s megtartván a régi 
szerzetet, melylyel a kőműves czéhekben jbirtak, megala-
kították páholyaikat, a symbolikus, vagyis modern szabad-
kőművességet. 1717-ben az angol épitő czéhekben még 
benlévő avatottjai a páholynak „Az almafához" czimzett 
vendéglőben állították fel titkos szövetségüket. A kőmű-
ves társulatból kiléptek és vele az összeköttetést meg-
szakítván, mint modern szabadkőművesség kezdtek mű-
ködni. Hasonlóképen történt a többi országban is. 

Igy származott a manscheizmusból a szabadalmazott 
kőműves czéheken át a modern szabadkőművesség. 

(Folyta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
B U B L A K Á R O L Y . 

1809—1889. 

Az esztergomi főkáptalan nagy lelki tulajdonok által 
kiváló nagyprépostjáról a gyászoló főkáptalan a követ-
kező jelentést adta ki : 

Az esztergomi főkáptalan saját és az illető rokonok 
nevében fájdalmas szívvel jelenti szeretett tagtársának, 
mélts. és főt. nemesujfalusi Buhla Károly urnák, arbesi 
vál. püspöknek, pápa ő szentsége tiszt, kamarásának, az 
isteni bölcseségről nevezett titeli prépostnak, az eszter-
gomi főszékesegyház nagyprépostjának és kanonokjának, 
aranymisés áldozópapnak f. hó 21-én esti 6 órakor, a 
szentségek ájtatos felvétele után, élte 81-ik, áldozópap-
ságának 58-ik évében, végelgyengülés következtében tör-
tént gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei f. 
hó 23-án, délután 4 órakor fognak saját lakásán beszen-
teltetni s a főszékesegyházi sírboltban örök nyugalomra 
elhelyeztetni ; — a lelke üdveért mondandó ünnepélyes 
gyászszentmise pedig ugyanazon napon, délelőtt 9 órakor 
fog a tőszékesegyházban a Mindenhatónak bemutattatni. 
Kelt Esztergomban, 1S89. évi szeptember hó 22-én. 
Ö. v. f. n. ! 

') Tehá t nem ezen évben a l aku l t a symbolikus kőművesség, 
hanem megu j í t t a to t t . A négy eml í te t t páholy az á l ta l is, hogy a 
kőműves czéhekből, melyeknek kebelében léteztek, k ivá l tak , s a 
skót szabadkőművesség k á p t a l a n j a i n a k m i n t á j á r a r e fo rmál ták a 
szövetséget. 

Budapest, szept. 25. Katholikus egyetem, papi con-
grua-rendezés, katholikus autonomia Magyarországon. III — 

A harmadik tárgy, melyet ezidőszerint a Religióban 
szó nélkül nem hagyhatni s melyet éppen e czikk folya-
mán óhajtunk röviden megbeszélni : a katholikus autono-
mia Magyarországon. 

Lapunk szives olvasói bizonyára emlékezni fognak 
egy tavali rövid közleményünkre, a melyben nem mondva 
ki az autonomia szót, előre jeleztük azt az akcziót, mely 
nekünk tavai őszre volt jelezve, de a mely csak e tava-
szon indult ki a képviselőház néhány katholikus vallású 
tagja initiativájából. Mi tehát már tavai ilyenkor tudtuk és 
hirdettük, hogy köztünk mozgolódás észlelhető és felszó-
lalások, akcziók készülődnek a kultuszminisztérium asztal-
fiókjába elzárt kath. kongresszusi autonomiai javaslat 
ügyének napirendre hozatala érdekében. Előrelátásunk nem 
csalt. A kath. vallású képviselők néhánya által szított 
szikra végre, nem ugyan őszszel, a mint nekünk jelentették, 
hanem tavaszszal, a remények idejében, Fenyvessy és Ugrón 
ajkain végre kipattant. Valljuk meg, elég ügyetlenül és sze-
rencsétlenül : Fenyvessynél azért, mert bár régóta foglalkoz-
tak képviselői körökben az autonomia kérdésének hogyan 
és miképp történendő szinrehozásával, ő mégis, mivel úgy-
szólván rögtönözve szólalt fel ez ügyben, és felszólalása a 
felületes munkák méltó sorsában részesült; azt mondják, 
puskája nem sült el, csak a kapszli pattogott kissé ; 
Ugrón Gábornál azért, mert benne újra megjelent a ka-
tholikus nevii papfalók ama speciese, a mely a kultuszmi-
nisztérium asztalfiókjában heverő tervezetet készitő autonc-
nviai kongresszus tagjai közt egy egész párt alakjában 
volt képviselve és a mely a többi közt például nem áta-
lotta követelni azt is, hogy az általok kontemplált ma-
gyar kath. autonomiai testület Rómába, a Vatikánba, a 
pápa mellé, követet, akarom mondani képviselőt küldjön 
a világegyház kormányzásának ellenőrzésére. Igy lett a 
mi egyik legszentebb s legvitálisabb ügyünk : a kath. 
egyház helyzetének, hazánk uj korszakának megfelelő tisz-
tázása és rendezése két fiatal, katholikus nevü országos 
képviselő kezében újra kompromittálva — egy ügyetlen és 
szerencsétlen pucs által. 

Az országgyűlés képviselőháza oly forum, hogy az 
ott történt felszólalások, akár ügyesen akár ügyetlenül 
történjenek, messze szoktak vágni, messzebb talán, mint 
a felszólalók első pillanatra felfogni képesek. Az ily fel-
szólalások bejárják az egész országot és hatásuk akár pro 
akár contra elmaradni nem szokott soha. Igy történt ez-
úttal is. Fenyvessy és Ugrón nyilatkozatai kényszeritették 
főpásztorainkat, hogy a katholikus autonomia ügyét az 
ügy komolyságának és méltóságának magaslatára emeljék 
vissza és tájékozást nyújtsanak a kath. közvéleménynek 
az egyház e számtalan érdekét érintő ügy jelenlegi állása 
felől. Samassa érsek és Schlauch püspök urak nyilatko-
zatának a főrendek házában ez volt a czélja. Ide czélzott 
az a nyilatkozat is, a mely az ország biboros hgprimásá-
nak ajkairól a lapok utján országszerte közhírré lőn. E 
főpásztori nyilatkozatok által a kath. közvélemény tehát 
annyi tájékozást nyert, a mennyire a jelen viszonyok s az 
adott körülmények közt szüksége volt. Tájékozást és 
megnyugtatást kapott például az iránt, a miről.különben 
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igaz katholikus ember soha seui kételkedhetik az egy-
házban, hogy t. i. nem a püspöki karon múlik, ha az 
autonomiai elaboratum elintézésének ügye teljesen nyug-
szik. Tájékozást nyert az iránt is, mik a nevezett elabo-
ratum elintézésének akadályai, tehát mikre nézve kell min-
denekelőtt mindenkinek tisztába jönnie, ha azt akarja, hogy 
a kath. egyház e legvitálisabb ügyei egyikének elintézésé-
hez, akár csupán hozzászólás akár egyúttal már közremű-
ködés által is, az egyházra és Magyarországra nézve egy-
aránt üdvösen hozzájárulhasson. 

Jött azután a nyár végefelé egy röpirat Veridicus-
tól. Erdeme nem az, hogy ezt a már két nemzedék által 
sisyphusi munkával hiába tolt ügyet valamivel előbbre 
vitte. Semmivel sem vitte előbbre. A kath. autonomia 
ügye ott van most is, a hová azt az egri érsek, a nagy-
váradi püspök és az ország hgprimásának nyilatkozata 
emelte ki a Fenyvessy-Ugron-féle pucsból. Erdeme e 
röpiratnak az, hogy autonomiánk ügyét uj pucscsal nem 
szaporította, Fenyvessyék és Ugronékkal érdemök szerint 
elbánt és — rámutatott egyre-másra, a mire az egyház 
szabadságának és függetlenségének némely ügyekre nézve 
uj berendezésében (mert ez a kath. autonomia veleje) 
tekintettel kell lenni életre való kath. embernek e hazá-
ban. Az sem tartozik árnyoldalai közé, hogy eszmecse-
rére adott és szolgáltat még mindig alkalmat, kivált az 
egyházi férfiak körében. E röpiratra mintegy válaszul 
jelent is már meg egy vezérczikk a M. Államban egy 
nagyérdemű dignitarius publiczistától, a melyben egészen 
uj gondolatokkal találkozunk, s a kath. autonomia gordi-
usi csomójának megoldására nézve, legalább abban a .te-
kintetben, hogy más még nem szólt róla, csakugyan újnak 
nevezhető irány van bemutatva. 

Eddig az ügy legújabb historicuma. Jövőre elmon-
dunk s illetve érintünk egyet-mást a dolog meritumára 
nézve. ? ? 

Amerika. Katho'ikus kongresszus az Egyesült-Álla-
mokban. — 

Hire ment az egész kath. anyaszentegyházban, hogy 
az Egyesült-Államok katholikusai Baltimoreban f. évi 
novemberben egyetemes kongresszust fognak tartani. Itt 
következik most a proklamáczió, melyet a kongresszus 
szervező bizottsága az amerikai katholikusokhoz intézett: 

..Az Egyesiilt-Allamok katliolikusaihoz. 
A katholikus hierarchiának megalapítása az Egye-

sült-Államokban, mely az ügy nagyságához illő ünnepély-
lyel, fénynyel és szerencsés előjelek alatt lesz megtartva 
Baltimoreban november hava folytán, bizonyára, remélni 
lehet, impozáns számban fogja egybegyűjteni a hierarchia, 
a papság, valamint a világi katholikusság tagjait, kik 
buzogva fognak sietni részt venni ebben az eseményben, 
a mely oly érdekes magában véve és oly megható, meg-
ragadó vallási és történeti jelentőségénél fogva. 

Illőnek látszik, hogy ezúttal az Egyesült-Államok 
világi katholikusai egyetemes meetinget azaz nagygyűlést 
tartsanak. 

Midőn egy ilynemű meeting vagyis nagygyűlés esz-
méje először felmerült és kimondatott, mindenfelé lelkes 
helyesléssel találkozók. Mindenki rögtön fölfogta, hogy az 

Egyesült-Államok katholikusainak egy ilyen kongresszusa, 
összehíva tekintet nélkül a nemzetiségi és helyi érdekekre, 
széles körű és nemes szándéktól ihletett programúi alap-
ján, lehetetlen, hogy üdvös eredmények nélkül maradjon. 
E kongresszusban ki fog tűnni az egész katholikus testü-
let egysége mind abban, a mi szent vallásunk elveit, a 
szellemek összhangját, az egymáshoz való ragaszkodást, a 
kölcsönös jóakaratot illeti az egyházat alkotó különféle 
rendek: a hierarchia, a klérus és a laikusok között. 
Ugyané kongresszus alkalmul fog szolgálni az Egyesült-
Államok katholikusainak, hogy nyilvános tanúbizonyságot 
tegyenek hűséges ragaszkodásukról (loyalty) ez ország tör-
vényei iránt, a mely iránt változatlan hűséggel viseltettek 
a múltban s a mely iránt, számithat rá mindenki, hivek 
és odaadok lesznek a jövőben is. 

Egy ily meeting vagyis nagygyűlés üdvös volta vilá-
gos és időszerűsége szembetűnő lévén, semmi sem hiány-
zik már, csakis az egyházi tekintély jóváhagyása, arra, 
hogy teljesen igazolva legyen az Egyesült-Államok katho-
likusainak egyetemes kongresszusba való összehívása. 

Szerencsések vagyunk jelenthetni, hogy a mondott 
nagygyűlésnek tervezete már birja helyeslését ő eminen-
cziája Gibbons bibornoknak és más érsekek és püspö-
köknek. 

Az előkészületek meg vannak téve s a kongresszus 
ennek következtében ezennel össze van híva nov. 11-én 
azaz hétfőn reggeli 10 órára Baltimore városába. Az ülé-
sek két napra vannak számítva. 

A kongresszusra vonatkozó helyi előkészületek a 
balti morei katholikusok egy bizottságára vannak bizva. 

A főtárgyak, melyek megfontolás alá fognak kerülni, 
lényegükben már meg vannak állapítva és arravaló fér-
fiak felhivást kaptak, hogy munkálatokat olvassanak fel 
ama kérdésekről, melyek eléjök terjesztetének. Általános 
eszmecsere fog megindulni a kongresszusban mindeme 
kérdések tölötr, és a különféle dolgozatoknak czime előre ki 
leszen hirdetve. A kongresszus szabad és nyilt lesz minden 
katholikus előtt. Hogy azonban rend legyen mindenben és 
a szükséges szabályok megtartassanak, valamint hogy az 
egész állam minden vidékének képviseletéről kellően gondos-
kodva és biztosítva legyen, a működésben levő helyi elő-
készítő bizottság elhatározta, hogy belépő jegyek fognak 
kiosztatni az ülésterem földszintje számára, és ezek a 
jegyek a kongresszus minden előjogával fel fogják ruházni 
előmutatóikat. E jegyek szétosztásával minden egyház-
megye püspöke vagy kormányzója lesz megbízva. Katho-
likus ember tehát, a ki a kongresszusban részt akar venni, 
hogy bebocsátást nyerjen, az iránt egyházmegyéjének 
főpásztorához fog fordulni. 

A katholikus hierarchia százéves évfordulójával és 
az ez alkalomból tartott kath. kongresszussal egybe fog 
esni az amerikai kath. egyetem felavatása Washingtonban. 
Ez oly intézet leszen, amely iránt az Egyesült-Államok 
világi katholikusai a legnagyobb érdeklődéssel viseltetnek 
és a melynek jövője elé a remény és büszkeség érzel-
meivel tekintenek. 

Ez az esemény az egyetemes érdekek szempontjából 
magában véve elég nyomósán fog latba esni az összegyű-
lésre befolyásos katholikusoknál, a kik már eddig is be-
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bizonyították, mily nagy érdeklődéssel viseltetnek ez iránt 
a nagy vállalatu alkotás iránt. 

A katholikus kongresszus összejövetele tehát, ama 
föltételek alatt és körülmények között, a melyeket leir-
tunk, időszerűnek tűnik fel minden tekintetben. A gyűlés 
sikere, az értekezések és tanácskozások eredménye tehát 
szintén lehetetlen, hogy hasznos és üdvös ne legyen min-
den tekintetben. 

Az Egyesült-Államok népe minap ünnepié, nyilvános 
isteni szolgálatokkal, általános vígság és öröm között 
szabad kormányzatunk végleges megállapításának százados 
évfordulóját. A katholikusok teljes szívvel részt vettek 
ezekben az ünnepélyekben, mert ők igazságosan részesül-
nek itt mindama jótéteményekben, melyeket csodálatos 
alkotmányunk minden polgár számára biztosít, különösen 
pedig a polgári és vallási szabadság jótéteményében, a 
melynek csiráit a katholikus Marylandban ültették el és 
növelték nagyra. 

Igen illően és alkalomszerűen esik tehát az is, hogy 
mi most katholikus testvéreinket egy kongresszusra hívjuk 
össze a végett, hogy együtt ünnepeljék mindnyájan ezt a 
másik, különös és kiváló jelentőségű százados évfordulót, 
hogy ünnepeljék emlékezetét egy ájtatos és hazafias püs-
pöknek, a kinek buzgósága a vallás, és szeretete a szabad-
ság iránt, az ő emlékezetét tisztelet és hála tárgyává 
tették minden amerikai előtt, végül, hogy életre keltsék 
emiékezetökben őseik vallásos hitét, szilárd ragaszkodá-
sát az igaz elvekhez és rendületlen hüségöket e szabad 
és boldog ország alkotmányához és törvényeihez." 

Következnek az aláírások. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
— A Szent-István-Társulat folyó hó 26-án, csütör-

tökön délutáni 4 órakor választmányi-gyűlést tart. Tárgy-
sor: 1. Jelentés a társulati tankönyvek revíziója tárgyá-
ban. 2. Folyó ügyek. 

I R O D A L O M . 

A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolájának jelentése. 

Iskolánk, főczélja mellett, mely az önképzés mindig 
melegen pártolta a magyar katholikus irodalom közvetlen 
előbbrevitelének eszméjét, a melyet már ötvenkettedik 
izben valósit meg „Munkálatainak" közlése által. Csalat-
koznék azonban, aki azt gondolná, hogy kiadványunk 
munkálatainak befejeztével működésünk zárköve is le 
van téve ; a M. E. I. Iskola egyidejűleg belső és külső 
életet él, Munkálatai pedig csak a külső életfolyamat 
bizonyítékát képezik. Külsőnek mondjuk ez életet, mert 
nyilvános jellegű s összeköttetésbe hoz bennünket az iro-
dalom nyilt terén működő elemekkel, mert próba-hid, 
mely átvezet az önművelődés csendes műhelyéből a zajos 
irodalmi tevékenység mérhetetlen telepére. Kiadványunk 
ez átmeneti jellegénél fogva kétféle megítélés alá esik : 
nevezhetnők azt próbálkozásnak, a mennyiben Iskolánk 
nem megállapodott, hanem előkészitő, gyakorló irodalmi 

társulat ; de ezen szempont félretételével nevezhetjük egy-
szerűen irodalmi terméknek, a melyet nem egyszer, sőt 
legtöbbször a számot tevő irodalmi termékek sorába helye-
zett kegyes pártfogóink, a nagyérdemű közönség s a sajtó 
egyértelmű nyilatkozata. 

Iskolánk emiitettük közelségénél fogva, melyben a 
nyilvános élettel áll, fordítása tárgyának megválasztásánál 
mindig tekintettel van az időviszonyokra, a korszükség-
letekre s az olvasóközönség Ízlése- és követeléseire, jól 
tudván azt, hogy fordított mü — kivéve a szoros értelem-
ben vett tudományos munkákat, — ha a korszerűség elő-
nyével sem bir, értékét veszti kivált oly olvasó előtt, 
kinek az eredeti nyelve is rendelkezésére áll. 

Ezen elv vezérlete mellett választásunk, mely jelen 
évi kiadványunk fordítandó anyagát volt kijelölendő, dr 
Schneider Vilmos: „Der neue Geisterglaube" — „A szel-
lemekben való ujabb hit" cz. művére esett. Mint czime 
is mutatja, a könyv a modern spiritizmussal foglalkozik, 
anyaga a jelenhez fűződik, elbeszélései, kísérletei és lelep-
lezései napjainkban történnek. Nem oly távol álló tehát 
a tárgy tőlünk, hogy azt korszerűnek nem mondhatnók; 
kivált, midőn a csalás és szédelgés tényei szemünk előtt 
történnek s az ördögi üzelmeknek manap is annyi lélek 
esik áldozatul. Tudjuk, hogy a régiek is ismerték a spi-
ritizmust ; de a mai formában felelevenített spiritizmu8 

nem oly régi életű : az asztaltánczoltatást 1832 óta ismeri 
Európa, a feleletek és jövendőmondásoknak személyek 
által való közvetítése pedig csak 1852-ben lett ugyanitt 
ismeretessé s azóta egyenlő érdeklődés mellett űzik mu-
tatványaikat az ujhit apostolai. 

Ez érdekes munkának rövid tartamát a következők-
ben adjuk : a bevezetésben szerző szól a modern spiritiz-
musról általában s egyszersmind a különféle magyaráza-
tokat illetőleg kifejti saját álláspontját, mely szerint a 
spiritizmus által létrehozott eredményeket sem ördögi 
tüneteknek nem tartja exclusive, sem pedig azokból az 
ördögöt egészen ki nem zárja. E balhiedelem eredetét 
már az ó-korban, a pogány-természetnépeknél keresi és 
találja fel a szerző, a kiknek ferde képzeteik a túlvilág-
ról, halottjaik iránti rendetlen ragaszkodásuk, halottidézé-
sük mind megannyi tünetei az ókori szellem-hitnek. A 
pogány hit maradványai titkos féregként átnyúltak a ke-
reszténység talajára is a lassú fejlődés és átalakulás foly-
tán előállott a boszorkányhit lárvája, a melynek különféle 
fajaival ismerteti meg szerző az olvasót. Reátér azután 
tulajdonképeni tárgyára, a modern szellem-hitre, a mely-
nek bölcsője Amerikában, a Fox család körében ringott, 
a honnan hire egyes tudósok munkái — s az időszaki 
sajtó ismertetései folytán egész Európát bejárta. A munka 
további folyamában ismertetve vaunak névszerint a fő mé-
diumok és azok mutatványai : a Fox testvérekkel tett kí-
sérletek ; Home és tüzpróbái ; Cook kisasszony és szelleme : 
King Katie és ezeknek viselt dolgaik. Beszél továbbá a 
szerző a spiritizmus tanáról, a mely, a mily zavart, oly 
erkölcsrontó is ; majd a spiritizmus tényeit a tudomány 
bírói széke elé vonja s felemlíti azon változatos vélemény-
hullámzást, mely e tünetek elbírálása — s okaik felkutatása 
körül mutatkozik ; ő maga szünkretisztikus álláspontra 
helyezkedve, nagyrészt a csalás tényeit, de e mellett néha 
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az ördög közreműködését is látja a szemfényvesztő jele-
netekben. 

Érdekes tárgyát szerző megfelelő gonddal és tetsze-
tős rendszerben dolgozza fel. Az egész művön komoly, 
tudományos hangulat ömlik el, a melyhez nyelvezete nem 
kis mértékben alkalmazkodik. Dicséretére talán elég lesz 
felemlíteni, hogy a német sajtó s a művelt olvasóközön-
ség elismeréssel fogadta a tudós szerző művét. 

Hogy fordításunk mennyire közelitette meg az ere-
detinek becsét, szabatosságát, élénkségét, azt a n. é. 
közönség Ítéletére bízzuk ; szabad legyen azonban a ma-
gunk mentségére felhoznunk, hogy a mü sokoldalú isme-
retet feltételező természete, tömör nyelvezete s a termi-
nusoknak részben fejletlensége, részben teljes hiánya 
nyelvünkben sokszor akadályt gördítettek a munka teljes 
sikere elé. 

A csinosan kiállított, vaskos kötet árát 2 frt 50 krban 
állapítottuk meg — a kiállítás minősége iránt teljesen 
megbízható kezességet nyújt Buschmann Ferencz jó hír-
névnek örvendő nyomdája. 

Végül azon tudatban, hogy kitűzött feladatunknak 
tehetségeink lelkiismeretes felhasználása mellett megfe-
lelni igyekeztünk, átadjuk a n. é. közönségnek évi mun-
kálkodásunk zsenge gyümölcsét s kérjük továbbra is jó-
akaratuk- s tevékeny párfogásukat. 

Budapest, 1889. május 15. 

A budapesti növendékpapság 
magyar egyházirodalmi iskolájának 

ez évi tagjai. 

VEGYESEK. 
*** Szeptember 20-ika Rómában — az volt ez-

idén is, a mi eddig : gyásznap az egyházra nézve, tüntetés 
napja az örök városba betolakodott koronás forradalom 
részéről. Umberto király és kormányának tüntető lármája, 
a Rómában való létei és maradás begyeskedő hirdetésé-
nek unalmas ismétlése, igen ügyetlenül illenek arra a 
Vulkánra, melyen Umberto király és az ő Crispije ujong-
nak és tánczolnak. A „Moniteur de Rome"-ban egy szem-
tanú ekkép jellemzi az ezidei szept. 20-ikát Rómában : 
„A tegnapi ünnepnek jellegét a közönség hideg érdeklő-
déstelensége és a hivatalos közegek ünnepélyes és foko-
zott élénkségü részvétele adja meg. Világos, hogy felülről 
jött a jelszó, hogy szemben avval a különös helyzettel, 
melyben jelenleg Európa és Olaszország vannak, nagy 
élénkséget és ügybuzgóságot kell — kifejteni. Minden 
intézkedésen meglátszik a vágy — hatást csinálni. A sajtó, 
Guiccioli márki beszéde, a király válasza, az antikleriká-
lis társulatok falragaszai, a királyi kiséret összeállítása, 
szóval az egész komédia ezt a jelleget viselte magán . . 
Igy tesz egy nagyhatalmasság, mely daczára hogy még 
hatalmasabb szövetségesei vaunak, mégis érzi, hogy a 
holnapi nap sem biztos számára, különösen Rómában. 

— A biboros hgprimás ö eminencziája az eszter 
gomi főkáptalannál aranyban 1,000 frtot tett le a czélból, 
hogy annak kamataiért a főkáptalan ö eminencziájáért 
évenkint egy misét végeztessen. 

— A nagyszombati férfitanitóképezdében ő eminen-
cziája az esztergomi mintájára tápintézetet alapított, és 
pedig ugy. hogy az árvaházat vezető irgalmas nővéreknél 
egyelőre 10 szegény sorsú tanitó-növendék fog ingyen 
ellátásban részesülni. A fizetéses helyekre havonkint 6 
frtért fognak növendékeket felvenni. 

— Bibornok herczegprimás ő eminencziája, f. hó 
29-én fogja fölszentelni a Barsvármegye területén levő 
régi szentbenedeki templomot, melyet a méltóságos fő-
káptalan nagy költséggel régi fényébe visszaállított. A 
nagyszerű ünnepélyre s a nagynevű főpásztor ünnepélyes 
fogadására nagy előkészületeket tesz nem csak a főkáp-
talan, de Barsvármegye is. 

— A szent Collegiumot nagy veszteség érte. Schiaffino 
bibornok, a benczés-rend egyik dicsősége, f. hó 23-án, a 
subiacói benczés apátság monostorában elhunyt. XIII. Leo 
kiválasztottjainak egyike vala, ki őt püspökké szentelte, 
és felismervén ritka publicistikai tehetségeit, eleinte az 
„Aurora" cz. lap szerkesztésével bizta meg. Bibornokká 
1885. jul. 27-én kreálta őt a nagy bölcseségü pápa. Szül. 
1829. szept. 25-én. Véle egy nagyemlékű pápa-jelölt dőlt 
ki a XIII. Leót környező nagy egyházi férfiak sorából. 
R. i. p.! 

— Harang-szentelés. A szervita-rendiek itteni rend-
házuk alapításának kétszáz éves évfordulója emlékére uj 
harangot készíttettek. Ezt uj az harangot, egy régi kis ha-
ranggal együtt, melyet most újból öntöttek, hétfőn dél-
előtt fél 11 órakor nagy ünnepélyességek között szentelték 
fel a szerviták templomában. A két harangot az öntődéből 
az éjjel szállították a templomba s ott a templom-hajóban 
állították fel. Az uj harang, melynek öntése kétezer frtba 
került, tiz métermázsa sulyu s külső részét a szervita-rend 
hét alapitójának, Bonfilius, Bonajuncta, Manettus, Amideus, 
Sosteneus, Hugo és Alexius szent atyáknak arczképei és 
nevei díszítik. A harangszentelési szertartásra a templom-
ban nagyszámú közönség gyűlt egybe s a templom hajó-
jában felállított harangokat a Mária-intézet fehér ruhába 
öltözött növendékei állották körül félkör alakban. Az 
egyházi szertartást Palástliy Pál esztergomi fölszentelt 
püspök végezte Bogisich Mihály prépost-plébános, HieszBo-
nifácz, a szervita-rend priorjának és összes tagjainak és nagy-
számú növendékpapság segédkezése mellett. A harang-szen-
telési szertartás pontban fél 11 órakor kezdődött s Palásthy 
püspök a templomi kar részéről a szokásos zsoltároknak 
eléneklése közben szentelte fel a harangokat. Az uj ha-
rang a szervita rend hét alapitójáról a „hét szentatya 
harangja" nevet kapta. A harangokat hétfőn délután három 
órakor húzták fel a toronyba s az uj harang csak októ-
ber hó 5-én délután fél négy órakor fog először meg-
szólalni. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helvben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYYEMOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapes t en , szep tember 28. 26. II. F é l é v . 1889. 

T A R T A L O M . Vezéreszmék és Tanulmányok : A s z e m i n á r i u m o k jog i t e rmésze té rő l . — Egyházi Tudósítások : B a r s - S z e n t - K e r e s z t : 
N a g y és l é l ekemelő ünnepé ly . — G y u l a f e h é r v á r : Az erd . r ó m . k a t h . S t a t u s i g a z g a t ó t a n á c s á n a k ez évi j e l en tésébő l a bevezetés . — 
P á r i s : A p a p s á g és a képvise lővá lasz tások . — Kath. Egyleti Elet : A Szen t - I s tván-Társu la t . — A b u d a p e s t i Ka tho l ikus Kör m e g n y i t ó 
ünnepé lye . — Irodalom: M o n u m e n t a V a t i c a n a H u n g á r i á é . L iber c o o f r a t e r n i t a t i s Sanc t i Sp i r i t u s de U r b e . — K a t h o l i k u s szemle. — Vegyesek. 

A szemináriumok jogi természetéről. 
III. 

Vizsgáljuk még meg röviden azon jogczi-
meket, melyek alapján az állam a papi szemi-
náriumokat saját jogkörébe akarja vonni. 

Először is azt hangoztatják, hogy az állam 
is érdekelve van a papnevelésnél ; érdekli az álla-
mot a papság tudományos képzettsége; érdekli, 
minő lelkületű és szellemű papok vezetik a né-
pet. Nem tagadjuk, hogy érdekelve van; igaz, 
hogy az államnak is nagy hasznára van, ha jó 
és buzgó papok kormányozzák s vezetik a népet. 
De vájjon az érdek ad-e jogczimet a beavatkozásra ! 
Érdekli az egyházat is, hogy vallásos ós erköl-
csös emberek viseljék az államhivatalokat. De 
vájjon kivánhatja-e, hogy befolyása legyen az 
államhivatalnokok képzésébe s kinevezésébe ? 
Az érdek maga jogot nem ad; a ki az érdeket 
már jogczimnek tekinti, a zsarnokság jogosult-
ságát proklamálja. 

Érdekelve van az állam ? érdekét jogtalan-
ság elkövetése nélkül is kielégítheti? Engedje 
meg, sőt adjon alkalmat és elég eszközt arra, 
hogy az egyház a trienti zsinat határozatát be-
tüszerint érvényesíthesse ; hasson oda, hogy min-
den püspöki megye nyerjen gyermek-szemináriu-
mot is és pedig olyat, minőt a tr ient i zsinat 
kiván; hasson oda, hogy a szemináriumi elöl-
járók s tanárok méltányos javadalmazást nyer-
jenek; főleg őrizkedjék minden beavatkozástól, 
engedje, hogy az egyház teljesen függetlenül ne-
velhesse papságát, s ha ezt teszi, érdekei ki lesz-
nek elégitve : az egyház buzgó s lelkes papokat 

fog nyerni, kik ép ez által az államnak is nagy 
hasznára fognak válni. 

Az állami érdek elvéből indulva ki, azt is 
kivánják, hogy a pap a theologia mellett más 
tá rgyakat is tanuljon, pl. történelmet, irodalom-
és bölcsészettörténetet, sőt Németországban a 
kultur-harcz e tárgyakból vizsgálatot is („Kul-
tur-Examen' ') kivánt a kath. papjelöltektől. 

De miért nem kivánja az állam ugyanezt 
az orvosnövendékektől s a technikusoktól is ? 
Azoknál elég a szaktudomány; miért nem elég 
ez a kath. papoknál is ? Igen helyesen mondja 
Schulte: „Az állam a papjelöltektől joggal csak 
azt az általános képzettséget kivánhatja, me-
lyet egyáltalában megkivánhat minden állampol-
gártól." 

Ha keressük, miért akarja az állam a kath. 
papjelölteket olyan nagyon kiművelni, nagyon 
szomorú feleletet kapunk. Azért, hogy elvonja 
őket a tulajdonképi theologiától s igy lassankint 
szellemüket teljesen világiassá tegye. Ezt egész 
nyiltan kimondja Saint-Simon, a kultur-vizsgálat 
első megpenditője. Azt mondja, hogy még nem 
jö t t el az idő a papság kiirtására, de van egy 
hatalmas eszköz, mely képes megsemmisiteni a 
theologiát s megtörni a papság erkölcsi hatal-
mát. Ezen eszköz az állami kultur-vizsgálat.1) 
Ezért nem lehet csodálni, hogy az egyház ezen 
reform-javaslatot elfogadni nem akarja. 

Egy másik jogczim, melynél fogva, az állam 
a papok nevelésébe és tanitásába befolyni akar, 
a nemzeti szellem megőrzése és ápolása. 

1) V. ö. Meyer S. I. „Die Cultur und das Cultur-
Examen" a Stimmen aus Maria-Laach 19. kötetében. 
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Ebből természetesen az következik, bogy 
állami intervenczio nélkül nincs hazafias szel-
lemű nevelés. Ezt a ^ghatározot tabban kell 
tagadnunk. A kath. vallás a hazafiságot is köte-
lességnek t a r t j a : a jó katholikus jó hazafi is. 
De másrészt az állami intervenczio a most jel-
zett czélból teljesen felesleges volna. Sehol a 
világon nem gyakorolhat az állam a klérusra 
oly nagy befolyást, mint nálunk. A püspökök 
kinevezése miniszteri felterjesztés alapján tör-
ténik. Csak nem terjeszt fel a magyar miniszter 
hazafiatlan püspök-jelölteket? S ha a püspök 
hazafias érzelmű : akkor a szemináriumi nevelés 
is az. Hisz a püspök a szeminárium független 
ura és vezetője. 

Eddig állami felügyelet nélkül nevelték ha-
zánkban a kath. papokat. Vájjon meri-e valaki 
állítani, hogy a magyar kath. papság nem ha-
zafias ? 

„De, mondják, ott van Horvátország!" Azt 
mondjuk erre is: a püspököt oda is az állam 
kandidálja. Terjesszen fel olyanokat, kikben meg-
bizhat. Különben is ezzel a panaszszal saját ma-
gáról ad szegénységi bizonyitványt. Mert az elemi 
és középiskolák Horvátországban is az állam 
rendelkezésére állnak. Hát 12 óv alatt sem ké-
pesek hazafias szellemet csepegtetni az if jakba í 
Vagy azt hiszik, hogy a mit 12 év alatt a kora 
ifjúságtól kezdve az ifjú magába szítt, a miben 
megerősödött, azt 4 év alatt ki lehetne belőle 
i r tani? Vagy hát minek adtunk akkor Horvát-
országnak „fehér lapot?" 

Gosdoskodjék az állam arról, hogy minden 
elemi és középiskolában minden tanár hazafias 
szellemű legyen s akkor nem kell a hazafiatlan-
ságtól félnie. Mig ha erről nem gondoskodik, 
akkor ne csak a horvát növendékpapokat, ha-
nem a tót és horvát ügyvéd, orvos és tanár je-
lölteket is helyezze állami felügyelet alá. De ez 
sem használna sokat. A mit az elemi és közép-
iskolában e téren elmulaszt, azt már az egyete-
men vagy szemináriumban nem pótolhatja. 

Végül az apostoli király jogát is szokták 
hangoztatni. Nem hiszem, hogy akadna kath. 
magyar pap, ki az apostoli király jogát ne tisz-
telné. De az apostoli király jogkörének is van 
határa. Mi csak a valóban „apostoli királyi jo-
gokat" tisztelhetjük. Az egyház dogmáiba, tisz-
tán egyházi ügyekbe az apostoli király sem 
folyhat be. A mint az apostoli király nem adhat 

rendeleteket a misézést, gyóntatást és prédiká-
cziót illetőleg: ugy a szemináriumi taní tás t és 
nevelést illetőleg sem intézkedhetik. 

Jelen értekezés czélja volt, bebizonyítani 
azt, hogy a papnevelés tisztán egyházi dolog. 
Maga a dolog tetmészete, az egyház hivatalos 
nyilatkozatai szolgáltatták az érveket. Minthogy 
a papnevelés tisztán egyházi dolog, egyedül egy-
házi felügyelet és vezetés alá tartozik. Mihelyt 
tehát az állam a papnevelésre bármi módon be-
folyást akar gyakorolni, vagy a püspök szabad-
ságát bármi módon korlátozza: megtámadja o 
vallás-szabadság törvényét, megtámadja az elvet, 
hogy a kath. vallás területén szobád vallásgyakor-
lattal bir, egy szóval knltnr-harczot kezd az egyház 
ellen. l)r Mihályfi Akos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Bars-Szent-Kereszt, 1889. szeptember 19-én.1) 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur ! 
Nagy és lélekemelő ünnepélynek voltam ma tanuja. 

Nagygyá tette azt egy nemes lélek kiváló áldozata, lélek-
emelővé pedig egy jó nép hálája, melyet oly meghatón 
nyilvánított nagy jótevője iránt. 

Erről kívánok én irni, hogy e holt sorokban meg-
örökítsem egy népért élő főpap jótékonyságának emlékét ; 
és hogy mindazokban, kik ezen megemlékezésemet olvas 
sák, fokozzam a tiszteletet azon nemes erényekben gaz-
dag férfiú iránt, kit oly sokan ismernek s ki előtt tiszte-
lettel meghajolnak mindannyian, kik ismerik öt. — Hiszen 
az élet rideg önzése, kicsinyes hiúságai között oly jól 
esik látnunk a nagy czélokért élő lelkek egy-egy kiváló 
munkáját, mely bennünket az élettel kibékít; és midőn 
áldásos tetteik fényes példákként bevilágítanak egy ma-
gasabb rendeltetés útjaiba, egyben arra buzdítanak, hogy 
nyomdokaikon haladva nemesebb czélokért küzdjünk és 
lelkesüljünk mi is. 

Közel Bars-Szent-Kereszthez azon ut mellett, mely 
Körmöczbánya felé vezet; — melynek természeti szépsé-
gét bámulni lehet ugyan, de leirni aligha, — egy völgy 
terül el, valódi idyll hatalmas hegygerinczek által körítve, 
és ebben egy igénytelen kis falucska, Ó-Körmöcske, Bars-
Szent-Kereszt fiók-egyháza. E szegény községnek nagy 
részét tavaly tüz pusztitá el ; a pusztulás áldozatául esett 
kis temploma is. A ki tudja, mily jelentősége van a köz-
ségben a templomnak, az Isten házának, érteni fogja a 
szegény hivek fájdalmát, midőn templomuk romjaira néz-
tek, melyet csak növelt azon tudat, hogy azt saját erejök-
ből sohasem fogják felépíthetni. De templomuk mégis 

') Az autonómiáról szóló budapes t i egyházi tudós í tásunk tér-
h iány m i a t t kiszorult a jövő számba. Helye t te t. olvasóink figyel-
mébe a j án l juk az erdélyi k a t h . autonomia ügyéről oly tanulságosan 
szóló gyulafehérvár i czikket . A szerte. 
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felépült. Nagyobb és sokkal szebb áll a réginek helyén. 
Ha senki más, alapostól felépítem és teljesen felszerelem 
azt én ! Legyen az Urnák egészen uj hajléka ott, hol mái-
annyi jámbor lélekben van lakása. Igy határozott Besz-
terczebánya nagylelkű topásztora, és a mint határozott, 
ugy tett is. Egészen uj templomot emelt és pedig a sze-
gény község által teljesített csekély szolgálmányokon ki-
vül a magáéból. „Pedig nem is kegyura a községnek," 
mondotta valaki nekem. Igen! az apostoli sziv kegyúr 
mindenütt, a hol az emberiség hasznáért, a lelkek boldog-
ságáért áldozni és tenni kell. 

A templom fölszentelési ünnepélye ma tartatott meg. 
A magasztos szertartást maga ő méltósága végezte teljes 
papi assistentiával. Megható volt látni, mint ajánlja fel a 
nagy főpap Istennek azon házat, melyet az ő neve 
dicsőségére emelt, s mint adja át az imádság házául 
azoknak, kiket annyira szeret, hogy értök ily áldozatra 
kész volt. 

Megindító volt a mód, melylyel a hívek fogadták 
a köztük megjelent főpásztort. Nélkülözte ugyan ez a 
külső pompát és látványosat, de a mi minden külső fény-
nél sokkal többet ér, ott állott az nagy számmal az egész 
vidékről összeseregelve és a mély hála s tisztelet jeleivel 
üdvözölte püspökét, katholikus szive hódolatával térdre 
borulva fogadta áldását. Oly ünneplés, mely bizonynyal 
legméltóbb az apostolok utódához 

A termőkőbői épült templom, tekintettel a hívek 
számára elég nagy ; 19 méter hosszú és 8 méter széles. 
Egyszerű, de nemes alakjával, bádoggal fedett sugár tor-
nyával, tiszta hangú harangjaival már külsejében is 
kedvesen hat. Még jobban meglepett belseje. Semmi 
sem nyugtalanít benne és minden egyes rész lebilincsel. 
Az 5 változatú orgona megfelelő. A kemény fából 
készült szószék derék munka. Nemes Ízléssel készült 
az oltár, csinos gyertyatartóival, és az örök lámpával. Fő-
ékessége azonban a templomnak kétségkívül a 21/2 méter 
magas és 2 méter széles, szent Imre herczeget ábrázoló 
oltárkép, — Székely Árpád müve. A kép egészen eredeti 
felfogással a szentnek életéből egy jellemző vonást jele-
nít, az ő nagy szeretetét a Boldogságos Szűz iránt. Az 
egyes erőteljes színezetű alakok életteljesek. A térdelő 
szent Imre a megtestesült hódolat és odaadó szeretet. A 
szent Szűz alakján királyi fenség, mennyei patrociniuma 
sugárzik ki ; a Patrona regni valódi mintaképe. Egyszóval 
a munka kitűnő. A művésznek erős érzéke van az egy-
házi festészetre. A mit a legmelegebb ajánláskép akar-
tam felemlíteni. 

A ünnepély alkalmával sorom akadt magát a népet 
is megfigyelni, mely, mint említém, nagy számmal jelent 
meg a szertartásra. Javarészt szálas, erőteljes alakok, 
hegyeikhez hasonlók, melyek között laknak. A resigna-
czió komolysága van arczaikon, melyekre az élet verítékes 
küzdelmei nyomták be vonásaikat ; olyanok mint völgyeik, 
melyeket csak nagyon fáradságos munka tehetett termőkké. 
Épültem ennek a jó népnek buzgóságán. Még külső jelek-
ből is kitűnt az érzés mélysége, és ennek melege még 
énekeikből is kiáradt. Sokat hasonlítanak ebben a magya-
rokhoz. Példás benne az az egészen természetes fegyel-
mezettség, melyet a templomban is megtart. A legmélyebb 

csend, távol minden mozgolódó nyugtalanság és zavaró 
tolongás. Nem ugy mint egyébütt. 

Jellemző, hogy a hivek maguk kérték szent Imrét 
kedves templomuk védnökéül. Tették ezt részben azért, 
hogy ily módon megörökítsék hálájukat jótevő főpászto-
ruk iránt ; de tették azért is, hogy községük védnökéül 
egy magyar szentet válaszszanak. — Nagyon mélyen lehet 
ennek a népnek élete a hazáéval összeforrva, mely annak 
szent hajdanából veszi szentjeit, és azokat odahelyez1 

kegyelete legmagasabb helyére — oltáraira. Azt hiszem, 
e népre számithatunk : türelmes munkásságára békénkben, 
SZÍVÓS kitartására és vallási érzetéből kinőtt hősies enge-
delmességére közelgő harczainkban. 

A szertartartás után Bars-Szent-Ivereszten ő méltó-
tósága vendéglátó házánál megvolt a magnum áldomás, 
és pedig amúgy magyarosan — nagy szívességgel, feszte-
len jó kedvvel, magyar szóval, és sok felköszöntővel, me-
lyekkel kivált a jeles főpapot ünnepeltük. Látszott ő 
méltóságán, hogy jól esik neki az elismerés. Nemes szivek 
a mily erősek a szeretetben, oly leplezetlenek örömükben. 
Néha azonban elkomolyodott. Mintha hallgatagon valamely 
nagy, p. ilyen gondolattal foglalkoznék : Én Istenem ! 
minden érdek nélkül szent Neved dicsőségére, jó hiveim 
lelki hasznára építettem a templomot; és ha emlékemet 
megörökíti az mig állni fog helyén az utolsó köve is, 
lelkem éljen Te nálad a meddig élsz Temagad Örök 
Isten ! 

Kérdi talán valaki, hogy a nemes főpap mennyit 
áldozott a templomra ? Hogy sokat, arról meggyőződhetett 
misiknki, ki azt látta. Hogy mennyit? Nem tudom; 
nem mondotta meg senkinek az, a ki arra áldozott. Kü-
lönben elég az, ha tudja ki egyedül lát be a jó tett nagy-
ságába, és ki saját magával jutalmazza meg a szeretet 
áldozatait. Egy jelenvolt. 

Gyulafehérvár. Az erd. róm. kath. Status igaz-
gatótanácsának ez évi jelentéséből a bevezetés. — 

Nagyméltóságú Elnök Urak ! 
Mélyen tisztelt Statusgyülés ! 

Husz éve mult annak, hogy az erdélyi kir. főkor-
mányszék és később a kir. biztosság megszüntetése foly-
tán az erdélyi róm. kath. egyházmegye egyházi-, tanügyi-, 
nevelési- és alapítványi ügyei vezetésére az úgynevezett kath. 
commissió megalakittatván, az erdélyi róm. kath. status 
önkormányzati jogfolytonossága ujabb stadiuinba lépett 
s már 17-ik éve, hogy az erdélyi róm. kath. status igaz-
gatótanácsa az 1873-diki statusgyülésen megválasztatván, 
a régi történelmi jogalapon fönálló kath. status, ezen ősi 
intézmény, mint alakilag önálló testület vette át a kir. 
főkormányszék kebelében működött kath. commissio által 
kezelt ügyek intézését ő felsége legfőbb védnöksége s a 
magyar kir. felelős kormány főfelügyelete alatt oly mó-
don és oly mérvben, mint erre az 1874. évi julius 4-én 
1004. szám alatt kelt magas miniszteri leirat értelmében 
jogosítva van. 

Minden intézmény önerejének kifejtésével lesz élet-
erőssé, s csakis nagy feladatainak megoldása folytán ké-

') Csapjon fel rendes egyházmegyei tudós í tónak ! A szerk. 
26* 
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pessé arra, hogy saját talaján megszilárdulva ne csak 
hasznos legyen a közjó érdekében, hanem a társadalom 
vezértényezői előtt is tekintélyt vivjon ki, s működése 
iránt érdeklődést keltsen és elismerést érdemeljen ki az 
egyházi és nemzeti érdekekért nemesebben érző nagyok és 
kicsinyek részéről egyaránt, és oly mérvben, hogy mű-
ködése ne csak egyszerűen tudomásul vétessék, hanem 
szereplésének üdvös eredményei külhatásaikban is a köz-
óhajtás önzetlen nyilatkozataival találkozzanak. 

Nincs okunk elhallgatni, hogy mióta önkormányza-
tunk önállóbb tevékenységét gyakorolja, oly alkotásokat 
létesített, s oly belszervezeti rendezkedéseket tett, melyek 
nemcsak minden kételyt eloszlattak az iránt, hogy az ősi 
intézmény jogfolytonossági alapját szilárdan föntartani 
sikerült, hanem a fejlődés azon íoka, melyen ma állunk, 
biztató reménysugárt lövel előre a szebb jövő tekinteté-
ben is, minek bizonyítékául talán a szerénység koczkáz-
tatása nélkül állíthatjuk oda azon kedvező megítélést, 
melylyel ügyünk a magyarországi általános önkormányzat 
létesítéséért esdő közvéleménynél találkozik, s ha nem is 
mintaképül, de arra úttörő intézményül elismertetik. 

1879-ben templomi, papi és kántor-tanítói építkezé-
sekre a vallásalapban mint fölösleg csak 12,641 frt, 
1885-ben 15,252 frt volt előirányozva, s ezen összeg fo-
kozatosan emelkedett ugy, hogy 1889. évben e télen már 
18,002 forinttal van fölvéve, tehát 10 év alatt ezen alap 
évi jövedelme 5361 forinttal emelkedett, mi S'Vo'käl szá-
mítva 107,220 frt tőkegyarapodásnak felel meg. Ehez 
hasonló haladást mutatnak — ha nem is teljesen egyenlő 
mérvben — a többi alapok is. 

1879-ben tanügyünk ugy szólva csak a tüzetesebb 
rendeződés stadiumában volt ; iskoláink felszerelése nem 
ütötte meg mindenütt a kellő mértéket, tanáraink nagy-
része ideiglenesen alkalmazva helyettes tanári jelleggel 
birt, az évi fizetés legnagyobb részt 600 frt, szálláspénz 
100 frt volt : hiányzott a tanári szolgálati és fegyelmi 
szabályzat, nem volt még szervezve a nyugdíjintézet. Ma 
egy szebb kép mosolygóbb tekintetével találkozunk : gym-
náziumaink felszerelése az 1883. XXX. t. cz. követelmé-
nyeinek megfelelő tüzetességgel halad előre, a rendes ta-
nári fizetés évi 800 frt és 100 frt tizévenkénti pótlék, s 
évi 150 frt lakpénz, tehát az eddigi 700 frt javadalma-
zás helyett 950, illetve f050 frt javadafmazás van rend-
szeresítve ; a szolgálati és fegyelmi szabályzat meg van 
alkotva, a tanári nyugdíj ügye szabályozva, s a kép még 
vonzóbb alakot ölt, ha számításba veszszük, hogy a régibb 
alkalmazású tanárok is, egynek kivételével, már vagy okle-
veles rendes, vagy jogosított rendes tanárok. 

Ezen kedvező eredmény a tanulmányi-alap költség-
vetésében is visszatükröződik ; ugyanis mig ezen alap 
1879. évi költségvetésében tanári fizetésekre 30,265 frt 
volt előirányozva, 1889-ben már az előirányzat 40,165 frt, 
tehát ezen tételnél az emelkedés 9,900 frt ; mig 1879-ben 
a tanulmányi alap költségvetésében 68,113 frt kiadás volt 
felvéve, 1889-ben már a kiadás 85,405 frtot tesz. A tanári 
nyugdijalap vagyona 1879-ben csak 27,230 frt volt, 1889-
ben már 88,225 frtot tesz, tehát 10 év alatt az emelkedés 
(i0,995 frt, s igy az alap állása már jelenleg is annyira 
kedvező, hogy szolgálatképtelen tanáraink s ezek özve-

gyeinek és árváinak ellátása épen oly módon és mérvben, 
mint az államnál, ez idő szerint is biztosítva van. 

Uradalmaink rendezése ügyében is a lefolyt évtized 
alatt jelentékeny eredményt értünk el. A nagyalmási ura-
dalom 1884-ben haszonbérbe adatván, a házi kezelés he-
lyett ezen rendszer érvényesítésével a jövedelem, ha nem 
is jelentékeny összeggel, de legalább kielégitőleg bizto-
síttatott, s a foganatosított építkezések által az urada-
lomban oly állapotok létesültek, melyek egy jövendőbeli 
haszonbér elhelyezésnél igen kedvező befolyást fognak 
gyakorolni az évi jövedelem alakulására és állandósítására ; 
a radnóthi uradalom, mely 1885-ben vétetett meg, a fej-
lődés utján van, s a jósjelekből Ítélve a házi kezelés 
sikerre fog vezetni. 

A kolozsmonostori uradalom kezelése utóbbi időben 
annyira szabályoztatott, hogy mig 1879-ben a tiszta 
jövedelem 33,000 frtot alig képviselt, 1888-ban 38,000 frt 
volt a tiszta jövedelem. 

Azon meggyőződésre jutván, hogy az uradalmak 
kezelésénél, akár haszonbérleti, akár házi kezelési rend-
szer érvényesüljön, a kezelő-tisztviselői személyzet szol-
gálati-, fegyelmi-, és nyugdij-viszonyait rendezni kell ; e 
czélból a kellő intézkedéseket megtettük. A szolgálati vi-
szony rendezését, mindhárom uradalomra nézve egy szer-
vezeti szabályzat kidolgozásával kezdettük meg a radnóthi 
uradalom megvétele és berendezése alkalmából, s e tekin-
tetben statusgyülési megerősítést is nyertünk ; mult év-
ben a nyugdijszabályzatot terjesztettük be ; jelen évi 
jelentésünk fonalán a fegyelmi szabályzatot bocsátjuk alább 
a mélyen tisztelt statusgyülés Ítélete alá, s ha szerencsé-
sek leszünk ennek elfogadását is megnyerni, az esetben 
az uradalmi kezelő személyzet ügye is oly szabályos jel-
leget fog felölteni, mely a gazdasági eredményre nagy 
befolyással lesz, a kormányzatot is könnyebbé és bizto-
sabbá teszi, s magoknak a tisztviselőknek önérzetesebb 
működésére is nagy hatással lesz, önként értetődvén, hogy 
mindezeket a gyakorlat fogja megfelelő kritika alá venni, 
s a tapasztalat tökéletesebbé tenni. 

Uradalmaink kezelése egyébiránt, ha az utolsó év-
tized elején levő állapotokkal összehasonlítjuk, a gyakor-
lat által szerzett tanulságok felhasználása folytán, már is 
oly mederbe terelődött, mely a jelen idők gazdasági vi-
szonyai közt is megnyugtató alakot ölt, s azon reményt 
helyezi kilátásba, hogy az ingatlanokba fektetett papírok 
a talaj termőerejében gazdaságunk jövendő csiráját is 
képviselik. 

A most lefolyt év egyébiránt más tekintetben sem 
volt meddő, a mennyiben igazgató-tanácsunk teljes erővel 
fáradozott azon, hogy a hatásköréhez utalt ügyek ne csak 
kellő gondozásban részesüljenek, hanem egyes ágakban a 
dolog természetéhez képest további fejlődésnek örvendje-
nek és ez által önkormányzati életünk is különböző nyil-
vánulásaibaan a fejlődő kor igényeinek megfelelőleg na-
gyobb lendületet vegyen. Igy igazgató-tanácsunk mig 
egyfelől a mélyen tisztelt statusgyülés által mult évben 
hozott bölcs határozatok végrehajtását és adott utasításai-
nak teljesítését legfőbb kötelességének tartotta, másfelől 
szakadatlan munkássággal törekedett sok oldalú feladatá-
nak oly módon megoldására, hogy intézkedéseivel az egy-
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házmegye erkölcsi életének a rendelkezésre álló anyagi 
erőkkel szolgálatot tehessen ; Isten templomait diszökben 
emelhesse, papjainak állását javíthassa, a tanintézeteket 
kifejleszthesse, ezen szent czélok anyagi feltételeit az ura-
dalmak jövedelmeinek lehető emelése által biztosithassa, 
s ily módon a Status önkormányzati álláspontjának tekin-
télyét föntartsa és nagyobbítsa, hazánk erdélyrészében a 
nemzeti kulturát ápolja, a társadalom érezhetőbb hiányain 
javítson, s a közjóllétet előmozdítsa. 

Páris, szept. 18. A papság és a képviselőválasz-
tások. — 

A Thévenet igazságügyminiszter által a főpásztorok-
hoz az általános választások alkalmából intézett fenyegető 
körlevél, melyet még a mérsékelt republikánusok is mint 
ügyefogyottat elitélnek, nem volt más hatással a püspöki 
karra, mint hogy még jobban emlékeztette befolyásának 
terjedelmére és ama főpásztori kötelességének fontossá-
gára, melyet a körülmények rá rónak. A séez-i, vannes-i, 
valence-i, saint-cloude-i, bayeux-i s más püspökök nyilat-
kozatainak nemes s önérzetes hangja eléggé mutatja, 
mily állást foglal el az egész papság válaszul az igazság-
ügyminiszter kihivó s esztelen fenyegetéseire. 

Valóban a liberalizmusnak teljesen meg kellene ha-
misítania híveiben a kötelesség ismeretét, hogy oly nagy 
államnak, Francziaországnak minisztere azt hihesse, hogy 
az ő fenyegetéseire a papság egy darab kenyérért felol-
dozza lelkiismeretét. Ez annyi, mint ismerni a bajt és 
elfeledni, számba nem venni dicső múltját. 

A püspöki kar szilárd ellentállása forrongásba hozza 
a szabadgondolkozók egész táborát és valóságos fegyveres 
mozgósítást idéz elő a liberális sajtóban. Botrányt kiált 
és ismétli a szabadkőművesség f'amózus csatakiáltását : a 
klerikálizmus az ellenség; egyúttal pedig megtorlásul és 
mintegy a győzelem biztos zálogául követi a kultus-
budget megszüntetését és az egyház teljes elválasztását 
az államtól. 

Ezzel kézzelfoghatólag nyilvánvalóvá lett, hogy mi 
van koczkára téve a képviselőválasztásoknál, és mi czél-
ból követelte a szabadkőműves-repulikánus kormány a 
papság távolmaradását a választási mozgalmaktól és kö-
telességének elhanyagolását befolyásának alkalmazásában 
a választások mérlegében. A papság tudni fogja köteles-
ségét teljesíteni, és ez által nemcsak tagadhatatlan jogát 
fogja gyakorolni, hanem hivatásának egyik legfontosabb 
föladatát is be fogja tölteni. 

Vajmi sokszor ismételték már, hogy a pap az áldo-
zári jelleg fölvételével nem veszti el polgári jogainak 
egyikét sem ; tegyük még hozzá, hogy tanulmányai, te-
hetségei és hivatali tapasztalatai, valamint a világ szen-
vedélyeitől távol eső élete, őt ama polgárok sorába eme-
lik, akik legalkalmasabbak arra, hogy józanul Ítéljenek a 
közügyekről és másokat is vezessenek a választó jog s 
kötelesség teljesítésében ; és minél nagyobb a befolyása, 
annál elvitathatatlanabb a joga e befolyást hazája javára 
alkalmazni. 

Azért Thévenet miniszter s kartársaiuak követelései 
magukban foglalják meggondolatlan s nyilvánvaló taga-
dását e jognak a franczia polgárok személyében. Annál 

is inkább, mivel a kormány elég következetlenül, az igaz-
ságügyminiszter egy másik körrendeletével az összes hiva-
talnokokat a választások küzdő terére hajszolja amaz 
ürügy alatt, hogy ők felvilágosodo It polgárok, alkalmasak 
mások vezetésére a képviselőjelöltek megválasztásában ; 
egyúttal pedig pártfogását igéri nekik és szemük előtt 
csillogtatja a jutalmat, mely választási buzgalmakra vár. 

A polgárnak ama föltétlen joga, hogy a választási 
küzdelemben törvényes befolyásával élhet, a papra nézve 
hivatásából eredő lelkiismereti kötelességgé válik bizo-
nyos körülmények között, midőn az erkölcsi kérdések 
közvetlenül a lelkiismeretet érdeklik és állítják szembe 
Isten parancsával. Itt azonban Isten képviselőjének, az 
egyház szolgájának, a lelki hatalom letéteményesének, a 
papnak kell őrködni e parancs s törvény megtartása fölött, 
kell a keresztényeket fölvilágosítania kötelmeikről és rá-
szorítani ezek teljesítésére. 0 a hierarchiai rangfokozat 
szerint azoknak örököse, akiknek mondatott : tanítsatok 
minden népeket, hogy megtartsák mindazt, amit nektek 
meghagytam. A pap — a turini egyháztartomány püspö-
keinek szép kifejezése szerint — minden kötelességnek, és 
pedig föltétlenül mindnyájának a hirdetője, védője. Már 
pedig azért, mivel valamely kötelesség a politikát érinti, 
még nem esik e papi tanitó hivatal s joghatóság körén 
kivül, valamint nem az erkölcsi törvényen sem a felelős-
ségén kivül, midőn mindenki számot fog adni Istennek 
tettei- s mulasztásairól. A vétek, a bűn nem szorítkozik 
csupán az egyéni, a magán életre. Ellenkezőleg leggyak-
rabban súlyosbodik legalább következményeiben, amint 
növekedik s terjed a szerep, melynek betöltésében erköl-
csi fogyatkozásból visszaélések történnek. Egy szóval a 
pap, aki Isten szolgálatának előmozdítója és a lelkek üd-
vének munkása, köteles kiterjeszteni befolyását mindenre, 
ami hivatásának e kettős czélját elősegítheti vagy gátol-
hatja. A politikai élet tettei azonban ily természetűek. 
Azért a pap ugy ezen, mint más téren megmagya-
rázni tartozik híveinek kötelességeiket, intenie kell őket 
ezek teljesítésére, és megróni, ha ezt elmulasztják, é3 
pedig nemcsak négy szem közt, hanem nyilvánosan is, 
midőn általános kötelességek forognak szóban. 

Ha a pap, ha a püspök e kötelme gyakorlásában, 
mely alól hűtlenség nélkül ki nem vonhatja magát, szem-
ben találja magát a hatalommal, ez nem az ő hibája, 
hanem e hatalomé, aki elsőnek és igazságtalanul ellen-
kezésbe jött az egyházzal. 

„Igaztalanul fognának titeket vádolni — irja XIII. 
Leo — hogy emberi tekintetekből cselekedtek vagy hogy 
az állam ellenségei vagytok. Amikor Isten tisztelete forog 
szóban, amidőn a lelkek üdve van veszélyeztetve, akkor 
a ti kötelességtek pártolni s védeni a legfőbb érdekeket. 
Teljesítsétek tehát továbbra is eszélyesen, de bátran püs-
pöki tiszteteket ; hirdessétek továbbra is a mennyei tanitást 
és Isten parancsait, megmutatván az embereknek az utat, 
melyet követniök kell a jelen gonosz napokban." 

A papságnak minden rangfokozatban ugy hivatásá-
nál mint tett ígéreténél fogva, hogy meg fogja menteni a 
lelkeket és védelmezni az egyházat, joga s kötelessége 
tehát papi tekintélyével interveniálni a politikai kérdé-
sekben, valahányszor a politika ez érdekeket érinti. 
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Ki vonhatná azonban kétségbe, hogy Francziaor-
szágban az egyház sorsa, mint a lelkek üdve veszélyben 
forog ? 

Tapasztaltuk már több izben, hogy a választási ur-
nákból származnak az eszközök s módok, melyekkel e 
veszély nagyobbodik és hogy a választásokból kikerülő 
győzők nevei adják meg ennek mértékét : ott dől el a 
trancziaországi egyházra, vájjon békét vagy háborút, sza-
badságot vagy üldözést várjon-e? 

A többség szerint, mely onnan kikerül, s a mely a 
hatalmat magához fogja ragadni, fog a vallás tiszteletben 
vagy elnyomatásban részesülni, fogják a katholikusok 
élvezni a közjogokat vagy fognak törvényen s jogon ki-
vül állani, fog a papság tiszteletben s támogatásban ré-
szesülni vagy gyanusittatni s ezer módon zaklattatni, 
lesz a papnövendék a szemináriumban vagy a kaszárnyá-
ban. lesz az istenitisztelet biztosítva fennállásában és sze-
mélyzetében vagy megfosztatik minden jövedelmi forrástól 
s szolgáitól ; a szerint fog a beteg a kórházban, a sebe-
sült a harcztéren részesülni a vallás vigaszában vagy a 
szegény s a katona sátáni törvények s redeletek által arra 
lesz kárhoztatva, hogy egészen meghaljon, testére s lel-
kére is ; aszerint lesz keresztény s valláserkölcsös az iskola 
vagy hitetlen s istentelen a nevelés-oktatás. 

Es e harczban vétkes semlegességre akarják köte-
lezni a papságot ! Arra akarják kötelezni, hogy néma 
szemlélője legyen e küzdelmeknek, ahol mindamaz érde-
kek koczkáztatva vaunak, amelynek magát szentelte ! 

Ámde ez annyi volna, mint őt a rászedett vagy 
hitehagyott, mindenesetre pedig az áldozat szerepére utalni. 

Ha ily súlyos körülmények között minden jó pol-
gárnak kötelessége, hogy homlokára irja, amit a köz-
ügyekről gondol, még inkább kötelessége a püspöknek, 
a papnak, hogy e küzdelemből kivegye a részt, mely őt 
joggal megilleti. 

Szemünk előtt lebeg a nagy pápa példája, ki az 
egyházat kormányozza : olvassuk el halhatatlan enczikli-
káit, melyekben jelzi a társadalom kórját, óva inti a kor-
mányokat a felforgató szekták elől, kárhoztatja a polgári 
házasságot s elválást stb. stb. és meg fogjuk érteni, hogy 
a szent atya nem félt szóba hozni politikai kérdéseket, 
midőn tisztjének kötelmei arra utasították. 

A franczia papság tudatával bir annak, hogy ők test-
véreik, hiveik számára az a világosság, melyről a szentírás 
szól, és amelyet nem kell véka alá rejteni, hanem ma-
gasra állítani, hogy világítson mindazoknak, kiknek szük-
ségük van reá. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

választmányi ülése 1889. szept. hó 26-án. 
Elnökség gróf Zichy Nándor és dr Steiner Fülöp 

páp. praelatus. 
Gróf Zichy Nándor a legélénkebb örömmel hozza 

tudomására a választmánynak azon örvendetes eseményt, 
hogy dr Haynald Lajos kalocsai biboros-érsek a jövő hó 
folyamán üli meg áldozárságának ötvenéves jubileumát. — 
Egyházunk e kiváló főpapja a Társulat védnöke, annak 

egyik gyarapítója ; nem feladata a jeles főpap érdemeit 
méltatni, csak a közóhajnak ad kifejezést, hogy a társulat 
ő emját hódolatteljesen üdvözölje, hozzá üdvözlő feliratot 
intézzen. Kéri a választmányt, hogy az elnökséget bizza 
meg e felirat elkészítésével. 

A választmány lelkesülten emeli határozattá az elnök 
indítványát. 

Gróf Zichy Nándor illő dolognak tartja, hogy a 
társulat megemlékezzék azon tagjairól, kik a társulatot 
magasztos czéljainak szolgálatában gyámolították. Két 
kiváló tagját vesztette el legutóbb a társulat. Buhla 
Károly nagyprépost, esztergomi kanonokot és Ney Ferencz 
főreáliskolai igazgatót. Fejezze ki irántuk a társulat a 
hála adóját az által, hogy emiéköket jegyzőkönyvbe 
iktatja. 

A választmány az elnök indítványát elfogadta s két 
elhunyt tagja emlékét jegyzőkönyvbe iktatja. 

Romeiser József: Mielőtt a választmány tevékeny-
ségének fonalát felveszi, kéri, engedtessék meg neki, hogy 
a tárgysoron kivül néhány szót szólhasson. Ismeretes 
dolog, hogy ő felsége, a király kegyelme a társulat 
nagyérdemű elnökét a belső titkos tanácsosi magas mél-
tóságra emelte. Ma alkalom nyilik, hogy ez örömének a 
választmány kifejezést adjon. Gr. Zichy Nándor rendület-
len hűsége a király iránt, kiapadhatlan szeretete a haza 
iránt, mély vallásos érzete az egyház iránt, mind oly eré-
nyei, amelyek érdemessé tevék a király kegyére. — Nemes 
büszkeség tölti el keblünket, hogy ő excellencziáját a 
mienknek mondhatjuk, hogy erényei a mi erényeink is. 
— Kéri a Mindenhatót, hogy ő excellentiája hosszú évek 
során legyen a Társulat büszkesége ! A költő szavaival 
fejezi be beszédét: „Élj a honnak, élj az egyháznak és 
mi nékünk !-1 (Éljenzés.) 

Gróf Zichy Nándor meghatottan válaszol ; megillető-
déssel fogadta ő felsége kegyét mint elismerését a haza 
és egyház körül teljesitett szerény munkásságnak, mert 
ezeknek köszönheti a diszes elnöki széket, melyet szeren-
csés elfoglalni.. A királyi elismerés az ügyet érte, melyet 
szolgál ; ami személyét illeti, hálásan veszi a választmány 
kegyes megemlékezését s a becses jóindulatot továbbra is 
kéri. — (Éljenzés.) 

Dr Steiner Fülöp : Jelenti a választmánynak, hogy 
a f. é. május hó 16-án tartott választmányi ülés hatá-
rozata értelmében az elnökség intézkedett, hogy a társu-
lati tankönyvek revíziója megkezdessék. A szent ügy nagy 
hordereje követelte, hogy feladatunkban minél alapo-
sabban, minél czélirányosabban járjunk el ; követelte, hogy 
a társulati elnökség ne elégedjék meg egyes kiválóbb 
paedagogusaink Írásban beküldött javaslataival, hanem 
szükséges volt e nagyfontosságú ügyet, lehető legbehatóbb 
megfontolás tárgyává tenni, s ezért a társulati elnökség 
az ország különféle vidékeiről, a három érseki tartomány 
mindegyikéből kiválóbb pedagógusaink közül 18-hoz for-
dult azon kérelemmel, vizsgálják át tüzetesen tankönyve-
inket s javaslataikban tüntessék fel könyveink hiányát, 
nyújtsanak e hiányok pótlására részletes tervezetet, s je-
lenjenek meg aug. hó 27-én, hogy a fontos ügy a legbe-
hatóbb megvitatás tárgyává tétessék s közösen megálla-
pított terv szerint foganatosittassék, hogy a társulatunk 
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áldozatkészségének ezen amily szent, épp oly hazafias vál-
lalatát a lehető legteljesebb siker koronázza. — A tanfér-
fiak beküldötték javaslataikat, megjelentek az értekezle-
ten. Biztosíthatom a t. választmányt, hogy a társulati 
levéltárban elhelyezett javaslatok és az értekezlet jegyző-
könyve tanúi lesznek az utókor előtt is, a kath. tanférfiak 
szakavatottságának s egyszersmind hirdetni fogják az utó-
kornak, hogy a Sz.-István-Társulat kath. népnevelésünk 
sz. ügyének lelkesült felkarolásában égi védnökétől örö-
költ lángbuzgalmával a munkások első sorában állt. — 
Az értekezlet megállapitá a fő irányelveket, részletes ter-
vet adott az egyes könyvekről s megállapodott abban, 
hogy a munkálat keresztülvitele egy szerkesztő bizott-
ságra ruháztassák. 

A választmány lelkesült örömmel fogadta az alelnök 
előterjesztését, buzgó fáradozásáért hálás köszönetét fejezi, 
— a felmerült, költségeket tudomásul veszi s ez ügyben 
a további intézkedésre az elnökséget felkéri. 

Dr Kiss János igazgató ezúttal első izben jelenik 
meg a választmány előtt; kinyilatkoztatja, hogy át van 
hatva a társulat magasztos czéljától, átlátja, hogy mi fel-
adat vár reá, ö erőit a társulat felvirágoztatásának szen-
teli. Kijelenti, hogy működésétől semmi anyagi hasznot 
nem vár, csak a társulat érdeke lesz szemei előtt. Háláját 
fejezi ki az elnökség és a választmány iránt s kéri jó 
indulatukat. — Ezután jelentést tesz a társulat, kiadvá-
nyairól. 

Hummer Nándor társulati titkár terjeszti be ezek 
után jelentését. Jelenti, hogy máj. hó óta 1 alapitó tag 
és 35 uj rendes tag lépett a társulat kebelébe. Alapitó 
taggá lett dr Kiss János társulati igazgató. Jelenti to-
vábbá, hogy Janikovies Alaj os 100 frtot, Pletikosich Sán-
dor nontai plébános 20 frtot, Illés Elek tápió-bicskei 
alesperes 10 frtot, Ebenhöcli Ferencz győri kanonok 50 
frtot és Bonnaz Sándor csanádi püspök 2000 frtot hagyo-
mányoztak a társulatnak. A társulat ez uj tanév folyamán 
36. r. k. iskolának adott, ajándékkönyveket az ország 
minden részében. 

Venczell Antal társulati pénztárnok jelenti, hogy a 
lefolyt junius, julius, augusztus hónapokban a társulat 
bevétele volt 17,273 frt 91 kr, s kiadása 16,587 frt 35 kr, 
a pluszmaradék 636 frt 56 kr. — Jelenti továbbá, hogy 
a társ. ház tartozását folyó évi julius hó 25-én lebonyo-
lította. — E szerint törlesztendő volt összesen 16,689 frt 
32 kr. A ház tőkéje volt 13,399 frt 61 kr. — A társulat 
tehát folyó jövedelméből fizetett 3239 forint 71 krt. — 
A bankkölcsönre vonatkozó engedélyt és a megsemmisitett 
kötelezőt leteszi a választmány előtt oly kéréssel, misze-
rint ezen okmányok a társulati ügyésznek átadassanak a 
rendezés czéljából. 

A választmány hálás közönetét fejezi ki a társ. 
pénztárnoknak szives fáradozásáért. 

A társ ügynökségben elkelt 217,697 könyv, 6751 
kép, 8757 egyéb nyomtatvány 12,142 frt 21 kr. értékben. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek Felsmann 
.lózsef és Bitndala Mihály vál. tagok. 

1889. junius óta a társulatba léptek: Mint alapító 
tag: Dr Kiss János, a Sz.-Istv.-Társulat igazgatója. Mint 
rendes tagok : Binder András theol. tanár Szatmár, Lázár 

Gábor gk. esp. leik. Szaniszló, Matyaczkó Tivadar lelki-
igazgató Ungvár, Schachl Ignácz tanitó Környe, Kékkői 
esp. ker. taxiitói köre, Lukaményei r. k. iskola könyvtára. 
Leszenyei r. k. iskola könytára, Horváth Lipót pléb. Vinga, 
Sztraky János pléb. Mehádia, Zdarics Fülöp leik. Eibenthal, 
Debreczeni János főesp. pléb. Karczag, Kiss János tanitó 
H.-M.-Vásárhely, Nagyváradi római katholikus tanitó egye-
sület, Rácz Károly papnövendék Vácz, Sváby Frigyes 
főlevéltárnok Lőcse, Kompányik Coelestin apát-plébános 
Lőcse, Spiritza Ferencz s. lelkész Késmárk, Platthy Zsig-
mond s. lelkész Késmárk, Regéczy József tanitó-képezd. 
igazgató-tanár Nagy-Szombat, Leviczky Aladár tanitó Acsa, 
Bonitz Ferencz bölcsészethallgató Budapest, Birkás Akos 
pléb. Varbó, Borbás László s leik. Varbó, Sipler Dezső 
tanuló, Iványi Kálmán pléb. Óvár. Hankó György kápl. 
Makó, Kayser Lajos kápl. Makó, Árpás Gyula hitelemző 
Makó, Kovács Mátyás pléb. Napkor, Kazatsay András áld. 
Székely-Udvarhely, Szűcs József s. leik. Tótkeszi. 

A budapesti Katholikus Kör megnyitó ünnepélye 
f. évi október hó 1-én lesz a következő sorrendben: 1. 1889. 
évi október 1-én — kedden — d. e. 10 órakor ünnepé-
lyes Veni Sancte és sz. mise a főtisztelendő szervita atyák 
templomában. 2. Elnöki megnyitó beszéd a kör lielyisé-
ségében (Szerviták bérháza I. em. 26. a.) 3. A kör helyi-
ségeinek ünnepélyes átadása a tagok használatára. 

IRODALOM. 
= Monumenta Vaticana Hungáriáé. Liber confra-

ternitatis Sancti Spiritus de Urbe. A római Szentlélek-
Xúrsulat anyakönyve. 1446—1523. Budapest,, 18889, n. 
4-r. XXVIII, 168 1. 

Monumentum aere perennius Magyarország vallá-
sosságának magas fokáról, abból az időből, a midőn, ki-
vált Corvin Mátyás alatt, hazánk nagyhatalom volt Euró-
pában. A mily fokban fogytak a zarándoklatok, oly fokban 
fogyott Magyarország ereje és tekintélye. A gyászos emlékű 
Mohácscsal záródik a római zarándoklás nagyban való 
gyakorlásának a szokása is. 

Az előttünk fekvő tisztes kötetben élén áll: Vin-
centii Bunyitay Ecclesiae Cathedralis Varadiensis Canonici 
Honorarii Praefatio, latinul és magyarul ; utána következik 
maga az anyakönyv. 

-f- Megjelent és beküldetett : Katholius szemle. 
Harmadik kötet. A Szent-István-Társulat megbízásából 
szerkeszti dr Kisfaludy Á. Béla. Budapest, 1889. 466—632 
1. és 3 3 - 4 0 1. 

VEGYESEK. 
*** Az első szívdobbanás! Szentséges atyánk 

„Cjuamquam pluries" encyclikája értelmében, hogy a 
Rózsafüzér hava „maxima qua potest religione, pietate, 
frequentia . . . agatur," a székesfehérvári rózsafüzéres 
deákság föllelkesülten elhatározá, hogy a rózsafüzér 
ünnepén, október 6-án, lobogói alatt bucsuzarándoklatban 
megy Székesfehérvárról Bodajkra. az isteni kegyelmek 
hires helyére. Ez lesz az ős királyi székváros rózsafüzéres 
középiskolai ifjúságának első szivdobbanása a rózsafüzéres 
pápa iránt. Éljenek a vezérek! 
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— Jézus legszentebb szivének temploma Buda-
pesten oly gyorsan épül, hogy ezidén a falak már tető 
a'á kerülnek. Gyönyörű templom lesz ez ; arányai körül-
belül olyan nagyok mint a szervita-atyák templomáé. 
Tiszta román styljével messze földön ritkítani fogja párját 

— Hol jár már Oroszország keze, mutatja a követ-
kező „hivatalos" eset. Mint az „Augsb. Postzeitung"-nak 
Bécsből írják, az osztrák kultuszminiszter elrendelte, hogy 
szent Cyrill és Method képei, melyeket a pétervári „szláv 
jótékony egylet" Cseh- és Morvaország, valamint Krajna 
és Isztria iskoláinak tömegesen ajándékozott, az iskolákból 
eltávolittassanak. Kíváncsiak vagyunk, hogy Oroszország 
jótékony keze nem jár-e már nálunk is körül, osztogatva 
ajándékait, melyekről rég megirta Latium költője: „Timeo 
Danaos et dona ferentes!" 

— Bécsben, az V. kerület egyik tanitója gyermejí-
tanitványai előtt igy mert nyilatkozni: „Nepomuki sz. 
János soha sem élt; ő nem történeti személyiség; a mit 
róla beszélnek, mindaz a jezsuiták koholmánya." Elkép-
zelhetni, irja az illető levelező, a szülők megbotrányko-
zását. Szörnyűvé a dolgot pedig az teszi, hogy az illető 
lelki gyilkos tovább gyilkolhatja az ifjúság lelkét; sem-
mi bántódása sem történt. Az egész kultuszminisztérium 
liberális. 

— Érdekes vallomások estek f. hó 18-án Párisban a 
városházán, a községtanács ünnepélyes ülésében, a melyben 
a világváros atyái a „szabadgondolkozók kongresszusát" 
fogadták és üdvözölték. A német „szabadgondolkozók" 
képviseletében dr Völker szólott. Követelte a „szabadgon-
dolkozás" elveinek alkalmazását az életre. A „szabadgon-
dolkozás, ugvmond, egyesíteni fogja az összeveszett 
nemzeteket." {Látszik!) Páris városa községi t anácsá '^ 
elnöke. Ohautemps azt a véleményét nyilvánitá, hogy 
francziák és németek a szabadgondolkozás által testvéri-
sülni fognak (egy öldöklő testvér-háborúban? a szerk.), a 
mint azt a mai napon a két nemzet „előharczosai a sza-
badgondolkozók teszik." Joffrin, az alelnök, igy szólt: „A 
párisi községtanács tagjai többnyire szabadgondolkozók 
(meglátszik!)-, a mint önök, mi is elkerülhetetlennek tart-
juk, hogy a vallási gondolattal, a mely urakat és szolgá-
kat szül, alaposan elbánjunk. Mi különösen a külföldi 
szabadgondolkozók iránt nyilvánítjuk tetszésünket, mert 
minden szabadgondolkozó telve van köztársasági érzelmek-
kel"... (Ecco !) 

— A bajor katholikusok nagygyűlése f. hó 23-án 
Münchenben rendkívül fénynyel és hatással sikerült. Fényé-
ről tanúskodik az, hogy benne részt vett Bajorország ka-
tholikus társadalmának szine java. A reggeli zártülésben 
jelen voltak 5000-en ; délután a nyílt ülésre 6000-nél 
többen jelentek meg. A gyűlés tiszteletb. elnöke a nagy 
Görres szellemének örököse, a világhírű bajor katholikus 
publiczista Jörg, a „Hist. polit. Blätter" szerkesztője 
volt. Működő elnök Löwenstein hg vala. Szónokok valá-
nak : Doller rektor a bajor konkordátumról és alkot-
mányról, Síben a királyi tetszvényjogról, Huhn müncheni 
plébános, páratlan szónok, a hitvallásos (felekezeti) isko-
láról, Orterer a római kérdésről szónokolva. A délutáni 
nyílt ülésben ugyanezek a szónokok szerepeltek. Hatásos 
voltának világraszóló jelei azonnal mutatkoznak. A bajor 

kormány minisztertanácsot fog tartani a kath. nagy-
gyűlés ügyében ; az olasz kormány szintén megmozdult s 
a bajor kormányhoz fordult magyarázat illetve megnyug-
tatás végett. Az egyház, íme, a kath. nép szavával ébreszti 
fel a kormányokat kötelességök, illetve ereje tudatára ! 

— Ausztriában a katholikus ügy csak még nem 
régen is fényes sikerekkel kecsegtetett ; most egyszerre 
ismét beborult az ég fölötte. A legkiválóbb katholikus 
politikai pártvezér, Liechtenstein Alajos hg., a centrum-
klub elnökségéről lemondott. Lemondott, mert lemondania 
kellett. Kényszerítette a cseh-klub, a melylyel konzervatív 
czélok elérése okából kötött volt a kath. centrum szövet-
séget. A csehek kihasználták a centrumot, de viszont támo-
gatni az iskola hitvallásos jellegének visszaállításában nem 
igen mutattak hajlandóságot. Ezért köszönt le Liechten-
stein hg. Az általa kezdeményezett iskola-törvény, mely 
Ausztriának visszaadná legalább az elemi iskolák körében 
a hitvallásosság jellegét, nem sok reménynyel bir, hogy 
legközelebb meg fogna szavaztatni. Liechtenstein hg. 
visszalépése a centrum-párt elnökségéről azonban nem 
jelent visszavonulást. 0 e lépéssel csak megbélyegezni 
akarta a csehek megbízhatatlanságát és szabad kezet kíván 
pártjának biztosítani. Lépése azonban azzal a sajnos 
következménynyel jár, hogy az a néhány délszláv kép-
viselő, i kik eddig Liechtenstein hg. vezetése alatt a bécsi 
kath. centrum-pártnak valának tagjai, ezentúl egy külön 
délszláv klubban fognak tömörülni. A bomlás processusa 
tehát halad előre. 

— P. Czimmermann István, irja az „Eger," Jézus-
társaságbeli atya, ki mint magyar jezsuita pár év előtt 

j városunkban az angol kisasszonyok templomában évente 
tartatni szokott májusi ájtatosságok alkalmából több héten 
át elmondott érdekes egyházi beszédei által Eger müveit 
kath. közönsége előtt folyvást kedves emlékben él, jelen-
leg pedig belső Afrika Zambézi tartományában az ottani 
kath. missziónál pár év óta mint hitküldér működik, — 
közelebbről Afrikából visszatért hazánkba, hogy a ma-
gyar kath. hivek körében a bel-afrikai, különösen a zam-
bezii misszió javára, uj hitküldéri állomások felállithatása 
czéljából, szeretet-adományokat gyűjtsön. E czélból a de-
rék páter Czimmermann István, mielőtt Magyarországba 
jött vala, bejárta Európa, különösen Ausztria egy részét, 
nevezetesen Innsbruk, Salzburg, Ischl, Gmunden, Linz és 
más városokat, s mindenütt, ahol megjelent, egyházi be-
szédeket tartott, melyekben a belső afrikai viszonyokat, 
az ottani elhagyatott néger törzsek szokásait, helyzetét, s 
ezek körében a kath. misszió viszontagságos munkálko-
dását nagy érdekű s tanulságos előadásokban ecsetelte. A 
nagy tiszteletű atya legutóbb e hó folytán Kalocsán, majd 
Esztergomban fordult meg s tartott hasonló érdekfeszítő 
egyházi beszédeket mindenütt rengeteg számú kath. hivek 
és más vallású hallgatóság figyelmes részvéte mellett. 
Mult héten érkezett hasonló czélból Egerbe, ez általa — 
mint levelében előre irá — felejthetetlen kedvességü vá-
rosba és ott vasárnap a székesfőtemplomban egyházi beszé-
det tartott. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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T A R T A L O M . Vezérexzmek és Tanulmányok : Beszéd, a mely lye l f t . Lévay I m r e e lnök ur a b u d a p e s t i K a t h o l i k u s Kör t f. hó 1-én m e g -
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B e s z é d , 
a melylyel ft. Lévay Imre elnök ur a budapesti Katholikus 

Kört f . hó 1-én megnyitotta. ') 

Mélyen tisztelt Katholikus Kör! 
A vándor, ha napi út já t megtette, megpi-

hen. Leveri saruiról a port, végig simítja hom-
lokát, átgondolja eddigi utjának terhes fáradal-
mait, talán kiállott veszélyeit és bizonyos nemével 
a lelki megnyugvásnak hálaadó imát rebeg ahhoz, 
aki őt rendeltetése czéljához e mai nappal is 
közelebb vitte. E boldogitó tudatból uj erőt merít 
utjának további folytatására. 

Mi is, mélyen tisztelt Katholikus Kör, ma, 
ezen ünnepélyes pillanatban igen sokban hason-
lítunk a vándorhoz. Mi előttünk is, a mi műkö-
désünk előtt is ezél, magasztos czél lebeg. Elin-
dultunk és vándorutunkon eljutottunk a,z első 
megállapodáshoz, el azon ünnepélyes pillanathoz, 
amelyben elmondhatjuk, hogy a budapesti Ka-
tholikus Kör eszméje nem eszme csupán többé, 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy e 
beláthatatlan messze vágó beszédet teljes szövegében leg-
elsők mi itt a „Religió"-ban adhatjuk át Magyarország 
papságának és a jövő idők történelmének. Mai számunk 
rendkívül értékes szám. Négy beszéd van egyszerre benne. 
Mind a négy nagy, sőt nagyszerű, epochalis tárgyat moz-
gat : Lévay beszéde a szunnyadó katholikus erőknek ál-
mukból országos felverését; Bende püspöké a tanitók 
katholikus és magyar hazafias püspöki vezetését; Bajner 
Lajosé a sivár jelennek vagyis inkább a még tartalmatlan 
jövőnek a mult nagy idők katholikus vallásos szellemével 
való betöltését; Lönhárt püspöké a „katholikus autono-
mia" neve alatt ismeretes korszakos probléma erdélyi 
sikerült megoldását. Egy egész hónapnak, sőt egész élet-
nek elég tárgy az elmélkedésre és komoly, nagy elhatá-
rozások, czélkitüzések s — tettek megfogamoztatására, 
megérlelésére. T. olvasóink méltányolni fogják e mai szám 
kiállításában kifejtett igyekezetünket. A szerk. 

hanem megtestesült valóság, annyi ezer meg ezer 
buzgó katholikus embernek titkos óhaja alakot 
öltve, testté válva. 

Állapodjunk meg tehát, mé^en tisztelt Ka-
tholikus Kör, mi is egy kissé és vessünk egy 
pár, habár futó pillantást multunkra és, ha sike-
rül, szedjük össze ebből azon szálakat, amelyek 
jövőnkre hivatvák kihatni, mert utunknak. mű-
ködésünknek igazi czélja tulajdonkép a jövő-

Tűin van. 
Magyarország addig volt hatalmas, amig ka-

tholikus volt. Történelmünk legszebb lapjai, mul-
tunk legfényesebb pontjai és legbüszkébb emlé-
kei mind ezt bizonyítják. Amire, mint magyarok, 
legörömestebb szeretünk hivatkozni, amit a kül-
föld elé mint nemzetünk fényoldalát szeretünk 
tartani, az mind azon korba esik, amelyben a 
kard markolatán épp ugy, mint az eke szarván 
az olvasó lógott vagy amelyben minden város és 
falu tornya csak egy jelvényt, a szent kereszt-
nek a jelvényét ismerte. 

E hitegységet, fájdalom, elvesztettük és az-
óta jelenünk alig egyéb, mint multunk árnyéka, 
mely annál sötétebb, minél fénj^esebb amaz. Fe-
lekezetekre tépve idegenek lettünk egymás iránt, 
és erőnket csendesen emészti az a testvérharcz, 
mely a külföldről csapott át hozzánk, hogy ben-
nünket a külföldnek kiszolgáltasson. A hitegység 
szabadokká, a hittöbbség rabszolgákká tett. 

A katholikus vallás, mint Krisztus tanainak 
és erkölcsi parancsainak összfoglalata, nem szen-
vedett, nem szenvedhetett semmit. Az manap is 
azon eszményi fényben és magaslaton van, ame-
lyen volt azelőtt, sőt épp a hittöbbség zűrzavara 

ŰPP" Lapunk mai száma nagy tárgyhalmaz miatt fél ivvel bővebb. 
25 
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l á t t a t j a azt igazi inagasztos mivoltában, igazi 
fenségében. De a katholikus vallás követői, a 
katholikusok, ju to t tak oda, hogy a társadalmi 
téren jogot jog után veszítenek el, és ma, fáj-
dalom, ott vagyunk, hogy sok szép törekvő te-
hetségnek egy hibája, hogy ne mondjam, bűne 
az, hogy katholikus. Az állam törvényeinek nin-
csenek lelkiismeretesebb követői, mint a katholikusok 
és mégis nekünk, katholikusoknak. kell vallásunk 
miatt sokszor pirulni, szégyenkezni és mindenütt 
mellőztetni. 

E pirító tudat té te te t t már i t t a főváros-
ban több kísérletet, hogy a katholikusok tömö-
rüljenek , de mindannyiszor siker nélkül. Ne 
kutassuk most, mélyen tisztelt Katholikus Kör, 
e sikertelenség okait, de annyit mégis ki lehet 
és pedig nyíltan mondani, hogy mi bennünk 
katholikusokban is volt hiba és elleneink főereje 
a mi gyengeségünkben, a mi . szétszórtságunkban 
rejlett és rejlik még ma is. 

Daczára e sikertelenségnek mi újra összeálltunk, hogy 
a főváros katholikusait tömörítsük. Meg vagyunk győ-
ződve, hogy az erőknek, ha még oly jelentéktelenek is 
azok, egyesítése vezethet csak czélhoz ; csak ezen egyesí-
tett erők folytonos és kitartó alkalmazása képes bennün-
ket elvesztett jogainkba visszahelyezni, csak ez képeí^a 
további jogvesztés lépcsőjén megállítani, csak ez kepes 
katholikus öntudatot, katholikus önérzetet, katholikus 
bátorságot kölcsönözni. Ezen működésünk eredménye a 
budapesti Katholikus Kör, mely nemcsak hatóságilag meg-
erősített alapszabályokkal, hanem, mint épp ezen ünnepé-
lyes pillanat mutatja, megfelelő helyiségekkel is bir és 
áldásos működését a mai nappal Isten szent nevében meg 
is kezdi. 

Ugy hiszem, a mélyen tisztelt Katholikus Kör fel-
ment engem az alól, hogy körünk alakulásának kezdet-
nehézségeit itt egyenkint felsoroljam. Hogy ilyenek vol-
tak, ki tagadhatja? 

Katholikus tömörülésről, katholikus ügyről volt szó 
és igy a bizalmatlanság, a kétkedés, a tartózkodó közöny 
jóformán indokolt volt, mert, fájdalom, a magánérdek 
vajmi sokszor bujt már katholikus köpeny alá a katholi-
kus közügy kimondhatatlan kárára. Mi mindezt igen jól 
tudtuk és ez volt az oka, hogy lassan hagytuk érni az 
eszmét, nem akartuk azt féléretten leszakítani, nem zak-
lattuk a katholikus közönséget, hanem engedtük, hogy 
czélunk magasztosságáról, szándékunk tisztaságáról maga 
győződjék meg. De e közben nem pihentünk. Alapszabá-
lyainkat megerősítettük és csak akkor kértük az alakulást, 
hogy kiki tudja, lássa, értse, mire vállalkozik. 

Még ezután is időt engedtünk, hogy az eszme forr-
jon és a katholikus társadalomnak szélesebb rétegeiben is 
elterjedjen. Es midőn ez is megtörtént, gondoskodtunk 
körhelyiségről, mely a szerény működésnek és e működés 
szerény kezdetének megfelelő is legyen. Szemeink előtt 
tartva azon intő gyakorlati nagy igazságot, melyet rólunk 

magyarokról mondanak : Az angol, ha nagy vállalatba fog, 
gépeit fabódéba teszi és vállalatát palotában végzi. A ma-
gyar, ha nagy vállalatba kap, gépeit palotába teszi és 
vállalatát — fabódéban végzi. Minden eljárásunkban azon 
voltunk, hogy a tisztelt katholikus közönségnek mindig 
valami szilárd, valami kézzelfogható eredményt mutassunk 
fel és ne csak szavak, hanem tettek által győzzük meg 
czélunk komoly voltáról. A jó Isten megsegített bennün-
ket és a mélyen tisztelt katholikus közönség nem idegen 
többé tőlünk és rokonszenvének kell tulajdonítanunk és 
köszönnünk, hogy ma megnyitó ünnepélyt tarthatunk. 

A budapesti Katholikus Kör kettős czélt tűzött maga 
elé. A katholikusokat tömöríteni, egymáshoz közelebb 
hozni, a kölcsönös érintkezést folyton fenntartani. Ezen 
czélját a kaszinó-jellegü helyiségekkel iparkodik elérni, 
azért rendezte be ezeket a nemes szórakozás különböző 
eszközeivel. Itt kora reggeltől késő estig találkozhatnak 
a kör tagjai egymással, újságokat olvashatnak, a tisztes-
séges játékoknak ily helyeken divó bármely nemét játsz-
hatják, amellett egymással megismerkedhetnek, eszméket 
cserélhetnek a nélkül, hogy bárki előtt is szégyelniök 
vagy bárkitől is tartózkodniok kellene, hogy katholikus 
ügyekről beszélnek. Pap pappal, világi világival és pap 
világival itt minden időben találkozhatik, aminek jótékony 
hatása abban fog mutatkozni, hogy az eddigi elszigetelt-
ség mellett eltagadhatatlanul létező válaszfal és idegen-
kedés megszűnik, a kölcsönös megismerkedés kölcsönös 
tiszteletet és közös katholikus ügyért kölcsönös buzgal-
mat és lelkesedést kelt. 

A másik czélja körünknek a katholikusokon tanács-
csal, útbaigazítással, felvilágosítással, szóval erkölcsileg, 
később, ha a kör pénzereje megengedi, anyagilag is segí-
teni. E másik czélját körünk állandó titkári hivatala által 
iparkodik elérni. Aki bármi tisztességes ügyben e hivatal-
hoz fordul, nyugodt lehet, hogy ügyében a kör mindent 
megtesz, amit csak megtenni módjában áll, megtesz pedig 
mindent díjtalanul, merő szeretetből és őszinte, utógon-
dolat nélküli jó indulatból és segíteni akarásból. Meg 
vagyok győződve, hogy a kör minden egyes tagja tőle 
telhetőleg támogatni fogja titkári hivatalunkat jóakaró 
bölcs tanácsával, ha tőle azt egyik-másik ügyben kikérni 
bátor lesz. Kéz kézbe téve, váll vállhoz vetve leszünk 
csak képesek igazán tömörülni és azt a hatalmat és erőt 
kifejteni, amely elkerülhetetlenül szükséges, hogy a társa-
dalmi életben azt a befolyást érvényesíthessük, amelyhez 
katholikus többségünknél fogva jogunk van. 

Körünk e kettős czélját nyilt, férfias, becsületes esz-
közökkel és módokkal akarja elérni. Mi nem akarunk és 
nem fogunk semmi ügyben alattomos utakhoz vagy esz-
közökhöz nyúlni, nem különösen olyanokhoz, amelyekkel 
Isten és emberek előtt meg nem tudnánk vagy meg nem 
mernénk állni. Nyíltság, őszinteség, jóakarat mindenben, 
ez fogja eljárásunkat vezérelni. Tartózkodni fogunk a 
meddő feleselésektől a sajtó terén, valamint az örökös 
panaszkodás-, lamentálástól a társas életben. Azt akarjuk, 
hogy a szavak korát a tettek kora váltsa fel, mert csak 
ettől várjuk, csak ettől várhatjuk a katholikus ügy fel-
virágozását. 

És most Isten szent nevében a budapesti Katholikus 

« 
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Kört megnyitom, annak helyiségeit a tagok nemes és ! 
üdítő szórakozására átadom. Találkozzanak itt mennél 
többször, mennél többen azok, akik azért a szent ügyért 
lelkesednek, amelyet körünk zászlajára irt, találkozzanak 
itt és merítsenek a kölcsönös megismerés- és az egymás-
sal folytatott kölcsönös eszmecseréből kölcsönös szerete-
tet és kölcsönös tiszteletet egymás iránt, a katholiczizmus 
szent ügye iránt pedig szent és lángoló lelkesedést és 
tenni kész bátorságot. Legyen ezen első katholikus kör 
anyaköre sok, nagyon sok vidéki körnek is, hogy igy a 
katholiczizmus védelme, a katholikusok lelkes összetartása 
mennél szélesebb és igy mennél biztosabb alapon nyugod-
hassék. 

Mielőtt igénytelen beszédemet befejezném, engedje 
meg nekem a mélyen tisztelt Katholikus Kör, hogy első 
sorban hálás köszönetet mondjak Simor János biboros 
herczegprimás ur ő eminentiájának azon atyai kegyessé-
geért, melylyel körünk tagjai sorába lépni méltóztatott. 
0 mondta ki, hogy ezen körre a fővárosban szükség van, 
ő mondta ki, hogy szivből óhajtja annak felvirágzását, ő 
küldte arra legelőször főpásztori áldását. A magyarok 
Istene éltesse ő eminentiáját ! 

Hálás köszönetet mondok ugyancsak ezen ünnepélyes 
pillanatban a kör összes helybeli ugy, mint vidéki tagjai-
nak, akik megtisztelő rokonszenvüket előlegezni szivesek 
voltak. Kérve kérem őket, ne lankadjanak, ne csügged-
jenek, a katholiczizmus ügye a mi ügyünk katholikusoké. 
Az összetartás hatalommá tesz ismét bennünket, az egye-
netlenség szétszór, aminek minden téren kárát valljuk. 

Köszönettel kell megemlékeznem az igazgató választ-
mányról, de főkép hálás köszönettel a szűkebb körú 
bizottságról, mely a kezdet nehézségeit oly férfias kitar-
tással leküzdötte. Nem hagyhatom szó nélkül nagyságos 
Kanovics Aladár, nagyságos Bárczy László kir. tanácsos, 
ki időközben Temesvárra helyeztetett át, nemkülönben 
főtisztelendő Kanter Károly urak kiváló érdemeit, akik 
egész odaadó buzgalommal és lelkesedéssel szentelték 
drága idejöket és fáradságukat körünk létesítésének..' Ta-
lálják méltó jutalmokat az eszme megvalósulásában. 

Isten szent áldása legyen a budapesti Katholikus 
Körön ! 

A tanítói hivatás fenségéről.1) 
Főpásztori szózat, 

melyet mélt. és ft. Rende Imre beszterczebányai püspök ur 
az egyházmegyei néptanítók ezévi rendes nagygyűléséhez 

intézett. 

Tisztelt uraim! 
A földmives, midőn az aratás végén végig 

tekint az ara tot t kévéken, egy évi munkaered-
ményén, örömmel számitja fel gyümölcsét, mely 

*) Az ország minden tanitója mindennapi elmélkedé-
sének kézikönyvéül választhatná ezt az igazán magas len-
dületű beszédet. A méltóságos szónok székhelyén bizonyára 
kapható lesz több ezer példányban. Az esperesi kerületek 
s a ft. plébános urak becsesebb ajándékkal mint e beszéd, 
aligha lephetik meg egyhamar kedves tanitóikat. 

A szerk. 

őt kibékíti fáradalmaival; hálával telik el az 
Alkotó iránt, kinek jóságos keze vezette azon 
nagy és t i toktel jes munkát, mely csiráztatta, 
fejlesztette, és érlelésre j u t t a t t a vetését. Egyben 
felmagasztosul lelke, mert érzi, hogy veritékes 
keze nagy eredményre frigyesült a természet 
folyton dolgos erőivel, és fellángol szive, mert 
érzi, mint tökély esitette önmagában a hasonla-
tosságot avval, ki örökkön munkás maga is. 

A művész, ha vésőjével, ecsetével eszménye 
után a holt anyagba életet önt, és befejezte 
munkáját, alkotó szelleme remekét, megáll mun-
kája előtt, és lá t ja mint valósult meg egy lel-
kében támadt eszmény, hogy helyet adjon egy 
másik nagyszerűbb képnek, mely őt ujabb, töké-
lyesebb alkotásra serkenti. Lát ja mint nyert 
életet munkája minden egyes részében az igaz-
nak és szépnek egy-egy örök törvénye, és fellel-
kesülve hajol meg a legmagasabb eszmény előtt, 
mely őt mennyei ihletre lelkesítette. 

E kettős kép a maga hatalmas vonásaival 
és ezekben rejlő nagy igazságaival áll szemeim 
előtt, midőn ez alkalommal önökhöz intézem 
szavaimat, azon ügy munkatársaihoz, mely a 
mily fontos önmagában, oly annyira hasznos is 

- c é l j á t tekintve. És én a tanítói hivatást sem-
mihez sem tudnám jobban hasonlítani, mint 
azon nagy igazságokhoz, melyek az általam vá-
zolt képek szimbolizmusában rejlenek. 

Oh mily kiváló nagyságú és magasztos do-
log a tanitó hivatása s mily kiváló tekintélyt 
ad annak a nagy czél, melyért munkál, azon 
eredményeket, melyeket elérnie kell, azon mél-
tánylás és tisztelet, mikkel az emberek neme-
sebbjei e hivatásnak adóznak; de főleg azon 
elsőrendű feladat, melyet maga az Isten az ő 
örök intézményei, törvényei érdekéből a tani tó 
elé kötelmül tűzött. Hatalmas hivatás, ura im! 
felépíteni Isten városát, melyben örök éltöket 
éljék a lelkek, és abban ápolni ama magasabb 
rendet, és fentartani azon fenséges egységet, 
mely az embert a kimondhatatlan béke és sze-
retet kapcsában elválaszthatlanul köti össze Iste-
nével; mily nagy dolog ápolni, fejleszteni mind-
azt, mi Isten előtt jó, igaz, nemes és nagy. — 
Mily fontos feladat felépíteni és szilárddá tenni 
a földi várost, azon földet, melyhez kötve földi 
életünk, nagygyá tenni gyermekeiben a hazát, 
hogy tűzhelyén égjen a tiszta erkölcs, hogy ösz-
szességében szilárdan álljon azon társadalmi rend, 
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mely az igazságosságon, az engedelmes önmeg-
tagadáson, és a valódi humanizmus önfeláldozá-
sán alapszik. íme oly feladatok, melyek kivitelé-
ben a tanitó is egyik hathatós tényező! 

Igen uraim! mi mindannyian, kik tanitunk 
és nevelők vagyunk, munkások is vagyunk. Nem 
törékeny anyag, vagy mulandó arany és ezüst 
az, melyből alakitunk: a halhatatlan lélek az, 
melyet idomítanunk kell. Az emberiség azon 
talaj , melyet munkálunk. Örök igazságok mag-
vai azok, melyeket elhintünk, hogy azok ezen 
élet fényére, az örök élet dicsőségére kikeljenek. 

Életerős társadalmakat jellemez azon érde-
keltség, melylyel a nevelés ügye iránt viseltet-
nek, és főleg azon helyes szempont, melyből 
annak feladatait megítélik; ez volt vezéreszméje 
azon beszédemnek, melylyel tavali gyülé^öket 
megnyitni szerencsém volt. Reánk nézve azonban 
emberekre ez igazság is csak megközelítőleg áll. 
Ez élet legmagasabb feladatainak az a sorsuk, 
hogy azokat a tökély kisebb-nagyobb fokával 
megközelíthetjük ugyan, de elérni tökélyökben 
soha sem fogjuk. A legnagyobb dolgok fenségök 
teljességében egyedül Isten, az absolut tökélyes 
előtt állnak, mint kitől erednek és kihez vissza-
vezetnek. 

Ha tehát ez alkalommal a tanítói hivatás 
fenségéről, és eme hivatal nagy méltóságáról és 
hasznosságáról akarok önökhöz szólni, csak gyenge 
vázlatát, halvány vonásait adhatom azon magas 
képnek, mely előttem lebeg. Teszem ezt a neve-
lés és oktatás örök érvényű kódeksze, az evan-
gélium nyomán, melyből merí tet tem tudomá-
nyomat. Ha vázlatomból ki-kivillanna a szeretet 
melege, a lelkesültség bizonyos heve, tulajdonít-
sák azt élő nagy vonzalmamnak, melylyel önök 
hivatása iránt, — mely, büszkén mondom, az 
enyém is — mindenkor viseltettem, és azon mély 
szeretetemnek, mely drága egyházam és hazám-
hoz köt. 

Sokan és sokfélekép méltatták a tanitó hi-
vatását. Gyakrabban kizárólag hasznossági szem-
pontból : a mennyiben tudniillik a tanitó kivá-
lóan előmozdítja a földi élet érdekeit, hasznait. — 
Evvel ugyan önök állását a társadalomban ki-
emelték, és annak bizonyos tekintélyt biztosí-
t o t t a k ; de hivatásuk benső természetének, ma-
gasabb czéljának mellőzésével. 

Önök hivatását való nagyságában és fontosságában 
csak az fogja méltatni, ki azt Istenhez, minden igaznak és 
nemesnek örök kútforrásához, minden rend egyedül való 

okához fogja vonatkoztatni. Igen uraim ! a tanitói hivatás 
központja és éltető eleme a véghetetlenül tökéletes Isten. 
Czélja az Istentől alkotott örök és időleges rend fentar-
tásában és a lelkeknek az ő törvényei szerint való töké-
lyesítésében közreműködni. Gyümölcse maga a nemes-
bült és ama kettős rendben jeles erényekkel ékeskedő 
emberi lélek. Ez önök hivatásának valódi természete, igazi 
nagysága. — Isten az, ki tanitó munkájokra veti ama 
fényt, mely annak kiváló fényt ad. 

A tanitóhivatás középpontja és absolut tökélyü min-
taképe ő, kinek mindenható akarata az összes letezők 
teremtő létoka, ki minden eszme utólérhetlen világossága, 
minden igazság kútforrása, ő, ki maga a véghetetlen töke-
lyességü tanító és nevelő. Hatalmas hirdető, intéző és 
vezérlő szava hangzik ki a teremtett világból, és alkotó 
kezeinek nyomai ragyognak ki a létező dolgok végtelen 
sokaságából, valamint ezek bámulatos rendjében világo-
sodik végtelen tökélyének fénye, örök dicsősége. Hatal-
mát hirdeti a villám fénye és a dörgés moraja, az elemek 
csatája adja vissza e szót. Atyai jóságát hirdeti a nagy 
oczeántól, — hegyek óriásától kezdve le az utolsó fűszá-
lig minden teremtmény. Öt dicsőíti a tél dermesztő lege( 

a tavasz enyhe, a nyár termelő heve, az ősz gyümölcs-
adó ereje. Rendező böicseségének nagyságát nyilatkoz-
koztatja az égi testek keringesében jelentkező bámulatos 
renddel és ezen rendet fentartó egységgel. Kinyilatkoz-
tatja a nagy törvényekkel és erőkkel, melyek alatt a 
dolgok érnek, fejlődnek és egy közös czél felé vezérel-
tetnek. Végtelen tulajdonait hangosan hirdeti lelkünk, az 
o képmása, a kutató elme bámulatos eredményeiben, a 
lángész magas eszményeiben, a sziv legnemesebb érzel-
meiben. Öt vallják az emberi alkotás remekei ; minden 
szép, jó és igaz, mikért lelkesül minden nemes lélek és a 
mikére küzd minden kiváló akaraterő. 

És mi más mint az ő imádandó gondviselése nyilat-
kozik a nemzetek életében és történetében, melynek utam 
vezérli éltöket, intézi fejlődésöket ; jutalmazza bennök az 
erényt, és romokkal bünteti az erkölcsi és társadalmi 
hanyatlást. — Intő ujjának nagy leczkéje, hogy emelke-
désükben, valamint hanyatlásukban egyaránt csak az ő 
örök igazai érvényesülnek, és bizonyodnak be. Bebizonyo-
dik az, hogy a midőn Isten a népek szivét, mint a pata-
kok folyását vezeti, kiíürkészhetlen végzeteivel történel-
mök változatain keresztül, az élet e nagy iskoláján keresz-
tül, ugy vezérli őket, ugy oktatja őket, hogy elvégre is 
benne az atyai jóság tengerében nyugodjanak meg. 

Ki az, ki kifejezni tudná azon megfoghatatlan benső-
ségü munkát, melyet Isten lelkünkben és lelkünkért vég-
zett, és végez folyton, midőn hozzászólott, és szól tolyton, 
midőn a lelket a kegyelem mennyei rendjében a bűnnel 
való küzdelmek, és az erényért való törekvések között 
önmagához vezérli, és nagy könyörületével köti azt magá-
hoz? Nagy nevelő munkája Istennek, melylyel ő, ha 
szabadna mondani, mintegy kimerítette önmagát, bogy 
övéit a tökélyesbülés kiolthatlan vágyával magához vonzza, 
és egy magas szeretet ösztönével a földi élet küzdelmei 
között szolgaságába terelje. Boldog egység ez uraim, mely 
bennünket Istennel összeköt; egyedül boldog, mert egye-
dül tesz nagyokká. Nagy szolgaság, mely mindent egye-
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dül Istenért tesz ; egyedül nagy, mert csak egymaga 
nemesít. 

Bizonyára nraim ! kimondhatatlan nagy és boldogító 
azon titokteljes egység és fensőbb rend, melyben a lélek 
az ő Istenével egyesült. Világosság ez, mely Istenben 
látja és tudja a léleknek s vele a létező összes dolgoknak 
valódi rendeltetését. Tudomány, mely a hit világosságává] 
hat be az isteni igazságok fényébe, és annak erejével 
talál nyugalmat azon fensőbb világban, melyet im azok 
előtte megnyitnak. Béke ez, mely az élet küzdelmei, e 
föld változatai között az egy változatlanban találja meg 
tántorithatlan nyugalmát. Szeretet ez, mely midőn a leg-
magasabb tökélyesbülés vágyaival ösztönzi a lelket, — 
fokról fokra a legnagyobb szeretethez vezeti azt. 

Isten e legfensőbb szellemi társadalom érdekéből 
alapítá a valláserkölcsi rendet, azon rendet t. i., mely az 
embert, mint erkölcsi lényt foglalja magában, melynek 
összes alapelvei, intézményei, ha a földi életben nyilvá-
nulnak is, müködésök a lélek benső életére hat be. 

És daczára annak, hogy az embernek külső cselekmé-
nyeit is szabályozza, ezek indokait egy magasabb elvek és 
törvények által képzett, szabályozott lelkiismeret bense-
jébe helyezte el. A mely rend, midőn végczélját egy földön-
túli világban találja, egyben a lelkeket is e legmagasabb 
czélra vezeti oly természetszerűen, a mily természetes a 
lélekkel az, hogy életének valódi, és legmagasztosabb 
rendeltetése e föld határain kivül keresendő. 

Midőn e rendnek — Isten városának — végczélja a 
lelkek egyessége Istennel, és pedig a keresztény erények-
ben való folytonos tökélyesedés utján, a megváltás n a g y _ ^ a k m i n é l t ö k é l e t e s e b b elérésére sarkalja. E haladás 
munkájának alapján és erejével, — magas szellemi világa 
is csak Isten örök igazságainak teljében állhat, melyet a 
lelkek a hit erejével ragadnak meg. Nem is felelhet meg 
ama nagy köteléknek, mely a lelket Istenéhez köti, a 
tudás más bizonyossága mint az, melyet csak a nyilat-
kozó Isten adhat a léleknek. És ha a szivek csak egy 
földöntúli boldogsággal elégittetnek ki teljesen, e rend 
övéi sziveinek nem adhatott más megnyugvást, mint azon 
megingathatlan bizalmat, melylyel a keresztény remény 
mutat egy el nem enyésző boldogság kapujára. Eme rend 
belső szeretet-életének mi lehetne egyéb a központja, 
mint ama nagy áldozat, melylyel egy örökön égő szere-
tet teremté meg az Istennel való egyesülést, és megnyi-
totta a keresztény élet tökéletességének kiapadhatlan 
kutforrását. 

A vallás-erkölcsi rend szabályzói azon törvények, 
melyeket Isten a szivekbe irt, vagy az emberi élet örök 
érvényű törvénykönyvébe, az evangeliomba igtatott be. E 
fensőbb társadalomnak, e magas rendnek, — melynek 
éltető szelleme, ihlető lelke Isten kegyelme — vezére és 
nevelő anyja Istennek e földön legfenségesebb intézmé-
nye : az egyház, mely ez oktató és nevelő gondját nem 
csak az imádság házaiban, hanem kezdettől fogva folyton 
iskoláiban is gyakorolja. A hit világossága mellett az 
evangeliommal kezeiben, ajkain az isteni Ígéretek igéi-
vel vezette, és vezeti a lelkeket Istenhez, és hősies türel-
mével oltja beléjök, neveli bennök keresztény erényekben 
az élet magvait; és miután a valláserkölcsi élet indokául 
a szeretetet tette le a szivekbe, egyben ezeket azon czél 

felé irányozza, melyben oly békéjök leend, melynél jobb 
és tartósabb nem lehetséges. 

Nagy iskola, mely alkotó szellemével földi életünk 
érdekeibe is mélyen benyúlva, megvetette és nagyra nö-
velte azon kulturát és czivilizácziót, melyeken mint ala-
pokon nyugszik társadalóiunk. Mely biztositá a hatalom 
jogát, midőn azt Istentől származtatta és egyben biztositá 
a népeknek jogát, és a valódi szabadság érdekeit, midőn 
a hatalom gyakorlását az igazságosságra alapitá. 

Kétséget nem szenved, hogy a vallás-erkölcsi renden 
kivül van az emberi nemnek még egy másik időleges, 
földi életére vonatkozó társadalmi rendje is. Ez oly bizo-
nyos, mint a mily bizonyos az, hogy földi életünk sok-
szerü viszonyaival és igényeivel, sőt czéljaival e földhöz 
van kötve. Igaz, hogy e két rend egymással szorosan 
összefügg, és sokban egymásba hat. Az ember hatalma 
ugyanis csak annyira rendelkezik a külvilág felett, a 
mennyit akarata erélyéből és széles ismeretköréből nyer ; 
már pedig az ismeret és akarat egészen az erkölcsi rendbe 
tartozik. Továbbá ez élet boldogsága, és az ezt eszközlő 
anyagi javak csak ama közvetlen, vagy közvetett viszony-
nak, melyben az erkölcsi renddel állnak, köszönik azt, a 
mi bennök jó. Mindazáltal e társadalmi rendnek megvan 
a maga tulajdon, neki sajátos szervezete, a jog és igaz-
ságosság alapján intéző állami hatalma ; tulajdon intéz-
ményei törvényei, és végre tulajdon végczélja, t. i. a 
földön elérhető legnagyobb boldogság. E társadalmi rend 
szintén bir a tökélyesbülés erejével, benne is megvan egy 
hatalmas proczessus, mely őt erői fejlesztésére és czéljai-

továbbá teljesen függ azon lelki erőtől, melylyel a társa-
dalom a kormányzó hatalomban a tekintélyt, helyes 
intézményekkel, bölcs törvényekkel a rendet és békét biz-
tosítani és fentartani tudja. 

Sokban függ továbbá azon haladás a szellemi és 
akaraterőtől, melylyel a föld javait nemesebb érdekből a 
maga czéljaira fordítani képes. 

Mindaz, a mit az emberi társadalom e földi élet 
biztosítására és hasznára tesz, minden a mit anyagi bol-
dogulása emelése érdekében végez, egy nagy és jogos 
munka, mely az emberi lélek uralkodó jogán alapszik. 

E nemű ténykedésében ugyan nagy részt a szellem 
terén mozog, és az akarat hatalmával munkálkodik, és 
igy egy erkölcsi rend törvényein áll, azonban e működés 
eredményei nagyban kihatnak magára az anyagi életre, 
valamint ennek igényeire is ; és a midőn fejleszti az élet 
nemességét, jótékonyan befolyásolja egyszersmind ennek 
hasznosságát, sőt fényét is. 

Nagy munkát végez az ember, midőn kutató elméje 
behat a természet titkaiba, felfedezi az abban működő 
erőket, és meghatározza azoknak az élet hasznára, kényel-
mére és biztosságára alkalmazható hatásait. — Nagy munkát 
végez a lángész, midőn a természet szépségeiből alakítja 
remekeit, hogy ezekkel emelje az élet fényét. — Nagy 
munkát végez azon hatalmas akaraterő, mely hatalma alá 
hajtja a természet erőit, és azokat munkás erejéhez köti 
segédekül. — Nagy munkát végeznek mindazok, kik nagy 
buzgalommal közkincscsé igyekeznek tenni mindazt, a mit 
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egy nagy czélért feltalált-a lángész és alkotott a kiváló 
lelkierő: 

Es e munkában nagy szerepe van az iskolának is, 
mely a maga körében arra van hivatva, hogy az ifjú 
nemzedékben fejleszsze az értelmet,, és a hasznos ismere-
tek közlésével biztosítsa a minél tágabb körű társadalmi 
haladást, és végre fejleszsze azon hatalmas tényezőt, mely 
nélkül társadalmi élet lehetetlen: a munka szellemét. 

Minél erősebb azon munkásság, minél magasabban 
áll szellemileg a társadalom és kiterjedtebb benne az 
anyagi jólét, annál erősebb az maga is. Azonban, a mi a 
társadalomnak kiváló erőt kölcsönöz, az egy magasabb 
erkölcsi rendből vett erős öntudat, mely a munkát a maga 
belső becse, erkölcsi értéke szerint becsüli, s igy meg-
nyugszik azon hivatásban, melyben tehetségei szerint 
egyedül lehet hasznos munkás ; mert midőn mérsékli 
a vágyakat! a munka gyümölcsét csak oly mértékben 
fordítja saját kényelmére, hogy feleslege maradjon a kö-
zös javára gyümölcsöző áldozatkészségnek is. Azon erős 
jog és igazságérzet, mely annyival nagyobb tisztelettel 
viseltetik a mások jogai iránt, minél féltékenyebben őrzi 
a magáét. 

Oly életrend, melynek jellege a béke és az igazsá-
gosság, mely tisztelettel meghajol minden jogos tekin-
tély és hatalom előtt, és bűnös merényletül itél el minden 
támadást, mely a törvényes jogrend és ennek intézményei 
ellen intéztetnék. • 

Yan uraim ! e földi életünknek egy nagy alkotmá-
nya': — évszázadok élete alkotta azt. Egy drága föld, 
mely földi életünknek áldott anyja és nevelő dajkája. Égj . , 
magas rend, mely az állam rideg fogalmán és körén ma-
gasan felül egy magasztosabb világban birja alapját ; a 
melyben az erények teljesen az erkölcsi élet magaslatán 
állanak, és az ellene elkövetett bűnök oly vétkek, melyek 
a társadalom nemesebb javai ellen vétenek. A drága anya-
föld ez, melyért annyit tett és szenvedett, melyért a sziv 
hősies szerelmével oly sokat áldozott annyi nemes kebel. 
Uraim! a haza az, melyről hallgatnom nem lehet akkor, 
midőn önök elé állítottam mindazon magas tényezőket 
és intézményeket, melyekhez az emberi élet kötve és a 
melyek czéljából és érdekében munkálkodni önök is hi-
vatvák. 

És ne mondja senki, hogy a haza csak puszta foga-
lom, vagy valami testetlen eszmény. Nem, uraim ! a leg-
határozottabb valóság az, mely, a maga szelleméhez ido-
multan — magában foglalja a társadalmi élet összes intéz-
ményeit, czéljait Avagy nincs-e nemzeti munka, nincs-e 
nemzeti gondolkozás és érzés ? Mi több — a hazát nem 
csak földjének földrajzi határai jelölik, hanem megállapitá 
azt azon nemzeti genius, mely a századok hagyományai-
ban él, és melynek munkás ereje egy közös érzelemben 
vállvetett közös munkával felépité intézményeivel, törvé-
nyeivel, összes társadalmi rendjével együtt azon nagy épü-
letet. melynek neve haza. Felépité azon nagy tűzhelyet, 
mely körül csoportosul a nemzetnek mint egy nagy csa-
ládnak élete. Felépité azon nagy oltárt, melyre lerakvák 
fényes tettel, nagy áldozatok százados emlékei. Mi több, 
a haza oly szervezet, mely a földi élet rendjei között 
legközelebb áll egy fensőbb rendhez ; mert nem csak a 

ridegebb jog .alapján áll, hanem övéitől szeretetet is kö-
vetel ; szeretetet, melv midőn nagy erényeket szül, hatal-
mas erényeket is kér övéitől. — Képzelhető ugyan oly 
ember, ki rideg önzéssel munkás — hazafiság nélkül is; de 
oly hazafiúi szivet, mely hónáért küzdeni, munkálkodni, 
tűrni és áldozni nem tudna, — olyant képzelni nem 
tudok. 

íme uraim ! egy nagy feladat, melynek kivitelében 
az önök nevelő és tanitó munkásságának is oly nagy 
része van. Ne. feledjék el, hogy a ki az emberi léleknek 
földi életét érdeklő- fejlesztését elhanyagolja, vele . együtt 
megingatta azon békét, melyen az embernek Istennel való 
egyesülése is nyugszik. Hisz' mi e földi életen át, ennek 
.sokszerü viszonyain, érdekein, és eseményein keresztül 
járjuk azon utat, melyen át ama boldogabb hazába ju-
tunk. Ne feledjék el, hogy öuök munkájára a hazának 
joga van, és szent igaza beleszólni abba, hogy a tanítók 
hivatásukat az ő szellemében, az ő igaVi érdekében, és 
nagy czéljának megfelelőleg töltsék be. Vagy nagy 
nevére érdemes-e azon iskola, mely a szivek és elmék 
alaki és anyagi képzését elhanyagolva elejtené a nem-
zeti közművelődés nagy feladatát, és evvel azon munka-
tehêtséget, melynek tökéletességétől függ magyar társa-
dalmunk anyagi'jóléte,, és evvel sokban belső békéje is? 
Vagy tűrhető volna-e, jia iskoláinkban oly irányzatok kap-
nának lábra, melyek vagy az állami rend és a jogérzet 
ellen ellenségesek, s igy megingatnák magának társadal-
munknak alapjait, vagy a gyermekek szivében a haza-
szeretetet ölnék meg. 

* 
* * 

' S most uraim! öliök azt kérdezik talán tőlem, miért 
mondottam el én mindezeket? 

Midőn az elmondottakban méltatni igyekeztem a 
tanitói hivatásnak fenségét és nagy jelentőségét, és kör-
vonalait adtam azon kettős nagy világrendnek, melyek 
javáért az. önök oktató és nevelő működése oly nagy 
részben, oly előkelő sorban munkás, tettem azt egysze-
rűen azért, hogy önöket kedves tanitó urak, a papi és 
világi rendből egyaránt szent hivataluk öntudatára vezes-
sem. és , azt önökben begyőzőleg megerősítsem, hogy aztán 
ezen erősen érzett öntudat erejével, a legtisztább szándék 
indokából, keresztény és hazafias szívok kitartó buzgal-
mával teljesítsék kötelességeiket. 

Az iskola központja és örök mintaképe a fenséges 
Isten, és hivatása a gyermekeket vallás-erkölcsi téren 
mennyei hazájuknak nevelni, és lelkükben fentartani 
azon titokteljes kapcsot, mely őket Istenökhöz, életök 
egyetlen kutforrásukhoz köti és ápolni az életet oly eré-
nyekre nevelve, melyekkel a keresztény élet tündököl. 
— Az iskola feladata továbbá az, hogy a lelket az ér-
telmi tökély, és a valódi felvilágosultság azon fokára 
emelje, melyből kifejlődnek mind ama erények, melyeken 
a társadalmi rend, és az emberi élet boldogsága alap-
szik ; egyben felkelteni mindazon érzelmeket, melyek a 
hazáért, és ennek üdveért, dicsőségeért lángolnak ; oda 
formálni, oda terelni a gyermeki szivet, hogy az minden 
izében legyen magyar. 

Legyen azért iskoláink vezére az. ki mondotta : 
»hagyjátok a kisdedeket hozzám jönni, mert övéké a 
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mennyek országa." Az ő igazságai képezzék nevelő 
gondjaink alapját. Az iskola élete legyen a keresztény 
élet folytonos gyakorlása, hogy a gyermeki sziv, me-
lyet Isten teremtett, és megváltott, legyen valóján az 
Istené ! Es itt szavam volna nem csak önökhöz, tanitó 
urakhoz a világi rendből, hanem főleg azon tanitókboz, 
kik az ur Jézus iskolájának első sorban apostolai, — sza-
vam van hozzátok kedves papjaim ! — Van egy könyv, 
a keresztény hit- és erkölcs igazságok foglalatja — a. ka-
tekizmus az. — E könyvnek minden betűjét Írjátok be 
sziveitekbe, jól véssétek be elmétekbe, hogy ezekből 
szóljon bizonyos közvetlenséggel, ezekből menjen át a 
gyermekek leikeibe az életadó igazság. Nem puszta szá-
raz oktatás önök feladata, a hitoktatás feladatát csak 
ugy fogják megoldani, ha a gyermekeket oda nevelték, 
hogy bennök a keresztény hit és erkölcsi igazságok egy 
tökéletes, és befejezett, keresztény életben nyilatkozzanak. 
Fejleszszék a szivekben a keresztény szeretet tüzét, az 
élőhit erejét, az imádság szellemét, és főleg vezessék be 
őket gyakorlatilag, a helyes szoktatás utján szent hitünk 
titkaiba. Hogy mélyen, átérezze a zsenge gyermeki sziv, 
miszerint nincs magasztosabb egység, mint mikor leikök 
Istennel egyesül, és nincs boldogabb szolgaság, mint a 
szeretet erejével jeles erényekben szolgálni az ő örök 
Urának. Egyben kedves papjaim! ne feledjék el azt, hogy 
önök nem csak az egyház szolgái hanem a hazáé is. 
Minél inkább összetört az egyház történelme honunkban 
a hazáéval, és minél inkább tündöklött mindenkor éppen 
a kath. papság hazafias érzelmekkel és honfiúi erények-
ben : annál jogosabb azon következtetés, hogy egyháza 
szellemét nem érti s szent hivatása kötelmeivel jön ellen-
kezésbe azon pap, ki egy pillanatra is megfeledkezik arról, 
mivel tartozik ő honának. 

Végre a haza szent nevében kérem a tanitó urakat: 
veziérelje önöket hivatalukban a legtisztább hazafias szel-
lem. Isten maga követeli ezt önöktől, ki nekünk adta e 
hazát, kinek atyai jósága tartotta meg azt a századok 
viharai között, és vezérelte nehéz küzdelmek között a béke 
révébe, és egy nagy nemzeti dicsőség útjára ; ki önökre 
bizta az ő jövője élő reményeit. Ha nagy átka sújtotta 
azon gyermeket, mely rossz szemmel nézett anyjára : mily 
átok súlya nehezedik majd arra, ki a haza, ez áldott 
anya ellen a kötelességmulasztás bűneivel vét. Ha az 
emberiség, midőn küzdenie kell, szivvérével áldoz azon 
dolgokért, melyekhez kiválóan ragaszkodik : szerelmünk 
mily nagy mértékét érdemli meg hazánk, melyért annyi 
hü szív ontotta ki vérét? 

Igen uraim ! hazafias érzésök vezérelje önöket, mi-
dőn tanítványaikba oltják az első érze'met, és képzik 
azokban az első gondolatot; midőn leikökben végzik az 
ész és jellemképzés nagy munkáját, és elméjöket megtöl-
tik a hasznos ismeretek azon mértékével, mely őket a 
haza képzett és értelmes polgáraivá teszik. Ez érzelemtől 
áthatva oktassák tanítványaikat a munkásságra, a munka 
nagy értékére és hasznosságára, hogy majdan méltó nap-
számosai legyenek a nemzeti nagy munkának azon szerep-
ben és azon a téren, melyre hivatvák. Fáradságot nem 
ismerő buzgalommal tanítsák gyermekeiket azon nyelvre 
mely minden igaz honfi szivéhez oly közel, vele elválaszt-

hatlanul rokon. Mélyen, nagyon mélyen oltsák be a gyer-
meki szívbe a hűséget a haza alkotmányához és a felkent 
királyhoz, a haza törvényei iránti engedelmességet, és 
mély szeretetet intézményei iránt, melyeken nyugszik az 
ő békéje, boldogsága és dicsősége egyaránt. 

Önök, uraim! tudják, mit- tesz szeretni a hazát? Vele 
érezni, javáért gondolkozni, czéljaiért áldozni, lia kell 
érte tűrni, nélkülözni, szenvedni, meghalni, törvényeinek 
hódolni, érte munkálkodni : — ez tesz szeretni a hazát. 

Félre tehát — lelkünk egész erélyével — félre 
iskoláinkból azon szellemmel, mely midőn a lelkekben 
elhinti a bontó elemek csiráit, nagyra növeli azon irányt, 
mely midőn egyszer rombolni fog, lelkünk feltett kincsét, 
a hazát dönheti romokba. Oh uraim! hely, a hol tengethet-
jük életünket, mindenütt akadhat e föld nagy kerekségén ; 
de hazaföld, az csak egyetlen egy van, mely ha elve-
szett? szivök remegésével tegyék meg reá a 
konklúziót ! 

Mielőtt pedig jelen gyülésöket megnyitottnak nyilvá-
nítanám, vegye a t. tanítói kar teljes elismerésemet, eddigi 
buzgó, keresztény és hazafias szellemtől vezérelt müködé-
sökértT melyért áldja meg önöket az, ki egyedül jutal-
mazhatja meg a buzgó tanító fáradalmait. 

Részemről, hogy némi jutalmát adjam buzgalmuk-
nak ez évre is 100 írttal járulok az egyházmegyei tanitói 
nyugdíjintézet alaptőkéjéhez. Egyszersmind tavai tett ígé-
retem szerint : az ezennel letett huszonnégy darab aranyok-
ból esperesi kerületenkint azon tanitó urakat kivánom 
jutalmazni, kik iskolájokban a magyar nvelv tanítása 
körül — az illető esperes urak Ítélete szerint — legtöbb 
sTaíírt mutattak fel. 

Ezek után a gyűlést ezennel megnyitom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Esztergomi főmegye. Szent beszéd, — melyet a 

garammelléki szentbenedeki apátsági templomnak az esz-
tergomi főkáptalan költségén eszközölt átjavitása és czél-
szerü helyreállítása után 1889. évi szeptember hó 29-én 
főmagasságu és főtiszteleudő Simor János, bibornok, 
esztergomi érsek, Magyarország hgprimása stb. által tör-
tént ünnepélyes felszentelése alkalmával mondott Rajner 
Lajos, esztergomi kanonok. 

„Elve t tük Is ten ! a te i rgalmas-
ságodat a te templomod közepett." 

47. Zsolt 10. 

Midőn Mózes ipának, Jetrónak, a madiáni papnak 
juhait legelteté a pusztában, egy napon eljuta az Isten 
hegyéig Hórebig, hol Isten lángoló csipkebokor alakjában 
jelenék meg neki. A mint Mózes a nagy látványt meg-
tekintendő a csipkebokor felé közeiedék, e szavak hang-
zának a csipkebokorból feléje: ,.Mózes! ne közelíts, oldd 
le a sarut lábaidról, mert a hely, a melyen állasz, szent 
föld." ') 

Szent volt e föld. mert a lángoló csipkebokorban az 
igaz Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene jelent meg, 
hogy népének az egyptomi fogságból való kiszabadítása 
iránt adjon Mózesnek parancsokat. Szent volt a föld, mert 

') I I . Móz. 3, 1—5. 
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a lángoló csipkebokorból a nagy Isten, a megbántott 
isteni Felség engesztelésre hajló szózata hangzott fel. 
Szent volt a föld, mert a csipkebokor égő tüzében Isten 
bölcseségének fénye és lángoló szeretetének melege nyil-
vánult. — De a látománvnak vége szakadt, a csipkebokor 
tűzzel égő lángjf kialudt . . . Mózes újra felköté lábai 
saruit és a helyről távozék . . . 

A. h. Ha a hórebi látomány helye szent föld, mert 1 

azt Isten tűzzel lángoló lábnyomai érintek : ugy még in-
kább szent föld e hely, a melyen most állunk, mert ez 
az ő hajléka, ama hely, hol az ő lábai állanak ') — nem 
egy rövid látomány tartamáig, hanem közel egy ezred 
év óta. 

Nyolczszáz tizenöt esztendeje, hogy e helyen az 
első keresztény templom felépült, s azóta nem szűnt meg 
oltárain az áldozat, mely az engesztelést Isten és ember 
között többé nem jelképezi, nem jelenti, nem igéri csu-
pán, hanem valósággal eszközli, végrehajtja, megújítja, 
folytatja ; nyolczszáz tizenöt esztendő óta ki nem aludt e 
helyen a tűzláng, mely fényével világít, hevével melegít, 
mert annyi évszázadok lefolyása alatt nem szűnt meg az 
egyház e helyen az ő szolgái által hirdetni Isten igéjét, 
mely megvilágosítja a mi elméink sötétségét, megolvasztja 
a mi sziveink szeretetlenségének jéghideg kérgét ; nem 
szűnt meg a malasztok hétágú forrásából kegyelmet, erőt, 
vigaszt csepegtetni az élet terhei alatt görnyedő, a bün 
mérges nyilai által megsebzett, sokszor önmagukkal meg-
hasonlott s a kétségbeesés örvényéhez közel álló emberi i 
szivekbe. 

Oh! ki volna megmondhatója, hány buzgó ima íTiáJ-
lott fel e helyen Isten sz. nevének dicsőítésére ; hány 
megrögzött bűnös tépte szét e helyen a sátán lánczait, 
melyekkel fogva tartatott : hány erős fogadás tétetett 
Isten e szent hajlékában s lőn alapja egy szent, istenes, 
jámbor életnek a földön s gyökere az örökké tartó bol-
dogságnak a mennyben ; hány jó cselekedetnek szándéka 
fogamzott meg e helyen és hajtatott végre az itten nyert 
természetfeletti erő segedelmével. Es mondjátok meg, á. h. 
termett-e e kies völgyben annyi fűszál, nyilt-e annyi virág 
a mezőn, zöldelt-e annyi falevél az erdei sűrűségben, mint 
a mennyi égi áldás szállott le az égből a szeretet Istené- ' 
tői az itten ájtatoskodó hivekre ? 

Valóban a hely, melyen állunk szent föld. Nem j 
egyéb az, mint az Isten háza és a menny kapuja !2) Isten 
hajléka az emberekkel ! 3 ) a kegyelem királyi széke, hogy 
irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet alkalmas segítségre. 

Miről is szólhatnék tehát alkalmasabban a mai na-
pon, midőn e díszesen helyreállított Isten házának ujonan 
való felszentelését ünnepeljük, mint ha magának e hely-
nek történetét rövidletben előadom, 5) kiemelve különösen 

') 131. Zsolt. 5. 
I. Móz. 28, 17. 

3) Jel . 21, 3. 
4) Zsid. 4, 16. 
•') A ga rammelék i szentbenedeki t emplom és monostor helyi 

tö r t éne tének ada ta i jeles tudósunk dr Knauz Nándor esztergomi 
apá tkanonok ur ál tal ez a lka lomra irt , de közbejöt t akadályok 
m i a t t még napv i lágo t nem lá to t t monográfiából vé te t tek . Mit ezen-
nel köszönetének nyi lváni tása mel le t t hálásan elismer a szónok. 

azon szempontokat, melyek annak ily nagy jelentőséget 
kölcsönöztek. 

* 
* * 

Alig hunyta be szent István király áldott szemeit, 
az országalapitás és hittérítés nagy munkája legott 
zátonyra került. Közel négy évtizeden keresztül halála 
után folytonos belvillongások színhelye volt a fiatal Ma-
gyarország. Majd tehetetlen utódai ontották a honfi vért, 
hogy a trónt, melyre tulajdonaiknál fogva érdemetlenek 
valának, fegyverrel elfoglalhassák s még az ország füg-
getlenségének áruba bocsátásától sem riadnak vissza, csak-
hogy önök czéljaikat elérhessék ; majd a pogány vallás 
hívei ragadták meg a kedvező alkalmat, hogy a nemzeti 
érdek örve alatt az uj intézményeket lerontsák, az egy-
házakat feldúlják, a monostorokat elpusztítsák s így a 
már-már szépen fejlődésnek indult keresztény miveltséget 
csirájában elfojtsák. 

De a megpróbáltatás nehéz napjai sem multak el a 
nélkül, hogy Isten végtelen bölcseségében és szeretetében 
módokról ne gondoskodott volna a keresztény egyházak 
állapotán és evvel összefüggőleg a keresztény nép vallá-
sos hitéletén ütött sulvos sebek megorvoslására. 

A történet, mely azon gyásznapok emlékét hiven 
megőrizte, nem feledkezett meg azon dicső tettekről sem, 
melyekkel királyaink az adott s részben fájdalom ! általok 
is felidézett nehéz viszonyokon segíteni iparkodtak. 

Igy tudjuk, hogy a sz. István közvetlen utódja, a 
velenczei származású Péter nagy költséggel és pazar 
fénynyel felépitteté a pécsi székesegyházat. Aba Samu 
habár némely történetirók szerint a pogány vallásnak 
kedvezni látszott, mégis alapitója lett a saári monostor-
nak. Endre a tihanyi és visegrádi apátságokat, Béla a 
szekszárdit alapitá. Sőt ez irányban néhány hitbuzgóbb 
világi főúr is követé királyaink példáját. Ilyenek voltak 
például Acha nádor és Péter gróf : amaz a zelizi, emez a 
zásztyi apátságok alapitói. 

Azon negyven év tehát, mely szent István király 
halála és sz. László trónralépése közt lefolyt, nem ma-
radt ugyan nyom nélkül az egyházak és monostorok ala-
pításának történetében ; de a folytonos belviszály nem 
engedvén időt az egészséges belfejlődésre : a fegyelem 
sokhelyütt meglazult, a tudományos szinvonal a monos-
torokban alászállott, a hitbuzgóság megfogyatkozott. A 
métely annál könnyebben terjedhetett, minthogy külföl-
dön is hasonló visszaélések levén napirenden, a rossz 
példa vonzó hatását gyakorolták s ott is VII. Gergely 
pápa ismert erélyes fellépésére vala szükség, hogy a ba-
jok megorvosoltassanak. 

Ily szomorú viszonyok között — zálogául egy jobb 
jövőnek — épült e szentegyház Istennek dicsőségére, a 
bold. Szűz Mária és szent Benedek apát és rendalapitó 
tiszteletére 1075-ben. Gejza király saját tapasztalatán 
okulva, mily állhatatlanok és mulandók a földi javak s 
mint azt 1075-ben kiállított alapító oklevelében maga 
bevallja, megfontolván, hogy csak az örökkévaló javak 
bírnak föltétlen és valódi értékkel, a szeretet nagy hevé-
vel ohajtotta e templomot felépiteni s oldala mellé Isten 
kegyelméből monostort állított, azt gazdag javadalommal 
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és fekvő jószágokkal látván el itt a Garam völgyében és 
a Tisza mentén. 

Hogy mennyire szivéhez nőtt ezen templom és mo-
nostor, mennyi horderőt tulajdonított a keresztény hit és 
czivilizáczió ezen uj menedékhelye és védbástyájának, ki-
tűnik abból, hogy annak felszentelésére saját személyében 
megjelent, magával hozván gyöngéden szeretett testvérét 
László herczeget, a későbbi sz. László királyt. 

Az alapitó oklevél záradékában megnevezett főpa-
pok és főurak valószínűleg mindannyian jelenvoltak a 
felavatási ünnepélyen s jelenlétökkel annak diszt és fényt 
kölcsönöztek. S minthogy a megjelent főpapok sorában 
első helyen említtetik Neaemias, esztergomi érsek, kétsé-
get nem szenved, hogy az első templom e helyen ő általa 
szenteltetett fel. 

Ne is csodálkozzunk a fölött a. h. hogy ennyi fény-
nyel és pompával ment végbe ezen apátsági templom és 
monostor felavatása. Azon időtájt egy templom és mo-
nostor alapítása és megnyitása esemény számba ment, 
mely előtt háttérbe szorult minden, ami az akkori viszo-
nyok és fogalmak szerint az ország javát szivén viselő 
honfi kebleket érdekelheté. 

Ama kor jámbor szerzetesei nem csupán a templomi 
szolgálatot látták el, hanem minden monostor góczpontja 
volt a vidék szellemi, valláserkölcsi, tudományos, társa-
dalmi és politikai életének. Hatalmas fénypamatokban 
löveltek ki a zárdák csendes magányából a keresztény 
felvilágosodás éltető sugarai. Nem volt monostor, mely-
nek falai közt zárdaiskolák ne lettek s azokban ingyen 
oktatás ne tartatott volna az elemi ismeretektől kezdve 
fel a filozófia és theologia legnehezebb problémáinak fej-
tegetéseig. A földmüvelés, ipar és kereskedelem tőlük 
nyerének terjedést és ujabb lendületet. A mesterségeket 
művészetté a zárda szerény lakói fejleszték és ápolák. A 
történelem tanúskodik róla, mily gyakran valának apátok 
és egyszerű szerzetesek nyiltszivü szószólói a polgárság-
nak egyházi és világi fejedelmek előtt ; nem ritkán poli-
tikai küldetésekben jártak el, hogy királyokat, országokat 
egymással kibékítsenek, pártviszályokat megszüntessenek, 
kiegyenlitsenek. Bizonyságul a garammelléki sz. benedeki 
apátok fényes sorából csak egyet emlitek, az erélyes és 
tevékeny I. Szigfrid apátot, (1330—1355) ki különböző 
alkalmakkor XXII. János, XII. Benedek és VI. Kelemen 
pápák részéről fontos megbízatásban járt el, s nagy Lajos 
magyar király által Endre herczeg meggyilkoltatása ügyé-
ben Angolországba Eduard királyhoz és Erzsébet király-
néhoz küldetett. A serény munkásélet, melyet a zárda 
lakói szigorú rendszabályaik szerint folytonos önmegtaga-
dások közt folytattak, nemcsak osztatlan tiszteletét és 
bizalmát szerezte meg számukra a környékbeli nemesség-
nek és népnek, hanem fényes erényeik példája serkentőleg 
hatott a közerkölcsiségre, megkedveltette az emberekkel 
a keresztény erényeket : az alázatosságot, engedelmességet, 
erkölcsi tisztaságot; csökkentette a földi javak birása és 
az érzéki örömök élvezete iránt táplált vágyakat, kien-
gesztelte sorsukkal az elégedetleneket és szerencsétlene-
ket. A zárdák voltak, kivált közszükség idején táplálói 
a szegényeknek és mentelmi kiváltságuknál fogva végső 
menedékei az ártatlanul üldözötteknek és kétségbeesett 

bűnösöknek egyaránt. Hiteles helyi minőségöknél fogva 
pedig kivált hazánkban nélkülözhetlen intézményei valá-
nak az akkori jogi életnek és törvénykezésnek. 

Egy szóval nem volt az akkori köz és magánéletnek 
: egy erecskéje sem, mely a szigorú önmegtagadást gya-

korló szerzetesek munkásságából ne táplálkozott, erőt ne 
merített volna. Ok voltak a csatornák, melyeken át a 
kereszténység, a kath. egyház szelleme a köz és magán-
életbe átszűrődött, azt egyéneiben és intézményeiben meg-
nemesítette, megszentelte. 

Isteni üdvözítőnk az általa alapított egyházat a 
i kovászhoz hasonlítja. „Hasonló, úgymond, a mennyeknek 
I országa a kovászhoz, melyet vévén az asszony, elvegyíte 
I három véka lisztbe, mig mind megkovászosodék." *) A 

kovász az egyház az ő tanításával, intézményeivel, kegy-
I szereivel, a liszt az emberiség, a melyet a kovásznak 

át és át kell vala járnia, hogy nyerseségéből, vadságából, 
melybe az Isten és annak törvényétől való elszakadása 
által jutott, az isteni malaszt által föltételezett természet-
fölötti átalakulás révén kivetkőzvén, Isten népévé, válasz-
tott nemzetséggé, királyi papsággá, szent nemzetté '') le-
gyen. És ezen kovásznak a liszt közé keveredését, a kath-
egyház tanításának az emberi szivekben és elmékben szét-
terjedését és meggyökeresedését, a köz és magán életben 
való megvalósulását semmi sem közvetítette oly szeren-
csésen és annyi sikerrel, mint a szerzetes rendek önzet-
len, önfeláldozó s az élet minden viszonyaira kiható mun-
kássága. 

Ez az oka a. h., hogy királyaink a kereszténység 
első századában oly nagy jelentőséget tulajdonítottak egy-
egfr" szentegyház és monostor alapításáuak. Helyes érzékük 
nem csalta meg őket. 

Azóta nagyot fordult a világ. A kath. egyház és 
annak intézményei nem tartatnak többé korszerűeknek. 
Nem, mert bizonyos szólamok, melyek a nagy forradalom 
idején hozattak forgalomba, meghamisították a közvéle-
ményt s a nagy tömeg léhasága, mely nem gondolkodik, 
mindent készpénz gyanánt vesz, polgárjogot biztosított 
számukra. 

Amily buzgalommal iparkodtak őseink a keresztény-
ség szellemébe behatolni s Krisztus hamisítatlan tanítása 
alapján köz- és magánéletüket berendezni : épp oly köny-
nyelmüen dobunk el mi magunktól mindent, a mi lvrisz-

I tusra és az ő anyaszentegyházára emlékeztet. Nem kell 
! ma már vallás sem a családban, sem az államban, sem a 

tudományban, sem a nevelésben, sem a politikában. Min-
denütt az anyagelviség dominál, az utilitarizmus dönt, a 
szabadelvüség határoz. Isten, Krisztus, egyház és annak 
tanítása, annak parancsai figyelmen kivül maradnak, nyil-

! vánosan meghurczoltatnak, pelengérre állíttatnak. 
És kérdem, mi haszna van mindebből az emberiség-

nek ? Igaz, vannak vasutaink, telegraf-hálózatunk, elektro-
mos világitásunk, gépeink, gyáraink ; a kinek pénze van, 
teljes kényelmére rendezheti be életmódját, testét bálvány-
kép ápolhatja, érzéki vágyait mind kielégitheti. De kér-
dem, mi haszna van mindebből az emberiségnek? Jobb-e? 
erkölcsösebb-e ? boldogabb-e ? közelebb jutott-e rendelte-

') Máté 13, 33. 
s) I. Pét . 2, 9. 10. 
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tése czéljához? Határozottan tagadom. Az elégedetlenek 
nagy száma, a sztrájkok mindenfelé, az öngyilkosságok 
ijesztő mérvben való szaporodása, a börtönök tultömött-
sége mind arra vallanak, hogy az emberiségnek az anyag-
elvi haladás hasznára nem vált. A társadalomban a felosz-
lás processusa észlelhető, még pedig ugyanazon mérvben, 
a melyben abból Krisztus üdvözítő tana kiküszöböltetik. 
Mind hiában, Krisztus a kő, mely a szeglet fejévé tétetett 
és nincs másban senkiben üdvösség.1) „Aki e kőre esik, 
megsérül ; akire pedig esik, azt összezúzza. 2) 

Mi következik mindebből a. h. ? Az, hogy vissza kell 
térnünk a régi alapra, a mely Krisztus és annak egyháza, 
a kath. anyaszentegyház, „mert más alapot senki sem 
vethet azon kivül, mely vettetett, mely a Krisztus Jézus."3) 
0 benne és általa szólt Isten a legteljesebb, legtökélete-
sebb, legkimeritőbb módon az emberiséghez, 4) oly igaz-
ságokat közölvén velünk, melyek meghaladják ugyan az 
emberi értelem határát, de avval ellentétbe nem jönnek 
sehol. Ezen kinyilatkoztatott igazságok letéteményese és 
őrévé Krisztus az ő anyaszentegyházát rendelé, mely épp 
azért az igazság oszlopa és erőssége5) s mint olyan, 
minden emberi tudásnak mérővesszeje és éltető eleme. 
Ebből kell meritenünk. ha részleges ismereteinket egy 
teljes egészszé akarjuk alakítani, ehhez kell mérnünk az 
értelmi haladás minden ujabb vívmányát, ha a tévedéstől 
mentek lenni kivánunk. 

De a kinyilatkoztatás Krisztusban nemcsak igazsá-
gokat deritett fel, hanem egyszersmind törekvéseinknek, 
vágyainknak oly tárgyat jelölt ki, összes tevékenysé-
günket oly irányba terelte, oly módon szabályozta, szá-
mára oly motívumokat tűzött ki, melyek a teljesen örrÉe-
jezett erkölcsi tökély és életszentség eszményét állítják 
elénk, és a mi fő, nemcsak alkotott számunkra ily ideált 
az erkölcsi jóról, hanem kegyszereiben gondoskodott is 
fensőbb, természetfölötti segedelemről, hogy azt valóban 
el is érhessük s annak keresésében sem gyarlóságunk ki 
ne merüljön, sem erőnk meg ne fogyatkozzék. Nincs 
tehát semmi szükségünk úgynevezett erkölcsnemesitő egye-
sületekre, melyek emberi motivumokon felül nem emel-
kedhetnek, a jónak ismérveit és szabályait abszolút bi-
zonyossággal meg nem határozhatják, erőt a jónak 
gyakorlására nem adhatnak, és a mennyiben erkölcsöt ! 
feltételeznek Isten és vallás nélkül, magát az erkölcs 
fogalmát teszik illuzoriussá és fosztják meg minden belső 
értékétől. Krisztus egyházában folyton él Krisztus szelleme, 
folyton működik Krisztus malasztja és azért egyedül az 
egyház hivatott őre és tanítója az erkölcsnek. Ennek taní-
tását hallgassuk, ennek parancsait teljesítsük, ennek taná-
csait kövessük ! 

Végül a kinyilatkoztatás nemcsak létünk értelmi és 
erkölcsi világára vetett fényt, s van segedelmünkre az 
üdvre vezérlő igazságok feltalálásában és az erkölcsi jó 
gyakorlásában, hanem földi jólétünk megalapítására is 
hathatósan közreműködik, Az isteni Udvözitő eljövetelé-

' ) Ap. esel. 4. 11, 12. 
\i Máté 21, 44. 
3) I. Kor 3, 11. 
*) Zsid. 1, 1. 
6) 1. Tim. 3, 15. 

nek czélját avval jelöli meg, hogy ő keresni és üdvözíteni 
jött a mi e l v e s z e t t , a z é r t édesdeden szólítja magához az 
élet szenvedéseivel és kisérteteivel küzködőket: „Jöjjetek 
hozzám, úgymond mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve 
vagytok, és én megnyugtatlak titeket." -) 

Minth ogy pedig Krisztus az ó egyházát soha el nem 
hagyja, Ígéretéhez képest vele van mindennap a világ 
végezetéig;3) minthogy Krisztus feje az anyaszentegyház' 
nak,4) mi pedig az ő testének tagjai vagyunk : 6 ) innét 
van, hogy a földi áldás sem maradhat el ott, hol az egy-
ház szabadon fejlődhetik, parancsai megtartatnak, befo-
lyásának az emberek életére, a társadalmi és politikai vi-
szonyok fejlődésére gát nem vettetik. „Csodálatos, ily 
vallomást tesz egy mult századbeli szabadelvű iró, ki 
méltán tekiutkető a nagy franczia forradalom előfutárjá-
nak, a keresztény vallás, mely ugy látszik nem ismer 
más feladatot, mint a túlvilági boldogság keresését, meg-
alapítója egyúttal a földi boldogságnak." ü) 

íme a. h., minden testi és lelki áldás forrásává tette 
Isten az ő anyaszentegyházát s az egyház áldásos műkö-
dését az emberiség földi és földöntúli boldogságának 
megalapítására, az elmék felvilágosítására, az erkölcsök 
megszelídítésére, a miveltség meghonosítására kiváltkép a 
zárdák, monostorok, és azok jámbor lakói közvetítették. 
Fájdalom ! az erkölcsi tisztaság, a tudomány, a műveltség 
ezen védbástyái és menhelyei sem kerülték el minden 
jónak és igaznak közös sorsát. — az üldözést. 

E szent hely is látott maga fölött sok vihart zúgni ; 
a tatárjárás a 13. században, Csák Máié pusztításai a 14. 
században kétségkívül nem hagyták érintetlenül, de azért 
fennállt még egy teljes századig. 

Szomorúbb sors érte a 14. század végén, mikor az 
apátság javai jobbadán elfoglalva levén, a szegénységre 
jutott zárdalakók annak fentartásáról nem gondoskodhat-
tak. Az idő vasfoga megemészté azt, a falak bomladozni, 
az ivek repedezni kezdtek, mig végre a templom és mo-
nostor összeomlott. 

A tizenötödik század elején újból felépült, még 
pedig nagyrészt közadakozások utján. Mi arról tanúsko-
dik, hogy jószágai még mindig nagyrészt elfoglalva tar-
tattak. E század zavarai semmikép sem kedveztek a mo-
nostor felvirágozásának. Majd a hussziták, majd a bánya-
városok perzselék fel és foglalák el e szent helyet, 
ugy, hogy az apátok egyébről sem gondoskodhattak, mint 
a hely védelméről s újból való kiépítéséről. Utolsó fel-
szentelése 1483-ban történt Thuroni Mihály milkói püs-
pök, esztergomi érseki helyettes által. 

A templom ugy, amint 1483-ban elkészült, mai na-
pig fennáll. De hosszú századok viharjai annyira megvi-
selték, hogy az esztergomi főkáptalan, mint e helynek ez 
idő szerint törvényes tulajdonosa, a javítást már 1880-ban 
elrendelte, sőt a munkát már meg is kezdette, midőn az 

') Luk. 19, 10. 
s) Máté 11, 28. 
3) Máté 28, 20. 
4) Efez. 5, 32. 
") Efez. 5, 30. 
6) Montesquieu. Espr i t des lois XXIV. 3. 1. Het t inger . Apo-

log. d. Chr is tenth . II. köt . 3. rész. 173. 1. 4. kiad. 
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1881. évi jul. 21-én éjjel kiütött tűzvész annak gyökeres 
átjavitását és újítását tette szükségessé ! 

Istennek legyen hála, hogy e szent hely, mely nyolcz 
század viharjait látta maga fölött elvonulni, ma ismét 
megifjodott szépségben áll előttünk. Ma már nincsen hi-
vatva teljesíteni azon kulturális küldetést, melyet alapit-
tatása alkalmával nyert, de azért a nagy költség, melylyel 
azt az esztergomi főkáptalan helyreállítani serénykedett, 
továbbá a mai ünnep fénye, a messze vidékről egybe 
sereglett diszes közönség, különösen pedig azon szeren-
csés körülmény, hogy kegyelmes föpásztorunk és érsek 
atyánk, daczára hajlott korának, és avval karöltve járó 
gyöngélkedő egészségének, nem tekintve az időjárás zor-
donságát s a székhelyétől való távolságot, mégis körünk-
ben megjelenni és az egyházi szertartást saját magas 
személyében elvégezni kegyeskedett, arra vallanak, hogy 
e hely még ma is különös jelentőséggel bir és hivatva 
van mint a hórebi csipkebokor fényével bevilágítani e 
vidéket, s a hit és isteni szeretet tüzével felmelegíteni a 
földi javak keresésébe elmerült, kitáradt, talán szent hitök 
iránt is közömbössé vált sziveket. 

Adja Isten, hogy e szentély magasztos rendeltetésé-
nek még századokon megfeleljen, hirdetve mindenkor épp 
ugy nagynevű alapitójának bőkezűségét, mint a felszen-
telést végző kegyelmes érsek atyánknak Isten háza és 
különösen e hely iránt tanúsított kegyeletét és főpásztori 
buzgalmát, nemkülönben az esztergomi főkáptalannal is 
ily módon éreztetett atyai szeretetét és kegyelmes jósá-
gát. És én szerencsésnek érezem magamat, hogy ő emi-
nencziájának ez ünnepélyes alkalommal a főkáptalan leg-
odaadóbb, legbensőbb fiúi háláját és köszönetét nyilvá-
níthatom. Az élet Ura áldja meg ő eminencziáját hosszú 
élettel és engedje, hogy fejedelmi bőkezűséggel tett alko-
tásait sem az idők vas foga soha meg ne őrölje, sem az 
emberi gonoszságnak azok soha martalékul ne essenek. 

Végül hozzátok fordulok e templomnak dicső védő 
szentjei Bold. Szűz Mária, Istennek szent anyja és sz. 
Benedek apát, nemkülönben te hozzád dicső szent László 
király, ki annak első felavatása alkalmával személyesen 
jelen valál, vegyétek ezentúl is közbenjáró oltalmatok és 
pártfogástok alá Istennek ezen szent hajlékát, hogy ne 
érje azt veszély, távol maradjon attól az ellenség és 
annak minden incselkedése, legyen a szentegyház forrása 
a testi és lelki boldogságnak, nyerjen itt megnyugvást a 
bűnös, erőt a kétkedő, vigaszt a szenvedő és a hivő nép 
mindenkor segélyt a közszükség idején. Amen. 

Katholikus Köztevékenység. ) 
Elnöki beszéd, melylyel ft. Lönhúrt Ferencz erdélyi püspök 

ur ő nagyméltósága az idei Statusgyülést megnyitotta. 
Mélyen tisztelt Statusgyülés ! 

Ma egy éve volt szerencsém az 1888-ki nevezetes 
statusgyűlést megnyitni, mely a lelkészi congrua feljavitása 
iránti nemes törekvés és határozatával, valamint a székely-
udvarhelyi és brassói római kath. gymnasiumok újra 
épitése iránti szives gondoskodása által maradandó becsű 

*) Igy vélem az „Actio" latin szót a magyar ra l helyettesí t-
he tn i . A szerk. 

emléket állított magának az erdélyi püspöki megye tör-
ténetében. 

Megelégedéssel tekintek vissza a lelkesedésre, mely 
ezen határozatok hozatalában kath. szívhez méltó módon 
érvényesült és reményt meritek belőle, hogy hasonló lelkes 
törekvés nyilvánuland a most megnyitandó statusgyülésben 
is kulturális intézményeink további fejlesztésében Isten 
dicsőségére, anyaszentegyházunk és hazánk előmenetelére. 

A jelen statusgyülés hat évi időtartamra megejtett 
választás alapján jött össze ; és ha örömmel konstatál-
hatom azt, hogy a mult évi statusgyülési tagok legtöbbje 
iránt a kath. választók bizalma ismételten fordult, én is 
azon szerencsében részesülök ma, hogy őket, az ujabban 
választottakkal együtt itt a gyűlés szine előtt melegen 
üdvözölhetem : nem tehetem Uraim, hogy fájdalommal ne 
emlékezzem meg azokról, kiket körünkből a halál rideg 
keze kiragadott, Künle Józsefet, sepsiszentgyörgyi főgond-
nok választott képviselőt, ki statusgyülési tanácskozá-
sainkban mindig élénk részt vett — és Béldy Gergely 
álladalmi belső titkos tanácsos urat, ki mindenkor hithű 
őseinek vallási buzgóságát teljes életében egész oda-
adással folytatván, példányképül szolgált a kath. hívek-
nek és bizonyára méltó, hogy emléke közöttünk mindenkor 
áldott legyen. 

A hála és kiváló tiszteletnek hódolok, midőn egy 
minket közelebbről érdeklő kedves eseményről megemlé-
kezem. Dr. Haynald Lajos bibornok kalocsai érsek ur ő 
Eminentiája, huszonöt év előtt volt kedves püspökünk, 
intet jeles metropolitánk, folyó évi október 15-én fogja 
álcrazaíságának ötven éves jubileumát megünnepelni. Meg-
tettem az intézkedést, hogy ezen reánk nézve is emlékezetes 
nap egyházilag méltóan megünnepeltessék és módot 
nyújtottam kedves híveimnek, hogy egy már megrendelt 
diszes albumhoz s a hozzácsatolandó üdvözlő felirathoz 
szives névaláírásaikkal járuljanak és örömmel mondha-
tom, hogy az aláírások oly nagy tömegben érkeznek be 
az erdélyi püspöki megyének minden plébániájából, mely 
minden ékes szóló dicsbeszédnél fényesebben és meg-
hatóbban tanúskodik azon nagy szeretet és tiszteletről, 
mely a hivek kebelében most is él a nagy férfiú iránt, 
ki az 1852—1864-iki időszakban az erdélyi püspöki me-
gyének nagy tevékenységű buzgó apostola és örök hálá-
val említendő jóltevője volt, ki a metropolitai szék ma-
gaslatáról is atyai szeretettel emlékezik az erdélyi 
hívekről, kiknek kebelében ércznél maradandóbb emléket 
állított magának. 

És most t. Status-gyülés ! hozzá foghatunk az előnkbe 
adandó ügyek tárgyalásához. Szívből óhajtottam volna 
statusunk nagyérdemű világi elnökét, br. Jósika Lajos 
belső titkos tanácsos urat körünkben tisztelni, kinek böl-
csesége és ügyszeretete tanácskozásainkat mindig sze-
rencsés eredményre vezette, azonban gyengélkedése ő 
nagyméltóságát a világi elnöki szék elfoglalásában aka-
dályozván, azon hő óhajtásomnak adok imaszerű kifejezést, 
vajha az isteni gondviselés ő nagyméltóságát számunkra 
egészségben megtartaná. 

Istennek szent kegyelmét és áldását kivánom tanács-
kozásainkra és az idei statusgyülést ezennel megnvitott-
nak nyilvánitom. 
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VEGYESEK. 
*** A garam-sz.-benedeki monumentális templom 

fölszentelése. — Simor János bibornok primássága alatt 
síirüen esnek a monumentális események. A király meg-
koronázása, a vatikáni zsinat, az óriás esztergomi bazilika 
befejezése és világhírű fénybe emelése, a prímásoknak 
épített fejedelmi palota, a hitetlenné válni készülő állammal 
szemben a katholika egyház autonómiájának úttörő mun-
kája, a házasság szentségét a tervezett s már az apostoli 
király által is jóváhagyott zsidó-keresztény párosodásban 
fenyegető veszély elhárítása, a milliókra menő alapítvá-
nyok bőkezű elhelyezése stb. stb. mind, mind külön fényes 
lapokra érdemes nagy tettek hazánk dicsőségének év-
könyveiben. Illően sorakozik e monumentális események-
hez a fent nevezett Árpádkori templom felszentelése. 
Osztozik a templom-szentelő bíboros, hg-primás dicső-
ségében a méltóságos esztergomi főkáptalan. Mint kegyúr, 
roppant gonddal és fejedelmi bőkezűséggel ő hozott áldo-
zatokat a nagyemlékű templom restaurálásának. S a prímás 
és káptalan f. hó. 19-én ülték a felszentelés ünnepét. De 
nem ünnepelték egyedül. Megülte velük az ünnepet 
jelenléte által az egész közelvidék, megünnepelte velők 
ezt az ünnepet, részvevő örömben az egész ország. Valóban, 
ez a nap Magyarország legszebb napjai közé tartozik. 
Egy elsőrangú magyar nemzeti búcsújáró hely, Jézus 
szentséges vérének parányi bár, de megbecsülhetetlen, a 
föld minden kincsénél drágább ereklyéjével, u j fényben 
ragyog. Ott, hol Árpád keresztény ivadékai tapost-J? a 
földet, hol az Árpádházi szeulek egyik legnagyobüfn^- Ű, 
nagy szent László végzé ájtatos imáit ; ott hol a nagy, 
hatalmas Hollós Mátyás helyezte el az utókor számára 
vallásos tisztelete drága kincsét, a legszentebb vér ereklyé-
jét : ott a felszentelés napján mintegy összebeszélve, talál-
kozást adának egymásnak vallásos, kath. nagy multunk, sivár 
jelenünk, és bizonytalan jövőnk. Győzött, hatott a nagy, 
vallásos mult példája. Korunk hódolt a múltnak ; a res-
taurált szép templomba felidézte az ősök vallásosságát. 
E bűvös erejű felidézők Simor János és az ő főkáptalana. 
Hálás tisztelettel fogja nevüket emlegetni az utókor, fog-
ják dicsöségöket egymásnak elsuttogni az uj fénybe öl-
tözött ős monostor falait körüllengedező szellők lágy fu-
valmai . . . . Magyar benczéseket ennek az u j életre 
támadt szentemlékü monostornak : hadd legyen az iga-
zán az egész ország, az egész nemzet számára buzgó 
zarándokiások és katholikus újjászületés áldásokkal te-
tézve-tetézett szentélyévé ! ! ! A felszentelésnek igen ked-
vezett az idő is. Ennek következtében messze földről G. 
Szent-Benedekre sereglett a hivő nép. A herczeg-pri-
másnak br. Hornig K. és Bende I. püspök urak segéd-
keztek a fölszentelésnél, mely nyolcz órától tizenketted-
fél óráig tartott. Bajner Lajos kanonok a templomban nagy-
hatású magyar beszédet mondott. T. olvasóink már ma 
élvezhetik. Kint a népnek tótul dr. Mally János esztergomi 
theologus kanonok prédikált. Barsmegye, a törvényszék, 
és a barsi klérus, külön küldöttségben tisztelgett. A disz-

ebéden közel kétszázan vettek részt. Az első felköszöntőt 
Simor János herczegprimás mondta a pápára és királyra ; 
utána Bankó kanonok éltette a prímást, majd Kazy barsi 
főispán és Sujánszky emelkedett szavakkal üdvözölték az 
ünneplő közönséget. Detrich országgyűlési képviselő a 
klérust éltette. A herczegprimás Boltizár püspök és udvara 
társaságában este kilenczedfélkor érkezett vissza szék-
helyére. 

** Az erdélyi katholikus Statusgyülés hódoló 
távirata X I I I . Leo pápához. Emin Dno. Cardinali Status 
Secretario Romae. Legati ecclesiastici et saeculares 
populi cath. dioecesis Transsilvaniensis a me in urbem 
Claudiopolitanam convocati, ut S. Spiritu rite in auxilium 
vocato me praesidente de rebus ad administrationem 
ecclesiae et scholarum spectantibus deliberent, priusquam 
liuic operi salutari accinguntur, uti justumet dignum est, 
ad summi Pontificis sedem, unde velut ex aeterno fonte 
incorrupta divinae sapientiae praecepta manare consveverunt, 
humillima cum devotione et immota in firmitate fidei 
meo ore orantes Sanctitatem Suam, ut apostolicae bene-
dictionis beneficio beare ndignari velit. Franciscus Lönhart, 
Eppus Transsylv. — 0 szentsége erre igy válaszolt : 
Illustrissimo ac Reverendissimo D. Francisco Lönhart 
Episcopo Transsylvaniae. Kolosvár. Summus Pontifex 
amplitudini tuae et legatis ecclesiasticis et saecularibus 
populi catholici istius dioecesis Claudiopoli cengregatis 
de peraccepto amoris et devotionis testimonio gratias 
ágens, petitam apostolicam benedictionem peramanter 
impertitur. M. Card. Rampolla. 

— Dr Haynald Lajos bibornok és kalocsai érsek ur, 
mint a napi lapok jelentik, negyedfélszáz ezer frtra rugó 
alapítványokkal teszi emlékezetessé félszázados papságá-
nak évfordulóját, mely október hó 15-ére esik. S/.ázezrek 
imí.jí. szál fel Isten elé a nagynevű főpap egészsége- és 
jóléteért ! 

* A budapesti Kathol ikus Kör 1889. évi october 
hó 1-én tartott ünnepélyes megnyitása a következőkép 
folyt le : Délelőtt 10 órakor a főt. servita atyák templo-
mában ünnepélyes „Veni Sancte"-val a mindenható áldása 
kéretett a kör működésére. A szent misét főt. Lévay Imre 
a kegyesrendiek budapesti főgymnasiumának igazgatója 
és a kör elnöke mondotta, melynek végeztével az isteni 
tiszteleten igen szép számban megjelent tagok, kik a 
templom padjait majdnem mind betölték, a kör helyisé-
gébe mentek fel. Ide érkezvén, főt. Lévay Imre a kör 
elnöke a lapunk élén olvasható elnöki megnyitó beszédét 
mondá el, melynek bevégeztével Tahy István ur a kör 
elnökének igen szép megnyitó beszédeért s eddigi fára-
dozásáért megható szép szavakban köszönetet mondott, 
utána pedig főt. Kanter Károly ur azon indítványt ter-
jeszté elő, hogy ő szentségéhez, X I I I . Leo pápához 
hódoló s üdvözlő irat menesztessék s apostoli áldása 
kéressék, mit főt. Lévay Imre elnök ur azzal toldott meg, 
illetőleg kiegészíttetni kért, hogy főmag. Simor János 
bibornok herczegprimás ő eminencziájához is hasonló irat 
küldendő. Mindkét rendbeli indítvány igen élénk helyes-
léssel elfogadtatott. Végül még ngs. s főt. Munkay János 
czim. kanonok, esperes-plébános ur, ki a fővárosban 
átutazóban volt, szintén szót emelt s a körnek áldásos 
működést kívánt. Ennek utána a kör helyiségei a tag 
uraknak rendelkezésére bocsáttattak. A szép számban 
megjelent tagok névsora részletesen nem közölhető, hanem 
mondhatni, bogy ugy a clerus, mint a világi tag urak 
igen szép számmal jelentek meg, sőt hölgyeket is láttunk. 

— r. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K á n t o r o k L a p j a . — E l ső sz. Gyónás i Ok ta t á s . -— Vegyesek. 

H a l l á t o k - e h i r ó i * ) 
Hallátok-e hirét annak a dalnak, 
— Hallga! a szellő róla regél, — 
Mit Sión ifjú lányai dalltak 
Egykor a puszták füzeinél? 

Jertek utánnam, 
S néma magányban 
IJjra daloljuk el azt, 
Sírva zokogván 
Könyeket ontván 
S zengve panaszt: 

Hisz mi is oly száműzve vagyunk! 

Sírva siratták ősi hazájuk, 
Melyet az ellen porba tiport, 
Ah! csak a várost zengte danájuk, 
Mely a szivünknek mindene vo l t . . . 

Jer tek utánnam, 
S néma magányban 
IJjra daloljuk el azt, 
Sírva zokogván, 
Könyeket ontván 
S zengve panaszt, 

Oh! hisz a város újra oda! 

Bús zokogással néztek utánna 
Hol van a főpap? merre jön ő? 
Ah ! hisz epedve vágya imára 
Agg, ifijú és a csecsemő... 

*) Mutatványul szerző sajtó alatt lévő költeményei-
nek kötetéből. 

Jer tek utánnam, 
S néma magányban 
Újra daloljuk el azt, 
Sírva zokogván, 
Könyeket ontván 
S zengve panaszt, 

Oh! hisz a főpap újra fogoly! 

Véreze szívük, látva a templom, 
Néma, kietlen s elhagyatott. 
Porban a szentély, mind csupa bús rom, 
Szent fala nem lát áldozatot — 

Jer tek utánnam, 
S néma magányban 
Újra daloljuk el azt, 
Sirva zokogván, 
Könyeket ontván 
S zengve panaszt, 

Oh! hisz a templom újra üres! 

Hallátok-e hirét ennek a dalnak, 
— Hallga! a szellő róla regélt — 
Mit Sión if jú lányai dalltak, 
Mig a dal árja égbe nem ért? — 

Jertek utánnam, 
S néma magányban 
Újra daloljuk el azt, 
Sírva zokogván, 
Könyeket ontván 
S zengve panaszt: 

S Isten a dalra újra figyel! 

Gyürky Ódon. 
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Szt. Alajos érdekében. 
Sz. Alajos széles e világon egyike a leg-

népszerűbb szenteknek; a „száznegyvennégyezer" 
a kath. egyház keblében, kik „szüzek." kivált e 
szentet hivják pártfogóul és tisztelik példaképül. 
Hazánkban is hasonlót tapasztalunk. Ki nem 
gyönyörködik még meglett korában is. ha visz-
szagondol ama kis ajtatoskodásokra, melyekkel 
a ' t isztaságot kedvelő fiatal néppel az .égi liliomá-
nak nevezett szent if jú ünnepe táján neki ked-
veskedett; ki nem érezte a szent tiszteletének 
befolyását erkölcsös érzületének nemesbítésére 1 
Ezek tagadhatlan tények, s azért bizonyára szi-
vesen veendik a „Religio" t. olvasói, ha szent 
Alajos boldog kimúlásának nem sokára bekö-
szöntő háromszázados évfordulójára vonatkozólag 
egy püspöki szózatot e helyen közlünk. A linczi 
püspöknek ez évi 9. sz. körlevelében találtuk, 
íme igy hangzik: 

„Olaszországban volt több évi tartózkodá-
som legkellemesebb emlékei közé tartozik Gon-
zaga sz. Alajosnak Castiglione dei Gtivieri-ben 
lévő szentélye, melyet az 1877. évi augusztus hó 
folytán látogattam meg. A Bresciából Mantua 
felé vivő országúton, nem messze Solferino ma-
gaslataitól fekszik a kis helység, Castiglione, 
Gonzaga sz. Alajosnak szülőföldje. A szent i f jú 
ősi kastélya majdnem teljesen eltűnt a föld szí-
néről, azonban a helység főtemploma a főoltáron 
lévő kis szekrénykében drága kincset őriz, az 
angyali ifjúnak, Alajosnak, koszorúval diszitett 
fejét. 1891. évi jun. 21-én lesz háromszáz éve, 
hogy a szent mint a pestis-betegek ápolása körül 
kifejtett hősies buzgóságának áldozata visszaadta 
tiszta lelkét Teremtőjének. Tisztelete a kath. 
egyházban azóta annyira elterjedt, hogy sz. Ala-
jos egyike a kath. hivek közt leginkább ismert 
szenteknek, a népnek valóságos kedvencze, s 
kivált az ifjúság pártfogója. Castiglionében e 
szent halálának évfordulóját kiváló ünnepélyes-
séggel akarják megünnepelni. Sajnos azonban, 
hogy a castiglionei templom teljesen nélkülözi 
az ily ünnepélyre szükséges fölszerelést és költ-
séget. Mantua püspöke azért már is fölszólította 
a püspöki kar t közreműködésre, hogy az ünne-
pet méltó módon megtarthassák. En szívesen 
fogom sz. Alajosnak megyémben élő tisztelőinek, 
kivált az ifjúsági szövetkezeteknek, papnevelő-
intézeteknek i. t. netaláni adományait a mantuai 
püspök kezéhez jut ta tni , főkép pedig már ez 

alkalommal amaz óhajomnak adok kifejezést, 
hogy a linzi püspöki megye területén létező 
nevelőintézetek és ifjúsági szövetkezetek köré-
ben kiváló ünnepélyességgel tartassék meg sz. 
Alajos halálának háromszázados évfordulója, va-
lamint hogy annak idején a kath. tanuló ifjúság 
ez ünnepélyre figyelmeztetendő. Remélem, és bí-
zom, hogy a tiszta szivüek hathatós védnöke a 
linzi megye ifjúságát is áldani, és az ártatlanság 
kimondhatatlan drága kincsének megőrzésében se-
giteni fogja. Sz. Alajos, könyörögj a linzi megye 
if júságáért! Ferencz Mária, s. k. püspök." 

E szózatból tehát megértjük, hogy közel 
van sz. Alajos boldog kimúlásának háromszáza-
dos évfordulója; hogy a mantuai megye és más 
megyék is már készülnek annak méltó meg-
ünnepelésére ; hogy Castiglione, sz. Alajos szülő-
földjének temploma, idegen segítség nélkül az 
ünnepély alkalmával nem képes kellő diszszel 
föllépni. 

Ezeket pedig azért közöljük itt, mivel az 
ügy körül érdeklődést akarunk kelteni. Hiszszük 
is, hogy hazánknak minden nemes ügy iránt 
lelkesülő katholikus hivei, főkép a kath. ifjúság, 
méltó módon fognak tüntetni az angyali ifjú 
mellett, bizonyságot téve egyúttal, hogy nem 
hódolnak a test emanczipáczióját hirdető diva-
tos elveknek. A castiglionei templomnak szá-
nandó állapotát pedig azoknak ajánljuk figyel-
mébe, kik az angyali erény mennyei védőjének 
különös pártfogását netaláni fogadalmi ajándékkal 
óhaj tanák megnyerni. Hahnekamp György. 

A szabadkőművesség eredete. 
A templomosok. 

A szabadkőműves irodalom terén tekintélyes helyet 
foglalnak el azon müvek, melyek a templomosok rendjé-
vel foglalkoznak. Altalánosságban ez irodalmi termékek 
három csoportba oszthatók. Az egyik csoport dicsőitőleg 
emlékezik meg az eltörölt rendről, s az ellene emelt vá-
dakat mint koholt rágalmakat visszautasítja s a rendet 
eltörlő ítélet ellen ünnepélyesen protestál ; a rendnek el-
törlőit. különösen V. Kelement és Szép Fülöpöt kárhoz-
tatják. Ezen csoport a szabadkőművességet a templomos 
rend folytatásának és rokonának mondja oly értelemben, 
hogy a templomosok rendje is oly szeplőtelen és minden 
elfogultságtól ment szövetség volt mint a szabadkőmüves-

! ség, s a romlott erölcsü, világi hatalomra vágyódó hier-
archiának, első sorban a római pápának, s a népeket el-
nyomó és szellemi fejlődésöknek útját álló fejedelmeknek 
opponált. — Ezen iránynak hivei a Hund-féle szabadkő-
műves rendszernek testvér tagjai. 
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A második csoport a templomos rendről mintegy a 
gazdagság, semmittevés által elpuhult nagy hatalma által 
elbizakodott, undok erkölcstelenségbe sülyedt bünbandáról 
szól, melytől minden nemes eszme idegen volt, ugy hogy 
sem a templárius-rendben a szabadkőművesség előnyo-
mai, sem a szabadkőművességben a templomos rend 
utónyomai nem kereshetők és nem találhatók. Ezek a 
rend bíráinak Ítéletét helyesléssel veszik tudomásul. Hí-
vei a sz. János páholyok tagjai, vagyis azon szertartás 
hivei, mely a kőműves czéhekből származott, s kik a skót, 
vagy templomos szertartásuak iránt mint főbb fokuak 
iránt ellenszenvvel viseltetnek. 

A harmadik csoport végre a svéd szertartású sza-
badkőművesség tagjaiból kerül ki, kik szövetségöket a 
templomos rend egy ágának folytatása gyanánt tekintik, 
s szintén magasabb fokokkal birnak, melyekben a sza-
badkőművességnek valódi hagyományait és titkait őrzik. 

Hogy a XV. század végével is el volt terjedve azon 
vélemény, miszerint a szabadkőművesség a templomos-
renddel valamily összeköttetésben van, arra nézve meg 
nem czáfolható bizonyíték a kölni okirat. Ide vonatkozó 
része következőképen szól: ,Hogy minket az avatatlanok 
gúnyjának és az általános megvetésnek kitegyenek, a követ-
kező bűnökkel vádolnak: — mi a templomosok rendjét 
akarjuk újra visszaállítani, — azon czélból egyesültünk 
és esküdtünk össze, hogy mint ama rendnek tagjai va-
gyonát és birtokait újra visszaszerezzük és a rend utolsó 
nagymesterének halálát azon királyok és fejedelmek utód-
jain, kiknek a gyilkosságban részök volt és a rend eltö-
röltetésének okai voltak, megbőszüljük." 

Hogy e vélemény mily alapon keletkezett, arra nézve 
adataink nincsenek, mindazonáltal két okot hozhatunk 
fel, melyek közöl valamelyik bizonyos, hogy szülője volt 
ezen véleménynek. 

Vagy a templomos-rend ellen folytatott vizsgálat — 
melynek jegyzőkönyveit csak töredékekben birjuk — 
nyújtott anyagot és bizonyítékokat arra nézve, hogy a 
templomos-rend a szabadkőművességgel összeköttetésben 
állott, — vagy pedig a szabadkőművességnek szertartásai 
szolgáltattak reá indokot. 

Pachtler: .Szabadkőművesség" czimü müvében a 
következőket irja : „A kados fokában megörökíttetik a 
templomos-rendnek Szép Fülöp és V. Kelemen pápa 
által való elnyomatása és Molay Jakab, az utolsó nagy-
mesternek véres halála, a kinek 1314. márczius 11-én 
máglyán kellett kimúlnia. A kiválasztottnak teljes beava-
tásában a jelenet megváltozik ; nincs többé szó Hiramról 
és szomorú végéről. Ezen jelképi személyiség J. B. M. 
(Jacobus Burgundus Molay) által pótoltatik, kinek halá-
lát a felveendőnek meg kell boszulnia." . . , l ) 

A kados fok kátéjában (Thuileur d'un Chevalier 
Kadosch) következő kérdések és feleletek találhatók : 
K. Mely órában jő össze a káptalan ? F. Az éj beálltával. 
K. Kit ismer ön ? F. Két megvetésre méltót. K. Ne-
vezze meg őket. F. Szép Fülöp és V. Kelemen. (Szép 
Fülöp a fejedelmeket, Kelemen a pápákat jelképezi). i) 

Az első franczia forradalomból annyira ismeretes, 

Pacht le r . Szabadkőművesség. Pécs. 196. 1. 
s) Myster ien 432. 1 

az emberi jogok és a szabadkőművesség érdekében ra-
jongó Condorcet fömunkájában : Esquisses des progrès 
etc. (Különösen a 7. és 8. fejezetben) teljesen leírja a 
Kadosch említett alapelveit. Hálára akarja kötelezni olva-
sóit minden titkos társulat iránt, különösen a templomosok 
irányában, „kik arra valának rendelve, hogy csendben és 
minden veszély nélkül, bizonyos számú igazságokat őriz-
zenek meg egy-néhány beavatott között, s egyszersmind 
biztos védbástyául szolgáljanak az uralkodó előítéletek 
ellen. l) 

Lavrie „A szabadkőművesség története" czimü mű-
vében, melyet a skót nagypáholy megbízásából mint annak 
titkára kiadott, következőképen ir : „Felesleges fáradság 
volna bizonyítgatni, miszerint a templomosok rendjében 
a szabadkőművességnek egy mellékágát kell tisztelnünk. 
Ezen ténykörülményt a szabadkőművesek egyhangúlag 
elismerik. Habár ezen vallási társulatnak külső vallomásai 
szerint az volt czélja, hogy védje a keresztény zarándo-
kokat, kiket a hibásan értelmezett jámborság a szent 
földre vezetett, mindazonáltal kétséget nem szenved, mi-
szerint az volt legnemesebb és legkitűnőbb, feladata, hogy 
a kőmüvességnek szertartásait és titkait fentartsa és gya-
korolja. — Tudjuk legalább, miszerint nem csupán a 
szabadkőművesség titkainak voltak birtokában a templo-
mos lovagok, hanem ismerték szertartásait, és kötelmeit 
az övéikkel egyesitették. Amikor tehát a templomosoknak 
védelmére vállalkozunk, egyszersmind saját rendünknek 
becsületét is gyarapítjuk: minthogy ez által ennek tag-
jait mindazon vétségeknek vádja alól tisztázzuk, a mely 
vétségeket Barruel szerint atyáinktól (a templomosoktól) 
örököltünk." Majd így folytatja: „Tehát ilyformán meg-
kísértettük elődeinknek jellemét elleneiknek támadásai 
ellen megvédeni . . . de különben nem áll az, hogy az 
atyának vétkeit a fiu is örökli. Vagy talán megengedhető, 
miszerint egy rendnek, melynek egy másikkal ugyanazon 
alapja és végczélja van, emennek vétségeit is felróni ?" z). 

A magyar kőművesek szintén a templomosoktól 
származtatják a kőművesség eredetét. Miután azonban 
közöttük e téren mindeddig számbavehető író nem találko-
zott, csak Magyarország nagy Oriensének hivatalos lapjá-
ban megjelent egy közleményére hivatkozunk, mely mint 
legvalószínűbb feltevést a szabadkőművesség eredetére 
nézve azon véleményt fogadja el, mely a templomos rend-
ből származtatja. Dicsőíti a templomosokat, gyalázza az 
egyházat, azon piszkos és durva módon, melyet olvasói 
e hazafias kettős (magyar-német) szövegű lapnak hasáb-
jain élveznek. Állítását a templomosoknak titkos statú-
tumaiból igyekszik indokolni, s abszurdumnak mondja a 
szabadkőművességnek a czéhekből való származását.:i) 

A mondottak és azon körülmény, hogy a skót szer-
tartású szabadkőművességben a templomos-rend szertar-

') Hasonló ér te lemben nyi la tkozik Barruel : Nachr ich ten zur 
Geschichte etc. 166. 1. 

-) Mysterien 432. 1. 
') Hajna l . Magyarország N. oriensének kiv. közlönye. Y. évf. 

1878. — Besetzny eml í t e t t müvében lelke egész e l ragadta tásával 
szól róluk, s dicskoszorút fon emiéköknek. Ugyancsak ő közli 
nagya ty j a emlékkönyvéből a következő sorokat, melyek egy kizár t 
kőművesnek a niödlingi templomos emlékek á l ta l ke l t e t t érzel-
mei t tolmácsol ják : 
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tásait találjuk fel, eléggé indokolják azon állítást, hogy a 
szabadkőművesség a templomos-renddel összekötetésben 
áll. Magyarázatára röviden a következőket jelezzük. 

A templomosok rendje azon zarándokok védelmezé-
sére alakult, kik a keresztes hadjáratok által a pogá-
nyoktól visszafoglalt sz. föld látogatására vállalkoztak. 
Másodczéljává idővel a sz. földnek a pogányok ellen való 
védelme lett. — Csakhamar keletkezése után minden 
eszközt megragadott, hogy magát a polgári hatalomtól 
teljesen, s a mennyire lehetséges az egyházi felsőbbségtől 
is függetlenítse. Ezen czélját hamar elérte, mert 1118-ban 
keletkezett s már 1127-ben a troyesi zsinaton II. Hono-
rius pápa egyházi rendnek ismerte el, s közvetlenül a 
pápának rendelte alá. minek következtében a polgári 
hatalomtól és egyházfőktől függetlenné lett. Függetlensé-
gének érzetében csakhamar számos panaszra szolgáltatott 
okot. A tiberiási püspöknek javadalmait lefoglalta, s ki-
váltságolt helyzete a püspök által reá kimondott egyházi 
kiközösítést is hatástalanná tette, miután a rendet illető-
leg ezen jog csak a pápa személyét illette meg. A troyesi 
zsinat ugyanis érvénytelennek nyilvánított minden kikö-
zösítést a renddel szemben, ha nem magától a pápától ered 

(Foly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Eger. A missziókról. — Ntiszt. P. Czimmermann 

István, Jézustársasági atya, belső-afrikai hittérítő, mult 
hó 22-én, az egri székes főegyházban, a regg. 9 órai 
istentisztelet után, a város lakosságának minden osztályá-
ból összegyűlt nagy számú ájtatos hallgatóság részvéte 
mellett tartotta meg az általunk is már jelzett egyházi 
beszédét. A közönség körében más vallásbeliek is többen 
valának láthatók. Érdekes és szokatlan látványt nyújtott 
már mindjárt az egyházi szószéken való megjelenése a 
derék misszionáriusnak, ki, mint néhány év előtt az egri 
angol kisasszonyok kolostorkápolnájában tartott májusi 
ájtatosságok hitszónoka, művelt közönségünk köreiben 
jól ismert s kedvelt alak volt, — most egészen átválto-
zott külsejével, hosszú, sötét bajsz és szakái által köri-
tett, nélkülözések és szenvedésektől átszellen.ült arczával, 
amint mélabús tekintetével ajtatos hallgatóin végig tekin-
tett, s mindjárt egyházi beszéde bevezetésében városunk 
hitbuzgó kath. hiveit, mint régi jó ismerőseit üdvözlé. 
A szentírásból vett ama jeligéből: „Kenyérért esdének a 
kisdedek, de nem vala, aki szegjen nekik", — egyszerű, 
keresetlen szavakban, de élénk vonásokban, lelke teljes 
bensőségével ecsetelte az Afrika belsejében a Zámbézi 

Ih r , die ihr uns ichtbar hier wandel t , 
Kin Theil des gröst ten, bes ten Ordens einst, 
Die Ihr sur Fürstenschande, diese Ueberbleibsl schützt, 

Des Goldes Freunde und der Weishe i t Fe inde b r andmark t , 
In unbekannten Tau enden noch leht und Menschen wohlthut : 

Sagt mir, was soll ich ä rmster Profan, 
Den einst der Weishei t s t rahle lektr isch traf 

Und u n g e h e m m t der Vorur thei le Finsternisz ver t r ieb 
Der i tzt nach Weishei ts vollen Bechern lechtzt ? 

W o sind die Freunde, wo die weisen Führer , wo die fes te Stütze, 
Die mich euch immer näher br ingen. Euer würd ig machen ? 

Besetzny i. m. 30. 1. 

folyó partjain még mindig primitiv őskori állapotban s 
teljes elhagyatottságban élő néger törzsek szomorú sorsát, 
lelki és testi nélkülözéseiket, szánandó nyomorúságukat. 
Elmondá, hogy e népek ezrei még ma is úgyszólván ere-
deti ősállapotban vannak ; annyira távol minden polgáro-
sodástól, hogy például szólónak, midőn hónapokig tartó 
fáradságos és veszedelmes tengeri utazás után Afrika 
partjain a Zámbézi folyó torkolatához ér, még hetekig 
kell töredékeny, kezdetleges csolnakon, tudatlan néger 
evezőkre támaszkodva, e vad, rendetlen folyón haladnia, 
mig lakásához ér, miközben az éjjeleket parton, lobogó 
tüzek mellett, csak néha szunyadva, kell eltölteniök, örö-
kösen vigyázva, nehogy ólálkodó vadak által szétmar-
czangoltassanak. — E szegény népek legnagyobb részt 
hajléktalanul barangolnak, vagy legfölebb kezdetleges 
viskókban laknak, s csaknem teljesen mezetlenül járnak. 
Az észszerű földmivelésnek még csak fogalmával sem bír-
nak, gabonaszemeiket az esős évszakban, esetlen eszköz-
zel vájt apró gödörkékbe vetik, s ha — mi gyakran 
megtörténik, — a kedvezőtlen időjárás rossz aratást ád, 
ugy, hogy összes termésök egy pár hónapig is alig elég 
nyomorúságos táplálkozásukra, azontúl az erdőségekben 
fáradságosan gyűjtött falevelek- és gyökerekből élősköd-
nek, vagy pedig vadállatok busából táplálkoznak, me-
lyeket a vadászat legkezdetlegesebb módján ejtenek el 
olyképen, hogy az erdőkben ásott s eltakart mély 
gödrökbe a vadállatok véletlenül beléhullanak. Egyátalán 
jámbor, szelíd, türelmes és eléggé fogékony népek. Val-
lási fogalmaik is együgyűek, s babonákkal telvék. Hiszik 
ugyan, hogy van egy fő szellemi lény, de ez oly maga-
san s oly távol áll tőlök, hogy egyátalán nem törődik a 
szegény feketékkel. Azért iránta nem is tanusitanak semmi 
külső vallási tiszteletet vagy hódolatot. Legnagyobb tisz-
teletben tartják halottjaik lelkeit, melyeknek másvilági 
jóléteért rendes áldozatokat hoznak : terméseik, tápsze-
reik egyrészét, melyet aztán elhunytjaik lelkeinek szá-
mára ott, ahol eltakarították, erdők mélyén, fatörzsek 
tövében elhelyeznek, s nagy örömükre s megnyugvásukra 
szolgál, ha az áldozateledelt — melyet a lefolyt éjjel el-
oroztak, vagy vadállatok fölemésztettek, — nem találják 
többé helyökön, azon jámbor hitben, hogy azt elhunyt-
jaik szellemei fogyasztották el. A keresztény vallás tanai-
nak befogadására eléggé fogékonyak s hajlandók ; de azért 
a hittéritőknek mégis nehéz küzdelmeket kell kiállaniok, 
s folytonos élethalálharczot vivniok. részint az ott ural-
kodó iszonyú nélkülözések miatt, melyeken a partvidék-
től való nagy távolság, s a közlekedés rendkívüli nehéz-
ségei miatt alig lehet segíteni : részint az ott uralkodó 
rendkívüli szárazság és hónapokon át tartó, gyakran 40 
Réaum. fokot haladó iszonyú hőség, és a veszedelmes, 
halálthozó lázas járványok miatt, melyeknek kivált az 
európai annyira ki van téve, hogy pár év alatt ott lakó 
nyolcz hitküldér-társa közül ma már csak ketten vannak 
életben. Megdöbbentő vonásokban ecsetelte szónok az ott, 
a négerek között dühöngött éhínséget, melynek a szegény 
elhagyatott négerek ezrenkint estek áldozatul. Naponta 
ezrenkint seregiették körül a kiaszott, iszonyatos éhkin-
jukban halállal vívódó négerek a hittéritők kisded tele-
pét, segítségért, eledelért esdve. Nekik, misszionáriusok-

* 
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oak, szivük vérzett fájdalmukban, hogy nem segíthettek ; 
de annyi éhező népen még akkor is lehetetlen volt volna 
segiteni, ha saját magukat s a gondozásuk alatt álló 
néger gyermektelepeiket tették volna is ki az éhínségnek 
áldozatul. Mikor aztán látták a nyomorultak, hogy nincs, 
nem lehet számukra segitség, a kétségbeesés lesújtó meg-
adásával oszlottak szét az erdőségekbe, vagy bezárkóztak 
viskóikba, hogy ott — éhen haljanak. Szónok — U».Y" 
mond — még ma is gyakran találkozik elhagyott vis-
kókkal, melyekben a vadállatok : tigrisek, hiénák és 
oroszlánok által elemésztett éhenhaltak csontvázai hever-
nek ! — Ez éhinség és nyomorúság egyik oka annak is, 
hogy köztök még mindig uralkodik a rabszolgakereske-
dés. Az egyes törzsfőnökök korlátlan hatalmas urai az 
alattok álló törzseknek, melyeknek tagjait rabszolgáikul 
tekintik s föltétlenül rendelkeznek velők. Innét van, hogy 
az egyes törzsfőnökök örökös harczban állanak egymás-
sal csupán azért, hogy egyikök a másikától mennél több 
rabszolgát hódítson el. S mig e harczokban a férfiak nagy 
része elpusztul, az asszonyok és gyermekek, rabszolgák-
ként adatnak el lelketlen idegen rabszolgakereskedőknek. 
De e kívül az éhínséggel küzdő családok magok is el-
adogatják rabszolgákul gyermekeiket. A hittéritő atyák 
aztán, ha ilyesminek tudomására jutnak, s módjukban 
van, magok vásárolják meg a kisdedeket szüleiktől, rend-
szerint egy-egy darab vászonszövet árán, miután az ottani 
négerek a pénzérték ismeretével nem birnak. Igy áll szó-
nok gondozása alatt is egy ilyen, mintegy 50 megvásá-
rolt négercsemetéből álló gyemektelep, kiket aztán a hit-
téritő atyák táplálnak, gondoznak, növelnek, s tanítanak. 
Sok gyermeket már oly kiaszott, éhinséges állapotban 
hoznak hozzájok, hogy a leggondosabb ápolás mellett 
sem lehet őket megmenteni. — Legnagyobb aggodalmuk 
volt eddigelé, hogy az ekként megvásárolt leánygyerme-
kek gondozásáról s növeléséről nem tudtak kellőképen 
gondoskodni. De jövőben már e bajon is segítve lesz. 
Szólónak ugyanis sikerült közelebbről Párisban jártában 
egy ottani apáczakolostorban kieszközölni, hogy a Zám-
bézi partjain lakó négerek közé hittéritő apáczákat küld-
jenek. Ez apáczák, Czimmerman atya visszatértében, az ő 
kisérete s kalauzolása mellett fognak belső Afrika néger 
törzsei közé utazni. — Nagy nehézséggel s küzdelemmel 
jár továbbá — úgymond szónok, — e szegény négereket 
az ő megrögzött babonás hitökből kijózanítani. Egyebek 
közt például azt hiszik, hogy halottjaik lelkei a másvilá-
gon egészen elhagyatottan, segitség, támasz nélkül bo-
lyonganak, ha ott is nem állanak rabszolgák szolgála-
tukra. Azért akik tehetik, s módjukba Van, elhunytaik 
mellé a tágra ásott sírgödörbe mindjárt néhány rabszol-
gát is eltemetnek, — elevenen, hogy legyenek, akik 
elhunyt szeretteiknek a túlvilágon is mindjárt szolgála-
tukra álljanak. „Csak nem rég kereszteltem meg — be-
széli szónak •— egy hatalmas néger törzsfőnököt egész 
családjával együtt. Nem sokára azután meghalt egy ked-
ves fia. En temettem el szent hitünk szertartása szerint. 
Pár nap múlva meglátogat a főnök, egészen bánatosan, 
leverten. Mikor bubánatának oka felől kérdeztem, igy 
szólt : Hiszen elfogadtam a te tanításodat ; követem is 
azt hiven. De még is folyvást fáj a lelkemnek, hogy sze-

gény elhunyt fiam mellé nem temettem el néhány rab-
szolga-gyermeket, akik szolgálatára lehessenek a lelkének, 
mely most elhagyatottan, gyámoltalanul bolyong a más-
világon." — E szegény, elhagyatott, szenvedő és szeren-
csétlen néger nép érdekében esedezik szóló a hitbuzgó 
kath. közönség nemesszivüségeért, s áldozatkészségeért. 
Amint naponta imádkoznak a hivek: „Jöjjön el a te or-
szágod," hogy Krisztus egyedül üdvözítő, igaz vallása az 
egész világon, tehát e boldogtalan néger népeknél is el-
terjedjen ; ugy járuljanak kegyeletes adományaikkal ez 
elhagyatott népek lelki s anyagi sorsának enyhítésére, 
hogy azok között is beteljesedhessék mindennapi imájuk 
amaz esdeklése: „Add meg a mi mindennapi kenyerünket." 
A nagy érdekű s nagy figyelemmel hallgatott egyházi 
beszéd után a távozó hivek a templomajtónál levő perse-
lyekbe tették le a néger nép számára szánt könyörado-
mánvaikat. 

Győr, 1889. szeptember hó 23-áu. Helyreigazítás. — 
Nagyságos Szerkesztő Ur ! 

A „Religio" 20. számában Bodnár Gáspár ur 47 
ipariskolát számlál el, melyeknél a vallástan is mint ren-
des tárgy előadatik. 

Minthogy Bodnár Gáspár urat nincs szerencsém is-
merni, kénytelen vagyok helyreigazító soraimmal Nagy-
ságodnál alkalmatlankodni. 

A győri elsőfokú ipariskola a város pártfogása alatt 
1884—5-ik isk. évben lépett életbe, tehát jelenleg a 6-ik 
isk. évet kezdi meg. 

A vallásoktatás azonnal az első évben kezdetét vette 
és *pedig magában az ipariskolai helyiségben. 

Az 1888—9-iki évben volt : 
474 . . . . katholikus tanuló 

79 . . . . evangelikus „ 
31 . . . . evang. reform, tanuló 
32 . . . . mózes vallású „ 

összesen . t> 16 tanuló 
A katholikusokat három segédlelkész tanítja heten-

kint egy órában este 7—8-ig külön osztályokban; 
az evangélikusokat a reformáltakkal együtt szintén 

egy evang. lelkész ugyancsak 7—8-ig ; 
a mózesvallásuakat a főrabbi szintén 7—8-ig magá-

ban az intézet helyiségében szerdán este. 
Az intézet helyisége pedig az állami főreáliskola, 

melyet a magas kormány ez ipariskola czéljainak áten-
gedett. 

A katholikus ifjúság húsvét nagyhetét megelőző 
héten csütörtökön reggel 6 órakor párosan az igazgató 
és egyes tanár urak kíséretében a főtemplomba ment és 
a gyónás és áldozás szentségében részesült. 

Nagyságod óhajára az öt évi értesítőket a legna-
gyobb örömmel és készséggel meg fogom küldeni. 

Midőn ezeket kötelességemnek ismertem Nagyságod 
becses tudomására juttatni, egyúttal maradok Nagyságod-
nak kiváló tisztelettel alázatos szolgája 

Molnár József\ 
ipariskolai igazgató. 

') Köszönettel fogom venni. A szerk. 
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KATH. E G Y L E T I É L E T . 

Üdvözlő-dal 
a budapesti Katholikus Kör 1889. október 1-én tartott 

megnyitása alkalmára irta Gyürky Ödön, titkár. 
A férfi szive legyen bármi bátor, 
A küzdelemre s harczra bármi kész, 
Viharban, vészben büszkén meg is álljon 
Miként a szikla, oly szilárd, merész : 
Az egy, magában, még kevés a harczra, 
Küzdése hírt, de díjat nem terem, 
Csak egyesülten, kart a karba fonva, 
Lehet miénk az igaz győzelem! 

Ez eszme volt, — való, ha régi is bár, — 
Mi szíveinket együvé fűzé, 
Ez eszme volt, — a melynél lángra gyúlván, 
Lelkünk e szent s nagy frigyet megköté: 
Hogy egyesülten, kart a karba fonva, 
Harczoljuk végig azt a nagy csatát, 
Mit ádáz ellen karja ví rohanva 
Megsemmisítni vallást és hazát. 

Igen, a vallást, mely éltünk reménye, 
Lelkünk szerelme, édes mindene. 
Az egyházat, mely annak hirdetője, 
Fénylő oszlop a puszták éjibe, 
A kétély és gúny mérgezett nyilával 
Megölve látni vágyna a világ. 
A tagadásnak kába mámorában 
Elorzva szívünk legszebb birtokát . , . 

S kitépve ezt, virágit letarolva 
A hon szivén is ejtni bús sebet, 
Melyre nem ád írt Gileádnak orma, 
Örökre fáj az, bé sosem heged, 
Hisz mint a költő ajka énekelte 
Viharként zúgó, dörgő hangokon : 
A hol az erkölcs és a hit kiveszve, 
Romokba dül ott Róma s Babilon ! 

Ez ár ellen, mely ugy sodor magával 
S mélyébe már oh annyit elragadt, 
Köténk mi frigyet lelkesülve, bátran, 
Emelt homlokkal, mely még nyilt s szabad : 
Bevallani büszkén, hogy keblünk mélyében 
A hit tüze még ég, lángol, lobog, 
Hogy hü fiai vagyunk a hazának, 
Mint lm, igaz s nyilt katholikusok ! 

Bevallni büszkén, hogy égő szivünknek 
F kettő szent csak: Isten ás a hon, 
Hogy értük küsdni czélja életünknek 
S a legszebb, legmagasztosb jutalom. 
Kezünkben, hogy a hit zászlója lengjen, 
Felírva rajt' a szeretet szava. 
Segítni egymást forró szeretettel, 
S a kiknek sorsa bús és mostoha! 

Légy üdvözölve hát te szép s dicső nap 
Midőn az eszme im valóra kél, 
Légy üdvözölve húrjain a lantnak, 
Reménysugár a kétség éjjelén ! 
Záloga egy szebb, boldogabb jövőnek, 
Mosolygó napnak rózsás hajnala, 
Remény osztva bizónak, csüggedőnek, 
Hogy újra nagy lesz egyház és haza ! 

S hogy igy legyen, oh kérjük érte Istent! 
Mienk a munka, az áldás Övé, 
Hogy meghallgassa hő imánkat ott fent 
S vezessen a magasztos czél felé ! 
Szent karja légyen támaszunk az úton, 
Malasztja küzdő, védő fegyverünk, 
S köröttünk bár viharnak árja zúgjon, 
Nem győz le senki, hogy ha Ö velünk ! 

-f- A Szent-Imre ónképzö-egyesület1) a Szt.-lstván-
Társulat helyiségében (Lövész utcza 13. sz.) -okt. hó 5-én 
társas összejövetelt tart;, melynek tárgya főt. Menyhárt 
A. fölolvasása: ,A missziók világpolitikai jelentőségéről" 
lesz. Okt. hó 15-én pedig a kör ugyanott tisztújító köz-
gyűlését • tartja meg. Kezdet: délután hat órakor. Nyulúszy 
János, jegyző. 

IRODALOM. 
*** Congrès scientifique international des catho-

liques tenu du 8. au 13. Avril 1888. 2 köt. Paris, 1889. 
CXXIII, 452, 800 1. 

A katholikus tudomány aere perennius monumentuma ; 
a korszerű tudományos kérdések tisztázásának gazdag 
tárháza : igy lehet jellemezni a tavali párisi nemzetközi 
kath. tudományos kongresszus e jelentésének vaskos két 
kötetét. Megnyitja a magisztrális könyv szövegét XIII. 
Leo pápa két levele, ÍÖvetkezik a kongresszus előzmé-
nyeinek historicuma és lefolyásának rövid jegyzőkönyye» 
azután jönnek a kongresszus hivatalos aktái pièces justi-
ficatives czim alatt. Ennyiből áll a bevezetés. Derekát a 
műnek a tudományszakok munkálatai töltik be. Elül megy a 
vallási tudomány, „sciences religieuses" cz. S itt 5 becsesbnél-
becsesb tanulmányt, mémoirest, kapunk a kongresszustól, 
melyek után a szakosztály működésének jegyzőkönyve 
következik. A bölcseleti szakosztály ugyanily beosztással 
lő tanulmányt vagyis emlékiratot közöl nagyrészt teljes 
szövegben, csakis itt-ott kivonatosan. Eddig tart az 1. köt. 
tartalma. A második kötet a jogi tudományok szakosztá-
lyával kezdődik. Itt 18 tanulmányt vagyis emlékiratot 

• ') Nagyreményű i f júságunk e zsenge t á r su la tá t t. olvasókö-
zönségünk lelkes pár to lásába a j án l juk , a m i t erkölcsi és anyagi 
t ámoga tá s ál tal t ehe tnek :neg. Az erkölcsi t ámoga tás abból ál lhat , 
hogy az egyletre fe lh iv ják olyan ka th . szülőknek a figyelmét, a 
k iknek fiók Budapes ten végez felsőbb iskolát ; s m a g u k n a k az ilyen 
i f j ú k n a k is a j á n l j á k a belépést . Az anyagi és egyút ta l erkölcsi 
t ámoga tás az ifjúság részéről az egylet a lapszabályainak 8. §-a 
é r te lmében 5 f r t évi tagsági di j befizetése által tör ténhet ik . Hány 
p a p n a k van rokona i t t a k é t egyetemen ? Ez i t j uknak jövőjé t , 
ka th . h i t é t és tevékenységét legbiztosabb a lapra ál l í tani e t á r su la tba 
való beléptetés á l ta l lehet. Annak az évi 5 f r t n a k a k a m a t j a az örö-
kévalóság leszen. A szerk. 
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kapunk érdekesbnél-érdekesebb tárgyról. A negyedik szak-
osztály, a történelmi, 10 emlékirattal ; az ötödik, a ter-
mészettudományi szakosztály 12 emlékirattal szerepel. 
Végül következnek az anthropologiai tudományok 10 ta-
nulmányszerü emlékirattal. Összesen 70 tudományos em-
lékirat van e könyvben közölve. A kongresszusnak Fran-
cziaország után Ausztria-Magyarországból volt legtöbb 
tagja. Most látjuk, bogy érdem és dicsőség volt e kon-
gresszust támogatni, melyen XIII. Leo áldásával az Isten 
áldása szemmel láthatólag megszállt. 

= Az emberi nem régisége. Történelmi és őstör-
ténelmi szempontból irta dr Székely István. Különnyomat 
a Kath. Szemle II. és III. kötetéből. Budapest, 1889. 8-r. 
151 1. Kapható szerzőnél, Nagyvárad, papnövelde, ára 
1 frt 20 kr. 

Nagybecsű dolgozat. 
- f A magyarországi Pálos-rend története. Irta 

Kiirez Antal, budapesti kath. főgymnáziumi tanár, a kath. 
tud. és irod. társulat tagja. I. köt. A legrégibb időktől a 
mohácsi vészig (1215—1526.) Budapest, 18^9. 132 1. Ára 
80 kr. Kapható a „Szent-István-Társulat" ügynöki hiva-
talában, Budapest, Lövész-utcza 13. sz. 

Szerző a szakember avatottságával és egy buzgó 
katholikus lelkesedésével fest le hazánk évezredes törté-
netéből egy igen érdekes, szép és tanulságókban gazdag 
részletet. 

= Egy uj lapra hivjuk fel t. olvasóközönségünk 
figyelmét. A lap czime: ,.Kántorok Lapja. Katholikus 
egyházzenei szakközlöny." Megjelenik Vasvártt minden 
hónap elején. Előfizetési ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt. 

A beküldött mutatványszám betölti Í munkapro-
gramm keretét. A lap pártolásra méltó. Felelős szerkesz-
tője : Barabás István, Vasvártt, Vasvárm. 

— Előfizetési felhívás „Első sz. Gyónási Oktatás" 
llitelemző Tanításokban czimü munkára. Mey Gy. módszere 
után irta, bevezetéssel és jegyzetekkel elláta Huck E. 
rottenburg egyházm., schmiecheni pléb. Szerző engedé-
lyével a 3-ik kiadás után magyaritá győri Farkas Sándor, 
volt leánvtanodai hitelemző, érd. pléb. 

E munka egyike azoknak, melyek becsületére válnak 
a német alaposságnak. Szerzője a hires katecheta Mey Gy. 
(f 1877.) kalauzolása mellett gyakorolta volt magát a 
hitoktatásban s annak : „ llitelemző Tanítások a kath. nép-
iskolák alsó oszt. számára" czimü müvének módszere után 
dolgozta ki jelen munkáját, mely az ilyenekben nem sze-
gény német irodalomban is négy év alatt három kiadást 
ért. E rohamos elterjedése annak legjobb igazolása. 

Ez okból, és mivel Mey Gy. fennevezett müve általam 
már 1872-ben magyarítva eddig két kiadást ért, s igy 
hazánk kath. népiskoláiban használatban van ; elhatároz-
tam e munkát is hazai nyelvünkre átültetni azon remény-
ben, hogy ilynemű magyar segédkönyv hiányában kedves 
szolgálatot teendek paptársaimnak. 

A mintegy 6—8 ivre terjedő munka, ha a nyomatás 
költségeire elegendő előfizetők száma jelentkezik — f. é. 
deczember elején jelenik meg. Előfizetési ára 80 kr. Növen-
dékpapoknak 10 példány megrendelésénél 70 kr. s egy ingyen 
példány. 

Az előfizetési összeget kérem p. utalványnyal lehe-
tőleg október végéig beküldetni jelenlegi tartózkodásom 
helyére: Pozsony-Taksony, u. p. helyben. 

Pozsony-Taksony, 1889. szeptember havában. 
Győri Farkas Sándor 

érd. plébános. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa Mgr Satolli lepantói czimzetes 

érseket, a nemes egyházi akadémia igazgatóját, kit a ma-
gyar kath. tanferfiak tiszteletére a pápa papi jubileuma 
alkalmából rendezett tudományos diszülésből van szeren-
csénk ismerni, küldte ki Amerikába, hogy ő szentségét 
Washingtonban a kath. egyetem megnyitásán f. é. novem-
ber hó 13-án képviselje. Ez az ünnep két más történeti 
nevezetességű eseménynyel esik össze, az első katholikus 
püspökség Baltimoréban történt alapításának százados év-
fordulójával, és az ez alkalomra az Egyesült-Államok 
egész területéről összehívott katholikus kongresszussal. 

— O szentsége 5 uj püspökség felállítását határozta el 
az Egyesült-Államok szániára. Ezekkel együtt az Unió 
területén az első püspökség alapításának százados évfor-
dulóján 12 érsekség és 96 püspökség fog ünnepelni. Bá-
mulatos kifejlődés egy század lefolyása alatt. A protes-
tantizmus az ellenkező uton halad. Szétfoszlik, mint a 
szél által felvert köd, napról-napra szaporodó darabokra, 
szektákra. 

— A washingtoni kath. egyetem megnyitó ünne-
pélyének programmja ez: az egyetem megnyitása a bal-
tintcfrei püspökség alapításának évfordulatj ünnepe és a 
kath. kongresszus ülései után f. évi november 13-án 
leszen. A megnyitást ezen a napon, reggeli 10 órakor, 
Gibbons érsek végzi. 11 órakor nagy mise. Utána Gilmour 
clevelandi püspök mond szentbeszédet. Az egyetemi elő-
adásokat Spalding peoriai püspök nyitja meg beszéddel, 
mely után Schröder a dogmatika tanára latin ódát szaval 
el. Nekünk itt, az ó-világ e részében a Duna mentén, a 
bámulás és követés esik osztályrészül. 

— Egyszerre két katholikus egyetem nyilik meg 
ez őszön : a washingtoni Amerikában és a freiburgi Svájcz-
ban. A „Moniteur de Rome" mult hó 24-én jelenté, hogy 
ő szentsége igen emlékezetes brevét intézett a freiburgi 
katholikus egyetemhez, melyet szintén november elején 
fognak megnyitni a freiburgi kanton páratlan kormánya, 
a mely 2 millió frankkal járul az egyetem alapításához, 
és a svájczi püspöki kar az örvendező liivek ezreivel.] 

— Galimberti nuntius Tarnassi titkára kíséretében 
múlt hó 28-án ment Bécsből Lembergbe és 29-én szen-
telte föl a szentferencziek uj templomát. A pápa követét 
fényesen fogadták és lelkesen ünnepelték a lengyel katho-
likusok és az ország fővárosa. Az ünnepélyen jelen volt 
a muszka czivilizáczió áldozata, mgr Felinski, a száműzött 
varsói érsek is. 

— Bajorországban a katholikus nagygyűlésnek nagy 
hatása egyre emelkedőben van. A kormány rábeszélni 
igyekszik a regens herczeget, hogy ne válaszoljon a kon-
gresszus üdvözlő táviratára. Nem tesz semmit ! A bajor 
országgyűlés kath. Centruma feliratot fog intézni a koro-
nához az ország vallás-politikai helyzetéről, egyúttal meg 
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fogja interpellálni a kormányt és sürgetni fog további 
engedményeket az egyház jogos szabadsága iránt. Most 
már tüzetesen tudjuk, hogy ily népes kath. nagygyűlés 
még nem volt a világon — e században. 20,000 kath. 
férfiú váltott belépti jegyet. S hányan vannak azok, kiket 
ez a 20,000 ember képviselt ! Bajorország katholikusai el 
vannak tökélve, hogy egy lelkiismeretlen, szektárius kor-
mánynak nem tűrik további garázdálkodásait. Hatalmuk 
erejére ébredtek és azt semmiféle elaltatásnak nem fogják 
többé kiszolgáltatni. 

— A nagyérdemű bécsi mechitaristák, kiknek jól 
felszerelt nyomdája szívesen elvállal Magyarországból is 
bármely nyomdai munkát, jelenleg mgr Aidyn Arzén 
czimz. salaminai érsek főapátsága alatt virágzik. A főapát 
ur mult hó végén járt Rómában s 26-án vçlt j i ihallgatá-
son a szentatyánál. 

— Zsinat lesz Japánban! — Örvendetes hirek ér-
keznek, igy ir a „Moniteur de Rome" a katholikus vallás 
terjedéséről Japánban. Elérkezett az idő, midőn a vértanuk 
vére itt is kezd az lenni, a minek Tertullián jellemezte: 
semen christianorum. 25 éve annak, hogy a xav. sz. Fe-
rencz által megtérített keresztény ősök maradékai felfedez-
tettek. Annyi század alatt tisztán megőrizték katholikus 
hitöket, bár pap köztük azóta meg nem jelent egy sem. 
Titokban, családi hagyományként adták át egymásnak 
nemzedékről-nemzedékre a xav. szent Ferencz által szi-
vökbe oltott katholikus szellemet. Mikor protestáns 
hittéritők kísértének nálok, kath. hitök egyszerüségeben 
három követeléssel verték vissza a kísértőket. Követel-
ték a papok, coelibatusát, a p»pr iránt való engediMínts-
séget és a bold. Szűz tiszteletét, — s minthogy a prot. 
misszionáriusok ezzel nem szolgálhatának, a japáni ős ke-
resztények elutasították őket. 1890."* év márczius havában 
lesz 25 éve, hogv ezekre az ős keresztényekre, a hit e 
hőseire, kath. misszionáriusok rátaláltak. A hit ez élő 
katakombái felfedezésének emlékére jövő évben a japáni 
apostoli delegátus püspökök zsinatot tartanak. Ez lesz az 
első japáni zsinat. A római Propaganda és a japáni püspö-
kök mindent megtesznek, hogy a nagyjelentőségű szent 
gyűlés sikerüljön. (A ,,Moniteur de Rome" után.) 

— A budapesti IV. kerülctbeli szentferencziek teg-
nap kettős ünnepet ültek : szent rendalapitójuk névünne-
pét és a „legelső magyar ember" — a király uevenapját. 
E kettős intentióval reggel 8 órakor nagy mise volt asz-
szistencziával. utána ünnepi szentbeszéd következett. Mind 
a kettőt ft Bán Sándor, a lelkes, fáradhatatlan házfőnök 
tartotta. Ájtatos hivek, mint rendesen a barátoknál, töme-
gesen jelentek meg. Délben barátságos ebéden többen 
voltak együtt a szerzetes atyák tisztelői közöl. Ott láttuk 
dr Balogh Sándor pápai lovagot, Markus Józsefet Buda-
pest főjegyzőjét, Scholtz Róbert udvari festőművészt, 
Milde és Tillmann igazgatókat, Walser Ferenczet, Nátz 
József és Hujber János győregyházmegyei plébánosokat, 
dr Czobor Bélát, dr Kis János sz.-István-társulati igaz-
gatót, Komócsy Lajost a „Magyar Állam" szerkesztőjét, 
Kisfaludy ludoviceuoii hittanárt, Hunkár hitoktatót stb. 
A szebbnél-szebb felköszöntők sora, Bán Sándor ajkairól 
véve a szót, a király lelkes éltetésével kezdődött és 
a derék szentferencziek éltetésével végződött. 

= A pécsi székesegyház megtekintesére folyó 
évi szeptember 25 én Pécsett járt Dengler, a regensburgi 
székesegyház domvikariusa, az emlékszerü egyházi mű-
építészet és általában a művészet terén, a melyen irodalmi-
lag is működött, széles látkörrel és kiváló műérzékkel 
biró műítész, ki a bajor kormánynál az egyházi müépit-
kezést illetőleg az előadói tisztet viseli és jelentékenyebb 
egyházi építkezéseknél tanácsokat osztogat; 1882-ben a 
diakovári székesegyház megtekintésétől haza menet Pécsett 
átutaztában látta még az akkori pécsi székesegyházat, 
melyet épen azon évben vettek restauratio alá s eljött 
most annak eredményéről tudomást szerezni. A restauratio 
fényes sikere bámulatba ejtette ugy az összbenyomást, 
mint a részleteket tekintve ; a még decoratióra váró főol-
tárt a n. i vészét terén „unicum"-nak, az építészet, szob-
rászat és festészet szempontjaiból a styl egységét és a 
kivitel gazdagságát illetőleg a pécsi székesegyházat egye-
dül állónak nyilvánította. A rendi temploma restauráczió-
jával elfoglalt seckai benczés apátnak, úgymond, a román 
stylre vonatkozólag halomszámra bocsátott rendelkezé-
sére müveket; most azonban azt fogja neki javaslatba 
hozni, hogy a pécsi székesegyházat tekintesse meg, mert 
annak, mit e templom a román styl tekintetében nyújt, 
az ide vágó irodalomban csak árnyékát találhatni tel. 

— A szervita atyák jubileuma. Ez Lév julius 2-án 
volt kétszázados évfordulója annak, hogy a szervita atyák 
Kolonics Lipót bibornok indítványára s l. Lipót király 
engedelmével Budapesten letelepedtek. Az engedélyt meg-
adó legfelsőbb parancs következőleg szói: „Adassék át a 
szervita atyák részére a szab. ».ir. Pest városában levő 
„váczi kapu (a mostani „Elefánt"-hoz czimzett ház a 

i Deák Ferencz utcza és váczi-utcza sarkán) melletti török 
mecset ideiglenes templomnak ; ennek szomszédságában 
levő ház ideiglenes rezidencziának, és végre jelöltessék ki 
alkalmas telek egy újonnan épitendő kolostor és templom 
elhelyezésére." Á düledező török mecsetet, mely akkor 
lőporraktárul szolgált, átalakították templommá. De nem-
sokára szebb idő virradt a szerv itákra. Az 1718-tól 
1748 ig terjedő időközben fölépítették az uj templomot, 
mely mai nap is áll és az uj kolostort, melyet 1872-ben 
leromboltak. A kétszáz éves fennállás emlékét most, nagy 
ünnepélyességgel fogják megülni október 6-ik, 7-ik és 
8-ik napján. Ez alkalomból a rendház és a templom kül-
sejét is kicsinosították, a harangokat uj vasházzal szerelték 
fel és egy uj harangot is öntettek. Az ünnepélyes 
Triduumot a szerviták templomában a következő sor-
rendben tartják meg: október 5-én délután félnégykor 
a három napi ünnepélyt félórai harangzugás nyitja meg. 
Négy órakor német szentbeszéd lesz, utána ünnepélyes 
bevonulás a templomba, hol „Te Deum"-ot és zenés litá-
niát mondanak. Este hatkor magyar szentbeszéd és litánia. 
Október 6-án, 7 én és 8-án délelőtt miséket mondanak, 
9 órakor német szentbeszédet, délután pedig ismét német 
és magyar szentbeszédet. Az ünnepélyes istenitiszteleteket 
október 8-án „Te Deum"-mal fejezik be. 

Kiadótulajdonos e's felelős szerkesztő: Breznay Béla, h i t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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F ő p á s z t o r i s z ó z a t 

íóm. es lt. dr Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek 
ar pappá szenteltetésének télszázados évfordulója 

alkalmából. 
V E N E K A B 1 L I E T H Ü N O R A B I L I CLERO A R C H I D I O E C E S I S CO-

L O C E N S I S E T BAOSIENSIS T A M S A E C U L A R I QUAM R E G U -

LA KI S A L U T E M A D O M I N O S E M P I T E R N A M ! 

Imminet iam, Venerabiles et Honorabiles 
Fratres, optatissima illa dies, qua semisaecula-
rem suscepti per Eminentissimum et Reveren-
dissimum Dominum Cardinalem et Archipraesu-
lem Nostrum Sacerdotii memóriám recurrere 
cunctis compertum est. Dilectiones Vestras ad 
festum huné diem per Vos imprimis cligne cele-
brandum Nostra hortatione minime indigere 
pl'ene Nobis pérs vasúm est. Jam du du m enim 
laeti cernimus signa id innuentia, quai iter Cle-
rus Almae Nostrae Dioecesis filialis venerationis 
et intemeratae devotionis sensa erga optimum 
suum Antistitem intimo corde nunquam non l'ota 
occasione hacce diu optata palam prodere paret. 
Et summo Nobis est gaudio ex his nobilis animi 
Vestri indiciis intelligere Vos, Venerabiles et 
Honorabiles Fratres, in felici, quem exspectamus, 
eventu — ob excellentia, quibus in utraque Ar-
chipraésul Noster fulget republica mérita per 
universum regnum imo in exteris quoque oris 
festivo — solemniter obeundo primas velle agere 
partes. Paterno namque gubernio Jubilantis glo-
riari Nostrumque Eum dicere Nobis licet, qui 
splendidum simul totius Ecclesiae ac Pati-iae 
Nostrae deciis est. 

Nec immerito. 
Non Nostri officii esse' ducimUs heic longam 

rerum in munere tum sacerdotali tum episcopali 
per dimidium saeculi inter vicissitudines saepe 
maxime adversas piissime gestarum seriem te-
xere ; abunde enim id praestant paginae históriáé 
tum sacrae tum profanae, exemplum Nobis mon-
strando Sacerdotis secundum cor Dei, qui „eom-
„moda et utilitates commissi sibi populi curans, 
„doctrinae opportunitate et veritate infirma con-
,firmát, disrupta consolidât, depravata convertit, 
„et verbum vitae in aeternitatis cibum alendae 
„familiae dispendit." 

Vix aris Domini admotus post brevem in 
cura animarum applicationem pro praecellenti 
quo valebat ingenio sacrarum disciplinarum ca-
thedram conscendit, pauloque post gravissima in 
officio dioecesano Strigoniensi obiit munia; ast 
ortis in patria nostra procellis politicis, vir le-
gitimae dynastiae adhaerentissimus fuga salutem 
quaerere cogitur. Non multo post Ecclesiae Trans-
svlvaniensi contra voluntatem praefectus officio 
episcopali turbulentis illis temporibus summopere 
arduo plena cum laude 12 annis perfunctus, ob 
politicas pariter rationes munere semet abdicare 
coactus aliquot annis Christi in terris Vicario 
in regenda Ecclesia utilem praestabat operam. 
Ast non diu Ecclesia Hungara praesule fidelissi-
mo caruit. Divina Providentia per sapientem 
Kegis Apostoliéi, de Ecclesia Colocensi tunc vi-
duata idoneo pastore donanda solliciti disposi-
tionem eum Nobis Praesulem dedit, qui tali 
munere vere dignum et omnimode aptum se 
praestit i t . Itaque ad Sedem B. Astrici evoeatus 
praemium laborum simul autem amplissimum 

S. Hil. Comm. in Matth, cap. 26 
25 
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merendi campum nactus est. Faustam llegis optio-
nem fuisse rerum probavit eventus. Formám 
gregis ex animo factum mox conspeximus, quem 
munus episcopale nonnisi diserto Summi Ponti-
ficis mandato obsecundantem suscepisse novi-
mus.*) 

Viginti duobus et quod excedit annis videmus 
Pastorem Nostrum irremisso zelo in procuranda 
Ecclesiae charaeque Patriae nostrae desudare 
utilitate, stupentes cernimus vires obstacula quae-
que f'acile superantes, effectus, quibus Omnipo-
tens labores fidelis sui servi in dies coronare 
dignatur, laetissimos. Licet in Commitiis Regni 
negotiis praesertim religionem et res Ecclesiae 
quocunque demum modo tangentibus tractandis 
summopere occupatus fuerit , cunctas tarnen vigi-
lantissimi Praesulis semper explevit partes, nec 
itinerum molestiis nec proprii commodi aut 
sanitatis saepe a t t r i tae ac restauratione sum-
mopere indigentis cura impediebatur, quomi-
nus Dioecesim suam continuo paterna foveret 
dilectione, saluti fidelium sibi creditorum omni 
modo consuleret. Longissima Nobis habenda foret 
commentatio, si singulos officii episcopalis actus 
ad rem sacram promovendam directos recensere 
vellemus, si sapientes institutiones, quibus fiores-
centem Almae Nostrae Dioecesis statum in 
acceptis referendum habemus, si fundationes, 
dotationes, instituta. in universo regno merito 
celebrata vel summis lineamentis adumbrare 
vellemus. 

Dum autem baec omnia grato revolvimus 
animo et de votis piissimis festo iam-iam in-
gruente digne contestandis deliberamus, gaudium 
dolori mixtum pectora Nostra replet. Amantis-
simus enim Autistes Noster ab aliquot iam 
mensibus viribus corporis debilitatus e medico-
rum consilio quiete diu optata et optime pro-
merita frui coactus solemnes piorum votorum 
nuncupationes a plurimis magna diligentia prae-
paratas coram excipere haud valet. Inscrutabilis 
Dei sapientia sie votis occurrit Dilectissimi Patris 
non sem el diserte declarantis se quasvis publicas 
sui salutationes et celebrationes declinare velle. 

Quum igitur contra voluntatem Eiusdem 
novissime palam quoque prormneiatam agere non 
audeamus, divitem in misericordia Deum eo fer-
ventioribus oppugnabimus precibus, ut vitam 
Optimi Patris Nobis longaevam ac incolumen 

') Sermo inaug. 4 Junii, 1867. 

conservet, gratiis Suis repleat, vires restituât, 
fructuosos reddat apostolicos labores. 

Quem in finem ipso Jubilaei tempore in 
Arcbidioecesi Colocensi publicas devotiones se-
quenti ordine babebimus: 

1. die 14-â Octobris, vespere post salutionem 
angelicam in omnibus Ecclesiis spatio unius 
horae omnes campanae pulsabuntur: 

2. die 15-â Octobris ceu ipsa die Iubilaei 
sacrum Missae Sacrificium cum collecta pro Epis-
copo omni qua potest solemnitate celebrabitur» 
in fine bymnus „Te Deum" cum oratione con-
sveta canetur, clemum coram exposito in Ciborio 
Sanctissimo a Sacerdote et populo tria Pater et 
Ave et unum Credo pro longaeva Archiepiscopi 
incolumitate felicique regimine absolventur. 

3. Ad solemnitatem banc fideles praececlenti 
Dominica in ss. sermonibus, magistratus vero 
civiles more congruo invitabuntur. 

Quod coelesti Pastori placitum largaque 
Eius benedictione foecundissimum sit! 

Datum Coloczae, festo Dedicationis S. Michae-
lis Archangeli, anno Domini millesimo octingen-
tesimo octogesimo nono. 

Franciscus Lichtensteiger m. p. 
Consecratus Episcopus Tipasi tanus, 

Vicarius Generalis. 

Joannes Majorosy m. p. 
Episcopus Auxiliaris et Pro-Vicarius. 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás . ) 

A templárius rend hatalma a vallásos fejedelmek részé-
ről nyert különös kedvezmények és nagyszerű adományozá-
sok folytán rohamosan növekedett ugy, hogy már maguk 
a római pápák sem tudtak ellene sikeres eredménynyel fel-
lépni. III. Incze pápa keserűen panaszkodik kicsapongásai 
és rendetlenségei miatt. — Idővel a pogányok kiszorították 
a sz. földről, de III. Henrik király befogadta őket Cyp-
rus szigetére, hogy azt a hitetlenek támadásai ellen meg-
védjék. Az elégedetlen templomosok azonban lázadást 
szítottak ellene, mely majdnem trónjába és életébe ke-
rült. — A rend ellen való panaszok ugy polgári, mint 
egyházi részről különösen a keleti íiáboruk megszűntével 
szaporodtak, midőn a hareztéren el nem foglalt rend, 
otthon űzte garázdálkodásait. Végre Szép Fülöp erélyes 
kezdeményezésére vizsgálat indíttatott ellene, melynek 
eredménye a rend eltöröltetése lett. 

A pöriratok egy része elveszett, mig a fenmaradt ere-
deti okiratok a vatikáni irattárban őriztetnek. A nyilvános-
ságra került periratoknak hiányossága okozta, hogy sokan 
az egyház Ítélete iránt való tiszteletből elismerik ugyan 
a rendnek hibás voltát, de eltöröltetését kizárólag Szép 
Fülöp hírvágyának tulajdonítják, ki a templomos-rend 
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terjedelmes birtokaira vetette szemeit. Ezen állításnak 
valótlanságát azon körülmény bizonyítja, hogy Szép Fü-
löp a rend birtokaira nézve előre lemondott minden 
igényről, s egy szóval sem tett kifogást az egyházi bíró-
ságnak azon Ítélete ellen, mely a rendnek birtokait nagy-
részt a János lovagokra ruházta s egyéb egyházi czé-
lokra fordította, s ő tényleg csakugyan soha egy talpa-
latnyit sem foglalt el az eltörölt rend birtokaiból.*) 

Azon ujabban napvilágra került vizsgálati jegyző-
könyvekről, melyekből a vizsgálat következő adatai me-
ritvék, Nikolai szabadkőműves iró adataik hitelességének 
kétségbevonatását megunván, következőképen nyilatkozik : 
,Ha okmányok, törvényszéki jegyzőkönyvek léteznek, a 
történetiró mindenkor mint első rangú bizonyítékokat 
hozhatja fel. És csak a templomosok pőrét tartalmazó 
törvényszéki jegyzőkönyvek egyedül ne volnának hitelre 
méltók ? — jegyzőkönyvek, melyek különböző időben, kü-
lönböző személyek által, különböző országokban vétettek 
fel, és mindezek daczára oly pontosan egyeznek ; jegyző-
könyvek, a melyekben minden részrehajlás nélkül sorol-
tatnak fel a vádlottak vallomásai, akár enyhítő, akár pe-
dig súlyosbító vallomásokat tartalmazzanak ; amelyekben 
élesen körvonalozva van, mit ismert be mindenik és mit 
tagadott?!"2) 

E jegyzőkönyvek szerint a per lefolyása a következő. 
Soha sem szűntek meg a templomosok rendjének 

erőszakoskodásai iránt való panaszok ugy a fejedelmek 
és egyházfők, mint a nép részéről. A lovagoknak erkölcsi 
romlottsága már nyilvánvaló lett, s ugy az egyházügyek-
ben, mint pedig a politikai kérdésekbe hol nyíltan, hol 
titokban beavatkoztak. Bízván erejökben és hatalmukban, 
befolyásukat mind nyíltabban igyekeztek érvényesíttetni, 
s elbizakodásuk folytán szigorú titoktartásukból is enged-
tek, s igy egy a rend kebelében létező titkos szövetség-
nek híre kelt szárnyra. Midőn ehez két lovagnak — Noffo 
Dei és Squin Flórián — feljelentése járult, Szép Fülöp 
az ügynek komoly vizsgálatára határozta el magát.3) 

Nehogy a hatalmas rend az ellene inditandó vizsgá-
latot meghiúsítsa, saját felelősségére kezdette meg azáltal, 
hogy 1307. okt. 13-án váratlanul elfogatta Molay Jakab 
Bernárdot (vagy Burgundust) a rendnek tisztviselőivel 
együtt a rend tulajdonát képező temple épületben Páris-
ban, mely épület a szerencsétlen XYI. Lajos franczia 
királynak is siralomháza lett.4) Ezen elfogatásnak hirére 
a szabadon maradott lovagok nagyrésze összeszedvén a 
rendnek iratait, sietve a külföldre, különösen Skócziába 
menekült. 

Magazin. - YI . k. 5. 1. A pernek fo lyamát rövidke kivo-
na tban Barruel és Ecke r t nyomán ad juk . 

2) Versuch über die Beschuld. Fr iedr ich Nikolai , Berlin und 
Ste t t in . 1782. 

3) E két lovagról néhány iró emlí t i , miszer int a templomosok 
őket kézrekeri tvén, a t i tok ta r tás esküjének megszegése m i a t t egy 
kápta lan i összejövetelen kivégezték. 

4) A skót szer tar tású szabadkőművesség szer tar tásai között 
előkelő helyet foglal el azon cselekmény, mely a beava tandó e lőt t a 
templomosrend utolsó nagy mesterének ha lá láér t való boszuállást a 
fe jedelmeken és pápákon jelképezi. — XVI. Lajos czélzatosan zára-
to t t a t emple épületbe, mely a templomosok rezidencziája volt, s 
melyben Molay e l fogato t t . — Igy a k a r t a a kőmüvesség gúny jának 
je lé t adni . 

Szép Fülöp tiszteletben tartotta a templomos lova-
goknak azon kiváltságát, mely szerint felettök csak a 
pápa maga ítélhetett ; miután Vilmos atya által előzetes 
vizsgálatot tartott, mely a lovagokat bűnösöknek találta, 
a pápánál sürgette az ügy elintézését. 

A vallatások nem voltak kinzatásokkal összekötve, 
hanem a vádlottak méltóságára való tekintetből a legna-
gyobb kiméletességgel lettek vezetve. Talán éppen ezen 
kíméletes eljárás okozta, hogy több lovag az ellenök — 
az említett két lovag feljelentése folytán — emelt vádak-
ból mitsein tagadott, s a rend függetlenségére hivatkoz-
ván, ennek tiszteletben tartását követelték. Nagymeste-
rüknek összes védekezése ugy szólt, hogy joggal cselekedte, 
amiket művelt, s csak a pápa illetékes felette Ítéletet 
mondani. 

Szép Fülöp ezen appelláta nélkül is áttette volna a 
vizsgálati ügyiratokat Rómába. — A pápa neheztelt, hogy 
Fülöp ezen ügybe avatkozott, s három bíborost küldött 
Chinonba, kik a vádlottakat újból kihallgatták. A bíboro-
sok inkább a rend részére, mint ellene voltak hangolva, 
mint az a pápához küldött jelentésökből kitűnik, mely-
ben jelentik, miszerint a lovagok előbbi vallomásaikat 
előttök is önkényt ismételték, mindazonáltal meleg sza-
vakban esdenek számukra kegyelmet. Hogy az első vizs-
gálatnál nem alkalmaztak kínzásokat, kitűnik abból, hogy 
a második vizsgálat alkalmából a lovagok erről hallgat-
nak, s első vallomásaikat önként ismétlik. 

A három bíborosnak a vizsgálat eredménye felől 
tett felterjesztésére a pápa a per tárgyalására megbízot-
takat küldött. Az első tárgyaláson a vallomások újból 
hitelesíttetvén, a birák a nagymestert védekezésének elő-
adására szólították fel, s e czélra, hogy felhozandó érveit 
összegyűjthesse, halasztást ajánlottak fel neki. Molay né-
hány napot kért, mire jóakaratú birái hosszabb időt aján-
lottak. 

A második tárgyalás alkalmával Molay biráinak az 
engedett halasztásért köszönetet mond. Ami a védelmet 
illeti — úgymond — ő szegény és tanulatlan lovag, ki 
ebben nem jártas. Miután azonban egy előtte felolvasott 
iratból azt hallja, miszerint felette és néhány főbb társa 
felett a pápa személyesen kiván Ítéletet mondani, csak 
azt akarja kijelenteni, miszerint kész a pápa előtt meg-
jelenni, a mikor ennek tetszeni fog. 

Az 1308-ban augusztus 12-én kelt „Faciens miseri-
cordiam" kezdetű bullában Kelemen pápa válaszul adja, 
miszerint annak idején igenis személyesen akarta az ügyet 
megvizsgálni, mivel azonban akkor Molay és társai beteg-
ségök által akadályozva voltak Rómában megjelenni, az 
ügyet azon három bíborosra bízta, kiket akkor Chinonba 
küldött. 

Miután pedig ezek előtt Molay és társai akkor letet-
ték vallomásaikat, az ítélethozatalnak mi sem állott többé 
útjában. 

Az utolsó tárgyaláson Molayt ünnepélyesen meg-
kérdezték, vájjon a vizsgálat vezetőinek eljárása ellen 
van-e kifogása. Molay határozottan válaszolta, miszerint 
ezen ügy vezetésében követett eljárás ellen kifogása nem 
lehet. 0 — úgymond — nem is akarja védeni a rendet, 
de saját lelkiismeretének megnyugtatása végett kötelessé-

24* 
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gének tartja a biráknak figyelmét azon körülményre fel-
hivni, miszerint a keresztény egyháznak egy rend sem 
tett oly nagy szolgálatokat, mint a templomosoké, a 
pogányok ellen senki oly vitézül nem küzdött, mint ezen 
rendnek lovagjai. Kincsen rend, melynek oly nagyszerű 
templomai és kápolnái volnának, mely annyi jót cseleke-
dett volna a szegényekkel, mint, ez. Ezekkel akarta a 
birákat enyhébb Ítéletre birni. 

Ezalatt Angolországban a Francziaországból oda 
menekült lovagok közöl 46-an önként jelentkeztek a tör-
vényszék előtt, kikkel 71 angol is ki lett hallgatva, miről 
a jegyzőkönyvek még megvannak. Vallomásaik a íranczia 
lovagok vallomásaival egyeznek. 

Irhonban 54 lovag tett ugyanily vallomásokat. 
Skócziában 43-at hallgattak ki hasonló eredménynyel. 
Olaszországban szintén vannak nyomok arra nézve, 

hogy ott is ismerős volt a templomos lovagok titkos 
szövetsége. 

A kasztiliai, arragoniai és portugali lovagokat egy 
zsinat ártatlanoknak nyilvánította, mivel vagy valóban 
nem voltak bevonva a titkos szövetségbe, vagy más uton 
sikerült nekik a vizsgálatot meghiúsítani. 

Németországban 1310-ben a mainzi zsinat lett meg-
bízva a vizsgálattal, azonban a zsinaton Hugó gróf 20 
fegyveres templomossal jelent meg, s a zsinat tagjaiban 
oly félelmet keltett, hogy a vizsgálatot azonnal abban-
hagyták, mely aztán Németországban egészen el is maradt. 

Az Ítéletet 1312-ben a viennei zsinaton hirdette ki 
V. Kelemen pápa. A rendet eltöröltnek nyilvánította, 
vagyonát pedig nagy részben a János-lovagoknak ado-
mányozta, kiknek rendjébe a szabadon maradt templomo-
sok nagy része is belépett. — Gangis Vilmos krónikájá-
nak folytatója, Dacher mondja: az Ítélet ki lett hirdetve 
a lovagoknak, mire a nagymester és az auvergnei dau-
phin, kiket örökös fogsággal sújtott, vallomásaikat vissza-
vonták. Ezen Szép Fülöp annyira felindult, hogy még 
azon napon máglyán mindkettőt kivégeztette. 

Az ítélet indokolásában legtöbb történetíró a követ-
kező tényekre támaszkodik : a templomosok megtagadták 
a köteles engedelmességet ; nagyrészben nem tartották 
meg fogadalmaikat ; megtagadták a keresztény hitet, 
mit a feszület lábbal való taposása által nyilvánítottak, s 
bálványimádást gyakoroltak a baphomet kultusbau és 
szemérmet sértő cselekedeteket vittek véghez. Ezen dol-
gokat nem minden lovag, hanem csak a beavatottak űzték. 

Egyszóval titkos szövetség létezett a rendben, mely-
nek legtöbb lovag tagja volt. — Ezen titkos szövetség-
nek természetét annak titkos statutumok világítják meg, 
melyek a periratokkal a vatikáni könyvtárban őriztetnek. 
A helyett, hogy e statútumokból a titkos szövetséget 
jellemeznők, ezeknék azon részeit k ö z ö l j ü k , m e l y e k e t 
megszerezni képesek voltunk. 

E statutumok a periratokból vannak véve (Acta 
inquisitionis contra ordinem militiae templi Cod. XV. ; 

') Merzdorf , az oldenburgi páholynak főpénztárnoka ad ta ki. 
Merzdorf kézi ra t i másola tának czime: Die Geheimsta tu ten des 
Ordens der Tempelher ren , nach der Abschr i f t eines vorgeblich in 
d e r va t ikanischen Archive befindlichen Manuscriptes, zum ereten-
male in der lateinischen Urschr i f t und in der deutschen Ueber-

Cod. XXIV. ; Cod. XXXI. és Cod. XXXII.), és négy részre 
oszlanak. 

I. Az első: „Regula pauperum commilitonum Christi 
templicjue Salomonis" a troiesi zsinaton 1128-ban meg-
erősített egyházi szabályzatot tartalmazza, ezen regulát 
és az 1145-ben hozzá alkotott függeléket 1205-ben Tre-
melay Mátyás testvér irta le, s mint ismeretes, és a tit-
kos társulathoz nem tartozván, nem érdekel. 

II. A második „Statuta secreta. quae fratribus Electis 
de militia templi tradiderunt, prout acceperant ff. Ruge-
rius de Montagu, Praeceptor Normaüniae et Robertus de 
Barris, Procurator Maisnagiorum in Normannia" a titkos 
társulat tagjainak statutumait tartalmazza. Ezeket Oman 
Bernát testvér irta le. 

III. A harmadik: ,,Liber consolamenti, sive statuto-
rum secretorum. quae pro fratribus consolatis de militia 
templi in unum corpus collegit magister f. Roncelinus" 
mutatja, miszerint a beavatottak között különbség volt, s 
ez utóbbi a második fokú beavatottak szamára készült 
csupán. 

IV. A negyedik „Rotulus signorum secretorum di-
gestus a magistro fratre Roucelino" a kölcsönös megis-
merésre és titkos közlekedésre szolgáló jeleket és symbo-
likus szavakat tartalmazza. Ezeknek, valamint az előbbiek-
nek kézirata 1240-ből származik valami Samford nevü 
testvértől. (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 9. Katholikus egyetem, papi congrua-

rendezés, katholikus autonomia Magyarországon. III. (Folyt.) 
Végre szóhoz juthattam itt ismét. T. olvasóim, tu-

dom, némi türelmetlenséggel várták már e hosszura nyúlt 
czikk befejezését. Egyrészt azonban jó hogy ily hosszura 
kinyulott a dolog. Mert ime most éppen kapóra jön a 
budapesti „Prot. egyh. és isk. Lapu legújabb száma az ő 
„Az autonomia ereje" cz. vezérczikkével, a melynek nota 
bene szintén még folytatása is leszen, s a mely frissen 
támadt oldaláról világítja meg azt a tengeri kigyót, a 
melynek neve nálunk — autonomia. 

Múltkor emlékezetünkbe visszaidéztem e helyütt 
(Religio, 1889. II. 25. sz.) kath. autonomiei rendezkedé-
sünk illetve csak törekvéseink historicumát. ígéretemhez 
képest most már áttérek az ügy meritumára, a mely, 
csekély véleményem szerint, a következő kérdésre adandó 
feleletbe lesz befoglalva: mi hazánkban a kath. egyház 
teendője, a papság és hivek kötelessége a kath. autono-
mia ügyében, a dolgok jelen állása szerint ? 

A felelet igen rövid. íme itt van: az ügy akadályait 
kell az útból, eltávolítani, vagy, ha az nem lehetséges, aido-
nomiánkra gyakorolt káros hatásukban megbénítani. 

S melyek ezek az akadályok ? 
Épp erről van a szó. Hic Rliodus, hic salta ! E 

körül forog minden. 

Setzung herausgegeben von Dr. Merzdorf. Halle. 1877. — E műve t 
dr. Barrach Benedek i smer te t t e a budapes t i „Corvin Mátyás" pá-
holyban s kézi ra tban k iad ta a tes tvérek számára. Ebből veszszük a 
következő ada toka t - Az összes s t a tu tumok nem ál lanak rendelke-
zésünkre. 
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Igénytelen véleményem szerint nekünk magyaror-
szági katholikusoknak, papságnak és hiveknek, ebben az 
ügyben a legnagyobb bajunk, tehát a legnagyobb akadá-
lyunk az, hogy még most sem vagyunk tisztában ma-
gunkkal az iránt, hogy tulajdonképpen mit is akarunk 
hát evvel az autonomisztikus mozgalommal, s ennek a 
mozgalomnak hol buzdításával, hol korholásával, hol fel-
karolásával, hol megint a sutba visszadobásával. A leg-
képtelenebb elméletek, a legbadarabb törekvések, még 
mindig con amore sétálnak közöttünk le- fel és sütkérez-
nek a katholikus közvélemény fénysugaraiban a „katho-
likus autonomia" magasztos neve és czégére alatt. S ne 
gondoljuk talán, hogy ez csak pro autonomia történik 
igy ; igy van ez contra is. A kik pro „autonomia" vannak, 
azok között a világiak körében még most is tömérdeken 
vannak olyanok, kik olyas valamire törekszenek, a mi a 
kath. egyház szellemével és elveivel össze nem fér : a 
parlamentáris kormány formának az egyházba bevitelére, a 
püspöki joghatóság és az apostoli legfőbb patronatusi 
privilégium korlátozására, szóval a protestáns laicarchia 
azaz laikus uralom bevitelére a kath. egyházba. Laikusok 
akarják a püspököket és papokat megtanítani és rászorí-
tani — kötelességeik teljesítésére! Viszont, a kik az „auto-
nomia" ily alakjától megijedtek, s attól „apage Satanas"-
szal méltán elfordultak, azt vélik, hogy valami nagy katho-
likus kötelességet teljesitenek, mikor radikális contra 
állást foglalnak el az egész autonomisztikus mozgalommal 
szemben. Ezek magát a gyermeket is kiöntik a fürdővel 
együtt. Meg nem gondolják, hogy 1848. óta forrongó kath. 
autonomiai mozgalmainkban és törekvéseinkben az egyház 
lelke mozog és törekszik isteni alapitójától kapott szabad-
ságának és önállóságának érvényesítésére, szemben a régi 
dátumu állami bürokráczia és az ujabb keletű állami 
omnipotenczia által felhalmozott és felhalmozandó emberi 
statútumokkal s megrögzött szokásokkal, a melyek kö-
zött nem egy és nem kettő valóságos nyűg az egyház 
szellemének isteni szabadságán. Igen is, azok, kik auto-
nomikus törekvéseinkkel csökönyös ellenzéki állást foglal-
nak el, meg nem gondolják azt, hogv az az akczió, 
mely nálunk autonomikus mozgalom neve alatt folyik, 
az más név alatt mindenütt a világon, a hol katholi-
kusok vannak előfordul s mindenütt hasontermészetü, 
bár nem egynevü mozgalmakban, törekvésekben, har-
czokban nyilvánul. S miért mindenütt? Ízért, mert a 
kath. egyház mindenütt a világon, a hol régi dátumu 
állami bürokraczia vagy ujabb keletű állami omnipoten-
czia áll vele szemben, az egyház mindenütt kénytelen a 
Krisztustól nyert szabadságának és önállóságának minden 
nyűgtől, minden akadálytól menten, szabadon való kifej-
tésére törekedni. Ez a törekvés nálunk autonomia nevet 
visel, másutt szelid vagy vad, lappangó vagy nyílt kultur-
harcz a neve, vagy még más, számtalan alakú és nevű 
katholikus akczió mezében jelenik meg. Igy például magá-
ban Rómában a pápaság souverain függetlenségének visz-
szavivása képezi jelenleg az egyház szabadságának és ön-
állóságának forduló pontját. Ez is autonomia, még pedig 
az összes világegyház autonomiája, mert az összes kath. 
egyház szabadsága és önállósága van benne érintve, érde-
kelve. És Bajorországban püspökök, papok és világi 

hivek mit tesznek egyebet a lutzianus kormány bürokra-
tikus önkényével szemben kifejtett többféle akcziójuk-
kal, a püspökök felirataikkal, a papság agitácziójával, 
a hivek csatlakozásukkal és például az ország fővárosá-
ban minap tartott katholikus nagygyűlésükkel? Mit tesz-
nek egyebet, mint autonomiát, szabadságot és önállóságot 
követelnek az egyháznak a maga körében, a maga életé-
ben ! Es Francziaországban éppen legújabban, mit tettek 
a püspökök, papok a kath. sajtó és a kormánypárt ellen 
szavazó kath. polgárok, — a midőn Thevenet igazság-
ügyminiszter ismeretes rendelete ellen, hogy a papság, az 
egyház, a választásokkor hallgasson és megsemmisüljön, 
igen, mit tesz az egyház Francziaországban, midőn e rende-
let ellen tiltakozik és azt visszautasítja ? Mit tesz egyebet 
mint védi autonómiáját, szabadságát, életének önálló-
ságát ? ! 

Ezekből kifolyólag végzetes tévedésnek kell kijelen-
tünk azt a felfogást, a mely „autonomia" alatt nálunk 
nem akar egyebet érteni, mint a világiak befolyását az 
egyházi ügyekbe és e befolyásnak az 1869—71-iki katho-
likus kongresszus munkálatában nyert formulázását. En 
végzetes tévedésnek tartom e felfogást ugy azok részéről 
kik „kath. autonomia" neve alatt ennél nem értve egyebet 
mellette lelkesednek, valamint a kik „autonomia" neve 
alatt szintén nem értve ennél egyebet, az igazi és nálunk 
nem egy tekintetben oly szükséges katholikus autonomia 
mellett lelkesedni, tenni nem tudnak semmit. 

Uraim, a kultuszminisztérium asztalfiókjába elzárva 
tartott, tehát az apostoli király elé fel nem terjesztett 
kath. kongresszusi tervezet a jövő idők számára kontem-
plált autonómiáról, nem maga u kath. egyház autonomiája, 
hanem csak egy problematikus formula annak korunkban, 
a mi viszonyaink közt lehetségesnek tartott megvalósítá-
sára. Az egyháznak isteni alapitója hatalom-teljességéből 
(da est mihi omnis potestas, euntes ergo" etc.) kapott ön-
állási és saját ügyeiben minden idegen befolyástól ment 
önrendelkezés joga, — [és ebben áll a katholikus autonomia 
lényege, nem pedig, mint „ Veridicus" mondja, (itt tehát 
véletlenül nem Veridicus!) abban, hogy az egyház saját 
ügyeiben való önrendelkezési jogában a világi elem részt 
vegyen, arra befolyást, pláne talán egyben-másban döntő 
befolyást nyerjen, l)] — az egyháznak saját ügyeiben 

') Veridicus szavai ezek : „Már az au tonomia fogalmából is 
világosan ki tetszik, hogy a világi elem részvéte és befolyása képezi 
az autonomia lényegét, vagyis a világi elem bevonása az egyházi és 
iskolai ügyek intézésébe azon sarkalatos pont , mely körül az auto-
nomia forog." A lényeg és sa rkpont különböző dolog Lényege az 
egyház au tonómiá jának az, a mi t mi mondunk annak : az az önren-
delkezési joy sa já t ügyeiben, a melyet az egyház Krisztus Urunk tó l 
kapo t t . E mellet t , igen is, az egyház eme au tonómiá jának , sa já t 
ügyeiben való önálló intézkedési jogának , nálunk, áz ország je len 
egyházi, i l letve vallás-poli t ikai viszonyai között , annyi nehézség és 
ellenséggel szemközt való sikeres érvényesítésében, mondom igenis, 
s a r k p o n t j a lehet a világi elem bizonyos fokig való bevonása az 
egyház ügyeinek elintézésébe. Az autonom jog érvényesí tésének egy 
ily esetleges mód ja az érvényesítésre nézve s a rkpon t lehet , de az 
au tonom jog lényegét semmi esetre sem képezhet i . Hogy pedig a 
világi elem részvéte és befolyásának ná lunk 1848 óta czélba vet t 
megvalósí tása az egyháznak veleszületet t au tonom intézkedési jo -
gára nézve csak esetleges accidentális valami, az, ugy hiszem vi lá ' 
gos dolog. 
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való önrendelkezési joga, mondom, mindenütt, minden 
országban, tehát nálunk is mindig megvolt és a vi-
szonyokhoz képest, mindenütt majd akadálytalanul, te-
hát teljes erővel és hatással, majd különféle akadá-
lyokkal küzködve, tehát hatásában többé-kevésbé meg-
bénítva — érvényesült. A régi Magyarországban, a 
melyben a katholikus vallás a, szó teljes értelmében ural-
kodó vallás vala, bár két század vagyis Pázmány halála 
óta folytonos hanyatló állapotban, — az, hogy némely 
egyházi ügyet, p. a nagyobb egyházi javak betöltését, né-
mely, t. i. az országos katholikus alapok és alapítványok 
kezelését, a katholikus nevelés és tanügy kormányzó veze-
tését, a király és az ő megbízottjai végezték, sőt azokba 
maga a törvényhozás is beleszólalt : az nem volt idegen 
beavatkozás az egyház ügyeibe, az nem volt kijátszása az 
egyház Krisztustól örökölt, saját ügyeiben való önálló 
intézkedési jogának. Miért ? Mert az apostoli királyság 
egyházi institutio, egyházi jog, egyházi hatalom levén, 
midőn az apostoli király s az ő megbízottjai egyházi 
ügyekben intézkedtek, nem valami idegen hatalom tola-
kodott be intézkedésük által az egyházba, hanem maga 
az egyház végezte bennük és ältalol* autonom életének a 
legfőbb patronusi egyházi intézménybe, pápai adományozás 
és országos szokás által egybegyűjtött funkczióit. Az sem 
volt idegen, ellenséges hatalom betolakodása az egyház 
autonom életében, midőn a régi magyar törvényhozás, a 
nagyobb egyházi javadalmak betöltése, az országos kath. 
alapok létesítése és fejlesztése, a katholikus nevelés és 
tanügy felvirágoztatása érdekében törvényeket alkotott. 
A régi magyar állam, ugyanis az által, hogy a katholikus 
vallást államvallásul tisztelte, az egyházat, mint hálás-
fiu az ő édes anyját, hatása körének egész széltében-
hosszában otthonos, urnő gyanánt tekintette. Viszonzásul 
tehát az egyház is a régi magyar államot, az ő szülöttjét 
e hazában, a ki az ő szülőjét, az egyházat „uralkodó" 
államvallási méltóságában megtartotta, védte és tisztelte, szin-
tén megtartotta a maga benső egyházi élete némely ügyei-
nek intézésében jog és szokás szerint otthonosnak, urnák, 
intézkedőnek. A régi Magyarországban tehát a katholika 
egyház teljes autonómiával maga intézte saját ügyeit, ak-
kor is, midőn az ő nevében, az ö jogával, az apostoli király 
és ennek megbízottjai, s midőn az ő (az egyház) beleegye-
zésével maga a magyar törvényhozás intézkedtek a fel-
hozott és más egyházi belügyekben. 

Azt hiszem, hogy az itt kifejtett felfogás országos 
közvélemény, országos meggyőződéssé érlelődését a papság 
köréiben — méltán kétségbe nem vonható tény gyanánt 
konstatálhattam talán a jelenre és konstatálhatom a jövőre 
nézve. 

Menjünk tovább ! ? ? 

Freiburg (Svájcz), okt. 1. X I I I . Leo és a frei-
burgi kath. egyetem. — 

Eltökélt dolog, hogy itten katholikus tudomány-
egyetemet kapunk. A korszakot alkotni hivatott intézetet 
jövő november hóban avatják föl. 

XIII. Leo pápa megtisztelte a művet jóváhagyásá-
val és rokonszenvével. Egyik brevejében, mely végleg 
szentesíti annak kezdeményezését, a szentatya kifejezi 

e fölött örömét, és fölemlítvén más katholikus egyetemek 
alapítását, igy folytatja : 

„Vix attinet dicere quam nobis et gratum sit et 
„probatum catholicorum in hoc genere Studium, praeser-
„tim cum non simus nescii, nec difficultatibus eos fuisse 
„nec laboribus impensisve ullis a proposito deterritos. 
„Idque recte quidem: nihil enim hoc tempore est, in 
.quo possint ipsimet industriam suam nec opportunius 
„vel utilius exercere, cum nempe de re agatur, quae 
„cum ecclesiae ac religionis bono, cum incolumitate fidei 
„catholicae quam maxime conjungitur. Revera cum tanta 
„sit passim pravarum opinionum multitudo, iuvenum 
„catholicorum institutionem maximis periculis videmus 
„quotidie obnoxiam : ita sane est ut nisi securum aliquod 
„ipsis quasi perf'ugium pateat, valde pertimescendum sit. 
„ne a veritate abducantur, fideique catholicae, quod est 
„bonorum omnium maximum, niisere iacturam faciant. 
„Quod ad Helvetiam pertinet, quam sane amanter studi-
„oseque complecti nunquam intermisimus, susceptum plane 
„a vobis est consilium peropportunum, quod rei catholi-
„cae magnopere profuturum arbitramur : desiderabatur 
„enim apud vos graviorum disciplinarum domicilium, in 
„quo adolescentes catholici, tuti ab omni errorum peri-
„culo instituerentur." 

E pápai szó végkép meg fog szüntetni minden ne-
hézséget. A mű XIII. Leo pápa és a katholikus Svájcz 
által támogatva meg fog valósulni. 

Ez egyetem különbözni fog a franczia, belga, ka-
nadai s washingtoni (Amerika) katholikus egyetemektől. 
Nem lesz egyedül az egyház s a katholikusok magán 
intézménye ; állami intézet lesz az, melyet konzervatív 
kormány alapit. Freiburg mint szuverén svájczi kanton 
minden más hatóságtól függetlenül intézkedik az oktatás 
terén. Ekkép az általa alapított főiskola állami egyetem 
lesz s ennélfogva joga lesz megadni a tudori fokozatokat, 
a baccalaureatust és a doctoratust. 

E nagy fontosságú kulturális intézmény sokáig ké-
I sett a katholikus Svájcz kárára, amelyre mostanig a pro-

testáns kantonok túlsúlya érzékenyen nehezedett. Epp 
idején pótoljuk most e tátongó hézagot, mert eddig egy 
katholikus kanton sem bir vala a felső tanulmányokat 
koronázó ily intézettel, holott a protestantizmus egye-

! temi iskolákkal bir Bázelben, Bernben, Zürichben, Genf-
ben s Lausanneban. 

Ám egy katholikus egyetem alapítása már a tizen-
hatodik százév óta a svájczi katholikusok programmjának 
egyik főpontját képezte. Számos erőfeszítés és kísérlet 
történt annak megvalósítására; gyakran már a siker ko-
ronázni s vigasztalni látszott a hozott áldozatokat s ki-
fejtett fáradozást, de a külső háborúk s a belföldi párt-
viszályok s küzdelmek mindig elhalasztatták a nagy s 
nemes óhaj teljesedését. 

Freiburg végre három százév multával pótolja a 
í nagy hiányt. E katholikus kanton bizton számíthat a 

többi konzervatív, franczia s német kantonokra és svájczi 
katholikusokra. A semleges Svájcz, valamint Freiburg mint 
két nagy nemzetiség határa, e város, hol a franczia s német 
nyelvet egyaránt beszélik, nemde a legalkalmasabb és 
kiváltságos hely egy nemzetközi katholikus egyetem szá-
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mára ? Nem lesz-e ez egy neme a kulturális tűzhelynek, 
mely vonzani fogja a katholikus Németországot, amely 
számos kísérletezés daczára, és Francziaország, Belgium, 
Amerika, Ausztria és most végül Svájcz példája mellett 
sem volt képes hasonló intézetet alapítani ? Nem fogja-e 
a kisded freiburgi kanton kezdeményezéséből ama szent 
szikrát kölcsönözni, amely a legfőbb erőfeszítést sugalja? 

Ez okból a freiburgi kanton az u j egyetem tanárait 
a franczia s német tudósok virágjából fogja választani, 
akiknek tudománya s katholikus érzülete a siker legbiz-
tosabb zálogát nyújt ják. 

Ez uj alkotás korszakot fog képezni Freiburg és 
Svájcz történetében, amidőn a többi kantonok értelmi s 
tudományos magaslatára fogja állítani és egyúttal meg-
szilárdítani s buzdítani az ősök hitében. 

Az uj egyetemet jogi s bölcseleti fakultás megnyi-
tásával fogják fölavatni ; a hittudományi s orvostudomá-
nyi karok csak később fognak szerveztetni. 

Mint az éjszak-amerikai Egyesült-Államok püspökei, 
a freiburgi kanton bölcs és termékeny lassúsággal óhajt 
biztosan haladni. 

A tanárok száma ideiglenesen csak harmincz lesz, 
kiknek fele francziákból fog állani, másik fele egyéb 
nemzetekből fog vétetni. 

Isten meg fogja áldani ez u j értelmi központot, 
amint megáldotta XIII. Leo pápa. Amidőn a sokat igérő 
ez intézetet igy emelkedni látjuk, önkéntelenül a bázeli 
szép s dicső egyetemre fordul tekintetünk, amely a XVI. 
századbeli szerencsétlenség előtt a püspökök áldott kor-
mányzása alatt oly nagy fényben ragyogott, hogy a félté-
keny szomszéd nemzetek „múzsák székhelyének" nevezték 
Fénye kisugárzott Fraticziaországra, Belgiumra, Német-
alföldre, de főkép Németországra és valóban nemzetközi 
intézménynyé tevé, amely magához vonzotta az Erazmu-
sokat, a Wimpfelingeket, a Brant Sebestyéneket, a Rajna 
melléki humanisták amaz egész koszorúját, amely talán 
egyedül meg tudta őrizni az ősi hit épfégét a görög s 
római szépirodalom művelésével. 

Vajha az uj freiburgi katholikus egyetem, amely 
oly helyen van, hol több nemzet kezet nyújt egymásnak, 
tovább fűzhetné a protestantizmus beözönlése által meg-
szakított eme hagyományt, és vajha tűzhelyévé válhatnék 
a legmagasabb kultúrának és a legszilárdabb hitnek. Vajha 
elneveznék egykoron a „tudományok székhelyének" ! 

A katholikus alkotások szolidaritásban állanak az 
összes kereszténységgel. Azért amint az u j egyetem Frei-
burgra nézve jogczim lesz a dicsőségre s fensőbbségre, 
ugy az egész keresztény világ üdvözölni fogja benne erői-
nek s gazdagságának gyarapodását. 

IRODALOM. 
*** Emléklapok a budapesti szervita-konvent 200 

éves fenállásának örömünnepére. 1889. Budapest. 
16-r. 33 1. 

A Mária-kultusz a keresztény czivilizácziónak egyik 
legszebb, legüdvösebb intézménye. A legmagasabb termé-
szetrendi és természetfölötti igazságok és erkölcsi elvek 

') Janssen : A reformáczió törte'nete. 

vannak e kultuszban megtestesülve, a legnemesebb érzel-
mek, a minden oldalú tökélyre való törekvés leghatható-
sabb motívumai vannak általa, az ideális szépség bájá-
tól körülragyogottan, valóságos életrendszerül elénkbe 
felemelve. Minden jóra, szépre és nemesre hajlandó nem-
zetünket gondviseléses kapcsok fűzik össze a Mária-kul-
tuszszal, az Isten anyja tiszteletének e nagy keresztény 
katholikus intézményével. Mióta szent István ezt az 
országot és nemzetet a b. Szűz pártfogásába, fogadalom-
szerüleg felajánlotta: azóta a Mária-kultusz emelkedése 
vagy hanyatlása biztosan mutató — hőmérője lett az 
ország virágzó vagy romlásba roskadó állapotának. A 
Mária-tisztelő és szentéletü szent István és szent László 
királyok alatt Magyarország bent egyre fejlődött, kifelé 
hatalmas vala. Ellenben a Mária-tisztelet legelemibb köve-
telményeiről, az igaz keresztény, vallásos életről megfeled-
kező utolsó Árpádok alatt lehanyatlott. — Jö t t az Anjouk 
kora. A Mária kultusz újra felvirágzott. Meg is látszott 
Magyarország sorsán. Három tenger mosta a magyar bi-
rodalom, a magyar nagyhatalmasság határait. Oly nagy 
volt nagy Lajos alatt Mária tisztelete, hogy az nem fért 
el az ország határai kőzött. A czenstohói szent kép Len-
gyelországban, az oda küldött magyar pálosokkal, és a 
máriaczelli gót templom hatalmas tornyával fennen hirdetik 
nagy Lajos Mária-tiszteletét és Magyarország messze nyúló 
hatását, befolyását. — Jöt t ismét egy korszak, midőn a 
Mária-tisztelettel járó erények gyakorlata újra erősen meg-
csappant. Korcsok jöttek a hősök után. A mohácsi isten-
itélet elsöpörte őket. De elsöpörte velük az ország hatalmát 
éh""í>jldogságát is. Török ült a nemzet nyakára, a német 
protestantizmus pedig ketté szakitotta a nemzet szellemét. 
A nyomorúság újra megtanította a n.agyart Máriát tisz-
telni. Pázmány, ki hatalmas eszével s még hatalmasabb 
hitével és onnan felülről ihletett lelki erejével sz. István 
örökségét, a katholikus hitet, a török és német járom 
miatta, ugy ahogy lehetett, visszaállította, mit gondoltok, 
mit használt, hatalmas tanításai, szónoklatai, zsinatai, alko-
tásai, reformjai, politikai küzdelmei mellett Magyarország 
és benne a vallásosság emelésére, az erkölcsök nemesbí-
tésére, mint egyik leghatalmasabb emeltyűt ? Igen, mit 
használt ? . . . . A Mária-kultuszt. Tőle van a páratlanul 
lelkes és szép magyar ének : r E g e k ékessége — Földnek 
dicsősége — Magyarok asszonya — Királynéja ! — Hoz-
zád buzgó szívvel — Köteles hűséggel — Járulunk szent-
séges — Szűz Mária . . . — Mig bennünk egy ér — 
mozdul s egy csepp vér — Téged hiven fogunk mi tisz-
telni — Kegyes jóvoltodat emlegetni." Ennek a hymnusz 
magaslatán szálló kornak, midőn az ország vezérfőpapja a 
magyar nemzetnek cicerói magyar prózát alkotott és a 
vallásos magyar kebelben magyar hymnusz által terem-
tett uj életet, — ennek a katholikus renaissance-kornak 
volt egyik bezáró alkotása a fájdalmas szűz Mária szol-
gáinak, a szerviták nagyérdemű rendjének bejövetele ha-
zánkba. Nálunk, hol Mária tisztelete nemzeti hagyomány, 
országos örökség, a szerviták letelepedése providencziális 
esemény vala. Csodálni lehet, hogy már előbb nem telepedtek 
le ; sőt csodálni lehet, hogy Magyarországban nem kelet-
kezett Mária-tiszteletének e szerzetes rendje. Ah ! talán 
ez utóbbi azért nem történt, mert hiszen hajdan minden 
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magyar szolgája volt a b. szűznek : a földmíves az eke-
szarva, a katona kardja markolatján hordta a szent rózsa-
ftize'rt ! 

A szervita rend Budapesten történt letelepedésének s 
azóta kifejtett működésének van szentelve a fent czimzett 
kis füzetke. Alkalmul szolgált pedig reá : a budapesti 
szerviták letelepedésének kétszázados évfordulója. A lelkes 
Iliesz Bonifácz prior vasárnapi egyik áldomásában ki-
mondotta, hogy az ez alkalomból rendezett Triduum főczélja 
nem az ünnepeltetés, hanem a vallásosság emelése — a 
főváros lakosságában. Ihletett gondolat, áldásos lett. Isten 
áldása szálljon érte a konventnek minden tagjára — egyen-
kint és együttvéve ! 

-j- A protestantizmus és következményei. Ko-
moly intő szó minden hivő protestánshoz. Irta Steinhäuser 
Anzelm. Szerző engedélyével németből magyarította és 
egyházmegyei engedélylyel kiadta Nagy János pécsegy-
házmegyei áldozár Ráczpetrén. Pécsett, Lyc. könyvnyomda. 
1889. 8-r. 148 1. Ára 1 frt 20. 

Tartalma: A vallás. Krisztus. Az egyház. A pápa 
tanítói csalatkozhatlansága. A protestantizmus. Luther és 
az u. n. vallásujitók. Liberalizmus és szabadkőművesség. 
Modern tudomány és anyagelviség. Természet és termé-
szetfeletti. — Ebből látni, mily nagy, mily sürgősen s roily 
hangosan hirdetendő igazságok s égető korkérdések van-
nak a kis műben fejtegetve. Katholikus egyletek, körök, 
gyűlések, összejövetelek, kész beszéd-cyklust kapnak e 
füzetben. A mi protestánsainknak igen kényelmes a dol-
guk nálunk. Ok akár megsüketülhetnek a nagy csen les-
ségtől, oly csendesen hagyjuk őket százados balhiedel-
meikben elveszni. Ki kell mondani nekik az igazságot ! 
Ok nem kiméinek ám bennünket; nem ugyan igazmon-
dásaikkal, hanem rágalmaikkal és zagyva ferdítéseikkel, a 
melyekből jókora adagot gyűjtött össze p. a budapesti „Prot, 
egyh. és isk. Lap" legutóbbi számában Hetesy Viktor 
ref. lelkész. Ajánljuk öt Lepsényi ur szives figyelmébe. 

VEGYESEK. 
*** A százezer forintos adomány, melyet Semsey 

Andor tett le a magyar tudományos Akadémia kezébe, 
hogy belőle 10,000—10,000 frtos pályadíj osztassék ki 
pályázat utján megírandó oly „alapvető munkák" között, 
•d melyek „az eddigi eredményeket a tudomány mai állá-
sának megfelelő feldolgozásban adják," — fenkölt gondol-
kozás elhatározása, elsőrangú esemény nemcsak hazánk, de 
általában a tudomány és a müveit emberiség történetében. 
Egyszerre százezer forinttal irodalmi pályázatot Európában 
még nem hirdetett senki. Gratulálunk az Akadémiának, 
hogy ily hatalom adatott a kezébe, mely a magyar tudo-
mányos szellemet korszak alkotására alkalmas erővel lesz 
képes megszállni, ha útjába könnyüvériíség és felekezeti 
vaskalaposság akadályokat nem fog gördíteni. 

— A Szent-Imre-Egyletbc a fővárosi testvér-egyetem 
katholikus ifjúsága köréből felvétel végett még mindig 

jelentkezhetni, és pedig a Szent-István-Társulat lövéaz-
utczai házában hétfőn és szerdán délutáni 6 és 7 óra 
között és szombaton 5 és 6 óra között. Ajánljuk e jelen-
tésünket a budapesti Katholikus Kör, a fővárosi kath. 
papság és a kath. szülők nagybecsű figyelmébe. 

— A budapesti róm. kath. esperesl kerület lelkész-
kedő papsága október hó 10-én (csütörtökön) délután 5 
órakor tartja a ftdő szervita atyák rendházában rendes 
őszi gyűlését. Kánter Károly, ker. jegyző. 

— XIII. Leo pápa igen tekintélyes összeget küldött 
msgr. Marangoni athéni érsekhez, hogy abból Athénben 
egy görög-katkolikus kollégiumot létesítsen. 

— A szent-ferencz-rendi szerzetesek egyetemes vá-
lasztó kapitulumában minister generálissá f. hó 3-án 
megválasztatott a jelenvolt 103 választónak 83 szavazatá-
val P. Aloysius a Parma, Canali Alajos a bolognai rend-
tartomány főnöke. Magyarországból a választásban részt 
vett öt rendtartomány, részint a rendtartományi főnök, 
részint pedig custos által képviselve. Jelen voltak ugyanis 
Dosztál Gaudenczius, a szűz Máriáról czimzett tarto-
mány főnöke, Zsembery Rudolf az Üdvözítőről czimz. 
tartom, főnöke, Slkircsevies István a Kapisztrán sz. János-
ról cz. tart. főnöke, László Polykárp az erdélyi rendtair,^, 
tomány custosa és végre Eger Zsigmond a sz. László 
magy. királyról czimzett rendtartomány custosa. 

— Ó felsége megengedte, hogy dr Wolafka Nándor 
czimz. apát és közokt. miniszteri osztálytanácsos a pápai 
ezüstérdemkeresztet pro Ecclesia et Pontifice elfogadhassa 
és viselhesse. 

— Bániában a kath. hitre való áttérések, a neme-
sek és prot. papok közt is gyarapodnak. Bennszülöttek 
már szép számmal lettek áldozárokká, de kevés a — 
templom. A kath. templomokban a hallgatóság fele pro-
testáns. A prot. nép egyátalán tisztelettel viseltetik a 
kath. egyház és vallás iránt. A dán törvény értelmében 
bárkinek szabad iskolát nyitni; a miért is a kath. iskolák 
száma, (iskola-testvérek vezetése alattiaké is) folyton 
emelkedőben van. Ezek örvendetes tények, melyekről 
kezeskedik maga az apóst, prefektus, a mint azt. a 
„Deutsche Reichsztg" aug. 10-ki száma említé. 

— Capecelatro és Battaglini bíborosok levelet 
intéztek abbé Chaponhoz, a ki ,-Mgr Dxpanloup et la 
Liberté4 czimü könyvet irt és abban bebizonyította, hogy a 
„hírneves püspök elvei és eszméi az igazi szabadságról 
mindig teljes öszhangban valának az egyház tanításával", 
„que les principes et les idées de l'illustre Evêque sur 
la vraie liberté ont toujours été parfaitement d'accord 
avec les enseignements de 1' Eglise." Capecelatro bibor-
nok szavai. A „Moniteur de Rome", mely a két levelet 
f. hó 1 én közié, mult hó 29-én hosszú, igen nevezetes 
vezérczikket szentelt e tárgynak Ebben a vezérczikkben 
az van mondva, hogy Chapon abbé müve annyira „sike-
rült11, oly begyőző „irenikus" mű, hogy „olvasása után 
nem lesz senki többé, a ki „liberalizmust" vessen a hír-
neves püspök szemére." Az igaz törtenelem végre igazságot 
szolgáltat kinek-kinek. 

Kiadótu la jdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. tud . egye temi ny. r . t aná r . 

Budapest , 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájábó l . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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T á r s u l a t v á l a s z t m á n y i ülése. — Vegyesek. 

A magyar kath. ifjúság első nemzeti ünnepélye. 
Budajkon (Fehér megye) fordult elő az a 

nevezetes esemény, hogy a magyar kath. tanuló-
ifjúság ünnepi menetben, zászló elülvitele mel-
lett vallotta meg katli. hitét és Mária-tiszteletét. 

Ezt az ünnepet igazán nemzeti ünnepnek le-
het nevezni, még pedig a szó legvalódibb, leg-
nemesebb értelmében. Mert a magyar nemzet 
életében gyakran előfordulni szokott liberális 
tüntetések, ha azok valódi értékét szemügyre vesz-
szük, mint minden vallási alapot nélkülözők, a 
magyar nemzet valódi életérdekétől nagyon távol 
állanak, sőt nem egy tekintetben azzal homlok-
egyenest ellenkeznek. 

A nemzetnek valódi ünnepe van akkor, midőn 
győzelmi énekek közt jelöli meg az utat , melyen 
haladva nagygyá lett. 

Mária országának népe a Mária-tisztelet u t ján 
lehet ismét nagy, mint ezt hazánk történeté-
nek könyvébe arany betűkkel felirva találjuk. 

A mai hithideg, élvsóvár világban, melynek 
szelleme szegény hazánkat is pusztitj áj Bi jobbak 
— mert még vannak ilyenek! — aggodalma-
san tekintenek szét, várva, hogy talán egy re-
ménysugár is mutatkozik annyi vészjel közepett. 

Akikben még él egy erős hit, hogy a jó 
Isten megkegyelmez e népnek azon néhány 
igazért, kik nem akarnak úszni az árral, mint 
kész lett volna megkegyelmezni Sodornának s 
Gomorrhának, ha tiz igaz találtatik bennök — 
azok csüggedetlenül küzdenek a mentés munká-
jában. 

Tekintetük különösen az ifjúság, a jövő 
reménye felé irányul, tudván, hogy akié az ifju-

! ság, azé a jövő. És akinek buzgalma összehoz 
egy tábort, mely lelkesül a haza polgárainak leg-
szentebb, mert földi nyugalmat és túlvilági bol-
dogságot biztosító jogaiért, az méltán halhatatlan 
már e földön. 

Az első halhatatlan, aki nemzeti ünnepélyt 
rendezett hazánkban, melyhez hasonlót hazánk mái-
századok óta nem látott , a magyar ifjúság első nem-
zeti ünnepélyét, a zsoltárok könyve koszorús ma-

~gyar Írójának, Kálmán Károly-nak nevét viseli. 
Mint e becses lapok olvasói tudják, ő az a 

bátor férfiú, aki ezelőtt egy évvel a gyászma-
gyarok gunyjai közepett megindította a „magyar 
ifjúság Rózsa füzér ét1" és azóta már néhány ezer 
i f jat egyesített a domonkosi Él<"> Rózsafüzérben. 
A nyomorultak gunykaczaja elhangzott, a ma-
gyar iíjuság egy tekintélyes része megértette 
hazájának lánglelkü apostolát és ma már ország-
szerte imádkozzák azon magyar ifjak, akik a 
kibontott zászló alá szegődtek, a szent olvasót. 

Az elhintett mag az ezévi Rózsafüzér-ünne-
pen termé meg első gyümölcsét. A zászlóvivő 
megérte e napon az örömet, hogy rendezhetett 
egy nemzeti ünnepélyt, a magyar kath. ifjúság első 
nemzeti ünnepélyét, melynek lefolyásáról im itt 
értesítem az olvasóközönséget. 

A bodajki kegyhely plébánosát annak idején 
értesítette Kálmán Károly főreáliskolai hitszó-
nok, hogy Bodajkra a Rózsa füzér-ünnepen het-
venkét katholikus tanítványát ünnepies processió-
ban vezérli a kegyhelyre. 

A plébános kimondhatlan örömmel fogadta 
e hír t és előre felhívta híveit, hogy e nagy 
nemzeti ünnepélyhez méltólag ők is ünnepies 
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processióban vonuljanak az if jak elé. Ö maga 
beszéddel készült, hogy a két körmenet talál-
kozásának pillanatában saját, és népe hódola-
tának adjon kifejezést. 

Az i f jak közeledtével nagy tömegben vonul-
tak ki a hivek, papjokkal élükön. 

Az iíjak körmenete a következőkép volt 
szervezve : Az anyagilag szegény, de erényeikben 
gazdag if jak számára, az anyát és két testvért 
tápláló szegény hi t tanár a saját költségén ren-
delte ki a megfelelő számú fogatokat. 

Midőn a több óráig tar tó utazás befejezté-
vel a város határába értek, először is azon há-
rom ifjú lepett elő. akik közöl egy a középen 
egy diszes babér koszorút emelt karjaira, mely 
koszorú középen fehér ós piros rózsákból, az 
öröm és fájdalom színeiből összefűzött Rózsafüzér 
foglalt helyet. A másik ifjú a koszorúról jobb-
oldalt lefüggő és a pápai ezüst- és arany szín-
ben ragyogó hosszú széles szalagot ta r to t ta . E 
szalagot e felirat ékesítette : 

Szentséges Atyánknak, 
A Rózsafüzér pápájának. 

A koszorút balról ugyanoly nagyságú magyar 
nemzeti szalag ékesítette e felirattal: 

1SS8. évi Rózsafüzér-ünnepen 
a székesfehérvári főreáliskola 

rózsaf'üzéres ifjúsága. 
E szalag szélét a harmadik ifjú tartot ta . 

A diszes koszorút és szalagokat szintén a 
szegény hi t tanár készíttette saját költségén. 

E három iíju után a középen haladt az 
ifjúság zászlajával. Mellette jobbra egy ifjú egy 
négyes hangú csengetyüt vitt ajándékul szűz 
Máriának, szépen jelképezvén ezzel azt az esz-
mét, hogy immár i t t az ideje, hogy szűz Mária 
tisztelete lelkesebben hangozzék északon, délen, 
keleten, nyugaton. 

Ez értékes csengetyüt is a szegény hi t tanár 
szerezte be. A zászló mellett balról egy ifjú ha-
ladt egy óriási viaszgyertyát tartva, melyet há-
romszög alakjában a következő felirat ékesített : 

Én 
Vagyok 

a 
Világ világossága, 
Lumen de Coelo Pápa. 
Ragyogva égi fénynyel 
ÎSagy Pátronád kegyével ; 
Ragyogva bús hazádra, 
Hogy innen oszlanék el 

A hitlenség homálya. 
Gyuladjon újra még fel 
A szent hit égi lángja, 
Viruljon ős erénynyel 
A nemzet ifjúsága, 
S viruljon általa 
Ez áldott ős haza ! 

Ragyogj, ragyogj örök fény 
Hazánk e hősi földjén, 
Derüljön életünkre 
Hitünknek fényes üdve, 
Hogy szűz Anyánk e kertje 
Dicsőségedre kelve, 
Erényekkel fakadjon, 
Hős fiakat neveljen 
Es nagy legyen Magyarhon 
A földön és egekben ! 

Aldd hitünk világán 
Ugy áldd meg e hazát, 
Emberek, hogy látván 
Dicsérjék az Atyát, 
Dicsérjék itt velünk ! 
S túl e földi pályán 
Ha egykor ez ország 
Határin átkelünk, 
Örök világosság 
Fényeskedjék nekünk ! 

1889. október 6-án. 
A székesfehérvári főreáliskola római kath. ifjúságának 

bodajki bucsuzarándoklata. 
Kálmán Károly. 

Ez értékes tárgy ára is a szegény hi t tanár 
megtakarí tot t filléreiből került ki. 

A zászlótartó után maga Kálmán Károly 
haladt, pluviáléban és pacificale-val. Utánuk két 
sorban példás rendben a többi iíjak haladtak. 

Midőn a két menet, a bodajki hivek és az 
ifjúság egymáshoz közel ért, a lelkész megállott, 
hogy szent hivatásához híven üdvözölje a szent 
menetet ; de nem tudott szólni, hangját elfojtotta a 
zokogás. A szemekből omló könyek néma szavá-
val vonult be most az egész menet harangok 
zúgása közt. 

Szent mise alatt az iíjak gyönyörű négyes 
hangban énekeltek és egytől-egyig áhí tat tal meg-
áldoztak. 

Szent mise végeztével Kálmán Károly, az 
ez alkalomra felkért szónok, elmondotta azon 
beszédek egyikét, melyek hatása alatt nem volt 
szem, mely ne könyezett volna. 

A boldog anyát sírva üdvözölték a hivek, 
felkiáltván : Boldog az a méh. mely ily fiat hor-
dozott ! 
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Az egyházi ünnepély után a szegény hi t tanár 
gazdagon megvendégelte az egész ifjúságot. 

Ez alkalommal a szegény hittanár, saját költ-
ségen a következő szövegű hosszú táviratot me-
nesztette tanitványai megbízásából Rómába: 

Memores mandatorum SSmi Patris, Ut fe-
stum Rosarii maxima qua potest religione, pie-
tate, frequentia hoc anno agant, juvenes scho-
larum realium in Rosario Consociati ex Alba 
Regia ad locum B. Y. Mariae thaumaturgum 
Bodaik profecti uanimiter conclamant: Vivat 
Leo Papa Rex! Dominus conservet Eum et vivi-
flcet Eum et beatum faciat Eum in terra et non 
t radat Eum in animam inimicorum Ejus. Orant 
et apostolicam benedictionem sibi ipsis, juven-
tut i in Rosario consociatae, magistris et paren-
tibus, universaeque Hungarorum genti humillimis 
precibus exorant. Cum facilitate et approbatione 
sede vacante Capitularis Vicarii albaregalensis 
Colomannus Kálmán Catecheta. 

Elkövetkezett a visszaindulás órája. Az ifjak a 
kocsikon elhelyezkedvén az egész uton egészen a 
rekedésig hangoztatták folyton : Éljen a szabad Leo ! 

Este hét órakor, midőn a Mária-köszöntő 
estharang megszólalt, visszaérkezett az egész 
menet és a legszebb rendben eloszolt. 

Másnap, vagyis hétfőn reggel éppen jelenlé-
temben vette Kálmán Károly Rómából a kö-
vetkező szövegű távi ra to t : 

Summits Puntifex gratum habuit Telegramma, 
grattas agit et benedicit ex corde. 

Cardinaiis Rampolla. 
Hogy mily hatást szokott előidézni a kath. 

egyház hű szolgájában az ily üzenet, azt csak az 
képes felfogni, aki ilyenben már részesült. 

A táviratot Kálmán Károly megmutat ta 
tanítványainak, akik e rideg papirt meleg szí-
vökre szorították és csókjaikkal illették. 

A cisterciták vezetése alatt álló katholikus 
főgymnasium növendékei is, akiket Kálmán 
Károly méltó társa, Kalocsay Alán szintén 
egyesített az Elő liózsaíiizérbeii, testületileg 
kérelmezték az engedélyt az igazgatótól, de az 
örömünnepen nem vehettek részt. 

* 

I t t a pillanat, hogy egy eszmével járuljak 
mindazok elé, akik a szent ügyet nem önzésből, 
hanem az ügyért magáért szeretik előmozdítni. 

A pogány Magyarország Isten nélkül kívánja 
megünnepelni az ország fennállásának ezredik 
évét. 

Hassunk oda, hogy Mária országa, a katho 
likus Mária-tisztelő Magyarország, szűz Mária zász-
lója alatt, hittel és vallásos érzülettel szivében 
ünnepelje meg nemzeti életünk ezeréves for-
dulóját. 

Hassanak oda a katholikus ifjúság köteles-
séghü hitoktatói, tanárai, vezérei, szóval és leg-
főkép példával, hogy az Istentől rajok bizott és 
tőlök egykoron szigorúan számonkérendő ifjúság 
Kálmán Károly ifjainak nyomdokába lépjen, 
hogy midőn buzgalmuk folytán rózsák diszitendik 
hazánk minden vidékén Mária virágos kertjét , 
megérhesse Magyarország Patrónája azt az öröm-
napot. hogy Magyarország ifjúsága a liberális 
polgári tüntetést megelőzőleg szent menet-
ben vonuljon Mária-Czellbe, hogy ott a sziiz 
Anya lábaihoz borulva könyörögjenek irga-
lomért Magyarország javára! 

P. Angelicas. 

A s z a b a d k ő m ű v e s s é g e r e d e t e . 
(Folytatás .) 

Az „electis"' kiválasztott testvérek számára adott 
-titkos statutumok (II.) harmincz szakaszra oszlanak. 

1. szakasz. Az első szakasz rendeltetése bizonyára 
komolyabb és emelkedettebb hangulat előidézése: »Hall-
gassátok legdrágább testvérek, szájunknak szavát és fogad-
játok fel szivetekbe, amit Isten szellemével hozzátok szó-
lunk; mert beteljesedett az idő, melyet a „szentek" elő-
készítettek. Bánjátok meg bűneiteket vakságtok és tévely-
géseitek miatt ; az Isten országa közel van hozzátok is, 
kik megkeresztelve vagytok nem vizben, hanem szentlélek-
ben és tűzben." 

2. szakasz. A kiválasztottak titkos káptalanairól. 
„Ha valaki priornak, praeceptornak, procuratornak, visita-
tornak vagy mesternek megválasztatott, legyen azon, hol 
neki czélszerünek mutatkozik, titkos káptalant alapítani 
és alkalmas testvéreket, kiket erre méltóknak tart, a 
kiválasztottak közé felvenni. A már létező régibb gyü-
lekezetek erről való értesítését elmulasztani nem szabad. 

3. szakasz. A káptalan tartásának módjáról. „A káp-
talan a rendház termében, refektoriumában, vagy templo-
mában az éj beálltával, miután a ház többi tagjai távoztak, 
tartassák meg. A kiválasztott testvérek ugy gyülekeznek a 
titkos káptalan megtartására, hogy a ház, vagy a templom 
minden ajtait bezárják, oly erősen, hogy senkinek se lehessen 
odajutni, sem hallani, sem látni valamit, mi a káptalanban 
történik. Ör állíttassák a ház, vagy a templom tetejére, ki 
vigyázzon, hogy senki se közeledhessék a helyhez, melyben 
a kiválasztottak együtt vannak. 

4. szakasz. A testvéreknek a titkos káptalanba való 
meghivási módja. „Reggel a nona után titkos jel által 
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értesíttetnek a kiválasztott testvérek a legközelebbi éjjel 
megtartandó titkos káptalanról, melyből elmaradni senki-
nek sem szabad ; csak a halál szolgálhat az elmaradás 
mentségeül. 

5. szakasz. Milyképen nyerendők meg belépésre az 
Antikrisztus synagógájához még ragaszkodó testvérek. 
(Nincsen meg a forrásban, melyből idézünk). 

6. szakasz. Miképen kell reájuk még tovább hatni 
és miképen nyugtalanítandók meg. (Hiányzik). 

7. szakasz. Mit kell velők még továbbá megértetni. 
(Hiányzik). 

8. szakasz. A rend közönséges reguláját meg-
vető testvérek a kiválasztottak sorába ne vétessenek fel-
(Hiányzik). 

9. szakasz. A trivis és quadrivisben l) járatlan testvé-
rek ne vétessenek fel. „S mert a tudatlanság, e kútfeje 
az oktalanságnak és a sziv durvaságának, egyszersmind a 
legtöbb tévedés kútfejének ismertetik, szigorúan rendel-
jük, hogy a templom testvérei, klerikusok és laikusok 
közöl senki se vétessék fel a kiválasztottak sorába, a ki 
legalább a triviumban és quadriviumban oktatást nem 
nyert. 

10. szakasz. Arefast utódait a kiválasztottak közé 
felvenni tilos. (Hiányzik). 

11. szakasz. Mily módon vétessenek fel a testvérek. 
„Az éjnek meghatározott órájában mint kiválasztottak 
öltözve és az övvel övezve gyülekeznek a testvérek. A 
„mily szépek sátraid Jákob" zsoltár befejeztével kérdés 
intéztetik a felveendőhez, hogy kicsoda. Tudomásra ada-
tik, hogy tudománya és megtéríttetéséről mily tudósítá-
sok érkeztek be, s ha ezek után az összes jelenlévők őt 
felvétetésre méltónak találták, utasitás adatik a bevezető-
nek, hogy vegyen maga mellé két tanút és vigye a je-
löltet a káptalanba. Egy félreeső kamarában ezek hárman 
— szóval és Írásban szigorú esküt vesznek ki a kandi-
dátustól, melyben fogság, sőt halálbüntetés terhe alatt 
megígéri, hogy mindent, ami vele felvételéig történni fog, 
titokban tartand. Az eskü után levetkőztetik ing és nad-
rágig és a káptalan ajtajáig vezetik. 

Itt, vagy ha a felvevőnek ugy tetszik az oltár me-
gett, vetkőzzék le egyik, vagy mindkét tanú és a beve-
zető parancsolja meg a kandidátusnak, hogy csókolja a 
tanukat szájra, köldökre, a hátgerincz végére, sőt ha a 
felvevő követeli, a szemérem tagra is. Ha a kandidátus 
azt tenni vonakodnék, vagy az oktatásnál valami helyte-
lenitőt mondana, vagy tétovát árulua el, vezettessék azon-
nal a konyhára, vagy pinczébe és szinlelt szertartásokkal 
vétessék fel, mondván neki, hogy valóban fel van véve. 
Ilyen, kí vagy balgának, vagy gyengének mutatkozik, 
soha se foglalhasson helyet a kiválasztottak között. Ha 
azonban békésen, komolyan és derekasan, habár szemér-
metesen csókolt, nyittassék ki a káptalan ajtaja és a va-
lódi felvételhez bocsáttassák. 

12. szakasz. Milyen esküt tegyen le a felveendő test-
vér. „A bevezető, a tanuk és kandidátus belépése után a 
felvevő intonálja a zsoltárt: „Isten áll fel, hogy ellenségei 
szétniálljanak," s a testvérek felváltó karban végig ének-

') Ta lán t r iv ium és quadr iv ium. A sserk. 

lik. Aztán a kanditátus letérdel a felvevő lábai elé és a 
balkezet a mellre téve és a jobb kezet az ég felé emelve 
(és pedig ugy, bogy a mutatóujj kifeszítve a magasságba 
nyúljon, mig a többi ujjak behajtva vannak) esküszik, 
hogy örökké és megszeghetetlenül elhallgatni fog mindent, 
bármit lásson és halljon ott. Esküdjék, hogy hiszi és 
mindig hinni fogja a teremtő Istent, és benszülött, soha 
meg nem halt, de meg sem halhatott fiát, az örök igét 
(logos), mely sohasem született, sohasem szenvedett, 
sohasem feszíttetett keresztre, soha meg nem halt, és soha 
halottaiból fel nem támadott. Esküdjék, végre gyűlöletet 
és megmásithatlan ellenességet a világi tyrannusok, az Anti-
krisztus synagógája, az uj Bábel, azaz Bóma ellen." 

(Fo ly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 10. A budapesti katholikus papság 

espereskerületi őszi közgyűlését ma délután öt órakor tar-
totta 'meg a szerviták ebédlő-termében. Az elnök bejelen-
tette, hogv Cselka Nándor prépost-plébános, kerületi 
esperes, egészségi okokból nem jelenhetett meg. A köz-
gyűlés azt az óhajtást fejezte ki, hogy Cselka Nándor 
egészsége minél előbb helyreálljon, ugy hogy a tavaszi 
közgyűlésen elnökölhessen. A közgyűlés egyhangúlag, 
nagy lelkesedéssel elhatározta, hogy dr Haynald Lajos 
kalocsai bibornokérseket, mint az esztergomi főegyház-
megye volt áldozópapját, ki a fővárosban (Lipót-városban) 
is káptalankodott, 50 éves áldozári jubileuma alkalmából 
feliratilag fogja üdvözölni. Ezután Simor János herczeg-
primás több leiratát olvasták fel, melyekből kiemeljük a 
következőket : A budavári plébánia és a királyi palotához 
tartozó plébánia közt vita támadt az iránt, hogy a budai 
várban levő evangelikus templom mellet levő evangelikus 
iskolát melyik plébánia tartozik ellátni katholikus hit-
oktatóval. A herczegprimás eldöntötte, hogy a budai ki-
rályi palota Szt-Zsigmond egyházának plébániája, illetve 
annak káplánjai tartoznak az emiitett evangelikus isko-
lába járó katholikus növendékeket hitoktatásban részesí-
teni. Felolvasták ezután a herczegprimás leiratát a 
„Kossuth-mise" ügyében. Tudvalevőleg Kossuth Lajos 
nevenapja alkalmából a budapesti Ferencz-rendiek tem-
plomában „Ludovicus" névre szent misét szolgáltattak. 
Ebből különösen a bécsi „Vaterland", de más osztrák 
lapok is nagy zajt ütöttek, elnevezvén a budapesti 
ferencz-rendieket .Kossuth-protestáns barátoknak" és az 
egyházi felsőbb hatóságok közbelépését kérték, hogy 
fenyítsék meg a „Kossuth-barátokat", kik egy protestáns 
emberért az egyházi szabályok megszegésével, misét szol-
gáltattak. A herczegprimás ezért leirt a kerületi esperes-
hez, hogy vizsgálja meg az ügyet. A kerületi esperes 
kihallgatta tehát a budapesti ferencz-rendi gvárdiánt, 
kinek vallomását jegyzőkönyvbe vette. A gvárdián be-
bizonyította, hogy teljesen szabályszerűen járt el, midőn 
egy „Ludovicus"-ért sz.-Lajos király napján misét mon-
dott és nem tudta, hogy a mise kiért szolgáltatik. A 
herczegprimás a gvárdián jegyzőkönyvi vallomását helyes-
lőleg tudomásul vette és az ügyet befejezettnek jelen-
tette ki azzal a megjegyzéssel, hogy ha újból felmerülne 
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az ügy és a hírlapokban odiózusan pertraktáltatnék, a 
gvardián vallomása és prímás határozata tétessék közzé. — 
Következett a fővárosi hitoktatók szaporításának ügye. 
A fővárosban hat hitoktatóra van még szükség, holott 
csak 5000 frt áll rendelkezésre, egy-egy hitoktatónak évi 
fizetése pedig 1000 frt, ebből 200 frt a lakbér. A bajon 
ugy vélt segíteni a kerületi esperesség, hogy 800 frttal 
rendszeresít szerzetes hitoktatókat a fővárosi szerzetes 
házakból, kiknek nem kell szálláspénzt fizetni, mert a 
klastromban laknak. A felszólított rendházak el is fogad-
ták az ajánlatot és ennélfogva a hiányzó hat hitoktatói 
állást szerzetes áldozárokkal fogják betölteni. Addig is a 
herczegprimás elrendelte, hogy a hol szükség van hit-
oktatókra, az illető plébánia káplánjai hetenkint 10—12 
óra számban adjanak hitoktatást. A közgyűlés elhatározta, 
hogy feliratot intéz a herczegprimáshoz annak eldöntése 
iránt, hogy az ezután felállítandó nem katholikus fővárosi 
iskolákba járó katholikus növendékek hitoktatására nézve 
ki legyen illetékes. Több folyó ügy elintézése után a 
közgyűlés véget ért. 

Szatmár, 1889. okt. 9. Nagyságos Szerkesztő TJr! — 
Molnár József ur, a győri ipariskola érdemes igazgatója 
szives volt a „Religio" 20. számában megjelent „Iparis-
koláink és a vallásoktatás" czimü közleményemre helyre-
igazító észrevételt tenni. Irám ugyanis jelzett czikkem 
jegyzetében : „Lehet, hogy egyik-másik ipariskoláról nem 
jól vagyok értesítve. A helyreigazítást nagy örömmel 
fogadom". Köszönettel kell vennem tehát nevezett igaz-
gató urnák is észrevételeit, de egy körülményt még sem 
hallgathatok el. Molnár igazgató ur az én czikkemet 
nem jól olvasta meg! En nem „47 ipariskolát számlálok 
el, melyekben a vallástan is, mint rendes tárgy adatik 
elő" — miként ezt az igazgató ur írja. Negyvenhét ipar-
iskoláról mutatom ki, hogy hol van és hol nincs vallás-
oktatás. Ez egy kis különbség. A győri ipariskola e 47 
közé nincs felvéve, mert értesítője nem jutott kezeimhez. 
Igy tehát Molnár ur észrevételeinek nem helyreigazítás, 
de pótlás a neve. Mit szintén nagyon szívesen veszek, 
mert igy munkám tökéletesebb lesz. Csak tovább, pótol-
juk — a mi még hiányzik ! 

Bodnár Gáspár 
s. lelkész, a „Téli Es ték" szerkesztője. 

Páris, okt. 6. Dupanloup emlékezete s a liberalizmus. 
— XIII. Leo tanelvi encyklikái már egész külön iro-
dalmat teremtettek a fontos s feltétlen tanelvek s a tör-
ténelem viszonylagos tényei tekintetében. E vetemény 
arany csirákat hajt a kereszténység örökké termékeny 
mezején. Az idevágó munkák közt, melyek a pápai 
encyklikák fejleményeinek tekinthetők, kevés akad, melyek 
oly tanelvi becscsel és annyi történelmi alkalomszerűség-
gel bírnának, mint Chapon abbé közelebb megjelent 
könyve Dupanloup, a nagynevű orleáns-i püspökről és a 
szabadságról. (Msgr. Dupanloup et la Liberté). Ez lénye-
gében apologetikus, a hittudósok mondanák : irenikus, 
békéltető munka. 

A nagy püspök orleáns-i tisztelője, a munka ismert 
nevű szerzője fáradhatatlan türelemmel és ép oly alaposság-

gal, mint tapintatos művészettel igyekszik igazságot szolgál-
tatni s tiszteletet követelni Dupanloup emlékezetének. És 
ez sikerült neki ! Bizonyítékai döntő erővel birnak. Aki 
elolvassa e müvet, nem képes többé „liberálizmussal" 
vádolni az elhunyt főpapot. 

Sőt Dupanloup csodálói inkább panaszt emelhetnének 
az oly annyira avatott és ügybuzgó védője ellen. Mert 
valóban ki is vádolhatta volna az egyház nagy védelme-
zőjét, egy Dupanloup-t azzal, hogy az egyház tanát meg-
hamisította volna? A vatikáni zsinaton az ő magatartása 
nem volt tanelvi tévely, hanem stratégiai hiba. O s tár-
sai attól tartottak, hogy a tévmentesség hitágazata a 
kabinetek részéről visszatorlást és szakadást fog maga 
után vonni. Tévedtek ők a végeredményre nézve, de a 
szándék tisztasága mellett ugyan ki élhetett ábrándban 
az alkalmazandó eszközökre nézve? Nem, a püspök mü-
vei soha se adtak okot s alapot megérdemelt s igazolt 
panaszra. Az ő „Vallási kiengesztelés" (La Pacification 
religieuse) czímű müve óta egész halálos küzdelmeig 
La Combe-ban meg tudta tartani ama tar.elvi mértéket, 
ama nyugodt s teljes szabatosságot, amaz egyensúlyozott 
megfontolást, mely a mestereket jellemzi. 

Az ellenségeskedések, melyeket keltett, a politikai 
szenvedélyek rovására esnek, és magyarázatukat találják 
részben természetének sokoldalúságában és korának vi-
szonyaiban. Dupanloup titokzatos rendeltetést nyert, mely 
az emberi hivatást adja, a kitüntetőleg nemes adományt, 
hogy ő lényegében hóditó természet vala. Birta a képes-
séget és vonzó erőt, mely lebilincsel, a művészetet, mely 
megnyeri a sziveket. 

r Mint az apostolkodás embere, ő birt ama tulajdon-
sággal, melyet Renan ,.a lelkek nagy fölizgatója" névvel 
illetett. E szabadalmazott vérmérsékletnek nincs ideje 
hiábavaló vitatásokba vagy pusztán akadémiai értékű kérdé-

: sekbe eltévelyedni. 
0 miben sem akart ujitást, hanem terjeszteni akarta 

az igaz hagyományt, a jót, az igazságosat, a szeretetet» 
Ily véralkatok (temperamentumok) olyanok, mint Bossuet 
kutjai, melyek magasabbra vannak helyezve, hogy termé-
kenyítő erejüket távolabbra terjeszthessék. 

Ezért két embert kell Dupanloup-ban megkülönböz-
tetni : a politikust és a tanelv férfiuját. Az előbbi heves, 
ki szomjúhozza az eszményt s a jót, s aki szent buzgal-
mával, tetterejével s élő hitével oly fényt árasztott maga 
körül, hogy annak kisugározása hódításokat szerzett az 
egyháznak, a pápaságnak s Francziaországnak. A másik 
ember benne körültekintő, egyensúlyozott, hagyományos, 
aki ama ritka adománynyal vala megáldva, amely jogos 
mértékben tudja alkalmazni az abszolút becsű tényt az 
ideiglenes tényhez, anélkül, hogy a szent letéteményt 
megcsonkitaná vagy az egyházat előítéleteknek s félreér-
téseknek kitenné. 

Mint minden tetterős lángszellem, ő is hitte, hogy 
az egyház lényegében hóditó s átalakító hatalom; hogy 
küldetése abban áll, hogy hasson a társadalmakra a lehető 
legnagyobb kiterjedésben, számot vetvén a hely, idő és a 
személyek viszonyaival, és el tudván választani a muló 
dolgok zavaros és háborgó áramlatától azt, ami megne-
mesitheti és a jó hódításokat szaporíthatja ; hogy továbbá 
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abban áll a szerepe, hogy vezesse s irányozza a nagy 
történelmi mozgalmakat, nem pedig, hogy azokon kivül 
maradjon; hogy vonzania s békítenie kell, nem pedig 
visszautasítani s kiközösiteni a tökéletlen embereket. Az 
egyház e hírnökei mint Isten Jób könyveiben foganato-
sítani akarják „a békét a magaslatokon." 

Ezért születésüktől fogva birnak amaz ép érzékkel, 
mely őket egyenlően távol tartja a túlzásoktól, amelyek 
rontanak. Ösztönszerűen megkülönböztetik a lehetőt a 
kivihetlentől és a megengedettet a mellőzendőtől, a föltét-
len szükségesnek körét a viszonylagosan szükségesétől. 

Innen van, hogy Dupanloup bámulatos önuralkodás-
sal mindig meg tudott maradni dicsőséges és érdemdús 
küzdelmei közepette a tanelv körén belül, amely küzdel-
meket ritka bátorsággal vivta itt lenn az Atyáért, ki a 
mennyekben vagyon. Ha életben marad, bizton követhette 
volna XIII. Leo ragyogó pályafutását: mily lelkesedéssel 
és szellemi emelkedettséggel üdvözölte volna a pápa Li-
bertás és Immortale Dei encyklikáit, amelyek feledhetet-
len s szabatos módon határozták meg a tanelvet annak 
gyakorlati alkalmazásának szabályaival ! Mily nagy elis-
meréssel üdvözölte és áldotta volna ő ez eszményt! 

Chapon abbé munkája Dupanloupról ekkép első 
tekintetre a féltékeny barátság müvének látszanék. De ha 
Dupanloup-nak nincs szüksége ügyvédre, mégis jó, ha a 
francziaországi egyház megnyugszik s megbékül. Az 
1840-től 1880-ig terjedő nemzedéknek nagy szerencsét-
lensége vala az, hogy a szabad kérdéseket föltétlen kér-
désekké alakította át, hogy gyakran összezavarta a vi-
szonylagost a kimozdithatatlannal, hogy továbbá személyes 
előítéleteinket s szenvedélyeinket bálványoknl állította SU, j 
és hogy üldözte a barátokat a helyett, hogy őket támo-
gatta s bátorította volna. Istenem ! hiszen mi sem neme-
sebb és termékenyebb, mint a megvitatások a szabad ég 
alatt, a nyilvánosságban ! A középkor számtalan tudorai- ! 
val sokkal szenvedélyesebb polémiákat látott. Ámde ez 
erős szellemek soha sem támadták meg a becsületet, a 
hitet, a jó szándékot, az őszinteséget. 

Napjainkban ellenben egy másodrendű nézeteltérés, 
a taktikára nézve táplált véleménykülönbség elégséges 
néha, hogy az emberek emlékezete álnok vádaskodások-
kal s nyilvános elátkozással megteljék Innen ered az elő-
ítéletek s tévelyek ama tömege, mely bizonyos publikumra 
nehezedik ; innen amaz alig kielégített szenvedélyek, 
amelyek talán csak alkalomra várnak, hogy kitörjenek, 
habár a mult többé vissza nem térhet, és habár XIII. 
Leo véget vetett bizonyos bizantinizmusnak és bizonyos 
ellenségeskedéseknek ; innen erednek viszont a lappangó 
megoszlások, az ártalmas gyanúsítások, a bénító bizal-
matlanságok, a zavar a szellemekben, és a konfűzió az 
egyház védelmezésében. Chapon abbé közzétevén idézett 
munkáját, a béke, a világosság, egyetértés müvét mozdítja 
elő. Az őszinte ember olvasván e könyvet, tapsolni fog ; 
a szenvedélyek pedig le lesznek fegyverezve és az egyet-
értés gyarapodni fog. Lagrange hasonló tárgyú müvében 
Dupanloup élettörténetét adta, Falloux pedig a politikust 
állította benne elénkbe. De Roys kisasszony Hetsch abbé-
ról irt könyvében — melyet sikere daczára kevesen is-
mernek — a „nevelőt" épp annyi női intuiczióval, mint 

érfi képességgel vázolta róla. Fönmaradt a tanelvi szem-
pont. Chapon abbé e papi s baráti kötelességet oly érte-
lemmel s lelkiismeretességgel teljesítette, hogy mostani 
püspöke terjedelmes előszót irt munkája elé épp oly hálá-
val, mint csodálattal a mintakép iránt. 

Chapon abbénak csakugyan kitűnő módszere van. 
Átnézte az egész polemikus irodalmat, mely 1836-tól 
1889-ig terjed. Összevetette, értelmezte, összeegyeztette, 
szembeállította egymással a szövegeket. Mi sem kerülte 
el figyelmét. Mily türelem s megfigyelés kellett ahhoz ! 
Hányan a kortársak közül is emlékeznek mindenre és 
ismerik a könyveket, gunyiratokat, röpiratokat és újsá-
gokat, amelyekben ama napok dicsőségei és vetélkedései 
le vannak irva ? 

Amellett a szerző és ügyvéd bizonyításai minden 
szemrehányáson felül állanak : mindenben annyi tapinta-
tot tanusit, annyi odaadást és szeretetet, mely nem tá-
mad, nem korhol soha és senkit. 

E.-Ámerika, Hazleton, 1S89. aug. 29. Amerikai 
dolgok. — 

A hazletoni templom, melyet a galicziaiak erővel 
el akartak tulajdonítani, — igy ir a hazletoni, magyarországi 
eredetű gör. kath. lelkész a „Kelet"-nek — hála a nagy 
Istennek, a miénk ! 

A julius 4-én történtek után a kedélyek félig-meddig 
csillapodtak, várva az Ítélet eredményét ; mivel pedig 
eddigi tapasztalatom után is mondhatom, hogy Ameriká-
ban az igazságot, nem pedig az igazság köpenyébe bur-
kolt gazságot osztogatják, a templomot tehát nekünk, 
illetve a magyarországi származású gör. kath. híveknek 
ítélték azon hozzáadással : válaszszanak magoknak papot 
a kit akarnak ! Egy magam lévén itt, a választás kocz-
kája csak is reám esett. Az Ítélet eredményének tudomás-
vétele után, szerencsésen, nyugodt lélekkel fogtunk hozzá 
dolgaink rendezéséhez, nevezetesen : a templomi szám-
adásokkal és a templom megszentelési nap meghatározásá-
val foglalkoztunk. Közös megállapodás szerint augusztus 
11-re tűztük ki, igyekezvén mielőbb megszentelni, hogy a 
nép, mely oly régen áhítozott a szertartásunk szerinti sz. 
mise áldozaton jelen lenni és az abból eredő malasztban 
részesülni, mielőbb vágyában kielégíttessék ! Megtudva a 
kitűzött szentelési napot a galicziaiak, nem hagytak fel 
fondorkodásaikkal, de felette rut és kényes furfanghoz 
folyamodtak. 

Andruchovics Konstantin egy kötvényt állított ki, 
melynek erejénél fogva a boltjában levő fősegédnek, ki 
minden hamisságban czinkostársa — 250 dirai adós, And-
ruchovics állítása szerint pedig, a hazletoni templomban 
levő összes felszerelvény az ő tulajdona. Megjegyzendő, a 
mikor ide jöttem, egy gombostűt sem találtam a temp-
lomban, minden azután van hozatva. A hitelező segéd 
tehát a 250 dir fejében lefoglaltatta a bent levő ruhákat, 
kelyhet, könyveket! No ez még hadd lett volna; de 
buzgó felebarátink nem elégedtek meg a puszta lefogla-
lással, hanem 11-ikét megelőző estve 11 órakor a temp-
lom zárát letörték és saját zárjokat tették reá, a temp-
lomhoz pedig őröket rendeltek, jól tudva, hogy Ameri-
kában vasárnap semmiképen orvoslást nem kaphatunk, 
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mivel minden hivatal zárva van, a megszentelést tehát 
ismét megakadályozzák ! Isten azonban nem engedte, 
hogy a gonoszság győzzön! Szerencsésen 11-két megelőző 
4 v. 5 nappal összejöttünk s megemlékeztünk az „Ur 
szine változása" emlékünnep magasztosságáról, a temp-
lom megszentelésének napját akkorra tettük át. Es ime, 
a galicziánusok rossz szándéka hajótörést szenvedett ! 

11-én vasárnap ott állottak dicsőén egész nap az 
oda állított őrök. Az őrök nem voltak hivatalosan ki-
kiildve, csakis privát egyénekből állottak. En megkértem 
embereinket, ne bántsák őket és meghallgattak engem ! 
12-én azaz hétfőn reggel az ügyet bejelentettük a courtba, 
hol rögtön meghatalmazást adtak a feltörőket elutasítani 
és a templomot kinyitni. 

De ha az ember egyszer a hamisság és a bün si-
kamlós útjára téved, igen könnyen csúszik azon tovább! 
A mi galicziánusaink se állapodtak meg azon, de tovább 
csúszva, most már azon törték fejőket, hogyan kellene 
ismét akadályt gördíteni és a megszentelést meghiúsítani. 
Titokban elmentek a courtba (legfelsőbb törvényház) s 
bejelentették, hogy a hazletoni templom 300 dirai adós 
nekik. Az amerikai pensylvaniai törvény szerint pedig ha 
én azt állítom, hogy nekem X. v. 1000 dlrral adós. rög-
tön lefoglalják ingatlan birtokát és mindaddig mig vagy 
a nevezett összeget le nem teszi, vagy más kezességet 
nem vállal helyette, nem nyúlhat ahhoz, kénytelen várni 
az ítélet eredményét ; ha az állittás hamis, a követelés 
elejtetik és a vádló bűnhődik. Mindazonáltal kellemetlen-
séget lehet csinálni ! Ilyen formán akartak eljárni velünk 
szemben ők is, de tervök nem sikerült. 

Okulva sok gazságon, Nt. Dzubay Sándor AYilkes-
barre-ban a courtban utána nézett a dolognak és mivel 
látta, hogy szombaton újra be akarják záratni a templo-
mot, kérelmére, a nagylelkű Koszik János wilkesbarrei 
lakatos, kit méltán neveznek „hungarien king"-nek, kifi-
zette a 300 dlrt. Persze, nagyot néztek az ellenségeskedők, 
hogy szombaton Wilkesbarreből semmiféle rendelet nem 
jön a templom lezáratására, de ellenkezőleg, a önrészünk-
ről policmanok állíttattak ahhoz őrzés végett! 

Miután végre sikerült minden akadályt az útból eltá-
volítani, nagy lelki örömmel keltünk fel í8-án a magasztos 
kettős ünnep reggelén, hálálkodva az Urnák, hogy valahára 
teljesülhet vágya a népnek, mely e naptól kezdve ihatik 
az üdvösség kiapadhatlan forrásából ! Es e reggelen mily 
édes volt köszöntenem nt. Zapotoczky János bátyánkat, 
ki éppen frissen érkezett Eperjes megyéből, és az én 
régi jó házigazdámat Dzubay Sándort, kik helyt adva 
kérelmemnek, 18-kát megelőző estve érkeztek hozzám! 

Az ünnep reggelén, teljes szelídséggel és nyájasság-
gal tekintett le reánk a nap, mintha csak tudta volna, 
hogy itt ellensúlyozni kell a galicziaiak sötét tekintetét. 
A nép kora reggel gyülekezni kezdett, de nem oly szám-
mal mint vártuk, és mi volt ennek oka ? Ellenfeleink ki-
tetették a lapokba, hogy a megszentelés semmi uton se 
történhetik meg, továbbá élőszóval is szerte hirdették ! 
A nép tehát nem mert a placekről (plesz) elindulni, mert 
félt, hogy a julius 4-ki eset ismét bekövetkezik. 

Igen, híveink közül sokan hiányoztak, de pótolták 
azok számát a jelenvolt angolok, kik folytonosan velünk 

éreztek, belátva igazságunkat. A templomban és a körü-
lötte levő nép mintegy 1000-et tett ki. Persely pénz 
110 dir gyűlt be! 

Az angolok nagy érdeklődéssel nézték a három 
közreműködött gör. szert. kath. papot. De nézhették is, 
hiszen több erzedév súlyát nyögi már Amerikának vén 
dereka, de még három gör. szert. kath. pap együttesen 
templomot nem szentelt, de semmiféle szertartást nem 
végzett azon ! 

Hála a mindenható Istennek, a templom meg van 
szentelve ; áldott legyen az ő neve mindörökre ! 

Kiváló tisztelője : 
Szteczovics Miklós, 

hazletoni gk . lelkész. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-László-Társulat 

e hó 10-én d. u. 4 órakor tartott választmányi ülést 
Schlauch Lőrincz nagyváradi 1. sz. püspök ur ő 

excellencziájának elnöksége alatt. Jelen voltak Markus 
Gyula pápai praelátus a társulat egyházi alelnöke, dr 
Balogh Sándor világi alelnök; dr Wolafka Nándor osztály-
tanácsos a társulat titkára, Venczell Antal pápai kamarás, 
pénztáros, továbbá Bita Dezső egyt. tanár, Bundala Mi-
hály ő szentsége kamarása, Barta Béla kir. Ítélőtáblai 
tanácselnök, Borszéky Soma m. titkár, Gabler Lajos pénz-
ügy. titkár, Gerlóczy Károly alpolgármester, Gervay Mi-
hály főrendiházi tag, Frey József főv. bizottsági tag, 
H ^ á t h ^ P i u s kegyesrendi kormánysegéd, Királyi Pál, 
Moffiár Vid. Bertalan kanonok, Németh Péter Ítélőtáblai 
biró, Romeiser József prépost, dr Robitsek közp. papn. 
tanulmányi felügyelő, Sántha Lajos oszt. tanácsos, Tillmanu 
Lajos dohánygyári aligazgató, dr Winkler József stb. 

1. Elnök inditványára a jövő közgyűlés napja nov. 
hó utolsó hetének csütörtökjére van kitűzve. Az elnöki 
beszéd tárgyát a rabszolga-kérdés fogja képezni. 2. A 
titkár felolvassa az elismervényeket, következő összegek 
átvételéről : 
A bukaresti magyar istentiszteletre . . . 2000 frt 

„ „ tanítóknak 600 „ 
„ angolkisasszonyoknak . . . . 400 „ 

Brajlai tanítóknak 500 „ 
Turnseverini iskolára 628 „ 
Krajovai tanítóknak 240 „ 
Herczegovinai irisszióra 400 „ 
Belgrádi iskola 400 ,, 
Drinápolyi misszióra és a szaloniki irgalmas 

testvéreknek 171 frt 50 kr. 
Baracska községnek templomra . . . . . 100 7! 
Sz. Ágota „ „ . . . . . . 100 » 

Pillérpeklini közs. iskolára . . . . . . . 100 » 
. . . 100 n 

r> 
A budapesti kath. legényegylet . . . . . 100 •n 
írnok, szolga fizetése . . . 525 7! 

. . . 85 » 
4% földhit. kötvények vétetnek . . . . . . 3039 

9 5 3 8 f r t 8 5 k r . 
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c) A pénztáros felolvassa, hogy mily összeg folyt be 
folyó év első napjától a választmányi gyűlés napjáig ; ag-
dijak és adományokból: 3820 frt 27 kr; hagyományok-
ból 32 frt. Egyúttal bejelenti pénztáros néhai Bonnaz 
püspök 2000 frtos ; Bubla püspök 1000 frtos ; Pefkán 
Sarolta úrhölgy 20 frtos hagyatékát. Kisorsolt értékpapí-
rokból 4055 frt 51 kr. ; csángók részére Samassa érsek 
ő excell.-jától 600 frt ; a csángó magyar egyesülettől 450 
frt. Összes bevétel 11,991 frt 80 kr. 

d) A választmány következő téteteleket szavazta meg : 
Surányi iskolára 100 f r t ; brezai isk. 200 f r t ; tamás-

falvi isk. 100 f r t ; a vágbeszterczei templom diszitésére 50 
f r t ; lasztóczi isk. 50 f r t ; budai legényegyesületnek 100 
í r t ; gyurgyevói iskola 150 frcs ; krajovai templomra 100 
frcs ; philippopoli misszióra 100 frcs. 

d) Elnök „vegyesérzelmü kötelességet teljesit" — 
mint mondá — midőn bejelenti a választmánynak, hogy 
ö felsége dr Wolafka Nándor urat, a társulat titkárát, — 
aki páratlan buzgósággal, önfeláldozással és önzetlenül 
szolgálta évek során át a társulat szent ügyét — osztály-
tanácsossá méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni, jutal-
mazva az érdemet és hódolva a tehetségnek, de más-
részt megfosztva a társulatot ügybuzgó titkárától. Innen 
az öröm és a szomorúság vegyes érzete. A választmány 
jegyzőkönyvileg óhajt a hivatalától megvált titkárnak 
köszönetet szavazni. Elnök ő excell. Wolafka helyébe dr 
Robitsek Ferenczet, közp. papn. tanulmányi felügyelőt 
ajánlja a választmánynak, azon reményben, hogy a köz-
gyűlés is helyben fogja hagyni a választmány intézkedé-
sét. — Az ajánlatot egyhangúlag elfogadták. 

Dr Wolafka hódolattal veszi tudomásul ő excell. sza-
vait, de kijelenti, hogy habár a ' titkári állásról le is 
mond, koránt sincs szándéka a társulattól megválni, sőt 
azon lesz, hogy tehetségéhez képest annak érdekeit min-
denkor előmozdítsa. 

Végül dr Robitsek köszöni meg ő excellerjczia'i^ és 
a választmány bizalmát, melyet a következő közg.ot^fesig 
neki előlegezni szivesek voltak. Ezzel a gyűlés végei ért. 

VEGYESEK. 
*** Â meddig csak szavunk elhat itt a fővárosban 

és a vidéken egyaránt, a legmelegebb érdeklődéssel ajánl-
juk lelkes pártolás és tömeges megjelenés végett azt az 
első egyház-zenetörténeti ének- és zeneelöadást, 
melyet a budapest-budavári (helyőrségi) főplebánia-tem-
plomban 1889. okt. 14-én d. u. 4 órakor a Boldogságos 
Szűz Anya, mint a Szent Rózsafüzér királynéjának tiszte-
letére és a közájtatosság emelésére rendez Bogisich Mihály 
prépost, budavári esperes-plebános. Vidékieknek is érdemes 
lesz erre a katholikus egyházi ének- és zeneünnepélyre a 
fővárosba felrándulni. Pap, a ki tudja, mily hatása van az 
igazi egyházi szellemű énekeknek és zenének az emberek 
lelkére, bizonyára rajta lesz, hogy műveltebb hivei sorá-
ból sokan, ha lehet tömegesen vegyenek részt a budavári 
katholikus zeneünnepélyben, melynek a fent jelzetteken 
kivül még az a czélja is van, hogy érdeklődést keltsen a 
Nagyboldogasszonyról czimzett budavári főplebánia temp-
lom „Loretto kápolnájáénak stylszerü felszerelése iránt. 
A nagyszabásuan konczipiált és minden tekintetben fényes-
nek Ígérkező előadás sorrendje im itt következik : I. Pale-
strina Giov. Pierluigi : „Kyrie" a „Lauda Sión" miséből. 
XVI. század. Vegyeskar à capella. Croce Giov.: „Voce 
mea." (Motetto) XVII. század. Pitoni Giov. Ottavio : „Can-
tate Domino" XVII. század. Bogisich Mihály: „Gloria" a 
„Missa I-ma Gregoriana"-ból. VI. század. Vegyeskar à 

capella. Vavrinecz Mór: „Kyrie" az „Es-dur" miséből. 
Vegyes ének- és zenekar. A magánszólamokat éneklik 
Vavrinecz Mórné és Knahl Adél asszonyok, Juhász Ferencz 
és Krétschy Károly urak. — II. Bogisich Mihály: „Lauda 
Sion" XIV. század. Vegyeskar à capella. Mozart W. A. 
„Ave verum." Vegyeskar zenekar-kisérettel. Beethoven L. 
van. „Vezeklő ének" (Busslied.) Orgonakisérettel. Vavri-
necz Mór: „Credo" a „D-dur" miséből. Vegyes ének- és 
zenekar. — III. Orlando Lasso: „Adoramus te." XVI. 
század. Vegyeskar à capella. Bogisich Mihály: „Bűnösök 
kegyes segítsége." Régi magyar templomi ének 1508-ból. 
Vegyeskar à capella. Palestrina: „Benedictas" a „Lauda 
Sión" miséből. Vegyeskar à capella. Vavrinecz Mór : 
„Gloria" az „F-dur" karácsonyi miséből. — (Missa pas-
toralis.) — Nőikar és zenekar. Bogisich Mihály: „Felvi-
tetett magas mennyországba." Régi magyar templomi 
ének 1651-ből. Vegyeskar à capella. — IV. Liszt Ferencz : 
„Ave Maria." Vegyeskar orgonakisérettel. Beliczay Gyula : 
„Benedictus" az „F-dur" miséből. Soprán magánhang, 
vegyes ének- s zenekar. A magánrészt énekli Vavrinecz 
Mórné asszony. Witt Ferencz: „Agnus Dei" a „Rafael" 
miséből. Vegyeskar à capella. Bogisich Mihály-: „Csodák-
kal tündöklő" 1797-ből. Régi magy. templomi ének. 
Vegyeskar à capella. Vavrinecz Mór: „Dies irae" a 
„Requiem"-ből. Magán karének és zenekar. A magán-
részeket éneklik Vavrinecz Mórné és Benza Anna asszo-
nyok, Juhász Ferencz és Krétschy Károly. — V. Viadana 
Ludovico: „Sanctus és Benedictus" a „Sine nomine" mi-
séből. XVII. század. Vegveskar à capella. Bogisich Mi-
hály: „Szűz Mária kegyes anya" 1651-ből. Régi magy. 
templomi ének. Vegveskar à capella. Vittoria Tom. Lud. 
„Ave Maria." XVII. század. Vegyeskar à capella. Beli-
czay Gyula: „Regina coeli." Vegyes ének és zenekar. — 
Az előadást Vavrinecz Mór egyházi karnagy vezérlete 
alatt a budavári templomi ének és zenekar végzi. A műsor 
30 krért a bemenetnél váltandó. Altalános adományok a 
Nagyboldogasszonyról czimzett budavári főplebánia temp-
lom „Loretto kápolnája" belső felszerelésére köszönettel 
fogadtatnak. 

— Nem csekélyebb ember mint maga Gladstone irta 
a „Contemporary Review"-ban azt a czikket a triple-
alliance ellen, mely egész Európában óriási feltűnést kel-
tett. Kimutatja e czikkben Gladstone, hogy ebben a 
triple-alliance-ban csak Németország tudja, mit akar ; 
Ausztria-Magyarországot és Olaszországot pedig orruknál 
fogva vezeti Bismarck. Ausztria-Magyarországot még 
menti az Oroszországtól való félelem, de Olaszországra 
nézve nincs mentség, hogy ily „béke-szövetségbe" lépett, 
a mely csak fokozza a fegyverkezést s fokozni fogja a 
háború irtózatos következményeit Németország érdekében. 
Gladstone a triple-alliance-ot Olaszország részéről egye-
nesen bolondulásnak nevezi, melybe egyedül a pápától 
való félelem kergette, holott Gladstone szerint is az apos-
toli szentszék területtel rendelkező souverainitása teljesen 
megegyezik egy hatalmas és virágzó Olaszország érdekei-
vel. Az olasz forradalmi királyság és hivei aligha képe-
sek lesznek ezt a keserű pilulát megemészteni ! 

— Ausztriában nagy feltűnést kelt, hogy a protes-
táns Killmansegg Erich neveztetett ki Alsó - Ausztria 
helytartójává. 

— Lembergben f. hó 7-én szentelte fel Sembratovicz 
gör. kath. érsek a gör. kath. szemináriumot Gautsch 
osztrák vallás- és közoktatásügyi miniszter jelenlétében. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendö. 

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

NEGYYENNYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

: Előfizethetni 
minden 

: kir. postahivatalnál; 
l Budapesten a szerkesz-
í tőnél, és Rudnyánszky 
: A. könyvnyomdájában. 
I IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a ne-
Ë taláni reclamatiók is, 
ï bérmentes nyitott levél-
: ben, intézendök. 

B u d a p e s t e n , október 16. 31. II. F é l é v . 1889. 

HOSTIA JUBILÁRIS 
ODE GRATULATORIA HONORIBUS EMINENTISSIMI AC REYERENDISSIMI 

DOMINI DOMINI 

I r- LUDOVICI HAYNALD 
S. II. E. CARDIN ALIS PRESB., 

ARCHIEP1SCOPI COLOCENSIS AC BACSIEINSIS, S. M. S. CONSILIARII ACT. INTIMI etc. etc. etc. 

DECEM SACERDOTH LUSTRA 
OYANTE ORBE, CLERO POPÜLOQTK PATRIO CELEBRANTIS. 

L V S T R A . D E C E M . R V T I L I S . SIGNANT. ALTARE. CORONIS: PATRIA. SION. GREX, 

I V N G I T E . VOTA. PIA. 

MDCCCLXXXIX. IDIBUS OCT. 

•ui non fugacis temporis inipetu 
Brevi coruscant, ceu jubar occidens, 

Sed luce durant saecidi almâ 
Dimidii, velut astra coeli ; 

Qui altaris almum condecorant thronum 
Apostolorum forte laboribus 

Pectusque probant, aut sagacem 
Ingenuas auimurn per artes ; 

Quibus stat ingens mens, rutilum caput 
Calumniarum nubibus exerens, 

Nec sumit aut ponit secures 
Arbitrio popularis aurae ; 

Qui patriae addunt dona perennia, 
Ecclesiam ornant muneribus poli, 

Qui Numen iratum remulcent 
Atque béant populos salute: f 

H os secum in auras tollit et aureis 
Dignos coronat Gloria bracteis, 

Cantuque olorino vehentes 
Purpuréi celebrant Honores. 

Currum hune secutus, sidera transvolans 
Privabo stellis aethereas domos ? 

Privabo ! nectamque in coronas 
Purpuream redimire frontem. 

Frons illa Patris nunc Colocensium 
Fulget sereno lumiue gloriae 

Decemque lustrorum uncta sacris 
Chrismatibus rutilât per aram. 

En tota f'estis emicat ignibus 
Jam tota ovanti carmine personat 

Gratasque sollemnem per oras 
Hunnia laetitiam célébrât. 
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Gemma notatus nam niveâ dies 

E t liliatis conspicuus micat 

Fast is ; neque unius voluptas 

Ille dies! honor ill e c/entis! 

Ergo trifaucis culmina Carpathi ! 
Ister, Tibiscus, Dravus et ultimus 

Savus, Scytharum plaudite amnes, 
Quadritluae socientur undae ! 

Sic Te salutat nunc Lodoix Pater , 
Hunnaeque Sion tergiminis tegit 

Raptis polari aulae coronis, 
Lustra decern recolendo Mistae ! 

Te Musa plectris efferat aureis 
Tuamque dextram, munera regia 

Fundentem in Artis celsa tecta 
Inque sacri monumenta Cultûs ! 

Te dona narrent pauperibus data, 
Laudet juventus, grex StepJiani tener 

Laudentque scholae, templa centum : 
Prodigium generositatis ! 

Sic dextera imbres perpetuos pluit 

Sic laeva fundit nescia munerum : 

Coelum, bonorum Te suorum 

Aurifluum statuit canalem ! 

Quid porro cantem fulgetra Praesulis ? 

Quid Vaticani consilii j u b a r ? 
Quid purpurae dignos tr iumphos ? 

Regia quid decorum trophaea ? ! 

Nil Te fugacis gloria fascinat 
Mundi aut voluptas! Omnia splendidum 

Inane, clarae visa menti 
Aura levis, tenuisque fumus ! 

Mundi ruinam avertere, pendulam 
Firmare sortem, funera patriae 

Solari et amissam salutem 
Septifluis reparare sacris : 

Hoc esse censes praesuleum decus 
Araeque dignas, dimidio satas 

Saeclo coronas ! aeviterna 

Quae polus addit, avens trophaea ! 

Sic Tu arrogatis laudibus altior 
Morum thesauris das pret ium Tibi 

Nec ambis externos honores 
Ipse tuis trabeatus astris! 

Deus Te honorâ t ! Deo pietas Tua 

E t vita cordi est ! hinc Tibi copia 

Manabat ad plenum benigno 

Laudis opum cumulata cornu ! ! 

Deus coronat! summa dedit bona: 
Bis quinque lustrorum unctus honoribus 

Nunc Hospitem ilium corde stringis 
Qui Tibi lustra dat aeviterna. 

Hie Jubilanti f ruge Opifer dabit 

Mira salutem ! Victor adest Deus 

Pat remque majora ad trophaea, 

Quem patriae dedit, — ipse toilet ! 

Sic advovemus! Dimidium Tuae 

Saeclum det arae perpetuas rosas ! 

Sic Te Genitrix pulchri amoris 

Sic Superique beent, coronent! 

Sic plaudat orbis ! Pannonibus diu 
Spes vivat ingens! vivat et aureàe 

Arae perennes, jubiláris 

Vincat, eat Lu do vi eus, annos ! 
Colomannus Bosty, Soc. J. 

„Laudemus viros, gloriosos in gene-
ratione sua." 

Eccli. 44, 1. 

Gyenge a toll kezünkben, szük a tér előt-
tünk egy kis hetilapban, nem arra, a mire it t e 
pillanatban gondolni is fejszéditő vakmerőség: 
hogy halhatatlan érdemeit összegezzük s enyész-
hetetlen dicsőségét egész nagyságában ragyogtassuk 
Magyarország papsága előtt Haynald LajOS biboros 
érseknek, hanem gyenge és szük már csak arra 
nézve is, hogy hódcAatunk kifejezését vágyaink 
magaslatára emeljük fel a mai napon, a midőn 
minden nagy és nemes iránt érzékeny kebel 
egyházunkban és e honban áldani siet az isteni 
gondviselést, hogy nekünk itt, a kettős kereszt, 
a hármas bérez, és a négy folyam jelölte hazában 
magunkénak vallani és állandóan itt közöttünk 
hőn szeretve tisztelni engedi azt a rendkivüli 
tehetségekkel és csaknem utolérhetetlen munkás-
sággal megáldott egyházi férfiút, a ki ma arany-
áldozatát mutat ja be az idők Urának és Iste-
nének. 
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Mindnyájan az isteni gondviselés vezérlete 
alatt eszközök vagyunk a jó Isten kezében; de 
különféle módon. Némely ritka kiváltságos elme 
hivatást kap, képviselni köztünk, emberi bár, de 
magasabb módon, az isteni fensőbbségét, az isteni 
tudást és hatalmat, hogy utat törjön a többiek-
nek, a nagy tömegnek, a népek és nemzetek 
gondolatai, vágyai és törekvéseinek, Isten egy-
házában, és földi hazájukban. Ezekről a kivált-
ságos lángelmékről mondá Kölcsey valamikor, 
hogy oly utat törnek maguknak, melyet csak ők 
bírnak követni teljes erővel. Csoda-e azután, ha 
ezt az utat szintén csak ők illetékesek első sor-
ban, oh igen, csak ők birják teljes értelemmel, 
és az azon való otthonosságnak teljes önérzeté-
vel jellemezni?! . . Ez nem csoda; ez természetes 
dolog. 

Ilyen ember köztünk Haynald LajOS biboros 
érsek. 0 maga jellemezte, és senki sem hivatot-
tabb nálánál találóbban jellemezni azt a fényes 
pályafutást, melyet ő közöttünk, hetvenhárom élet-
éven által, félszázados áldozópapságának viszon-
tagságai között végig küzdött. Patiendo mereri! 
Ez az ő j e l szava ; ez az ő élete. Szenvedés és 
érdem: érdem a küzdelem, a félreértések és em-
beri tévedések tömkelegén át fel a dicsőség ama 
magaslatáig, a hol már nem egy egyházmegye, 
nem egy nép, nem egy ország, hanem az egész 
emberiség s a világegyház isteni tekintélye maga 
illetékes megmérni az érdemet és kiosztani az 
elismerést, hálát és tiszteletet. 

Haynald Lajos biboros érsek, a kit tündöklő 
lángesze és minden akadályt legyőzni képes 
munkaereje fölösen képesitének arra, hogy játszva 
üljön diadalokat a tudományban és az életben, a 
hazában ós az egyházban, csakugyan, legnagyobb 
diadalait, legfényesebb érdemeit, dicsőségének leg-
ragyogóbb sugarait mégis nem játszva, hanem 
szenvedés árán szerezte meg. — Mikor 1849-ben 
király és nemzet viszályban valának, a trónrablő 
áramlat egész erejével beleütközött — pedig akkor 
még csak pályájának kezdetén felkelő csillag 
vala Haynald — beleütközött, mint a trón or-
szágos oszlopába, és rágalommal zúgta körül hon-
szerető szivét. A hazafias kebelnek ez ártatlan, mert 
kötelessége hősi teljesítéséből fakadt szenvedése 
azonban örök időkre biztositá a loyalitás mar-
tyrjának a király, a józanon maradt kortársak 
és az egész utókor elismerését. 

Két évtized multán megfordítva kelt fel 
ellene a küzdelmek és szenvedések elnyelés-

sel fenyegető tengerárja. Midőn ugyanis a 60-as 
évek elején a kiállott viszontagságok az egy-
mással viszályban volt királyi t rónt és a köteles 
hűségű nemzetet kibékülésre sarkalták vala, a 
nemzetölő áramlat szintén útjában találta, akkor 
már Erdélyben, Magyarország jövőjének kapujá-
jában, Haynald Lajos püspököt, és mivel ő, mint 
nemzetének vezérszószólója a jogfolytonosság 
fellegvárának védelmében kősziklaként ellenállt, 
rázuditotta fejére a rosszul sugallt korona harag-
ját , a mely őt azután püspöki székétől is meg-
fosztotta. A nagy papban tehát újra keresztre 
feszült a hazafiság ! . . . Ekkor beszéltem én vele 
életemben legelőször. Bécsen át keresztül utazott 
Rómába, elvenni a nagylelkű IX. Pius kezéből, 
tántorí thatatlan jelleme szenvedéseinek egyházi 
babérkoszorúját: a karthágói érsekséget ós a 
bibornokok fejedelmi méltóságára a legkecseg-
tetőbb expectativákat. Mint egy angyali megjele-
nésű falusi segédlelkész, oly üde ifjúsággal, oly 
szerényen és nyájasan szólított meg politikai 
bölcs előrelátásának és rendületlen jellemének e 
martyrkoszorus diadalmi utján, midőn a bécsi 
Szent-István-templom előtt egyik pazmaníta tár-
sammal mellette elhaladtunk. „Már nem vagyok 
ám erdélyi püspök. Megyek Rómába. El kell 
hagyni hazámat. Lássák, mily forgandó a szeren-
cse!" Körülbelül ezek valának szavai. Könyezve 
akartunk neki kezet csókolni, de ő nem engedte, 
hanem helyette áldást adott reánk . . . . 

Nemsokára ezután a trón körül lassanként 
eloszlott a köd és a nemzet szellemével végre 
teljesen kibékült királyi kegy felkereste Haynal-
dot római dicsősége utján s haza hozta kö-
zénk és Asztrikus székébe ültette fel, ragyogni 
nemzete előtt magasabb polczról, mint a mely-
ről a félreértés elmozditá. 

Jö t t a vatikáni zsinat. Az egész világ for-
rongásnak indult; az államok kezdtek egymásra 
zúdűlni. A íranczia-német epochalis összecsapás 
előestéjén álltunk. Lázas izgatottság fogta el a 
szellemeket. E lázban Haynald érsek, sok más 
ragyogó fényű szellemmel együtt, inopportunusnak 
Ítélte a pápa tévmentességének definiczióját. 
Ezzel beleütközött a nagy IX. Pius meggyőződé-
sébe. Kegyvesztetté lőn Rómában, ő, a ki ott 
már, mint a trienti évforduló, a pápai arany-
mise és a Péter-Pál-napi százados ünnep ékes-
szóló tolmácsa vezércsillag gyanánt ragyogott 
vala az égen. Teletölté a szenvedés e poharát 
keserű ürömmel az uj hithagyók nevében Miche-

31* 
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Iis által te t t ama vakmerő ajánlat, hogy Ka-
locsa érseke álljon az ő, az ő élőkre! A tiszta 
szándékú főpap kiürité a szenvedés e poharát is 
fenékig, és hiven teljesité kötelességét az egyház 
és a vatikáni zsinat iránt . . . Jöt t a „lumen in 
coelo" pápa. XIII. Leo kormányzása kezdetén 
azonnal sietett Haynaldot kiemelni a félreértés 
ködéből és télemelé őt, s oda helyezé maga mellé, 
az egyház legfényesebb vezércsillagai közé, a bi-
bornokok fejedelmi testületébe. 

Igy teljesült be az arany misés biboros ka-
locsai érseken az ő jelmondata végtől-végig. 
Patiendo meruit. Es most is, a midőn drága 
egészségében szenvedni látjuk őt, az ő félszáza-
dos papságának elévülhetetlen érdemei, arany-
miséjének örömünnepén, e szenvedés által megara-
nyozva, becsben, érdekességben és kedvességben 
fokozódottan domborodnak ki Isten és emberek 
előtt. De fokozza e dicsőséges aranymise napján a 
biboros érsek egészségének szenvedése az ő jólé-
teért epedő szivek imádságos buzgóságát is egész a 
lángolásig, egész az esdeklésig; mert hisz az o 
élete, a ki a Magyarország jogfolytonosságaért. a 
király és nemzet egyetértéseért való szenvedésében, 
e szenvedés sajátosságánál fogva páratlanul áll. az 
alkotmány visszaállításában pedig bölcs el^rijj'i,- 
íás. bátorság, jellemerő ós hatásra nézve az egy 
Deák Ferencz mellé helyezendő ; m e r t hisz m o n -
dom, az ő élete, a kinek neve hatalomban és 
dicsőségben IX. Pius és XIII. Leo trónja mellé emel-
kedett, ékesszólásban pedig a Lonovicsok, Dupan-
loup-k és Wisemanek, tudományban a Xewma-
nek, Zigliarak és Hergenrötherek, államférfiúi lel-
kierő és bátorságban a Pázmányok. Széchenyiek 
és Kettelerek, fejedelmi alkotásban és jótékony-
ságban a Simorok neve mellett mint egyenrangú 
vezércsillag kiolthatatlanul beragyogja sugarai-
val az egész világot, igen, az ő élete nekünk i t t 
e hazában nap, a mely országunk gondviseléses 
utain messze bevilágit a jövőbe s lankadatlan 
tevékenységre hevít minden katholikus és ma-
gyar szivet Isten dicsőségének, a vallásosság 
felvirágzásának, az egyház áldásos befolyásának, 
az ország hatalmának, a nemzet jólétének elő-
mozdításában. 

J) Ne feledjük, hogy Deák Ferencz a jogfolytonos-
ság zárt fellegvárából beszélt a kibékülésre már hajlandóvá 
lett királylyal ; Haynald ellenben a jogfolytonosság nyitott 
kapujából volt kénytelen az ellenséggel, állása koczkáz-
tatásával, parlamentirozni és a magyar közjogot a korona 
előtt, ily helyzetben, a monarchia érdekeivel való ösz-
hangjában definiálni. A szerk. 

És ezzel átadom a szót ama három egyház-
megye három kiváló történetírójának, a mely 
egyházmegyékben Haynald LajOS élete, ország-
s világszerte ezt a közös imaszerű óhajt keltve 
folyt vala le: 

Lángeszű úttörő szellem . . . ser us in coelum 

redeas! Dr Breznay Béla. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergomi fömegye, okt. 15. Haynald Lajos Esz-

tergomban. — 
Egyházi életünknek Magyarországon két első rangú 

csillaga ragyog 1867 óta a „Magyar Sión" egén. Mind-
kettőnek pályafutása már kezdetben párhuzamosan hala-
dott, párhuzamosan fejlődött fényben és ragyogásban ; 
mindkettő egyenlően betöltötte fénynyel és dicsőséggel a 
hosszú utat, melyet megtettek föl egészen az érseki szé-
kekig, melyeket 1867-től máig dicsőségesen elfoglalva 
tartanak. 

Mindkettő a fővárosban kezdte káplánságon a lelki-
pásztorkodást, és ma tagjai a római szent egyház legma-
gasabb testületének, a főmagasságu bíbornoki karnak. 
Mindkettő megérte Isten jóságos kegyelméből papi pá-
lyája fényes ut ján a félszázados papi működés dicsőségét és 
szerencsés aranymiséjét bemutathatni a szeretet nagy Iste-
nének : Simor János bibornok, hgprimás, 1886. október 
28-án, — Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek ma, 
1389. október 15-én ! . . . 

Mindkettőt az esztergomi egyházmegye adta és ne-
velte az országnak, a kath. egyháznak ; mindakettő ott, a 
magyar primási szék fényes körében nyerte ihlettségét, 
szedte tapasztalatait és kezdte egyházkormányzati tehet-
ségeinek módszerét. Az esztergomi főegyházmegye büszke-
séggel nézi, mint anva-megye Haynald fényes emelkedését. 
Részt kivan venni a közörömben, mely a jubiláns bibor-
nokot övezi, amint résztvett a nevelésben, melynek ered-
ménye az ország közkincsévé lőn. 

Midőn 1886. október 28-án, azon a fényes jubileumi 
nagy napon, ragyogó bevonulását tartotta a remek esz-
tergomi bazilikába Simor János, hogy bemutassa az Ur-
nák az ötvenedik év arany-áldozatát, — ott lépdelt mel-
lette fényes bíborában Haynald Lajos!. . . 

Ma ugyan ő ünnepli 50 évi áldozárságának magasz-
tos jubileumát és kétségkívül az ország első főpapja lesz 
első és legszívélyesebb üdvözlője. 

* 
* * 

Haynald Lajos papi pályája Esztergomban kezdő-
dik, 1830-ban, augusztus 31-én Rudnay Sándor hgprimás 
az esztergommegyei növendékpapok sorába fölvette a 
jeles és intelligens ifjút. Ugyanazon év október 1-én meg-
jelent Haynald tizenkét társával együtt Pozsonyban, abban 
a kisded szemináriumban, mely alapitója Lósy Imre prí-
más után „Emericanum" nevet visel mind máig. Ez a 
koruknál fogva nagyon fiatal növendékeknek előkészítő 
iskolája a további tanfolyamok számára. 
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Sok kitűnő egyén került ki már ez intézetből, iga-
zolván Lósy érsek magasztos szándékainak helyességét. 

Ezen kisded pozsonyi papnöveldében vette föl 
Haynald 1830. október 31-én először a papi reverendát; 
majd ugyanazon év deczember 15-én a tonsurát és kisebb 
rendeket főpásztora. Hudnay Sándor primás kezeiből. 

Bölcsészeti tanulmányait a nagyszombati lyceumban 
végezte 1832. és 1833 ban, a theologiát Bécsben a Pazmá-
neumban 1834—1837-ig. I t t a theologiai cursuson ismer-
kedett meg Simor Jánossal, ki Haynald odaérkezésekor 
már harmadéves theologus volt. Közöttük mihamar ter-
mészetes kölcsönös vonzalmat eszközölt egymegvebelisé-
gük és társaik soraiból egyaránt kiváló tehetségeik kitű-
nősége. E körülmény egymásra utalta őket. És ez évtől 
kezdve szoros ismerettségi viszony fejlődött ki a két ma-
gyar ifjú között és máig fényes pályájukon, hol egymást 
váltakozottan rangban megelőzve, haladtak barátságosan 
a Magyar Sión legelső polczaira emelkedvén — mindkettő 
nagy és fontos eseményeket jelző lapokat irt be a ma-
gyar egyház legújabb történetébe. 

1839. október 15-én szentelte Haynald Lajost pappá 
a Bakács-kápolnában Jordánszky Elek segéd-püspök. 

Első szent miséjét szülőföldén a nógrádmegyei Szé-
csényben mutatta be Istennek ; a szokásos szónoklatot 
Jekelfalusy V'incze, későbbi szepesi és székesfehérvári 
püspök tartotta, nagy auspiciumokat hirdetve. 

Kopácsy herczegprimás a nem közönséges tehetségű 
Haynaldot saját udvarába szemelte ki, de tanulmányai 
bevégzését a gyakorlat terén sürgette és azért először 
Pestre, a Lipótvárosba, maid Budára a várba rendelte 
káplánnak. I t t kezdődik irodalmi tevékenysége. 

1842-ben Kopácsy az esztergomi presbyteriumba 
nevezte ki tanárnak, hol Haynald nagy lelkesedéssel és 
készültséggel adta elő végzett theologus hallgatóinak az 
egyház-történet és jogból oly keretű előadásait, melyek 
széles eruditio és választékos latinság által váltak híresekké. 

1846-ban május hóban saját udvarába hívta meg őt 
Kopácsy primás, még pedig mindjárt titkári minőségben. 
De mint ilyet — elég jellemzőleg — előbb rövid tanul-
mány-útra küldötte ki a külföldre, melegen ajánlván őt 
Németország, Hollandia, Belgium, Francziaország, Szardi-
dinia és Svájcz püspöki udvarainak. 

Az egyházi kormányzatot, visszatérvén, Esztergom-
ban a nagy főpap Kopácsy oldalán tanulmányozta gyakor-
latilag. Kopácsy halála (1847. szept. 18.) után az érseki 
szék árvasága idején már a primási iroda igazgatójává 
léptettetett elő és ebben az állásban a legkritikusabb idő-
ket élte át, az 1848—49-iki zord időket. Az 1S49. ápril 
14-iki függetlenségi nyilatkozatot az egyházmegyében nem 
engedte kihirdettetni, azt törvénytelennek tartván, a for-
radalmi magyar kormány egymást érő parancsai ellenére ; 
ezért e kormány 1849. junius 18-iki rendelete őt hivata-
lától elmozditotta. 

Haynald bánatos szivével, tiszta öntudatával a szülői 
házba, Szécsénybe menekült. 

Rövid idő eltelte után az uj primás Scitovszky János 
ismét az esztergomi érseki iroda igazgatójává nevezte ki ; 
nemsokára reá, Simor sugallatára, az uralkodó kegye 
őt, az ifjú egyházi férfiút, Erdély püspöki székébe emelte. 

1851. szeptember 15-én hozta a hivatalos lap, hogy 
Haynald Lajos esztergomi érseki iroda-igazgató, az erdélyi 
püspök mellé coadjutornak cum jure successionis nevez-
tetett ki. 

1852. augusztus 15-én szentelte föl Esztergomban 
Scitovszky hgprimás ifjú irodaigazgatóját püspökké lieb-
roni czimre. Ugyanezen év október 15-én az agg Kovács 
Miklós erdélyi püspök bekövetkezett halála után, való-
ságos püspöke és nehéz időkben védangyala lett az erdélyi 
egyháznak. 

Mi volt Haynald Lajos az esztergomi főegyházme-
gyében, megmondá Scitovszky primás, a ki tőle sehogy-
sem akart megválni. Ö volt az uj viszonyok közt az 
ország élére került prímásnak, már akkor, „legnagyobb 
segítsége." K. J. 

Erdélyi egyházmegye, okt. 15. Haynald Lajos 
mint erdélyi püspök. — 

Ha az esztergomi érseki főmegye, mely Haynald 
Lajost a szentélybe mint áldozárt befogadta, ha Kalocsa, 
melynek érseki székén főpásztori és hazafiúi erényeit 
ragyogtatja, ha a világ-egyház, melyben a pápai trón 
közvetlen közelében a legmagasb egyházi méltóságra 
emeltetett, lia a magyar haza, mely önfeláldozó fiát sze-
retettel öleli anyai keblére, ha a tudósok egyetemessége, 
kiknek soraiban az egyik legdiszesb helyet foglalja el, 
mind magukénak követelik a jubiláló biboros főpapot : 
az erdélyi püspöki megye méltán mindnyájoknál jogosab-
ban mondhatja és e nevezetes napon fokozódott örvende-

zéssel hangozta tha t ja : 0 kiválóan a mienk! A mienk azon 
percztől fogva, midőn az 1852-ki október 15-én elhunyt 
boldog emlékű Kovács Miklós után, ki mellé 1851-ki 
szept. 9-én utódlási joggal segédpüspöknek kineveztetett, 
az erdélyi püspöki széket, éppen áldozárságának 13-ik 
évfordulóján, — miként az erdélyi papsághoz intézett 
legelső szózatában irá — a Szentháromság nevében ós a 
boldogságos Szűznek, kinek egész életét és működését 
felajánlá, pártfogása alatt elfoglalá ; mert az erdélyi hi ve-
ket boldogító kormányzása alatt rakta le alapját, emelte 
föl jó magasra falait azon nagyságának, melyet a jó 
Isten kegyelméből az egyház, a haza, a tudomány és a 
ker. Charitas szolgálatában elérnie megadatott. 

Nehéz faladat megoldása előtt álla az életének 36-ik 
évét csak pár nappal azelőtt betöltött uj főpásztor. Le-
csendesítése a szabadságharcz kinövései és elfajulása által 
még mindig izgatott állapotban zajló kedélyeknek a fő-
pásztorkodására bizott hívőkben, kiket a különböző ténye-
zők által a magyar ellen felizgatott tömegek vad kegyet-
lenkedésének emléke még mindig gyötört, a családjaikon 
ejtett sebek sajogása el nem hagyott, a függetlenség 
1849-iki ápril 14-én oktalanul történt kimondásának kö-
vetkezményei zavarni teljesen meg nem szűntek volt; 
összeszedése és politikai rehabilitáltatása a nagy részben 
elzüllött lelkészeknek és fegyverviselésre szorított papnö-
vendékeknek ; sok elhamvasztott templomnak restaurálása, 
lefoglalt tan- és nevelőintézeteink nagy részének újbóli 
megnyitása; az idegen hivatalnokok magyarellenes és az 
egyházi dolgokban bürokratikus érzületből származott 
intézkedéseivel való küzdelem képezék azt a mezőt, mely 
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főpásztori működésének számára megnyilt, s mely az 
izraeliták azon vezérének sorsára ju t ta t ta , ki mig egyik 
kezével az u j templom épitésekor a falnak tégláit rakta, 
másik kezében kardot tar tot t a támadók elriasztására. 

De ha a nehéz teendők hosszú sora állott is előtte, 
azokon fényesen győzedelmeskedni segítette mély vallá-
sossága, a boldogságos Szűz segedelme és oltalmába hely-
zeti, bizalma, az egyház iránti törhetlen ragaszkodása, a 
haza iránti rendületlen hűsége és a dinasztia iránti tán-
tori that lan loyalitása, mely tulajdonságai hű vezérei vol-
tak Istentől nyert szép szellemi és lelki adományainak 
felhasználásában. 

Mily nagy mértékben és mily szerencsésen tudta e 
felsorolt előnyeit értékesiteni, arra hiven emlékeznek 
mindazok, kik a papságával és híveivel való megismer-
kedés végett már 1852-ki november hóban megkezdett és 
1854-ben bevégzett, laradalmas, sőt i t t-ott a vasutak 
hiányzása miatt veszélyes utazásokkal egybekötött paterna 
visitatiója alat t a mindenkit már első megjelenésekor 
ragyogó ékesszólásával, finom társalgási modorával és 
nyájasságával megnyerő főpásztort látni, a valláserkölcsi, 
templomi és iskolai ügyekben mindenre kiterjesztet t figyel-
mét, atyai gondoskodását, bátorító, vigasztaló és oktató 
apostolkodását csodálni, hálás emiékökbe véshetni szeren-
csések voltak. 

E személyes tapasztalatok alapján, mint egy dúsan 
ellátott kincstárból indula ki aztán azon áldásteljes fő-
pásztori működése, csergedeztek azon mindennemű intéz-
kedései, melyek folytán az 1848/9-ben annyira megrongált 
erdélyi püspöki megye restauráltatva ujabb virágzásnak 
indulhatott . J 

Ugyanis a klérus szellemi és erkölcsi előhaladását 
elősegítendő, szólaltatta meg sűrű egymásutánban atyai 
szivét azon szeretett fiaihoz intézett körlevelekben, melyek-
ben a Timóteus és Titushoz iró apostolt követvén, kérve 
kéré őket, hogy hirdessék az igét, ra j ta legyenek alkal-
masan és alkalmatlanul, intsenek, kérjenek, dorgáljanak 
teljes türelemmel és tudománynyal és ugy éljenek, nehogy 
midőn másokat tanítanak, önmaguk elvettessenek ; életbe 
lépteté az esperesi kerületekben tartandó lelki gyakorla-
t oka t ; veté meg Gyulafehérvárott a puerorum seminarium 
alapját, tizennyolczezer forinttal növelvén a megyei pap-
ság által e czélra felajánlott törzsösszeget; behozá a 
zsinati vizsgákat, melyeknek jó eredményű kiállásához 
köté a jobb állomásokra való juthatást , a parochus czi-
mének elnyerését. 

Midőn azonban főpásztori gondoskodását egész buz-
gósággal ar ra forditá, hogy a lelkipásztorok hivatásuk 
méltóságát mindig szem előtt tartva, életöket ahhoz alkal-
mazva szent t isztjöket saját maguk és a rájok bízottak 
lelki üdvének eszközlésére teljesítsék, azok anyagi sorsá-
nak javítását is folyton atyai szivén hordozá. Igy a sze-
gény lelkészi állomások jobb javadalmazására azon 15,800 
forintnyi adományokon felül, melyeket püspöksége tar tama 
alat t a szegény lelkészek és kántortanítók felsegéllésére 
nyúj tot t , állandó alapítványul 36,250 forintot bocsátott 
hol a főtisztelendő káptalan, hol a vallásalap kezelése alá, 
ez összeget később mint érsek huszonhétezer, püspöki 
huszonöt éves jubileuma alkalmával pedig 25,000 forinttal 

gyarapítván. Nem kisebb atyai szeretettel karolá át a) 
elhagyott munkatársait , kiknek jobb nyugdíjjal való ellá-
tására inditá meg a már létezett papi nyugdíjalap növe-
lésére szolgáló segédnyugdijalapot, melyet mint erdélyi 
püspök 5055 és Kalocsáról 2000 forinttal gyarapítani 
kegyeskedett, és b) az elaggott, vagy elbetegesedett kántor-
tanítókat, kiknek számára, miután a lelkipásztorokkal 
egyesitett munkásságban az Isten országának itt a földön 
való terjesztésére maguk is közreműködtek, nehogy agg-
koruk beálltával, vagy egy szerencsétlen betegség által 
munkaképtelenné válván, családjaikkal együtt a nyomo-
rúság kenyerére szoruljanak, a néhány püspöki megyében 
már létesített nyugdíjintézetek szabályainak nyomán — 
minthogy az erdélymegyei régibb elemi tanitók nyugdij-
alapjából csak azok lát tat tak el nyugdíjjal, kik az 
erdélymegyei elemi tanitók alapjából veszik egész vagy 
részbeni fizetésöket — egy külön nyugdíjintézetet alapított , 
melyre 5000 forintot adományozott. 

De ezzel ki nem merült főpásztori gondoskodása; 
mert ha szivén hordozta papjainak szellemi előhaladását 
és anyagi sorsának javi tását ; ha hasonló atyai szeretette] 
karolta fel a kántorok és elemi tanitók állapotát és intéz-
kedett a helyzetök javítása i r án t : nem kisebb gondot 
fordított a középtanodákra és elemi iskolákra, valamint a 
leánynevelésre is. 

Csíkban, mely a legközelebbi időnkig az erdélyi 
katholiczizmus klasszikus földjének nevezteték, mert lako-
sai a kereszténység fölvétele óta az egy, szent, apostoli 
és katholikus egyháztól soha el nem pártoltak, Somlyón, 
hol a Boldogságos Szűz Anya Mária kegyképéhez csaknem 
minden évben elzarándokolt, székely híveinek beláthatlan 
seregével ott ülvén meg pünkösd napjának ünnepét és 
emlékét azon győzelemnek, melyet a csikiek a hitújítást 
fegyveres kézzel rájok erőszakolni törekvő seregen három 
századdal ezelőtt e napon Szűz Máriának segítségül hivása 
után kivívtak, a kis gymnasiumnak nyolcz osztályúvá 
való kibővítését 20,000 forinttal elősegítette, a kantai 
gymnasium megnyitására 6200, a brassói gymnasium nyol-
czadik osztályának felállítására 4000 forintot, és a holcz-
mányi népiskolára 6000 forintot adományozott. Egész 
összege pedig a középtanodák és elemi iskolákra fordított 
adományainak 50,800 forintot tett ki. 

A társadalomra üdvös hatást gyakorló vallás-erköl-
csös leánynevelés előmozdítására : 

a) a nagyszebeni szentorsolyaiak neveidéjét 17,000 
forinttal fölsegítette ; 

b) Gyulafehérvárit u j leányiskolát alapított, azt, 
miután fölépítésére 10,200 forintot költött, 18,540 forint-
tal dotál ta ; 

c) a n.-szebeni szentferenczrendi apáczáknak 5000 
forintot adományozott állandó alapitányul, az udvarhelyi 
leányiskolának 2000, a gyergyószentmiklósinak hasonlólag 
2000 fr tot adván; összesen pedig leánynevelésre 60,880 
f r to t költött . 

Ha idevesszük a székesegyház falainak kijavítására for-
dított 24,000 frtot, az általa alapított gy .-fehérvári kórodára 
adományozott 43,000 fr tot ; ha ideszámítjuk a Holczmány-
ban és Szent-Ágothán alapított u j plébániák alapítására és 
javadalmazására adományozott 45,145 f r t o t ; ha a külön-
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böző nemzeti és humanitási czélok előmozdítására nyújtott 
28,767 forintnyi segélyt ideszámítjuk : alapításainak és j 
adományozásainak összege, melylyel egyházmegyénket bol-
dogította, 394,879 forintot tesz ki. Es ezzel ércznél mara-
dandóbb emléket állított fel magának, melyről hálatelt ! 
szívvel olvassuk le és olvasandja az utókor, hogy Haynald 
Lajos, ki a vendégszeretetben és a jótékonyság gyakor-
lásának azon nemében is példánya vala övéinek, melynél 
a balkéz nem tudja azt, mit tesz a jobb kéz, midőn egy 
alkalommal bizonyos jótékony czélra annyit, amennyit 
adni szeretett volna, nem adhatván, meghittebb környe-
zete előtt czimádája foltozott helyeire mutatott, azt nem 
annyira mentségül, mint affölötti fájdalma kifejezéseül 
tette, hogy az erdélyi püspökség aránylag szerény jöve-
delmeiből többet nem tehetett. 

Haynald Lajos, ki igy áradozott a keresztény szere-
tet érzelmeitől és azt tettleg is a maga kiüresitéseig gya-
korolta, épp oly mély hódolattal ragaszkodott az egyház 
fejéhez és védte világra szóló tevékenységgel annak és 
magának az egyháznak szabadságát is ; épp oly erőslelkü 
volt a magyar haza és trón elévülhetlen jogainak védel-
mében, ami miatt püspöki székéről le is kellett mondania, 
1864-ki október 3-án kelt utolsó főpásztori körlevelében 
búcsúzván el kedves erdélyi megyéjétől. Azon benyomás-
nak feltüntetésére, melyet a szeretve tisztelt főpásztor 
búcsúszavai az elárvult hívekben keltettek, álljon itt a 
„Kolozsvári Közlöny" 1864-ki 125. számában Tusnádi 
(Imets Fülöp Jákó) aláírással megjelent, Gyulafehérvár-
ról keltezett következő levele: 

,Elérzékenyitő és maradandó emlékű napját ünnep-
lők meg a nmlt iránti kegyeletnek, a jótékonyságnak és 
hálának, az elválás és bucsu érzelmeinek. Volt kegyelmes j 
főpásztorunk, Erdély epochalis püspöke, a nagy egyházi 
férfiú és honfi, most már karthagói érsek, ft . Haynald 
Lajos űr ő nmlgának emlékénél támadnak az események 
változtató fordulata által meghatott lelkünkben és elérzé-
kenyült szivünk mélyében ezen érzelmek . . . 

Ha valaha, miért ne vallanók főképpen jelenleg be 
a fiúi engedelmességet és szeretetet, melylyel ezen püspök 
és jó atya intézkedéseit fogadók és kisérők ; azon kitűnő 
tiszteletet és hódolatot, melylyel a ritka erélyű és láng-
eszű férfiút és egyháznagyot bámulok ; azon honfiúi von-
zalmat, ragaszkodást és szerelmet, melylyel e tiszta meg-
győződésű hazafi, zászlótartó és előharczos magatartását 
és működéseit kisérők, melylyel irányában viselteténk s 
raj ta lelkesedéssel, észszel és szívvel csüggénk ? 

Őszinte lélekkel adunk szabad folyást felismerő és I 
háladatos meggyőződésünknek s adnánk voltaképpen, ha I 
azt a meghatottság, a mult és veszteség, az öröm és 
busongás, a hálás emlékezet és „Isten hozzád" ezen per- i 
czeiben méltóképpen tehetnők. De szivünk érzékenyebben, 
hangosabban dobog, szemeink könybe lábadnak s ajkain-
kon a benső méltó kifejezése elhal . . . . S nekünk oly 
jól esik ezen állapot, mely szó nélkül is eléggé s eleget 
tolmácsol. 

Tekintsen ezen egyházmegyének minden alattvalója, 
az édes kis hazának minden valódi polgára vissza a pályára, 
melyet Haynald ez egyház és hon nem mindig derülhe-

tett egén világító és melegítő napként futa meg; vagy 
ha valakinek gyöngébb alkotású szemei e fény s hév 
kíséretét nehéz és fáradságosnak tartanák, állapodjék 
meg itt a vén Mámó tövében s tekintsen emelkedett lélek-
kel azon jótékony sugarakra, melyeket a gyönyörű est-
hajnal kiséretében a már-már végképp láthatárunkról 
leáldozó fényes nap az általa hévvel ölelt vixlélcre szerető 
bucsu-köszöntéssel vissza-vissza in t : s akkor szükségtele-
nek is lesznek szavaink. 

Nem szólunk mi, szólanak a tények. 
Ma 25 éve annak, hogy Haynald áldorrá szentel-

teték, s 12 annak, hogy a dicsőemlékü tusnádi Kovács 
Miklós erdélyi püspök halála után a hebroni czim. püs-
püspöki czimet letevén, mint Erdély püspöke, ennek jogai 
s kötelmei élvezetébe, illetőleg érvényesítésébe lépett. 
Kegyelettel és mindig jót téve ülte meg s emlékestté a 
nagyemlékű püspök ezen évfordulati napot; mint arról a 
mult évben is e lapok hálás tudomást vettek. 

Az idei évfordulati nap volt az, melyen ő nmlga a 
néhány évvel ezelőtt általa alapított és adományozott s 
azóta a nőnem ifjú reményeinek nevelése s tanítása terén 
oly emberséges sikert eredményező irgalmas apáeza-kolostor 
mellé fiók-intézetül, szintén általa nagylelkűen alapított s 
adományozott püspöki kórodat ünnepélyesen megnyitandó 
s a szenvedő emberiségnek átadandó vala. 

Azonban tájdalom ! szomorúan ismertté vált ered-
mény folytán kegyes és nagylelkű püspökünktől megfosz-
tatván, az évfordulati ünnepélyt helyette a jogilagos capi-
tularis helyettes t't. Háduly János nagyprépost ur ő mlga 
vvégezé, s igy eszközlődék egyszersmind, hogy a nagy 
Alapító e hozzá oly méltó emberséges intézetének, az 
emberiség valódi szeretete oly dicső monementumának 
ünnepélyes megnyitása egy érzékeny bucsuünnepély színéit 
vegye föl, melylyel szivünk és lelkünk az éppen ez idejü-
leg édes miénknek lenni megszűnt kiváló főpap s jótevő 
iránt fejezé ki örökháláját, s érzékeny, megilletődött szív-
ből szakadt „Isten hozzád"-ját. 

A nap ünnepélyes szónoka mlgs Lönhart Ferencz 
praelatus és kanonok ur volt, ki kenetdusan, érzelemtől 
árongó szívvel, nedves szemekkel, s a szó szoros értel-
mében „rebegő", ajkakkal tolmácsolta az egyház anyai, 
illetőleg a volt főpásztor atyai gondoskodását, mely a 
szenvedő emberiség testi és lelki javát egy irgalmas nénék 
által kezelendő kóroda által ily közvetlenül szándékolja 
és eszközli. A praelatus ur beszédjéből egyszersmind ki 
lehetett venni azt, hogy az övéit áldással tetéző atya 
intézkedései egyúttal az elválás bucsu tényei, melyek az 
atya távozta után jobbára a család tagjaira nézve is kilá-
tásban szoktak állani ; mint legalább jelenben a mlgs 
praelatus úrra nézve Kolozsvárra való megválasztatása 
által igen megfelelő kilátásban állanak. 

A hivők serege ünnepélyes menetben vonult le a 
várból a városban levő kóroda színhelyére, élén a városi 
tanácscsal, mely élénk diszszel tanusitá e tény jótékony 
közrehatása iránti részvétét. 

A kóroda minden vallás, nemzetiség, nyelv, rang és 
nem különbségi tekintet nélkül alapíttatott az oly szenvedők 
számára, kiknek ápolását az irgalmas szerzet, szabályai 
szerint, elvállalhatja. A szép telek, annak szép, nyilt, 
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világos csarnokkal, melléképületekkel s minden szükséges 
bútorral való beruh äZäSä került 12,000 frtba ; a kama-
tozó tőke pedig 28,000 f r t ; mely összeg kamatjai fejében 
egyelőre 8 ágy van berendezve s fölszerelve. Az intézet-
nek, önkényt értetik, hogy rendes orvosa lesz ; a betegek 
ellátására pedig a szatmári anyakolostor éppen a napok-
ban két, a honi nyelvekben jártas, kedves nénikét kül-
dött. Igy a helybeli irgalmas apáczaszerzet 7 tagot szám-
lál, kikre való egy tekintet is az emberszerető Üdvözitő 
irgalmassági „önzéstelen" megtestesülését láttatja. 

Ez Haynald nemes lelkének legszebb emléke Gyula-
Fehérvártt, kinek, mint már nem a miénknek említésénél 
könybe lábadtak szemeink; ki az élet valódi geniusa volt 
közöttünk, s ki, mint a szónokoló nagyprépost ur őt az 
evangelium szavaival oly dicsőén jellemezte : ,,átment 
közöttünk, jót cselekedve.'1 Veszely Károly, 

prépost-plébános. 

Kalocsa, okt. 15. Örömünnepet ül ma Asztrik ősi 
székhelye, és méltó örömében osztozik nemcsak Erdély, 
nemcsak széles Magyarország, hanem — bátran mond-
hatjuk — az egész müveit világ ; mert a merre magya-
rok, s a merre müveit, katholikusok, s a merre komoly 
tudósok és higgadt politikusok laknak, mindenütt, tiszte-
letteljes rokonszenvvel említik Haynald bibornoknak fé-
nyes nevét, és mindenünnen a legszívélyesebb üdvkivána-
tok repülnek ma felé áldozársága ötven éves jubileumának 
alkalmából. — Ötven évi fáradságos munka még a leg-
szerényebb állású férfiúnál is tiszteletet és elismerést 
követel ; mennyivel nagyobb elismerésre és bálára tar that 
igényt azon kiváló férfiú, ki ötven hosszú, viszontagság-
teljes éven át a legfontosabb hivatali és bizalmi állások-
ban nemcsak gondjaira bizott nyájának, nemcsak hazájá-
nak és királyának, nemcsak az egyetemes egyháznak és 
látható fejének ; hanem magának az összemberiségnek 
érdekeit szolgálta lankadni nem tudó nagy szellemének 
egész erejével, nemes szivének egész melegével. 

És ezen ötven évi fáradság és szeretetteljes munká-
ból nekünk kalocsaiaknak ju tot t a legnagyobb és legszebb 
rész. Nemcsak azért, mert az ötven évnek csaknem felét 
szerény körünkben tölté el a sokak által tőlünk méltán 
irigyelt egyháznagv ; hanem főleg azért, mert a hazai és 
egyházi nagy események ezen mozgalmas idejére esik 
Haynald tettdús életének legtevékenyebb, de egyszersmind 
legfényesebb szaka, mely egyrészt bőséges szellemi és 
anyagi áldást, másrészt ragyogó fényt árasztott magára 
Kalocsára is. Hisz kiválóan Haynaldnak köszönhetjük, 
hogy a kalocsai dioecesis egyike az ország legszerencsé-
sebb és legrendezettebb viszonyokkal dicsekvő egyházme-
gyéinek, valamint azt is, hogy Kalocsának szerény hang-
zású neve a müveit világ előtt ma épp oly ismeretes, 
mint akár Orléans vagy Angers. Kétségtelen tehát, hogy 
nekünk kalocsaiaknak van legtöbb okunk a mai napon 
hálás szivvel megemlékezni azon áldásokról, melyekben 
Haynald által részesített bennünket az isteni gondviselés. 
Megteszi ezt szive rejtekében, Isten oltára előtt, kétség-
kívül ezen érseki megyének minden papi és világi tagja. 
Nem is a hálás lelkek hü emlékezetének akarok segít-
ségére jönni, hanem inkább a nyilvános elismerés köteles 

adóját akarom némi csekély mértékben leróni, midőn 
Haynald bibornok kalocsai érseki tevékenységének főbb 
mozzanait rövid vonásokban fölemlítem. 

Daczára annak, hogy Haynald oly élénk és munkás 
részt vett hazai közügyeink intézésében, mint kivüle tán 
egy magyar főpap sem : mégis bámulandó tevékenységet,, 
a legapróbb részletekre kiterjedő, körültekintő gondossá-
got fordított egyházmegyéjének vallási, kulturális és hu-
manitárius ügyeire. — Alig foglalta el érseki székét, első 
gondja volt uj lelkészi állomások szervezése által előmoz-
ditani főleg azon híveinek lelki gondozását, kik másvallásu 
honpolgárok közepette lakván, inkább voltak a vallásközöny 
veszélyének kitéve, mint a sürübb tömegekben lakó katho-
likusok. A lefolyt huszonkét év alatt nyolcz ily jól dotált u j 
lelkészi állomás keletkezett, mi által mintegy 14,000 lélek 
részesült a közvetlen lelkipásztori gondozás és oktatás meg-
becsülhetetlen jótéteményében. Ugyanezen czél lebegett 
ő eminentiája lelki szemei előtt, midőn arról intézkedett, 
hogy népesebb városokban nemcsak a középiskolákban, 
hanem a néptanodákban is önálló hitoktatói állomások 
szerveztessenek, minek az lett eredménye, hogy a lelki-
pásztorok osztatlanabbul szentelhetik idejöket és erejöket 
szent hivatásuk legközelebbi czéljára, mit az érsek még 
a segédlelkészi állomások tetemes szaporítása által is elő-
mozdítani iparkodott. És, hogy a lelkészkedő papság ne 
legyen oldott kéve, hanem a főpásztori és egymásközti 
testvéri buzdítás, oktatás, lelki épülés által ugy a hiva-
talos működés, mint a belső lelki élet terén mindinkább 
egy szivvé egy lélekké legyen : nemcsak az esperesi ke-
rületek uj, czélszerübb beosztása által könnyítette meg a 

I lelkészeknek egymásközti testvéri érintkezését, hanem 
ismételten gyüjté maga köré papságát egyházmegyei érte-
kezletekbe, melyekben az aktualis napi kérdések, nem-
különben a lelkipásztorkodás fontosabb ügyei a legbeha-
tóbb tanácskozások utján nyertek megvilágítást vagy 
végleges megoldást. — S mig ezen értekezletekben a pap-
ság értelmi látköre tágult, addig a többször megtartott 
központi közös lelki gyakorlatokban a papi szivek nyer-
tek bőven kamatozó szellemi tőkét. — De az apostoli 
szellemű és atyai indulatu főpásztor örömmel fölkereste 
papjait és híveit saját otthonukban is, és ragyogó ékes-
szólásával, valamint elragadó szeretetreméltóságával min-
denütt, amerre megfordult, meghóditá a sziveket. Mikor 
pedig a haladó kor s az idejét mindinkább igénybe vevő 
országos ügyek lehetetlenné tevék, hogy személyesen 
tegye meg a bérmálási utakat, segédpüspökeinek kellett 
őt ebben helyettesíteni, kik körülbelül hét évenkint az 
egész egyházmegyét beutazzák. 

A lelkipásztorkodás előmozdítására szolgált az ér-
seknek azon intézkedése is, hogy maradandó érvényű kör-
leveleit és rendeleteit rendszeres gyűjteményben újból ki-
nyomatá, nemkülönben, hogy a már elavult egyháztarto-

í mányi Rituale helyébe egy ujat adott ki, mely a római 
Rituale változatlan szövege után függelékben adja az el-

. térő egyháztartományi szertartásokat, s ilyetén beosztása 
által a kezdeményezés dicsőségét Magyarországon a kalocsai 

! érseki tartománynak biztosítja. 
De Haynald bibornok „kedves munkatársainak", — 

ahogy papjait szivesen nevezé — anyagi helyzetéről sem 
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feledkezett meg, s azt oly állapotba juttatá, minővel talán 
egy magyarországi egyházmegye sem dicsekedhetik. Mert 
a kalocsai dioecesisben nincs egyetlenegy plébános sem, 
kinek legalább 1000 forint, és nincs egyetlen segédlel-
kész, kinek teljes ellátáson felül biztos 300 forint évi 
jövedelme ne volna; ugy, hogy nálunk congrua-kérdés 
nem létezik, azt mi csak a hírlapokból ismerjük. 

Ezt pedig jó részt Haynald ama páratlan bőkezű-
ségének és előrelátó gondosságának köszönhetjük, mely-
lyel a lelkipásztori czélok előmozdítására, nevezetesen 
a szűkebb ellátású lelkészek és,segédlelkészek jobb java-
dalmazására, nemkülönben a kath. népnevelés fejlesztésére 
az általunk méltán Haynald-alapnak nevezett segédalapot 
létesite, mely ma a bőkezűen utalványozott kiadások 
mellett is már mintegy félmilliónyi tőkével rendelkezik ; 
mivel annak évi 20,000 forinttal való dotatiójára az érsek 
nemcsak önmagát, hanem pápa és király beleegyezésével 
hivatali utódait is kötelezte, az alaptőke folytonosan sza-
porodni fog. Magának ezen alapnak létesitése által Haynald 
oly emléket állított magának, mely századok múlva is 
fennen hirdetendi bölcs előrelátását és fejedelmi bőke-
zűségét. 

És mit szóljak a keresztény szellemű tan- és neve-
lés-ügy terí'M kifejtett buzgalmáról. Tán nein kell az el-
fogultság vádjától tartanom, ha ismét azt állitom, hogy e 
téren 1867 óta a kalocsai egyházmegyében oly haladás 
történt, minővel más magyarországi dioecesisben alig 
találkozunk. Hisz maga Trefort miniszter, kit e téren 
részrehajlásról senki sem fog vádolni, már 1875-ben az 
elismerés legmelegebb hangján szólt az érseknek a tan-
és nevelésügy körül tett üdvös intézkedéseiről. „El kell 
ismernem — igy ír 1876. jan. 6-án kelt levelében — és 
örömmel ismerem el, hogy Nagyméltóságod magasztos 
hivatását saját egyházmegyéje felekezeti iskoláit illetőleg 
teljes mértékben felfogta s e részben 1868. óta nemcsak 
r.agy buzgalmat és tekintélyes áldozatokat, de nem közön-
séges sikert és eredményeket is képes felmutatniÉs mi-
után ezen eredményeket részletesen felsorolta, igy végzi : 
„Mindezen bár Nagyméltóságod állásából kifolyólag 
szorosan felekezeti keretben, de egyszersmind általános 
emberiségi és közművelődési érdekben is működő nagy-
szerű intézkedések, gondoskodások és áldozatok önmaguk 
fennen hirdetik az intézkedő, gondozó és áldozónak fenn-
költ lelkületét; s midőn én mindezekhez méltó elismeré-
semet és méltánylásomat csatolom, nem tartózkodom an-
nak őszinte kifejezésétől sem, hogy Nagyméltóságodnak 
saját hivatása és hatáskörében tett ama bölcs és sikeres 
intézkedéseit s csak érintett nemes áldozatait az egész 
haza és a magyar nemzet őszinte tisztelete kiséri s az élő 
nemzedék Nagyméltóságod nevét tisztelettel és hálával fogja 
átadni az utókornak is— Mondanom sem kell, hogy 
1875. óta Haynaldnak a tanügy előmozdítására irányult 
buzgalma nemcsak nem csökkent, hanem a fokozott igé-
nyekkel szemben még növekedett is, melynek bővebb 
leírásáról azonban a tér szűke miatt, fájdalom, le kell 
mondanom. Még csak a szenvedő emberiség javára tett 
áldozatairól akarok néhány szóval megemlékezni. 

E téren ismét elaggott és munkaképtelenné vált 
papjainak sorsa feküdt leginkább atyai szivén, kiknek 

gondtalan életalkonyt igyekezett az által biztositani, hogy 
a plébánosok nyugdiját évi 400 frtról 600-ra, a kápláno-
két pedig 300-ról 500-ra emelte fel, és a papi nyugdij-
alap tőkéjét 35,000 forinttal gyarapitá. Ep ily bőkezűen 
gondoskodott az egyházmegyei kántortanitói nyugdijinté-
zetről, melynek tőkéjét 40,000 forinttal növelé. Az árvák 
iránti kiváló szeretetét hirdetik a kalocsai, bácsi, zombori 
és szécsényi árvaházak, melyek fölállitási és ellátási költ-
ségei a 300,000 forintot jóval fölözik. És ki tudná fölso-
rolni mindazon jótékonysági intézeteket és egyleteket és 
a magánosoknak azon óriási számát, kiket Haynald 
bibornok kifogyhatlan bőkezűsége kisebb-nagyobb segé-
lyekben részesített. — Meghaladja az ötödfél millió fo-
rintot azon kiadások összege, melyeket az érsek huszon-
hét év alatt közczélokra tett, ugy, hogy egy-egy évre 
átlag 200,000 forint esik. Ez csak a legészszerűbb gaz-
dálkodás, a legszerényebb életmód és a legnagyobb áldo-
zatkészség mellett volt lehetséges. 

A jó Isten, ki egy irgalomból nyújtott pohár vizet 
sem hagy jutalom nélkül, kétségkívül feljegyezte az 
életkönyvébe Haynald javára az irgalmas áldozatkészség-
nek ezen millióit; de kétségkívül számba veszi ama száz 
és száz ezernyi hálás szivek buzgó ima fohászait is, me-
lyek a forrón szeretett főpásztor drága életeért és lelki 
üdveért szállnak ma esdőleg égi trónjának zsámolyához. 

Kalocsai. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

^ftffvözlő iratok dr Haynald Lajos bibornok, kalocsai 
érsek úrhoz aranymiséje alkalmából: 

I. XIII. Leo pápa l eve l e : 
Kedves Fiunk! 

Üdvöt és apostoli áldást! Minthogy ama kiváló jó-
akarat miatt, a melylyel irántad viseltetünk, mindama 
dolgok, a melyek rád nézve örvendetesek, minket is ked-
vesen érintenek, nem mulaszthatjuk el, hogy ötven éves 
áldozó papi jubileumod alkalmával, legbensőbb üdvkivá-
natainkat ki ne fejezzük. Ezt pedig annál szivesebben 
teszszük, mert buzgalmad az apostoli szentszék iránt és 
a gondjaidra bizott egyházmegye körül szerzett érdemeid, 
jó hajlamainkat mindegyre jobban biztositják. Udvkivána-
tainkhoz fűzzük a jobb egészség és állandó épség iránt 
való óhajunkat, hogy hivatalodban a régi üdeséggel jár-
hass el nyájadnak nagy előnyére és üdvére. Nehogy 
pedig hiuk legyenek óhajaink, hő imádsággal esdeklünk, 
hogy a mindeneknek Ura és intézője, Isten azokat meg-
hallgatni kegyeskedjék, a mely kegyességnek záloga le-
gyen az az apostoli áldás, a melyet neked, kedves fiunk, 
valamint a vezetésed alatt álló papságnak és népnek szí-
vesen adunk. Kelt Rómában, Szent-Péternél, 1889. okt. 
11. Pápaságunk tizenkettedik esztendejében. 

X I I I . Leo pápa s. k. 

II. Ö császári é s apostoli kir. f e l ségének l egkegye l -
mesebb kézirata: 

Kedves dv Haynald biboros-érsek ! 
Fogadja áldozárságának félszázados évfordulója alkal-

mából legbensőbb szerencsekivánataimat, melyeket annál 
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nagyobb örömmel fejezek ki Önnek, mert ez ünnepély 
ujolag alkalmat szolgáltat nekem megemlékezni azon, 
nem csak általam már ismételve hálás elismeréssel kisért, 
de az egész országban, sőt annak határain tul is ismere-
retes ritka érdemekről, melyeket Ön ez évek hosszú során 
az egyház, valamint a trón és az állam körül szerzett, — 
azon kiváló tevékenységről, melyet a tudományok terén 
kifejtett, és azon áldástterjesztő jótékonyságról, melylyel 
Ön ritka áldozatkészséggel és bőkezűséggel ezrek szivébe 
a hálának maradandó emlékét ültette. Őszintén kivánom, 
hogy azon boldogitó önérzetet, melylyel Ön a lefolyt ötven 
évre visszatekinthet, teljes testi és lelki erővel tovább is 
élvezhesse, és hogy a jelenleg sajnosan gyengélkedő egész-
ségének mielőbbi helyreálltával, áldásos működését, mintáz 
egyház és az ország disze, még számos évekig folytathassa. 

Kelt Bécsben, 1889. évi október 12 én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

III. Simor János bib. hg-primás l eve l e : 
Főmagasságu és ft. Simor János bibornok latin 

üdvözlő levelének magyar szövege ez : 
Főm. és ft. Bibornok-Érsek Ur ! 

Midőn eminencziád ötvenéves áldozópapi jubileumát 
ünnepeli, régi barátság, testvéri ragaszkodás és a legtisz-
tább hódolat érzelmeitől áthatottan üdvözlöm önt és 
áldom az Istent, minden jók adományozóját azért, hogy 
azon javak sorából, melyeket a benne bizóknak e földön 
megígért, eminencziádat hosszú élettel ajándékozta meg. 
Az Ur anyaszentegyházában, a melynek szolgálatában 
eminencziád életének napjait számtalan bajok, erős mun'SS^ 
gond és aggodalom közt tölté el, nevének dicsősége 
örökké élni fog. Az Isten, ki életünket vezérli, tartsa 
meg eminencziádat még sokáig erőben és egészségben, s 
ujúljon meg mint a sasé ifjúsága, hogy még sokáig mű-
ködhessék és még sok jót tehessen az Isten dicsőségére, 
az egyház és a haza javára. 

Esztergomban, 1889. okt. 11-én. 

Eminencziád 
hódoló szolgája 

Simor János bibornok, 
herczeg-primás. 

IV. Üdvözlő felirata az erdélyi egyházmegyének dr 
Haynald Lajos kalocsai biboros-érsek-metropolita ur ő 
eminentiájához ötven éves áldozárságának jubileuma alkal-
mából. 

D. a J . Kr. ! 
Főmagasságu Bibornok, Érsek, Alladalmi Valóságos 

Belső Titkos Tanácsos! 
Mélyen tisztelt Kegyelmes Urunk ! 

Az erdélyi püspöki megyének papjai és hívei, élükön 
főpásztorukkal, jelennek meg Eminentiád kegyes színe 
előtt, hogy áldozárságának 50 éves jubileumán, hálás 
szeretettel, tisztelettel és hű ragaszkodással üdvözöljék 
Eminentiádat, ki az 1852—1864-iki időszakban jóltevő 
püspökük volt, 1867 óta kegyes metropolitájuk lett. 

Az isteni gondviselés oly időben hívta meg Emi-
nentiádat az erdélyi püspöki székbe, midőn égető szüksé-
günk volt a püspöki megyének élén oly kiváló főpásztort 

tisztelni, ki bölcseséggel és fiatal erélylyel vezethesse 
papjait és hiveit az örök üdvösség utján és kész és képes 
legyen meggyógyítani a fájó sebeket, melyek a püspöki 
megyének testét eléktelenitették. 

Eminentiád minden várakozást beteljesített, sőt töb-
bet tett, mint a mit várhattunk. Példányképünk volt a 
vallásosságban és hazaszeretetben, az egyház, a haza és 
trón iránti ragaszkodás és hűségben ; ismételten bejárta 
nagykiterjedésű püspöki megyéjének minden plébániáját, 
oktatott, buzdított, lelkesített, segített, vigasztalt, áldozott, 
oly mérvben, mely püspöki elődjeinek áldozatkészségét 
nemcsak utolérte, hanem azt messze túlhaladta. 

Huszonöt éve már, hogy Eminentiád az erdélyi 
püspöki széket hazafias meggyőződésének áldozatul hozta ; 
de ezen 25 év nem volt képes Eminentiád főpásztori 
munkásságának áldott emlékét volt papjainak és híveinek 
szivéből kitörölni, sőt oly élénkséggel, mintha tegnap 
történt dolgokról volna szó, áldjuk és magasztaljuk fő-
pásztori erényeit, lankadatlan munkásságát, szeretettel 
párosult bánásmódját és a püspöki megye javára és fel-
virágoztatására hozott több mint négyszázezerre menő 
nagylelkű áldozatait. 

Ezen kedves emlékkel szivünkben jelenünk meg 
Eminentiád előtt ezen tiszteletteljes sorokkal azon drága 
szent napon, midőn Eminentiád áldozárságának ötven éves 
jubileumát üli, és hálát adva az isteni gondviselésnek, 
mely az örömnek ezen nagy napját elérnünk engedte, 
buzgó imával kérjük a mindenható ur Istent, hogy Emi-
nentiádat ezen örömnapnak áldásos élvezetében, jó egész-
ségben, az egyház, a haza és trón javára, még hosszú 
évtizedeken át, megtartsa, áldja és boldogítsa. 

Kik metropolitai kegyelmébe magunkat ajánlva, 
szent bíborának csókolása mellett, hódoló mély tisztelettel 
és ragaszkodással vagyunk, alázatos szolgái. 

V. A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hittu-
dományi karának fe l irata: 

Eminentissime ac Reverendissime 
Domine Cardinalis, Archi-Episcope ! 

Dominp Benignissime ! 
Facultatis Theologicae in Reg. Scientiarum Univer-

sitate Hung. Professores, grata recolentes memoria, Te, 
Eminentissime Domine, ante annos quatuor et triginta 
coetui Doctorum Collegiatorum ejusdem Facultatis ad-
sociatum esse, anirnum incitamentumque ea ex re sumi-
mus, Eminentiam Tuam festiva hac occasione, dum semi-
saeculare Tui Sacerdotii jubilaeum ovante Ecclesia ovan-
teque Patria célébras, humillimis votis salutandi. 

Congratulamur Antistiti, cujus hodie laudes, patrios 
intra terminos et extra, multisonis encomiis concelebran-
tur. Idque iure et merito. Quis enim, Eminentissime Do-
mine, non laetus mirabundusque consideret splendidum 
vitae tuae curriculum, tot gloriosum meritis, tot illustra-
tum triumphis ? Quis non grato recolat animo memóriám 
factorum illustrium gravissimorumque laborum, quibus ad 
glóriám Dei inque bonum publicum zelo nunquam défi-
ciente, inter adjuncta rerum saepe difficillima, per decern 
spatia lustrorum perfunctus es ? Semper, ubi de arduis 
agebatur, et vi muneris alti, et ingenita Tibi incitatus 
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alacritate, promptus aderas. Nulla Te terrere fatigia, nul-
láé adversae vicissitudines animo dejicere poterant. Pri-
vata posthabita quiete, in publicae vitae arenam athleta 
fortis descendere consuevisti. Si salus Ecclesiae, si utilitas 
publica, si throni patriaeque emolumentum opem efflagi-
taverunt Tuam, ingenio, consilio, facundia, rei periclitanti 
succurrere nunquam non Tui duxeras officii. Certare ni-
mirum pro iustitia, principia veri rectique tueri, damnosa 
avertere, procurare salubria : — haec sollicitudo, haec tua 
semper cura fuit. Vere potens sermone et opere, talenta, 
quae Tibi cumulatim tradita sunt, servus bonus et fidelis, 
in emolumentum utriusque reipublicae largus erogasti. 
Hinc Roma Te purpura, hinc Princeps amplissimis orna-
vit honoribus ; hinc concives et exteri iugi Te veueratione 
aeque ac admiratione prosecuti sunt ac prosequuntur. 

Liceat igitur et nobis Tua hodie celebrare solennia, 
profundaeque venerationis perennisque aestimationis ac 
adhaesionis nostrae filial! cum devotione promere vota ; 
dumque Te venerabundi salutamus Tibique fausta cuncta 
ac felicia adprecamur, Tu nos gratanter excipe paternam-
que nobis impertire benedictionem. Deus ter Optimus 
Maximus Te, Eminentissime Domine, longos adhuc ducere 
soles bonaque certamina in gloriam catholici nominis 
diutissime certare concédât ! 

Budapestini die 12. Octobris 1889. 

VI. Csáky Albin gr. va l lás- é s közoktatásügyi 
miniszter l e v e l e : 

Főmagasságu Bibornokérsek Ur ! Eminencziádnak a 
Gondviselés kegye megengedte, hogy félszázadon át oda-
adással teljesített fényes munkásságra tekinthessen vissza. 
Olyan munkásságra, amelyből a teljesitett kötelesség meg-
nyugtató érzetének tudata sugárzik ki Önmagára nézve 
egyfelől, másfelől pedig teljesen méltó arra, hogy meleg 
elismerés illesse mindazok részéről, akik annak áldásos 
gyümölcsében részesülnek. Munkásságának lekötelezettjei 
vagyunk mindnyájan, mert eredményei nemcsak az egy-
házi térre, hanem a közéletnek úgyszólván minden moz-
zanatára kihatnak. 

Eminencziád atyai főpásztorkodása nemcsak itthon 
szerezte meg papjai és hivei szeretettel párosult tisztele-
tét, hanem mélyreható tudományos ismeretei és ragyogó 
ékesszólása az ország határain kivül is fénynyel vonták 
be nevét. 

Eminencziádat szellemi ereje legfontosabb politikai 
ténykedéseink egyikének állandó bölcs vezérévé avatta, 
minden szép és nemes iránt hevülni tudó lelke pedig az 
irodalom, művészet, nevelés és jótékonyság művelőinek 
élén találta mindig. 

Most, midőn a közélet minden üdvös ágára kiter-
jedő ezen áldásos munkásság ötvenedik évi fordulóját a 
tisztelet és szeretet ünneppé emeli : én is örömmel csatla-
kozom azokhoz, akik hódolatukkal adóznak. 

Adja Isten, hogy Eminencziád még nagyon hosszú 
ideig folytathassa azt a müvet, amelynek annyi dicsőség-
gel áldoz félszázad óta az egyház javára s a haza büsz-
keségére és felvirágzására. 

Engedje meg Eminencziád, hogy kiváló tisztelettel 
maradhassak Csáky Albin gróf. 

VII. József főherezeg üdvözlete: 
A mai ritka ünnephez magam és egész családom a 

mindenható Úristen legdúsabb áldását kérjük, engedje 
meg, hogy Eminenciád drága egészsége teljesen helyre-
álljon és tartsa meg sokáig hivei boldogitására és a mi 
igaz, őszinte örömünkre. József főherezeg. 

Vili. Pestmegye nevében Szapáry István gróf főispán 
és Földváry Mihály alispán táviratai 

„Főmagasságu dr Haynald Lajos bibornokérsek ur 
ő eminencziájának, Kalocsa. Eminencziádnak 50 éves áldo-
zári jubileuma alkalmából, a vármegyének e hó 14-diki 
közgyűlése, élénk tudatában a vallás, tanügy s művészet, 
mint mindmegannyi közművelődési tényezők körében 
hozott páratlan áldozatainak s a közügyek minden terén 
kifejtett élénk tevékenységének, leghálásabb elismeréseül 
elhatározta, hogy legmelegebb üdvözletét, legőszintébb 
szerencse s üdvkivánatait nagybecsű tudomására hozzuk, 
a mit is ezennel kiváló mély tisztelettel teljesítünk. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye közönsége nevében gróf 
Szapáry István s. k. főispán, Földváry Mihály s. k. alispán. 

IX. A szántovai e speres i kerület fe l irata: 
Főmagasságu és Főtisztelendő Bibornok-Érsek Ur ! 

Kegyelmes Urunk! Szeretett Jó AtyÓMk! 
Büszkén tekintenek föl Eminentiádra, a tudományok 

fölkent Előharezosára, a bel- és külföld tudományos inté-
zetei ; 

tisztelettel és örömmel hajolnak meg Eminentiád, a 
«•epmüvészetek nagylelkű Pártfogója előtt, édes hazánk 
elsőrangú művészei ; 

fennen hirdetik Eminentiád államférfiúi böleseségét a 
magyar törvényhozás aktái ; 

templomok, árvaházak, nevelőintézetek mind meg-
annyi monumentális emlékei Eminentiád fenkölt szellemé-
nek, fejedelmi bőkezűségének és hazafiságának-, 

méltán zeng háladal ezrek ajkiról, kik Eminentiád 
jótékonysága kiapadhatlan forrásából szünet nélkül merí-
tenek ; 

ámde mi, fiainak legkisebbjei, mi mindenekfelül leg-
mélyebb hódolattal hajolunk meg Eminentiád előtt: 

mint a világegyház lángbuzgalmu Apostol-utóda és 
megingathatlan Oszlopa előtt; 

mint e főmegye kiváló erényü és messze kimagasló 
Főpapja előtt ; 

mint a gondjaira bizott hivek éber és gondos Őre 
előtt ; 

mint hódoló papjainak és szeretett fiainak szeretett 
Atyja e lőt t ; 

térdre borulva kérvén az irgalmas Atyá t : hogy, mi-
dőn Eminentiád ötven éves áldozársága örömünnepén az 
Ur oltárán a vérontás nélküli áldozatot hálatelt kebellel 
bemutatandja : 

legyen ez áldozat Előtte kedves ; 
áraszsza Eminentiádra menyei kegyelmének egész 

teljét; 
tartsa meg Eminentiádat még igen - igen sokáig 

Egyházunk és szeretett Hazánk javára, dicsőségére, és 
díszére ! ! ! 
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Eminentiád fölszentelt kezeit hódolatteljesen csókolva 
öröklünk. 

Csataalján, 1889. okt. 
legalázatosabb és legengedelmesebb fiai : 

aláírások. 

VEGYESEK. 
*** Kalocsa világhírű érsekének aranymisés ju-

bileumára vonatkorólag a következőkről érkezett részint le-
velekben, részint táviratokban, tudósítás : 0 enjja régi terve 
szerint valahol messzeföldön, szent magányba félrevonultan, 
legutóbbi megállapodása szerint Monte Casinoban kívánta 
aranymiséjét tartani. Nekünk évek előtt azt mondta, hogy ; 
Lourdesba kiván e napra elzarándokolni. Az Isten más-
képp intézkedett. Itthon maradt, hatalmas tevékenységé-
nek hálás hazájában. S bármennyire óhajtotta az ünne-
peltetés kerülését, s bármennyire igyekeztek hivei és | 
tisztelői, gyengélkedő egészségére való tekintetből ke- ! 
rülni minden zajt és tüntetést, a nagynevű bíboros érsek j 
aranyáldozatának napja mégis országos, világraszóló ün-
nepélylyé növekedett tel. A főegyházmegye, az erdélyi 
egyházmegye mar. hónapok óta készült rajongó szeretete, 
tisztelete és ragaszkodása méltó nyilvánítására. Kalocsa, a 
székváros, szintén megtette a magáét. Három nappal az 
ünnep előtt már teljes díszben állt az egész város. Az 
érseki rezidenczia előtt a téren pompás diadalkaput állí-
tottak fel. A házak lobogó díszt öltének, az utczákon 
szokatlanul élénken kezdének sürögni-forogni az érk : 

jelentek : a városi elöljáróság, élükön a főjegyzővel, a 
kir. törvényszék, kir. ügyészség, kir. járásbíróság, kir. 
adóhivatal, f'őszolgabiróság, érseki és káptalani tisztikar, 
továbbá nagyszámú polgárság. A templom szentélye 
délszaki és egyéb virágzó növényekkel gazdagon volt 
diszitve. A misét mondó püspök fényes segédletével 
együtt azokat a remek egyházi öltönyöket viselte, 
melyeket ez alkalommal a kalocsai főkáptalan aján-
dékozott a jubiláns érseknek és ugyanazt a pásztor-
botot, melyet Bácsmegye közönsége több ezer forintért 
szerzett meg szeretett főpapjának. A mise és Te Deum 
után a nagyobb szemináriumban a papnövendékek Szent-
Agoston-egylete tartott művészi előadást. Tizenegy óra-
kor a városi elöljáróság az érseki palotában Majorossy 
János fölszentelt püspök kezeibe tett le arany diszkötésü 
ivnagyságu könyvet, melyben a város több ezernyi lakó-
jának hódoló aláirása foglaltatik. Az érseknek átadott 
hódoló felirat a dr Brandtner György városi főjegyző 
tollából származik. Minden intézet igyekezett kitenni 
magáért a kalocsaira nézve feledhetetlen ünnep alkal-
mából. A Jézus - társasági érseki gymnázium és ne-
velőintézet nagy diszmüvet adott ki, melyben Rosty 
K. s. J „ a szeminárium és Stephaneum növendékei latin 
és magyar költeményekben dicsőitik a jubiláns főpapot. 
Hogy az idő is kedvezett, az ünnep valóban nagyszerűen 
sikerült. 0 emja elvonultan élte át ezt a fényes ünnepel-
tetést, de bizonyára jól esett atyai szivének a gyermeki 
ragaszkodás természetes és lelkes megnyilatkozása. Adjon 
az Isten ő emjának még hosszú életet és hozzá teljes 

14-én. a uZq e r ó C é s e S ë s z s g ë e l vidékiek egymást követő rajai. Október 
nap előtt, kora reggel ágyuk dörgése s harangok zúgása + Haynald Lajos bibornok fejedelmi adományai 
ébresztette fel a várost. Megáradt az üdvözlő levelek és 1 az erdélyi püspöki széken 394,807 frt, a kalocsai érseki 
táviratok érkezése s folyt egész napon által. Este 6 óra- széken 1867—1888. évig 4.209,730 frt összeget tüntetnek 
kor az egész város kivilágítása következett ; színes lam- föl. Ehhez még 366,000 forint járul, azon alapitványok-
pionokkal volt kivilágítva az egész főutcza. A város kül- 1 han, melyekkel áldozársága félszázados ünnepének emlé-
döttsége, 10,000 főnyi emberáradat élén, fáklyásmenettel , kezetét a legméltóbb módou megörökíteni kívánta. Ezen 
vonult az érseki palota elé hódolni a nagy érseknek. Dr 
Brandtner főjegyző volt a város szónoka. O emja nevé-
ben Majorossy püspök köszönte meg a kegyeletes figyel-
met és jókivánatokat. Fáklyásmenet után a kaszinóban és 
a polgári olvasókörben fényes banket volt lelkes fel-
köszöntésekkel. Az ünnep napján, október 15-én, reg-
gel 9 órakor Lichtensteiger Ferencz fölszentelt püspök 
fényes segédlet mellett ünnepélyes diszmisét tartott . E 

alapítványok a nagy nap szép emlékét minden szép szónál 
ékesebben hirdetők, a következők: a) a kalocsai érseki me-
gye egyházi és iskolai czéljaira szolgáló Haynald alap javára 
23(^000 frt , b) Zomborban árvaház létesitésére 80,000 frt, 
c) a bácsi és bajai leányiskolák javára 20,000 frt, d) A 
Szécsényben felállított intézetek javára 15,000 frt, e) A 
kalocsai csillagászati observatoriumra 15,000 frt, tehát 
összesen félszázados papi jubileuma emlékének megünnep-
lésére 366,000 fr tot tett le az emberiség javára. A főösz-diszmisén a mintegy ezerre tehető tanulóifjúság, az ipar 

társulatok, a legényegylet s a tűzoltók voltak jelen zász- j szeg megközelíti az öt milliót. 
lók alatt vonulva a templomba. A testületek közül meg-

T ART ALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Hostía jubiláris, ode gratulatoria honoribus Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Domini 
Dris Ludovici Haynald. — Haynald Lajos biboros. érsek, aranymisés áldozó-pap. — Egyházi Tudósítások: E s z t e r g o m i f ő m e g y e : 
Haynald Lajos Esztergomban. — E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Haynald Lajos mint erdélyi püspök. — K a l o c s a : Örömünnepet ül 
ma Asztrik ősi székhelye. — A „Religio•' Tárczája : Üdvözlő iratok dr Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek úrhoz aranymiséje 

alkalmából. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

:élévre helvben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

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

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
NEGYYEMYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

• j 
Előfizethetni : 

: minden 
: kir. postahivatalnál ; : 
: Budapesten a szerkesz- ï 
j tőnél, és Rndnyánszky [ 
: A. könyvnyomdájában, : 
ï IV., Papnövelde-utcza : 
§ 8. sz. alatt, hova a ne- : 
j taláni reclamatiók 1«, j 
: bérmentes nyitott levél- : 
: ben, intézendôk. : 

Budapesten, október 19. 32. II. Fé lév . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: A garam-szt .-benedeki monostor. — A szabadkőművesség eredete. — Egyházi Tudósítások : 
t Lengyel Miklós. — B u d a p e s t : Egy kis világszemle. — Kath. Actio: Nyi l t levél főt . Lévay Imre úrhoz, a Fővárosi Katholikus Kör 
alapitójához és jelenlegi elnökéhez. — Irodalom: A H a y n a l d - j u b i l e u m i r o d a l m a : Vázlatok Haynalcl Lajos bibornok-érsek 

életéből. — Magyar szentek legendái. — Hálás hódolat. — Bölcseleti folyóirat. Stb. — Vegyesek. 

A garam-szt.-benedeki monostor. 
I r ta Knaus Nándor. 

Az esztergomi főkáptalan által fejedelmi bőkezűség-
gel restaurált garam-szent-benedeki templom országos hirü 
felszentelése alkalmából a hazai lapok csaknem valameny. 
nyien közöltek kivonatos adatokat Knauz Nándor eszter-
gomi apát-kanonok ur müvéből, melyet a tudós kanonok 
ur a garam-sz.-benedeki benczés apátságról ismeretes nagy 
történelmi eruditiójával ünnepi emlékkönyvül készített, de 
még ki nem adhatott . Mi szerencsések vagyunk az itt 
következő vezérczikkben és folytatásaiban nem kivonato-
lásra szorítkozni, hanem egy fejezetet a monumentális 
munkából teljes szövegében közölhetni. 

Gejcsa király igen kies helyet választott 
kedvelt monostorának. Alig ezer lépésnyire a 
monostor előtt délnek a Garam merész kanya-
rulattal magas meredek kőszikla tövéhez fordul, 
csak szűken engedve tért az országútnak, mely 
fölé a komor, élettelen sziklatömeg a monostor-
nak mintegy előőrseként merészen, sőt félelme-
sen kihajlik, mintha minden perczben az alatta 
elhaladókra lezuhanni akarna. A monostor alatt 
keletnek a város és kevés, de termékeny rétjei 
terülnek el tul a Garamon, fel pedig éjszaknak 
messze-messze, a meddig csak kiterjed a láthatár, 
mindkét oldalról sürü erdőséggel borított magas 
hegyek övedzik a virágos kertként elterülő völ-
gyet, melyen keresztül minden rend és törvény 
nélkül, kénye-kedve szerint jobbra-balra átcsa-
pongva folydogál a rakonczátlan Garam. A mo-
nostor s még inkább a templomtornyok ablakai-
ból valóban gyönyörű tájkép tárul a szem-
lélő elé. 

E vidék nemcsak szépsége miatt, hanem 
leginkább biztonsági szempontból már a tör-

i ténelem előtti időkben is megszállva volt, mit 
az ebedegi hegyek keleti- s a Peszér átelle-
nében levő hegyek nyugati oldalain elhúzódó s 
máig jó karban levő íöldsánczok tanúsítanak; 
ez utóbbinál nagymennyiségben találhatók min-
den irás nélkül is kőkori cseróptöredékek s tanú-
sít a Kovácsi határában az országút fölé magasló 
domb tetején máig is tisztán kivehető avar kör-
sáncz (Ring), mely mindeddig átkutatva nincs. 
Maga a inonostorhely azonban, mint az alapító 
levél mutat j cLj âi monostor fölépítése előtt lakat-
lan volt. 

A benczés apátságok tudvalevőleg hegyeken, 
vagy halmokon épültek. Monostorunk is egy 
magasabb hegy keleti oldalából kiszökellő szik-
lán épült. Keleti részén, a tövében éjszaknak 
elvonuló országútról tekintve elég meredek, de 
az éjszaki oldalon levő fő- és déli kisebb kapu-
hoz a feljárat meglehetősen lejtős, nyugati olda-
lát pedig az emiitett hegy teljesen uralja. Maga 
a templom egészen sziklán áll, a mint az ása-
tások alkalmával láttuk, a kiálló egyes kisebb 
sziklacsucsokat az első építkezés alkalmával meg 
sem bolygatva, a templom talapzatának magas-
ságáig földdel befödték. 

A restauratio alkalmával azon reményben, 
hogy kripta, vagy régi sírok fognak felfedez-
tetni, felásatott a templom egész talapzata. Ki-
tűnt ugyanakkor, hogy kripta az egész templom 
alatt, az ujabb Koháry családét kivéve, nincs és 
soha nem is lehetett, mert alig van a sziklaala-
pig néhány méternyi mélység. Sírokat, néhány 
ujabbkorit kivéve, sem találtunk, mert a talap-
zat már a 1"). századi újjáépítés s bizonyára a 
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16. századi átalakítások alkalmával is fel volt 
forgatva, mit az ott talált nagy halmaz törme-
lék is tanúsít. Mindazáltal az ásatásnak mégis 
nevezetes eredménye volt, felfedeztük t. i. a Gejcsa 
király által épített első templomnak alapjait. 

Eszerint ezen, természetesen román stilu 
templom a mostaninál egy egész mellékhajóval 
keskenyebb s majdnem az egész szentélylyel 
rövidebb volt ; hossztengelye a mai góth csarnok-
templom hossztengelyével párhuzamosan haladt; 
a mostani templom pillérei a régi román temp-
lom éjszaki főfalazatának alapjain nyugosznak. — 
A templom mostani talapzata alatt vagy fél 
méternyi mélységben az ásatások alkalmával több 
helyütt erős négyszögű égetett téglákból rakott 
burkolatra akadtunk; ha ez, mint lehetséges, az 
első templom talapzata volt, akkor a templom 
s vele a zárda is a jelenleginél ugyanennyivel 
mélyebben feküdt. 

A monostor négyszögben épült, melynek 
éjszaki féloldalát a templom képezi, ugy azon-
ban, hogy majdnem egész szélességével küljebb 
áll az oldal másik felénél s igy templom kapuja 
is a négyszögön kivül áll. A beJudvarnak négy 
oldalán keresztút vonult végig, melynek azon-
ban csak a templom déli falához épített része 
maradt fönn, a keleti és déli része a mult szá-
zadban átépíttetett , nyugati szárnya pedig le-
bontatott, de alapja még fenn van, s mutatja, 
hogv az udvar s igy az egész épület is eredeti-
leg jóval kisebb volt. A zárda kapuja kétségkí-
vül eredetileg is mostani helyén a templom 
kapuja mellett volt, s a tornáczból balra a ke-
resztutba nyilt a bejárás, jobbra pedig lépcsők 
vezettek az apát lakosztályához. Emeletes volt 
kétségkívül eredetileg is az egész épület, kivéve 
a templomnak emiitett déli falát, mely a ke-
resztút felett, nehogy az ablakok eltakartassanak, 
szabadon hagyatott. A keleti szárnyon földszin-
ten van a máig is annak nevezett, de már át-
épített hálóterem, felette pedig az emeleten 
ugyanakkora ebédlő, a déli és nyugati szárnya-
kat bizonyára a szerzetesek czellái foglalták el. 
Az egész épület a kor szokása szerint kétségkí-
vül már eredetileg czölöpökből álló párkánynyal 
s egyéb, de mint látni fogjuk, csakis favédmü-
vekkel volt körülkerítve. Ilyen volt körülbelül a 
Gejcsa által épített monostor, mely az alapító-
levél keltekor 1075. évben már egészen készen 
volt, mert maga Gejcsa világosan mondja a le-
vélben, hogy „ecclesiam construere adopta vi" s 

nyomban utána teszi „ibique fa vente Deo íno-
nasterium constitui," s néhány sorral alább még 
világosabban: „ubi etiam ecclesiam sancti Bene-
dicti coustruxi." De különben ez önként is kö-
vetkezik, mert az alapítólevél csak a felavatás 
alkalmával adatot t ki; felavatni pedig és föl-
szentelni csak kész zárdát és templomot lehetett. 
Jelenvoltak pedig a felavatási ünnepélyen a ki-
rálylyal mindazok, kiknek nevei az alapítólevél 
záradékában előfordulnak, tehát a király öcscse. 
a hős szt. László berezeg és Nehemias érsek is, 
s ez utóbbi végezte kétségkívül a felszentelési 
szertartásokat is. 

Az alapítólevélben keltének csak éve van 
feljegyezve s igy a felavatás havi napját nem 
tudjuk; de ha tekintetbe veszszük, hogy Gejcsa 
csak 1074. év márcz. havában lépett a trónra, 
valóban nagy lehetett „szeretetének kívánsága," 
melylyel, mint mondja, a templom építését eltö-
kélte és lázasan siettethette a munkát, hogy e 
monostor alig rövid másfél év alatt elkészül-
hessen. Valószínűbb azonban, hogy Gejcsa már 
vezérkorában hozzáfogott az építéshez, mert e 
vidéken voltak birtokai, sőt az alapítólevél tanu-
sága szerint Udvard mellett saját kúriája és 
kápolnája volt. Még tovább megy Kachel mann, 
állítván, hogy ez apátság alapítása már szent 
István és I. Endre királyok nejei által előkészít-
te tet t ; de ennek nincs történeti alapja. 

(Folytatjuk.) 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás.) 

13. szakasz. Az eskünek megerősítéséről. „Mihelyt 
a kand'dátus az esküt letette, valamennyi testvér a 
feszületeket, melyeket kezeikben tartottak, földredob-
ják, lábaikkal tapossák, leköpik. A kanditátus felhí-
vandó, hogy az eskü megerősítésére hasonlóképen csele-
kedjék. Ha ellenmondás nélkül tette, akkor a felvevő és 
a többi testvérek reáteszik kezeiket, mi által a kiválasz-
tottak sorába fel van véve, és a választottak (electi) öltö-
zetébe öltöztetendő, mely egy fehér, a legfinomabb posz-
tóból készített alsó ruhából és egy vörösszinü övből áll 

14. szakasz. Krisztus megvetőiről. (Hiányzik.) 
15. szakasz. A statutumok közzétételérői tilalom ; a 

káptalan berekesztése és a különböző felvételi módokról. 
(Hiányzik). 

16. szakasz. Hányszor magyarázandók évenként a 
titkos statutumok a testvérek előtt. (Hiányzik). 

17. szakasz. A kiválasztottak törvénye és tana. 
„Tudjátok meg ti választott testvérek, hogy törvényünk 
és tanunk, melyet atyáinktól és mestereinktől tul a ten-
geren kaptunk, sem az evangelium parancsolatainak, sem 
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az apostolok rendeléseinek ellent nem mondanak. Mert 
ezek a következők : A világfiságról lemondani, a húst 
vágyaiban zabolázni, tolvajokat, uzsorásokat, rágalmazó-
kat, paráznákat, rablókat üldözni ; munka által — legyen 
ez kézi vagy szellemi, életfentartást keresni, becsületes 
embert meg nem károsítani, mindazokat pedig, kiket buz-
góság lelkesít, tanunkért szeretettel felölelni, inkább Is-
tennek, mint az embereknek engedelmeskedni." 

„Ha ezeket megtar t juk, nincs szükségünk a szent-
ségekre, ha pedig megszegjük, a szentségek semmivel 
sem segíthetnek üdvösségünkön. (!) Ez megigazulásunknak 
összefoglalatja, melyhez a szertartások használata mitsem 
adhat, mert ez teljessége az egész evangeliumi és apos-
toli tanításnak." 

18. szakasz. Az Antikrisztus zsinagógájáról. „Vigyáz-
zatok, drága testvérek, hogy senki titeket tévútra ne 
vezessen. Mert vannak sokan, kik mondják : mi Krisztusé 
vagyunk, mi Krisztust val l juk; azonban hazudnak, mert 
az Antikrisztust vallják és hirdetik, a valódi Krisztust 
pedig bűnökkel beszennyezett életök által tagadják. Azért 
ne feledjétek, hogy nem a dogmáknak szavaiban (!) van az 
Isten országa, hanem az erényben ; hogy nem evés-ivás 
Istennek országa, hanem az igazság, a béke és a szent-
lélekbeni öröm, és hogy nem külső szertartások követése 
alatt (!) jön az Isten országa, és hogy azok, kik mond-
ják : lám itt van, lám ott van, hazudnak, mert az Isten 
országa magatokban van. Tartsátok tehát igaznak, hogy 
a valódi Krisztus egyháza Sylvester pápa idejében az 
Antikrisztus zsinagógájává változott, és Péter Rómája és 
Ujbabilonna, Baal városává lett." (!) 

„Innen keletkeztek egykor farizeusok, most hamis 
próféták a nép között és a hazugságnak azon mesterei, 
kik tanszékekben és a zsinatokon ülnek és a kárhoztatá-
sok halmazát behozván tagadják a valódi Istent, ki őket 
megváltotta. De azért Isten törvénye legyőzhetetlen ma-
rad, mert ők csak emberek véleményeit és parancsait 
hirdetik, és maguk világtalanok vakoknak vezetői, csak 
ajkaikkal imádják Istent, kitől szivök távol van." (!) 

„Látjátok őket, miként hordanak össze nehéz és elvi-
selhetetlen terheket és rakják az emberek vállaira, melye-
ket ők maguk ujjokkal mozdítani sem haj landók; miként 
teszik műveiket, hogy az emberek lássák ; miként zárják 
el az emberek előtt Istennek országát, melybe maguk be 
nem lépvén, másokat sem engednek; miként tartanak 
hosszú beszédeket és keresztüljárnak tengereken, orszá-
gokon, hogy proselytát nyerjenek, kit azonban, ha meg-
nyertek, a kárhozat fiává tesznek; miként hasonlítanak 
mindenben meszelt sírokhoz, külsőleg igazságosoknak 
látszván, bensőleg tele vannak képmutatással és igazság-
talansággal ; miként építenek sírboltokat a mártyroknak 
és síremlékeket állítanak a szenteknek, ők maguk azon-
ban minden szentet üldöznek és mindenkit már tyrrá tesz-
nek, ki — nézetök szerint — az Isten parancsolataival 
ellenkezvén — szavát emeli." 

19. szakasz. A választottak kegyelméről. „írva van: 
Kiválasztottam magamnak hétezer férfiút, kik Baal előtt 
térdöket meg nem haj tot ták. Mi is, maradék utódaik a 
választottság kegyelme folytán befogadva vagyunk. Be-
következett a kiválasztás, mig a többiek szemeiktől meg-

fosztva vannak, mint irva van : Raj tunk is betört a sö-
tétségnek éjje, azonban a kiválasztás napja megérkezett . 
Vessük el tehát magunktól a sötétségnek müveit, melye-
ket az Antikrisztus synagógájában műveltünk, és vegyük 
magunkra a világosság fegyvereit és legyünk egy test és 
lélek, a hivatás egy reményében, kiknek mindnyájunknak 
egy urunk, egy hi tünk, egy szellemi keresztelésünk, egy 
Istenünk van, a mindenségnek atyja, ki mindnyájunk 
felett, mindnyájunk által, és mindnyájunkban van." 

20. szakasz. A kiválasztottak hitéről. „Miután ti, 
kiválasztott nemzedék, a királyi sacerdotium, a szent 
község, a tulajdonnak népe vagytok, melyben sem zsidók, 
sem szabadosok, sem rómaiak, sem szaraczénok, sem em-
ber, sem némber nincsen, hirdetjük nektek az egy Istent, 
ki kinyilatkoztatta magát ezen világ által, és benne min-
den által, miben élünk, mozgunk és vagyunk." 

„Mi hirdetjük is nektek az Isten benszülött fiát, ama 
valódi Krisztust, a ki öröktől Istenben és Istennel volt, 
a ki nem született soha, sem nem szenvedhetett, sem nem 
halhatott meg, kinek minden az égben és a földön lát-
ható és láthatat lan megadva van, ki Mária fiának lelkét 
megélénkítette, mig a földön volt, kit azonban a világ 
meg nem ismert, mert az állatias emberek meg nem ér-
tették, mi a szellemi." 

„Jézusról, József és Mária valóságos fiáról bizonyos-
nak tekinthetitek, hogy minden, amit tanított , amit szent-
ségest cselekedett, a mely csodákat véghez vitt, csak ama 
valóságos Krisztus ereje és virtusánál fogva tett , ki örök-
től Istennek emanatiója, időlegesen Jézus lelkével egye-
sült, soha azonban maga, testként nem jelentkezett. Mivel 
azonban Mária fia, bár igazságos és szent és semmi bűn-
ben nem részes, mégis keresztre feszittetett, tiszteljük őt 
Istenben, és imádkozzunk hozzá ; a keresztfát azonban 
ma azon állat jelképének tar t juk, melyről az apokalypsis-
ben olvastok, és a szentség megszentségtelenitésének." 

„Egyébként mi, kebelünkben lévén a törvény a szent 
szellem által megirva, sem nem vágyódunk földies dolgok 
után, sem nem hisszük állatias gondolkozású embereknek 
állatbőrre irt meséit. Mert miután tudjuk, hogy a szent 
próféták némely beszéde az Isten szelleme által sugallva, 
némelye azonban ezen világ gonosz szelleme által, az apos-
tol intését követjük : Vizsgáljatok mindent, a jót tartsá-
tok meg." 

21. szakasz. A választottak szabadsága. „Ha ti, oh 
testvérek, a szellem által vezérelve vagytok, az Istennek 
bennetek élő szelleme által, akkor már nem álltok a tör-
vény, hanem a kegyelem alatt. A szellemnek gyümölcse : 
szeretet, öröm, békeség, türelem, jó indulat, jóság, szen-
deség, hit, alázat, önmegtartóztatás, lélekszüzesség. Mind-
ezek ellenkezője nem alapul a törvényben. Megszabadítva 
a halál bilincseitől, melyekben feküdtetek, megujult szel-
lemmel szolgáljatok a régi írásnak." 

„Mielőtt e szabadságra a választottságot megnyerté-
tek, fogva voltatok a törvény alatt. Tehát ama regula 
Krisztusban nevelőtök volt, hogy általa igazolva és választva 
legyetek. Mihelyt azonban ti teket a kiválasztás ér, már 
nem vagytok nevelő alatt, hanem megkaptátok az Isten 
fiainak szabadságát. Midőn most az Istent megismertétek, 
és az Isten titeket, már ne forduljatok többé a törvény 
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gyenge és szül; kezdetlegességeihez és az Antikrisztus syna-
gógiájához." 

22. szakasz. A bőjtölésről. (Hiányzik). 
23. szakasz. A választottak érintkezése a hitetlenek-

kel. (Hiányzik). 
24. szakasz. A választottak utazásairól. „Midőn há-

borúba mentek, akár keleten, akár Spanyolországban, 
viseljétek a háborút igazságosan és szeliden, csak az el-
nyomottak védelmére és a gonoszok büntetésére, semmi-
esetre sem azonban dicsvágytok. vagy a fejedelmek 
uralkodási vágyainak kielégítésére, vagy — ami még a 
leggyalázatosabb — préda szerzésre." 

„Ugy a nyilt harczban, valamint fegyverszünet és 
békekötés alkalmával megemlékezettek, hogy Istenetek a 
zsidók és szaraczénok Istene is, és hogy ezek, kiket a 
pápai szócsapiárok (!) képmutatása a kereszténység ürügye 
alatt üldöz, a jog és igazsághoz hívebben ragaszkodnak 
és Isten előtt gyakran kellemesebbek, mint azok, kik 
rendünk hősiességével visszaélnek inkább hatalmuk, mint 
Isten dicsőségének gyarapítására. " 

„Mi helyeseljük, hogy minden rendházunkban, mely-
ben több, vagy kevesebb választott testvért tudtok, némi 
ideig tartózkodjatok, hogy választottságtok világosságát 
gyakori beszélgetés által gyarapitsátok, vagy terjesszétek. 
Hasonlókép emlékeztetünk titeket, hogy miután atyáink 
számos utódai különböző tájakon elszórva tartózkodnak 
és különböző foglalkozásokban és mesterségekben fáradoznak, 
a veletek közölt jelek által őket felkeresni igyekezzetek.11 

„Ha valaki közöttetek Orleans városába kerül, alá-
zatosan zarándokoljon a város falain kivül levő vesztő-
helyre, hol az isteni tudomány dicsteljes vértanúi István 
és Lisojus atyáink tiz fiaikkal Róbert király és a püs-
pökök parancsaira máglyán megégettet tek, és ünnepelje 
emiékezetöket. Erre Istenben nagyon felkérünk titeket." 

25. szakasz. A közönséges regula megtartásáról és 
a gyónásról. (Hiányzik). A vizsgálati jegyzőkönyvekből a 
lovagok vallomásai után tudjuk, miszerint az avatottak 
csak azon lelkésznél járul tak a gyónáshoz, kit e czélból 
a titkos társaság kijelölt, s ki szintén az avatottak sorába 
tartozott . Ennél nem vallottak be semmi bünt, hanem 
általánosságban nyertek tőle feloldozást. Az áldozást 
ugyanezen lelkésznél nem consecrált ostyával végezték. 
Ezen külső formák nélkülözhetlenek voltak a be nem 
avatott lovagok és a nép miatt is, miután a rendnek 
szabályai gyakori szent gyónást és szent áldozást irtak 
elő a rendtagok számára. Tehát bár elvetette a titkos 
társaság a sz. gyónást és áldozást, kíilső formát megtar-
tani kénytelen volt. Erről kell ezen szakasznak szólnia. 

26. szakasz. A választottak jogáról a házak kor-
mányzásában. (Hiányzik.) Bizonyosan arról intézkedik, 
hogy a rendházak kormányzóivá s a rend nagymesterévé 
mindig oly egyének választassanak, kik az avatottak szá-
mába tartoznak. Ily uton aztán a titkos káptalanban 
az összes avatottak részt vesznek a rendház kormányza-
tában. 

27. szakasz. Műhelyek és egyéb titkos intézetek 
létesitéséről. „Ha a választott testvérek közöl valaki priori, 
vagy praefectusi hivatalt nyert,« buzgón igyekezzék, hogy 
a ház műhelye, amint titkos szertartásaink követelik, minél 

előbb berendeztessék, mire oly kőműves mester segélyét és 
művészetét használja fel, kit atyáink utódjának felismert. 
Ha még idegen volna, de másként ügyes, a választottság 
világosságát megmutathat ja neki. Aztán pedig siessen a 
választottak titkos káptalanának berendezésével, hogy en-
nek okos szolgálata által az Isten világossága az Anti-
krisztus synagógájának sötétségét majd eloszlassa. 

Rendeljük, hogy a ház káplánját minden dologban 
hajlékonynyá tegye magának, és ha ez makacsnak, vagy 
a választottság kegyelmére teljesen méltatlannak mutat-
kozik, kergesse el, és hivjon mást helyébe. A káplán 
intései, ha alkalmazta magát, irányuljanak oda, hogy a 
testvérek ugy a lovagok, mint a fegyverhordók és szol-
gák gyónásukat minden más pap mellőzésével a ház főnö-
kénél tegyék le, lévén neki megadva a hatalom, őket 
minden bűneiktől, ugy az ismertek, mint a szemérem 
miatt elhallgatottaktól felmenteni. Ha némelyikben e felett 
kétely támadna, biztosítsátok, hogy ilyen kiváltságot a 
templomosok főbbjei a legmagasabb pontifextől nyertek, 
a valódi Krisztust, Isten fiát értsétek." ') 

28. szakasz. A könyvtárakról tanulmányokról. (Hi-
ányzik). 

29. szakasz. Árulás és esküvésről. (Hiányzik). 
30. szakasz. A választottak haláláról és temetéséről. 

(Hiányzik). (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

E N G Y E L M I K L Ó S 
v. püspök, egri nagyprépost. 

1802—1889. 

Csakis az a körülmény, hogy előző számunkat egé-
szen egy öröm-ünnep, Haynald Lajos biboros érsek jubi-
leuma vette igénybe, csakis ez a körülmény okozta, hogy 
az egri főkáptalan nagyérdemű fejének elhunytáról a 
megemlékezést a mai számra halasztottuk. 

A gyászoló főkáptalan a szomorú eset alkalmából 
következő jelentést adott ki : 

„Az egri főkáptalan saját és az illető rokonok ne-
vében mély fájdalommal jelenti szakállosfalvi Lengyel 
Miklós, vál. dulcinói püspök, egri főegyházi nagyprépost 
és kanonok, szent Mártonról nevezett orodi prépost, hit-
tudor stb. stb. folyó 1889. évi október 10-én, életkora 
87-ik. áldozársága 63-ik évében, a haldoklók szentségei-
nek áhítatos felvétele után, végelgyengülés következtében 
történt elhunytát. — Földi maradványa folyó hó 12-én 
reggel 9 órakor, a főszékestemplomban tartandó ünnepé-
lyes gyászmise után a szent Rókusról nevezett temetőben, 
a boldogult által építtetett saját sírboltban fog elhelyez-
tetni. Egerben, 1889. évi október 10-én. Az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki." 

Október 12-én kisértük nyugvó helyére, i r ja az 
„Egr i Egyházm. Közlöny," az egri főkáptalan nagypré-

') Ezen szakaszban intézkedés tétetik azon esetre nézve, ha 
nem sikerülne az avatot tak között lelkészt találni. Ez esetben leg-
alább olyant kell szerezni, ki a főnök rendeleteihez annyira alkal-
mazkodik, hogy a rend tagjait hozzá bocsátja gyónásra, mintha 
annak a feloldozáslioz joga volna. 
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postját, Lengyel Miklós cz. püspököt, f'őegyházmegyénk Nes-
torát . A beszentelést a nagyréposti lakban érsek urunk ő 
exja végezte ünnepélyes segédlettel. A gyászszertartás fényét 
emelte a papnövendékek szabatos négyes éneke is, mely-
nek zenéjét Nesvera J . szerzé ; szövege pedig Babik Jó-
zsef tanár tollából folyt. Megelőzőleg 9 órakor volt az 
ünnepélyes Requiem, melven Pánthy Endre, éneklő-kano-
nok ur ő nsga pontifikált. Ugyancsak az éneklő-kanonok 
ur ő nsga végezte f. hó 11-én délelőtt 10 órakor az im-
positiót, és ő vez^ te a hatalmas menetet, mely megjele-
nésével kifejezést adott a főkáptalan elhunyt feje iránti 
tiszteletének. A gyászszertartásnak az idő is kedvezvén, 
roppant néptömeg kisérte a boldogultat a katonai zene-
kar mélabús hangjai mellett pihenő helyére. Jelenvoltak 
a főkáptalan és belső papság tagjain kivül a polgári és 
katonai hatóságok, ez utóbbiak ezredesükkel élükön, a 
tanuló ifjúság tanáraival, a külső papságból : Dankó fő-
esperes, Szinay, Klampaczky, Lapsinszky, Marán, Yégh 
plébános urak. 

Budapest, okt. 19. Egy his világszemle. — Ilyet is 
már régóta nem irtunk. Szük a terünk, ritkán juthatunk 
csak szóhoz. Most is csak érinteni fogjuk az eseményeket. 
Első helyen emlitem Crispi beszédét Palermóban. Nem 
azért, mintha Crispi volna az első ember a világon, hanem 
azért, mert ő végzi jelenleg a leggyalázatosabb s legsiral-
masabb szerepet a világon : mint Olaszország premier-
minisztere, ő a pápaság, s evvel a kereszténység és kath. 
egyház főinszultátora s ha tehetné, ő szeretne sírásója 
lenni mindezeknek. Csakhogy ő kerne törpe ember mind-
ezekhez. Post equitem sedet atra cura. Palermóban tartot t 
henczegő beszédének nyomán a nemesis jár : minden józan 
és becsületes ember utálata és megvetése. Mert mit tett 
Crispi Palermóban ? Dicsőité a politikai és vallási felfor-
gatást. A mi Olaszországban történt, az a sok fejedelem-
pusztulás, szerinte a természetjog szerint történt. Mit 
szólnak ehhez a természetjoghoz Európa nemzetei és 
monarchiái, kik az olasz királysággal paroláznak, s oly 
büszkék arra, hogy a történeti jog alapján állanak, a 
melynek felforgatását Crispi ur dicsőíti ? A pápasággal 
szemben Crispi ur még többre vetemedett. Ugy tüntette 
föl Olaszország uralkodó állami hatalmát, vagyis magát, 
mert ő az uralkodó viczekirály, mint „az ész élő kifeje-
zését," mint az emberi emanczipált ész és istentelenség 
főpapját, szemben az igaz Isten főpapjával a pápával, kik 
egy városban egymás mellett nem uralkodhatnak. Nagy-
szerű czáfolatot nyer ebben Bismarck és az ő Posztja és 
az ő Vilmos császárja, a ki elment Rómába szóval és 
tettel kijelenteni, hogy pápaság és olasz királyság békésen 
megférnek egymással Rómában. A pápa váltig hirdeti, 
hogy ez lehetetlen, hogy az olasz királyság szelleme a 
pápaság, a keresztény vallás vesztét akarja Rómában. 
Most maga Crispi fejezte ki az igazságot. Róma nem 
lehet két oly hatalmasság székhelye, milyen a pápaság és 
vele szemben az istentelenség internationális vezetésére 
törekvő olasz forradalmi királyság. Humberto király táv-
iratban tapsolt miniszterének. Csak tapsoljon ! Majd követ-
kezik még fogak csikorgatása is. 

Mint derült nap a beborult égből, oly lelkesitőleg 

hat ebben a küzdelmes, bonyolult európai világban Gib-
bons baltemorei érsek főpásztori levele a katholikus 
hierarchia felállításának százados évfordulója alkalmából 
az Egyesült-Államokban. A nagy főpap jogos önérzettel 
mutat a rendkivüli haladásra, melyet a kath. egyház 
Amerika óriás köztársaságában száz év alatt teve. Száz 
év alatt a katholikusok száma 9 millióra emelkedett, kik 
13 érsek és 71 püspök kormánya alatt vannak, 8009 
pappal, 10,000 templommal és kápolnával, 27 papnevelő 
intézettel, 650 középiskolával és akadémiával, 3100 elemi 
iskolával, 520 árva- és kórházzal rendelkeznek. Baltimore 
érseke, mint a „Moniteur de Rome" szintén büszkén hir-
deti, önérzettel hirdeti a katholikus köztevékenység nö-
vekvő élénkségét, a papság, püspöki kar a hivek zavar-
talan egyetértését, s a katholikusok jó viszonyát minden 
hatósággal. Kijelenti ő emja, hogy a washingtoni kath. 
egyetem felavatása világraszóló szentesítése lesz a kath. 
egyház bámulatos izmosodásának az Egyesült-Államokban. 

Bajorországban, hol a legrutabb byzantinizmus és 
servilizmus járja, nagyon haragszanak Steichelére az 
imént elhunyt münchen-freisingeni érsekre, a ki szakított 
az államszolgaságos egyházi rendszerrel s támogatva a 
pápa által az egyház szabadságának kivivására segítségül 
hivta a bajor kath. népet, a mely a páratlan müncheni 
kath. nagygyűlésben oly impozáns erővel nyilatkozott, 
hogy Lutz uramnak még most is zug tőle a füle. Lutz ur 
azzal boszulta meg magát, hogy az érsek temetésére nem 
engedte kivonulni az iskolás gyermekeket. A mesebeli 
szamár is bátran megrugdalta az oroszlánt, mikor az mái-
nem élt ! ? ? 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Nyilt l evé l főtisztelendő Lévay Imre úrhoz, a Fővárosi 
Katholikus Kör alapitójához é s jelenlegi e lnökéhez. 

Őszinte örömmel üdvözlöm főtisztelendő urat mint 
a Fővárosi Katholikus Olvasókör jelenleg egyedül hivatott 
kezdeményezőjét e magasztos téren. Hizelgésnek vehetné 
talán, ha bővebben indokolnám e gratulatiómat, azért 
szives engedelmével azonnal a tárgyra térek át. — A 
katholikus olvasókörök eszméje, ha azok tapintatos veze-
tés alatt állanak, a lehető legnagyobb erkölcsi eredményt 
biztosíthatja. Mint szerencsém volt főtisztelendőségeddel 
személyesen találkozván nézetemet ez ügyben előadni, itt 
e téren is bátorkodom azt a nagy közönség előtt hangoz-
tatni, nem azért mintha talán a nemes alapitóra hatni 
személyes találkozásunk elég nem leendett, hanem csupán 
a végből, hogy e lapok t. olvasóközönsége azon eszmék 
által, melyeket itt a papírra teszek, és melyek főtiszte-
lendő ur lelkében már régebben megfogamzottak, még 
inkább föllelkesüljenek. Ezen eszmék pedig a következők : 
először a nagy közönséget érdeklő, országos érdekű ügyek, 
a mennyiben azok a lélek ügyébe is belevágnak, a Ka-
tholikus Olvasókör által első sorban méltánylandók legye-
nek. így az országos közönség látva, hogy életérdekét a 
központi Olvasókör első sorban felkarolja, mindenesetre 
csak lelkesedni fog tudni ily nemes kör iránt, s örömmel 
fog igyekezni ilyent másutt is létesitní. Ilyen közérdekű 
dolog — fájdalom — egyházunk és a mi fő lelki ügyünk 
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veszélyeztetésével nap-nap mellett fölmerül. A körnek 
nemes feladata ily eseményeket sorra venni és katholikus 
meggyőződését e tekintetben mindannyiszor hangoztatni. 
I t t a hol annyi buzgalom,' annyi tudomány egyesül, mint 
a fővárosban, nem lesz nehéz egyszer és mindenkorra 
biztosítani a vezérszerepet a vidéken lakó nagy közönségre 
nézve is. Ez azonban, a mit magam is szivből óhajtok, 
leginkább az által lesz elérhető, ha a Fővárosi Katholikus 
Kör az ily közügyi dolgokban felvértezve nemcsak a lel-
kesedés, hanem a szakavatottság fegyverével is maga 
teszi meg első kezdeményezését. — Ha a nagy közönség 
látni fogja, hogy e tekintetben a Katholikus Kör hivatá-
sának magaslatán áll, minden esetre igyekezni fog a saját 
kebelében felmerült nagyobb fontosságú ügyeket is, sike-
res kezdeményezés czéljából, a Fővárosi Katholikus Kör 
elé terjeszteni: 

És akkor elérjük azt az eredményt, hogy midőn 
valamely kérdésben a közvéleménynek nyilatkoznia kell, a 
legtekintélyesebb oldalról történjék e nyilatkozat, mely-
hez azután minden utógondolat nélkül szivesen járul az 
egész ország katholikus közvéleménye. Legyen a Katho-
likus Kör e tekintetben az országos katholikus közvéle-
ménynek szive és feje. 

Egy másik nem kevésbbé fontos eszme a Katholikus 
Körnek azon törekvését illeti, hogy mindenekelőtt a fő-
városban verjen erős gyökeret, és e tekintetben nemcsak 
maga a főváros, hanem a vidéki nagy közönség is fontos 
tényezőt képez. A főváros katholikus közönsége annyiban, 
hogy szivesen látogatja e kört és meggyőződésének me-
legével hat oda minden egyes fővárosi katholikus polgár, 
a ki e körnek már tagja, hogy mások is beiratkoza&nak 
a körbe. A vidéki közönség pedig annyiban mozdíthatja 
elő ezt az eszmét, hogy a fővárosban lévén ügye dolga, 
teljes bizalommal keresi fel a Fővárosi Olvasókör igaz-
gatóságát, a ki legnagyobb örömmel fog mindenben uta-
sítással, tanácscsal szolgálni, a mi egy vidéki embernek 
ügyében csak üdvös és hasznos lehet. Ez által elérjük 
azt, hogy mig egyrészt a Fővárosi Kath. Olvasókör a 
központban megerősödik, kifelé tekintélyben, tiszteletben 
növekedvén, biztosítja magának a vezérszerepet. 

A harmadik eszme, melynek megvalósítását minden 
jó lélek örömmel üdvözölné, a második eszmének csak 
kifolyása, t. i. lévén a Fővárosi Katholikus Olvasókör a 
mindennapi munkában kifáradtak megengedett szórakozá-
sának helye, mindenesetre csak a helyzet magaslatán áll 
az Olvasókör, ha igyekszik ugy a fővárosi tagok, mint a 
vidékről ellátogató jó barátok kellemes szórakoztatását 
is előmozditni. Talán közérdekű ügyekben tartandó fel-
olvasások, szórakoztató előadások, talán ismerkedés czél-
jából rendezendő közvacsorák különösen azon alkalmak, 
melyek az általunk contemplált szent czéli mindenesetre 
hivatva volnának biztosítani. De legyen elég egyelőre 
ennyi: nem szükség ezen eszmék fontosságát bővebben 
fejtegetnünk ; át vagyunk mindnyájan hatva általok ; csak 
kívánom a jó Istentől, hogy adjon főtisztelendőségednek 
erőt, egészséget azon nagy mű befejezésére, melynek ér-
dekében éveken keresztül oly SZÍVÓS kitartással fáradott. 
Fogadja legmélyebb tiszteletem kifejezését. 

Pater Angelicas. 

IRODALOM. 
A Haynald-jubileum irodalma. 

*** Vazlatok Haynald Lajos bibornok-érsek é l e -
téből 1816—1889. Szerkeszté Kőhalmi Klimstein József 
nagyszomb. érs. főgymn. tanár. Pozsony-Budapest. Kiadja 
Stampfel Károly cs. és kir. udv. és kir. akad. könyvkeres-
kedő. 1889. Nagy lex. 8-r. VIII, 137 1. 20 fényes illusz-
tráczióval. Ara 1 frt 20, postán küldve 1 fr t 30 ; dísz-
kiadás 2 fr t 50, postán küldve 2 fr t 70 kr. 

Csak vázlatok, az igaz, mert hiszen Haynaldról még 
csak vázlatokat lehet írni, teljes története még adja Isten, 
hogy messze mától legyen befejezve; de milyen vázlatok!? 
A legilletékesebb tollak közöl a legügyesebbek működtek 
közre létrehozásukban. Magas röptű alkalmi előszó, mint-
egy bevezetés után, hat mesteri vázlat következik, ily 
sorrendben: A pálya kezdete. 1816 — 1852. Irta dr Ompolyi 
M. Ernő. — Haynald Lajos az erdélyi püspöki széken. 
1852 — 1864. Irta Veszely Károly prépost-plébános. — 
Haynald Lajos politikai küzdelmei és lemondása a püspök-
ségről. 1861 — 1865. — Haynald Lajos a kalocsai érseki 
széken. 1867—1889. Irta dr Városy Gyula apát-kanonok. 
— Haynald Lajos politikai és egyház-politikai tevékeny-
sége. 1867—1889. Irta dr Ompolyi M. Ernő. — Haynald 
Lajos bibornok mint botanikus. Irta dr Kánitz Ágoston 
egyetemi tanár. 

Haynald alakjának nagy körvonalait híven feltün-
tetve találjuk e maradandó becsű diszműben és forrás-
könyvben. Mutatványul álljon itt ezúttal a lendületes elő-
szó ama részlete, a melyben a lánglelkü kalocsai bíboros 
érsek mint a tudománynak lelkes müvelője és Mecaenása 
van feltüntetve : 

„A közélet érdekei nem töltötték be egészen az ő 
lelkét. Szüntelenül meleg érdeklődést tadusított a tudo-
mány iránt, melynek szeretete atyai örökségkép szál-
lott reá. 

Mint foglalkozott kora gyermekségétől kezdve a 
növénytan müvelésével, mily buzgóságot és áldozatkész-
séget fejtett ki világhírű gyűjteményének létesítésében, 
melyet hazájának kivánt felajánlani, mily elismerést küz-
dött ki a szakt'érfiak körében : egyik tudós munkatársa 
adja elő ezen munka folyamán. 

Emellett figyelmét, méltánylását és támogatását a 
tudomány többi ágaitól sem vonta meg. 

Tanúskodik erről — a Magyar Tudományos Aka-
démia, a Magyar Nemzeti Muzeum és az Erdélyi Muzeum 
javára tett alapítványok mellett — a csillagászati és föld-
delejességi observatorium, melyet Kalocsán nagy költ-
séggel állított fel, és melynek közleményei Haynald nevé-
vel a magyar tudományosság jó hirét világszerte ter-
jesztik. 

Az ismeretlen földrészek titkainak földerítésére, a 
földrajzi ismeretek gyarapítására czélzó mozgalomban 
élénk részt vett. A II. Lipót belga király fővédnöksége 
alatt álló afrikai társulat költségeihez jelentékeny összeg-
gel járult. 

A régiségtudományt figyelemreméltó eredményekkel 
gazdagították azon ásatások, melyeket Kalocsán és Bácson, 
a középkori székesegyházak maradványainak felkutatására 
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Henszelmann Imre hírneves régiségtudósunk által eszkö-
zöltetett, és azon kiadványok, melyek ezeket tudományo-
san megismertették. 

A magyar egyháztörténelem római forrásainak meg-
nyitásában, a „Vatikáni Magyar Okirattár" létesítésében, 
nevének tekintélye és bőkezűségének példája, egyik fő-
tényező vala. Neki köszöni megjelenését azon becses ok-
irattár is, mely a magyarországi katholikuä tanintézetek 
alapító leveleit tartalmazza. 

A művészetek pártfogójának dicsőségét sem nélkü-
lözi. Minden magasztos iránt fogékony szelleme amint 
nemes élvezetet talált a zenében, ugy ennek fejlesztésére 
is hatni kivánt. Koszorús barát ját Liszt Ferenczet mele-
gen támogatta törekvéseiben. A Zenekedvelők Egyesüle-
tének elnöki tisztét sok éven át viselte. Az egyházi zene 
művelésének előmozdítására alapítványt tett . 

Hason lag jelentékeny alapítványnyal működik közre 
abban, hogy az egyházi festészet Magyarországon lendü-
letet nyerjen" 

Nagy élvezet s tettre hevítő lelkesedés kiapadhatat-
lan forrása ez ünnepi diszmü. Megérdemli, hogy minden 
pap, minden értelmes katholikus elolvassa. 

*** Jézus s z e n t s é g e s sz ivének virágos kertje 
hazánkban. Magyar szentek legendái. Irta Rosty Kál-
mán s. J. Nyom. Budapesten, a Franklin-Társ. nyomd-
1889. Kis ivrétü, 149 1. 

A Haynald jubileum irodalmának gyöngye fekszik 
itt előttem. „Hódolata és hálája jeléül főm. és ft. dr 
Haynald Lajos stb. félszázados papsága ünnepén legmélyebb 
tisztelettel felajánlja Jézus társaságának Collegiuma Kalo-
csán 1889. október 15." Így szól a dedicatio. Még gon-
dolatnak is gyönyörű: a magyar szentek legendáit csillag-
koszorúba összefonni és azt a hőn tisztelt főpásztornak 
örömünnepe alkalmából aranymisés oltárára letenni ! An-
gyali gondolat — a mennyország csillagait lehozni a 
tőidre és oly szép koszorúba összeállítani mint Rosty 
Kálmán atya tette. S ezzel az elismerésünkkel nem állunk 
ám egyedül. Megelőzött benne a legelső forum, a kinek 
illetékessége elé ez a könyv került, mélt. és ft. Lichten-
steiger Ferencz kalocsai érseki helynök ur, a ki főegy-
házhatósági nyomatási engedélyét a következő dicsérő 
szavakkal vezette be : „Szép és dicséretes a gondolat, azon 
magyar szentek és boldogok életrajzait, melyek a Jézus 
szentséges szive hírnökének köteteiben elszórtan jelentek 
meg, összegyűjtve ujolag kiadni s ezen gyűjteményt ke-
gyelmes bibornok s érsek urunk ő eminentiájának közelgő 
aranymiséjére jubileumi emlékül felajánlani." 

A mű szelleméről maga a nagyérdemű szerző imigy 
nyilatkozik : „Ha a régi szent dal virágos kertnek nevezi 
hires Pannoniát, melyet öntöz vala a szép szűz Mária : 
ugy ezen mennyei kertésznő bizonyára csak Jézus szent-
séges szivéből meríthette ezt az örök életre szökelő vizet, 
vagyis a megszentelő és segítő malasztot. Ily öntözés 
mellett fakad is bokrosán a szentség virága, melynek jó 
illata betölté a késő századokat, hogy mi is, a szentek 
unokái, ezek után fussunk Jézus szivének forrásához és 
annak éltető vizével öntözzük, üdítsük szivünkben a ke-
resztény jóság virágait. E czélból hazánk szent hajdaná-
ból leginkább azon szenteket és boldogokat mutatjuk be 

neked kedves olvasó, kik kevésbbé ismeretesek és pedig 
hónapok szerént akkép beosztva, mint őket a Magyaror-
szág Szentjeinek Jegyzéke czimü deák munka (Nagyszom-
bat 1745.) felsorolja." 

A mü tartalma, vagyis a szebbnél-szebb életrajzok-
ban bemutatott szentek és boldogok gazdag lajstroma 
a polgári év elejétől kezdve ez : szent Pál első re-
mete, alamizsnás sz. János püspök, szűz szent Margit, 
boldog Özséb (Eusebius), boldog Csáky Károly, szent 
Szirénus vértanú, magyarhoni (röviden magyar) boldog 
P á l ; boldog János hitvalló, árpádházi boldog Ágnes, 
árpádházi boldog szűz Erzsébet, boldog Csáky Móricz, 
szent Adalbert püspök és vértanú, péterváradi boldog 
István, szent Piligrin püspök, árpádházi szűz szent Erzsé-
bet, boldog Gizella első koronás királynénk, szent László 
király, boldog Dominici János, magyar szent Kinga szűz, 
szűz szent Margit vértanú, portugali szent Erzsébet, szent 
István Magyarhon első apostoli királya, szent Lajos püs-
pök, szent Ágoston zágrábi püspök, boldog Gertrúd szűz, 
szent Gellért vértanú püspök, árpádházi boldog Salamon 
király, szent Kálmán vértanú, szent Hedvig asszony, bol-
dog Eskandélyi Máté vértanú, szűz szent Imre herczeg, 
boldog Asztrik érsek, boldog Szalómea királyi szűz, ma-
gyar boldog Ilona, szent Borbála vértanú szűz, szent Mór 
pécsi püspök. 

Igazán, gyönyörű virágoskertet varázsolt össze Rosty 
atya Magyarország szent hajdanából. Oh bár csak családi 
olvasmányul, családi lelki üdülés és élvezetül eljutna ez 
az isteni áldásokkal tetézve teli öntött lelki kincstár min-
den katholikus, minden magyar család haj lékába! 

f - f Hálás hódolat, melyet főm. és ft. dr Haynald 
Lajos urnák stb. stb. félszázados papsága aranyoltárán. 
mint második alapitójának ad, ajánl, áldoz a jézustársa-
sági gymnasium és nevelő intézet Kalocsán, okt. 15. 1889. 
Ivrétü 72 1. Nyom. Malatin Antalnál Kalocsán. 

A szeretet találékony. Látjuk ezt a kalocsai jezsuita 
atyák intézeteinek kiadványain, melyek a Haynald-jubi-
leum alkalmából megjelentek. Amott, a fentebbi műben, 
a Collegium a mennyország c-állagait szedte le az égről s 
fonta Haynald tiszteletére koszorúba ; emitt, ebben a 
„Hálás hódolat"-ban, a gymnasium és nevelő intézet 
gyűjtötte össze szintén koszorúba mind azt a sok szép virá-
got, a mit e földön a hálás emberi kebel ragyogó esz-
mékben és szivgyönyörködtető érzelmekben bokrosán meg-
terem, hogyha szeretet szeretetet kelt, ápol és lelkesít a 
fogékony emberi kedélyekben. Ez a „Hálás hódolat" itt 
egy gyönyörű verskoszorú, magyar és latin költemények-
ből. Öda. hymnusz, ballada- és idvllszerü elbeszélés, 
dithyramb, cantate stb. váltakozik e gyűjteményben, bá-
mulatos erővel és termékeny gazdagsággal. Rosty és az ő 
tanítványai remekeltek. Mint a sas és az ő fiai, ugy repül-
nek ők előttünk az égen, magasan, merészen, és dalt ver-
nek ki a levegőből. Szeretnők t. olvasóink előtt e költe-
ményeket mind felolvasni. Az ember szinte megifjodik a 
költői nyelv dallamos hullámzásának e csapdosása alatt. 
Haynald egész élete ének szárnyain lebeg előttünk. Szép 
így megdicsőülni ! Rosty felülmulta képzelmiinket róla. 

= Bölcselet i folyóirat. Szerkeszti és kiadja dr 
Kiss János, a Sz.-I.-T. igazgatója s tud. és irod. osztá-
lyának tagja. III. és IV. füzet . ' iV. évf. okt. 15. 1889. 
Budapest. Szent-István műintézet nyomása, 8-r. 369—710 
és IV. 1. 

A Haynald-jubileum irodalmához sorolandó nagy-
becsű kötet, a biboros kalocsai érsek arczképével. Bevezet 
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a magvas tartalomba egy üdvözlő dal Csicsáky Imrétől, 
következik dr Névery Sándortól Haynald bibornok isme-
retes jelmondatának „Patiendo mereri" keresztény-bölcse-
leti fejtegetése. A jubiláris dolgozatok sora tovább emigy 
következik : A bölcselet hatása az életre. Dr Székely Ist-
vántól. Az akarat és gondolkodás kölcsönhatásáról. Dr 
Szentkláray Jenőtől. Boëthius bölcseleti hatása. Dr Kádár 
Andrástól (talán Ambrustól?) Az érzékek realizmnsa. Dr 
Prohászka Ottokártól. Eszmetöredékek a nevelésről. Bill-
mann Mártontól. Az egyes dolgok megismerése. Damián 
Jánostól s. J . Szent Tamás álláspontja a pessimizmussal 
szemben. Dr Steécz Györgytől. Plátó vagy Arisztoteles ? 
Dr Szilvek Lajostól. A psychopliysikai alapképlet tudo-
mányi jogosultsága és igaz értelme. Merchich Mátétól. 
A scepticismus és következményei. Rézbányai Jánostól. 
Giordano Bruno. Dr Kiss Jánostól. Az ősnemzés kérdésé-
nek színvonalai két évtized előtt. Dr Maczki Valértől. 

+ Emlékbeszéd Boissier Péter Edmund, a magyar 
tudományos Akadémia kültagja fölött dr Haynald Lajos 
bibornok és kalocsai érsek, magyar tudományos akadé-
miai igazgató és tiszteleti tagtól. Budapesten, 1889. 
8-r. 23 1. 

Boissier-ről szól, de Haynald roppant botanikai eru-
ditiójáról tesz tanúbizonyságot e fényes beszéd. 

** Supplementa ad Collectiones Monumentorum et 
Literatnrae etc. Collegit et eclidit Augustinus de Rosko-
vány, Episcopus Nitriensis. Tomus V—VI. Nitriae, 1889. 
Typis Schempek et Huszár. 

A papi erényeknek s tudománynak immár félszá-
zadnál tovább világító tűzoszlopa, a nyolczvankét éves 
nyitrai püspök, kinek valóban nem tudjuk, méhszorgal-
mát, rengeteg ismereteit, vagy a legszentebb érdekek elő-
mozdítására szánt fejedelmi alapitványait csodáljuk-e in-
kább, — megint két vaskos kötetet bocsátott közre. — 
Nem kevesebb, mint 371 okmány van ezen, r. kö;>'.>kor 
foliánsaira emlékeztető, kötetekben, melyekből az első 
I—XLVI. s 1 — 511., a második I—LXV. s 1—546. lap-
ból áll, — egész terjedelemben közölve. — Ez okiratok-
nak, melyek merőben az egyházi hatalomnak a világitól 
való függetlenségét bizonyítják, tetemesb része, vagyis"319 
monumentum, az 1877—1888-ig terjedő időszakot illetik. 
Azonban találkozunk a korábbi, közel két évtizeden át, 
ugyanezen tárgyról megjelent tizenhárom kötetet pótló, 
több és értékes adalékkal is, melyeknek némelyike fölnyu-
lik egészen a kereszténység Xll-dik századába. Váltig 
mutatja ezen supplementumoknak becsét már az, hogy a 
tudós főpap, kit üdvös czéljának elérésében sem költség, 
sem fáradság nem tart vissza, maga is csak most ejthette 
azokat birtokába. Bizonyára nagy érdekkel fogja ezen a 
tudomány bányáinak mélyéről ujabban íölhozottak közöl 
ki-ki olvasni például azon leveleket, melyeket 1166. s 
1169. évben, tehát röviddel előbb, mint a vértanúság égi 
koszorújához jutot t Becket Tamás, canterburyi érsek, az 
egyház-szabadság védelmében irt a bangori tőesperes és 
kanonokoknak, valamint a walesi herczegnek, ki a püs-
pöki széket önkénye szerint szándékozék betölteni. — Épen 
nem kevesebb érdeket keltenek az ujabb időbeli okmányok, 
különösen az amerikaiak. Ez utóbbiak már csak azért is, 
mivel még mintegy napi renden van a liberális táborban 
a hivatkozás mindarra, a mi tengeren tul történik ; hadd 
tudja meg tehát az egész világ, miként lép azon sorom-
póba a kath. egyház, a szabadságnak e kikiáltott földjén 
is az őt megillető függetlenségért. — Fölötte jól esik 
pedig azt látnunk, hogy a hazánkat érdeklő adatok, me-
lyeket a külföldi ilyetén gyűjtemények közönségesen mel-

lőzni szoktak, érdemszerü figyelemre találva, itt nagv 
szorgalommal kiaknázvák. Előfordulnak a többi között", 
Lodomér (1279—1298.) és II. Tamás ( 1 3 0 5 - 1 3 2 1 ) eszter-
gomi érsekeknek e tárgyra vonatkozó iratai, valamint ő 
eminentiája — Simor János bibornok — hgprimásnak a 
porosz „kul turkampP-ot elítélő 1879-ki, és a mélyen tisz-
telt szerzőnek J 884-ben, a hitvallásos iskola ügyében ki-
adott pásztorlevele. — Szentül hiszszük azonban, hogy a 
szaktudósra ugy, mint általán minden okulni vágyóra 
nézve, mégis legtöbb becscsel fognak birni ezen tárgyű 
iratai a nagy szellemnek, XIII. Leónak, kit a mennyei 
Gondviselés végtelen jóságában arra választa ki, hogy a 
megpróbáltatás jelen nehéz napjaiban Isten egyházát az 
Ur küldöttjének biztos atyai kezével, a bölcsnek kimért 
tapintatávai, az igaznak rendületlen nyugodt önérzetével, 
a szelídség lefegyverző hatalmával, az örök Ígéretbe vetett 
bizalom szilárd következetességével, az ügy szentségéit 
illető végdiadal öntudatával dicsőségesen kormányozza 
azon megingathatatlan szikláról, mely az igaz polgária-
sodásnak s az erkölcsi világrendnek zárköve . . A szíves 
olvasó e vázlatos ismertetéshői is beláthatja, hogy e két 
kötetben, melyek az egyházi hatalom függetlenségéről 
eddigelé kiadott okmánytárnak 14. s 15-dik kötetét kepe-
zik, — mennyi tudomány s mily bő anyag van letéve. Es 
mégis, tekintve, hogy három kikezdése is van a műnek, 
alig okoz nehézséget benne a keresés; mert hiszen a 
kötetek elején levő indexek, és a magas szerzőnek, a tel-
jes megértésre czélzó, tanulságos bevezetései nyomban 
útbaigazítanak bárkit. Nyitra nagy püspöke, dr Ros-
koványi Ágoston ő excellentiája, örök hálára kötelezte le 
magának nemcsak a szakembereket, kik különösen lelke-
sednek, örömmel üdvözlik, hanem mindazokat, kik, mint az 
igazságnak hivei, az egyház isteni küldetésének megvaló-
sítását, emberiség-boldogító rendeltetését szivökön hord 
ják, — az oly nagy anyagi s erkölcsi áldozattal járó ki-
adásával e munkának, mely a késő nemzedékeknek is 
alkalmas fegyvertárul fog szolgálni ugy a tudatlanság, 
mint a rosszakarat ellen vívandó harczaikban. 

Dr Csősz Imre. 

VEGYESEK. 
*** „Illetéktelen elkercsztelések". Ezen a czimén folyt, 

folyik és fog folyni a többi czimek között a protestantiz-
mus harcza a kath. egyház ellen hazánk területén. Kíván-
csiak vagyunk tudni, hol van a szentirásban, — mert a 
protestáns atyafiaknak mindent abból kellene ám tudni 
bebizonyítani, — igen, hol van a szentirásban akár az 
illetékes, akár az illetéktelen elkeresztelésről a szó. Kr. 
Urunk csak keresztelést rendelt s evvel az apostolait s 
ezek utódait bizta meg az egész világon. De hol vannak 
az egész világra küldetést nyert apostolok utódai a pro-
testáns apró egyházakban ? 

— A Bogisich Mihály prépost esperes-plebános által 
rendezett egyházi ének- és zeneelőadás minden tekintet-
ben teljesen sikerült. Kívánatos, hogy az ily épületes 
ünnepély évenkint többször is ismétlődjék. 

— Denique csak legpraktikusabb az angol! A dub-
lini országos kath. egyetem ügyét az angol kormány ugy 
intézi el közmegelégedésre, hogy állami subventiót ad a 
mennyi kell az egyetemnek, a mely e dotatio mellett 
természetesen megmarad katholikus intézetnek. Igy kel-
lene a budapesti egyetem viszonyait is rendbe hozni. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A garam-szt.-benedeki monostor. 
Ir ta Knauz Nándor. 

(Folytatás.) 

Gejcsa nagyon jól megépíttette e monos-
tort, mert századokon át daczolt az idők viharai-
val. Fájdalom ! a magyar monostorok szerzetesei 
általában nem vezettek házi krónikákat, s igy 
ezen monostor viszontagságairól is csak néhány 
sovány adat maradt reánk. 

Az első veszély a tatárjáráskor érhette, mert 
bizonyos, hogy a tatárok ezen vidéket is feldúl-
ták s a közel fekvő Selmecz és Bélabánya váro-
sokat elpusztí tották; ' ) de, ámbár maga Béla 
király is azt mondja, hogy „universae regni 
ecclesiae ex generali subustione Tartarica natio-
nis adeo periissent, ut pene penitus desolatae," 
s ámbár e monostorról és apátjáról 1239—1246. 
évekről semmi említés sem tétetik ; valami nagy 
pusztulás aligha érte, mert sem okmányai el nem 
vesztek, sem pedig a templom el nem pusztult. 

Elkerülte a veszélyt akkor is, midőn a 14. 
század elején Trencsényi Csák Máté az érsekség-
nek a monostor területével határos Berzencze 
várát fenekestül felforgatta és birtokait irgalom 
nélkül feldúlta, s fennállt e monostor még ezen-
túl is egy teljes századig. 

De utoljára is nem birt ellenállani az idő 
hatalmának. Valószínűleg még a 14. század végé-
vel a falak bomladozni, az ivek repedezni kezd-
tek s végre bizonyára kellő gondozás hiányában 
a templom és zárda összeomlott. Igy tanusit ja 
ezt VII. Incze pápa 1405. nov. 2-án kelt levele: 

J) Kachelmann f. h. II. 104. 
2) Fejér Cod. dipl. IV. II. 231. 

„aedificia eiusdem monasterii, quod per clarae 
memoriae Gethem (igy) et nonnullos alios eius 
successores Beges Ungariae fundatum et suffici-
enter dotatum fuerat, et in quo ad praesens 
regula eiusdem sancti (Benedicti) per monachos 
ibidem degentes servatur ad unguem, propter 
vetustatem corruerit." Összeomlott pedig a temp-
lommal együtt az egész monostor is. 

Igy pusztult el a Gejcsa által épített monos-
tor, még pedig annyira, hogy alapfalain kivül az. 
épületnek csak legkisebb részecskéje sem maradt 
fön. Sőt a templom szerelvényeiből is csak két 
tárgy maradt reánk, az ebedeczi homokkőből 
készült elég eg37szerü keresztkút és egy igen 
érdekes, nagy fafeszület, mely valószínűleg a 
diadalívről függött alá, ujabb időben azonban a 
templom mellékkapuja melletti falon függött, 
most pedig kijavítva ismét a diadalívre alkal-
maztatott . Négy szélén az evangélistáknak mult 
századi értéktelen s már eléggé elkopott arcz-
képei voltak helyezve, melyek helyébe Storno (?) 
Ferencznek diszes festményei tétettek. 

Az iménti pápai levél tanúsága szerint a 
mondott 1405. évben a templom már újra fel-
épült, de a zárda még romban hevert s mivel 
ezt az apátság, javai jobbadán elfoglalva levén} 

önerejéből fölépíteni nem bírta, nehogy a szer-
zetesek e helyet elhagyni kényszerüljenek, VII. 
Incze pápa, Konrád apát kérésére, a híveket 
bucsuengedélyezéssel adakozásra és segédkezésre 
szólítja fel eképen: „ad reedificandum aedificia 
huiusmodi pro eo, quod possessiones et bona 
dicti monasterii propter guerras, in illis parti-
bus vigentes sunt destructa ex quibus Abbas et, 
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Conventus praefati pro substentatione ipsorum 
modicos redditus percipiunt, eorum non sufficiant 
facultatis, Nos cupientes, quod Monasterium et 
aedificia huiusmodi, ne propterea per Abbatem 
et Conventum praedictos deserantur, congrue 
reparentur : Universitatem vestram requirimus — 
quatenus de bonis, vobis a L)eo collatis, ad repa-
rationem praedictam, pias elemosynas et grata 
caritatis subsidia erogetis, u t per subventionein 
vestram huiusmodi monasterium et aedificia prae-
dicta congrue valeant reparari. ') 

E búcsúlevélnek volt is foganatja, mert a 
zárda helyreállítása csakugyan megkezdetett. Eber-
hard zágrábi püspök, kir. korlátnok s a váradi 
püspökség kormányzója, meg István erdélyi püs-
pök, Szalatnán 1406. szept. 7-én kelt leveleikben 
a munka sikeres folytathatása czéljából a segéd-
kezőknek egyenkint negyvennapi bucsut enged-
nek. „Ufc monasterium s. Benedicti de Juxta-
gron, Strigon. dioecesis, a xstifidelibus laudabili 
celebritate veneretur et pia elemosynarum lar-
gitione fabrica eiusdem, per fratres in eodem Deo 
iugiter famulantes ccepta, debitum recipiat incre-
mentum", bucsut engednek. „Omnibus vero poeni-
tentibus et conf'essiis, qui ad dictum monasterium 
számos elszámlált ünnepen causa devotionis aut 
peregrinationis accesserint . . . . aut quocunque 
tempore et ubicunque degentes, ad simcturam et 
reparationem ipsius monasterii manus porrexerint 
adiutrices." -) 

És folyt már ez évben erősen a munka? 
mert a zobori conventnek ez évi levele szerint 
az apátság György nevü szt.-benedekrendi ková-
csát a kövek felvonásához szükséges vastag kö-
télért, — pro maxima corda seu ligatura, qua 
mediante ad structuram scripti monasterii lapi-
des extendi seu sursum erigi con sue ver unt"1 — 
Újbányára küldte, kit aztán jun. 27-én Nánai Pál, 
lévai Cseh Péter újbányái vámszedője, magához 
csalt s „calumpnia adiinventa" letartóztatta és 
„recepta et requisita undique sua cromena." 62 
ilj dénárját elvitte. ") 

És evvel az építkezésre vonatkozó adatok meg-
szűnnek. Egyébiránt nemsokára igen nehéz idők 
következtek be az egész vidékre, s igy a monos-
torra is. A huszitáknak már legelső portyázásai 
is e vidék felé irányultak. 1428. évi legelső be-

' ) Budai országos levéltár MODL, 9084. sz.; említi 
Fejér Cod. dipl. X. IV. 326. 

8) U. o. MODL, 9235/7. Fejér u. o. 555. 
: j U. o. MODL, 9221. 

törésük már Pozsonytól Szakolczáig terjedt , 1481. 
szept. hóban elfoglalták Likavát, Nyitrát, Nagy-
szombatot, Lévát pedig kirabolták, tehát mái-
egészen a monostor szomszédságába hatoltak. 
1432. jun. hóban Nagyszombatot és Szakolczát 
újra elfoglalták; 1433. ápril hóban pedig egészen 
Körmöczig nyomultak. A veszély tehát mind-
inkább közeledett. 1434. ápr. hóban már jelentik 
a körmöcziek Wallenrad Jánosnak, hogy a huszi-
ták Tapolcsánynál gyülekeznek s Rosenberg előtt 
lévő társaik segítségére készülnek; lévai Cseh 
Péter ugyan bekerítette őket,x) de ha i t t Kis-
Tapolcsány értetik, akkor már a monostor köz-
vetlen szomszédságába került az ádáz ellenség. 
Az apát ugyan idején gondoskodott a védelem-
ről s Therjéni Mihályra bizta a monostor védel-
m é t ; igy mondja Héderváry Lőrincz nádor 1437« 
évben: „tempore guerre sceleratissimorum Hus-
sitarum, partes superiores regni subintrantium 
et devastantium, Michael filius Marcus de Theryen 
in claustro s. benedicti de Juxtagron pro cus-
todia et tuitione eiusdem constitutus et locatus 
extitisset,"2) de a veszély teljesen elhárítható 
nem volt. A monostort az ellenség 1435. évi 
szept 29. tá ján elégette. A védelemben különösen 
kitüntette magát Miklós Dénes fia valkóczi job-
bágy, mint Miklós apát s a conventnek decz-
S-ki levele eként tanúsí t ja : „Idem Nicolaus tem-
pore scilicet circa festum b. Michaelis archangeli 
proxime praeteritum (szept. 29.) tempore scilicet 
combustionis huius Claustri per infideles hussitas 
perpetrnti, diversae fortunae casibus et imminen-
tibus periculis se exponendo, in ore gladii pu-
gnando, multorum gratuitorum adnutum nostrae 
voluntatis nobis exhibuit. gremia servitiorum - s 
azért Miklós apát ez évi decz. 8-án kelt levelé-
vel Valkóczon egy telket adományozott neki a 
helység tisztségével együtt. ) 

Ekkor valószínűleg csak a tetőzet égett le, 
mert a templom ezentúl is, mint az 1438. évi 
apátválasztás tanúsít ja, használatban volt. Nem-
sokára a monostor uj s még nagyobb veszélybe 
került, melynek emléke István apátnak 1442. 
febr. 22-én kelt levelében maradt fön, melylyel 
Miklós Dénes fia részére az iménti valkóczi ado-
mányt megerősíti s egy erdőrész átengedésével 
megtoldja, ujabban szerzett érdemei iránti tekin-
tetből, melyeket igy sorol el: 

*) Kachelmann f. h. III. 34. 
2) Eszt. kápt . l.-tár. Lad. 9. 4. 3. 
3) Eszt. l .-tár 5. 1. 7. 
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Nos igitur petitionibus eiusdem Nico1 ai 
inclinati, considérantes fidelissima servitia ipsius, 
quae tempore disturbii nobis et Ecclesiae nostrae 
in covßictu montani st anorum ( igy) et teutonicorum 
de Semnicio, So'io ac Monteregis, ceterisque locis 
montanistis, qui, maligna spiritu ducti, circumval-
lantes Monasterium ad expugnandum totum<[ue 
aeclificium ipsius Afonasterii, comb"sserunt ; etiam 
aliquos ex nostris familiaribus crndeliter inter-
emerunt, aliquos vero vulneribus sauciaverunt; 
tunc idem Nicolaus de Walkoch non parcens 
corporis sui laesionem ac bonorum suorum per-
ditionem in defensionem nostrarum personarum 
et ecclesiae nostrae una cum aliis nostris ser-
vitoribus viriliter et fideliter se opposuit. 

E Miklós ez alkalommal annyira kitüntet-
hette magát, hogy a hálás apát még utódjainak 
is lelkére köté, hogy e Miklóst majd vén korá-
ban is, midőn már munkaképtelen lesz, hagyják 
meg ez adomány élvezetében: „Nos etiam ad-
dentes petitiones nostras pro eodem Nicolao, ut 
si idem in decrepitam evenerit aetatem et servitia 
sua solariter (igy) exercere non valuerit, vos 
successores nostri, qui eritis pro tempore, eun-
dem Nicolaum in praedicto statu, causa suorum 
servitiorum praeteritorum ac nostrarum inter-
ventu precum et ob salutem animarum vestra-
rum, ac honoris vestri ipsum paciíice ac quiete 
ali permittatis et permitti faciatis." 

Hogy ekkor a bányavárosok égették fel a 
monostort, annak bizonyára politikai oka volt. 
E városok ugyanis ekkor Erzsébet királyné részén 
és Griskra kapitánysága alat t voltak, az apátság 
pedig valószinüleg Ulászló részén állt, s ebből 
fejthető meg a támadás. Egyébiránt az egyik 
bányaváros. Selmecz, hamar visszakapta a köl-
csönt, mert Rozgonyi Simon egri püspök, Cseh 
László társaságában még az 1442. évi máj. 24-én 
négyezer emberrel megrohanta, egészen felégette, 
kirabolta s még a templomokat is feldúlta. -) 

E másodszori felgyujtás után a monostor 
már védmüvekkel is megerősittetett, mert, mint 
azonnal látni fogjuk, 1452. évben már erősbitett 
zárdának „claustrum fortificatnm" neveztetik-
Azonban még eddig az ellenség csak felégetni 
birta, és legfeljebb kirabolni ; most, hogy megvolt 
már erősítve, sajátságos szeszélyéből a sorsnak, 
árulás utján került az ellenség kezébe. 

(Folytatjuk.) 
x) Eszt. kápt. l.-tár. Lad. 5. 1. 7. 
a) Kachelmann f. h. III. 45 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás.) 

A III. részből, a consolatusok könyvéből csak a 3., 
4., 5., 8. és 1?. szakasz áll rendelkezésünkre. E rész a 
titkos társaság egy szűkebb és avatottabb körének sza-
bályait foglalja magában. 

3. szakasz. A valódi vallásról. „Hirdetjük nektek, 
testvérek, hogy elérkezett az óra, melyben sem ezen, sem 
ama hegyen, sem Jeruzsálemben, sem Romában az atyát 
nem imádjátok. Szellem az Isten, s ha ti Istené vagytok, 
lélekben és igazságban tartoztok őt imádni. 

Ne feledjétek, hogy minden, amit Jézus ama valódi 
Krisztus által beszélt, Istennek szelleme és élete. Mert az 
Isten szelleme az, mely éltet. Jézus húsa nem használhat." 

4. szakasz. A consulatusok titka. „Az Isten a szere-
tet és ki a szeretetben maradt, Istenben marad, és Isten 
ő benne. Mi beszélünk hozzátok titokban Isten bölcsesé-
géről, mely Ujbabylon fiai előtt rejtve van, melyet azon-
ban Isten lelepleztetni rendelt faragott és törött kőben 
dolgozó alacsony kőművesek által atyáinknak, kik nekünk, 
fiaiknak adták át dicsőségre és üdvösségre." 

5. szakasz. „Ti azonban Isten mezeje, háza és temp-
loma, kik épültetek a régi kor bölcseinek és szentjeinek 
alapján, emlékezzetek meg, hogy Isten előtt személyválo-
gatás nincsen. Nyugtalanság és félelem minden ember 
lelkének bajt okoz, legyen az keresztény, zsidó, görög, 
sőt akár szerecsen : dicsőség, tisztelet és béke mindenki-
nek jól esik, a zsidónak úgy mint a kereszténynek, nem 
kevésbé a szerecsennek, mint a görögnek. 

Számotokra tehát a szeretetben ne legyen különbség 
zsidó, görög, római, szerecsen, frank és bolgár között, 
mert mindnyájuknak egy az urok, gazdag mindnyájok 
iránt, kik esedeznek hozzá, mert mindenki, ki Isten ne-
vében esedezik, üdvözül." 

8. szakasz. Azoknak, kik a consolatusoknak éjjeli 
káptalani gyűléseire bocsáttatnak. Intünk titeket, testvé-
rek, hogy híven tartsátok fenn a „szentek" közösségét. 
Mert e „szentek" az egész földkerekségén szétszórva van-
nak, hogy az Isten országa a mysteriumokban elterjedjen 
a nap keltétől egész nyugtáig. 

Vándorlástokban messze tájakon, minden népek kö-
zött találkozni fogtok igazságosokkal, kik választottságuk 
kegyelmét szivökben hordják és consolamentumunknak 
világosságosságát. Hozzánk tartoznak, ha nem is körünk-
ből származtak. 

IIa készülő nagy építményeket láttok, közeledjetek az 
ily munkához szövetkezet t mesterkőművesekhez és kérdez-
zétek titkos jelek által. Tapasztalni fogjátok, hogy sokan 
közülök az Isten tudományában és a nagyművészetben jár-
tasak. Mindkettőt atyáiktól és mestereiktől kapták, kiktől 
mi is kaptuk. Ok tehát testvéreink." 

13. szakasz. Miképp vitetik véghez a consolamentum 
a káptalanban. „Minden választott testvér mielőtt a con-
solamentumba átvitetik, praeceptorának irásbelileg álta-
lános és kimerítő vallomást tenni köteles minden vétkéről és 
hibájáról, melyeket mióta különböztetési képességét nyerte, 
ez ideig elkövetett, és vallomásának hű és teljes voltát 
két tanú előtt esküvel erősíteni." 
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Az irat a káptalan irattárában őriztetik. 
A mester, prior, praeceptor, visitator, vagy más, ki 

a felvevő hivatalát viseli, a káptalant. „Ezen parancsolat" 
antifonával megnyitja. Aztán intonálja a zsoltárt: „Uram, 
ki kifürkészel és ismersz," melyet a jelenlévő testvérek 
végig énekelnek. Erre a felvevő elmondja az egész anti-
fonát (Deuter. XXX. f. 12—17.) „A parancsolat, melyet 
ma neked parancsolok, nincsen rejtve előtted." stb. 

Az antifona intonálásával bevezettetik a választott 
testvér és a káptalan közepére állíttatik. 

A consolatus testvérek reája teszik kezeiket, mi 
alatt hallgatást, hűséget és engedelmességet esküszik. 

Erre a felvevő őt minden vétkeitől feloldozza, vala-
mint Ujbabylon minden törvényeitől, parancsolataitól, 
szertartásaitól és tanaitól az egy Isten nevében. 

Erre a három Istentől küldött prófétának imája 
mondatik el. Az első alatt a candidátussal együtt mind-
nyájan állanak, kezeiket fejeik felett tartva, a második 
alatt kinyújtott karokkal és kezekkel térdelnek, a harma-
diknál egész festőkkel és arczukkal a földre borulnak. ') 

Végre a felvevő hozzá teszi : Egy ur, egy hit, egy 
consolamentum, egy Istene és Ura mindennek, és min-
denki, ki Isten nevében esedezik üdvözül. 

S most a bevezető felemeli a választott testvért és 
szempilláit szent olajjal keni, mondván: Kenlek, Istennek 
barátja, a kegyelem kenetével, hogy a consolamentum 
világosságát láthassad, mely neked és mindnyájunknak az 
igazság és az örök élethez vezető úton világít. — Amen. 

Miután ez megtörtént, a felvevő kiveszi Baphomet 
idolumát 2) a tokból és emelt kezekkel mutatja a testvé-
reknek, mondván: A nép, mely sötétségben járt, nagy 
világosságot látott, és azoknak, kik a halál tájékán és 
árnyékában ültek, nagy világosság kelt. Hárman vannak, 
kik a világnak tanúságot adtak Istenről, s e három — 
«gy- — 

És nyomban rákiáltának a testvérek: „Jah-Allah" 
azaz Isten fénye. 

S most egyenként a felvevőhöz lépnek, az idolumot 
megcsókolják s megérintik az övvel. Mint utolsó az újon-
nan felvett teszi ezt. Erre a felvevő megfogja két kezét, 
s felemelvén mondja : „Most az ember fia dicsőítve van, 
és Isten ő benne. íme testvérek, egv uj barátja Istennek, 
ki ezután beszélhet, amikor akar, Istennel, kinek hálát 
adjatok, hogy azon helyzetbe juttatott , melybe annyira 
kívánkoztatok, és kivánságtokat teljesítette. Az Isten fénye 
maradjon mindnyájunknak lelkében és szivében. Amen. 
Ezen szavak után elbocsátja a felvettet és a káptalan 
berekesztéséül énekelni a bölcseség dicséretét, (Sirach 
XXIV.), melyet a testvérek váltó karban folytatnak és 
befejeznek." 

A negyedik rész : „Rotulus signorum arcanorum" a 

') E három ima Mózes, Jézus és Baphomet imái. Mózes IV. 
k. 14. f. 17—21. versei. Sz. János ev. 17. f. 5., 6. és 7. versei ide-
gen közbeszurásokkal. A korán bevezető fejezete. 

2) Hogy tulajdonképen mi volt a Baphomet, arra nézve a 
lovagok vallomásai eltérők voltak. Abban egj'eztek meg legtöbben, 
miszerint egy hosszú hajú és szakállú emberi fej. Besetzny a möd-
lingeni templomos maradványokon is látni akarja a templom 
falán, s a zárda kincstárában egy feszületen. Az egyik teremről 
állítja, hogy ma is a káptalani helyiség nyomait viseli magán. 

titkos jelek jegyzéke, s belőle a következők állanak ren-
delkezésünkre : „Egy templárius testvért, kiről okotok 
van feltenni, hogy magasabbat tud, kérdezzétek beszéd 
közben : Mi a világosságnak eredete ? S ha feleli : „ Az 
éj," akkor választott. S ha tovább kérditek : Mi történt 
a kilenczedik órában? s ő felel : „Beteljesedett," akkor 
látta a consolamentum világosságát." 

„Ha egy mesterkőművessel találkoztok, kérdezzé-
tek : Honnét származik műhelyednek világossága? És ha 
reá válaszolja: „Abrak"-ból, akkor atyáinknak fia és 
testvérünk." *) 

A választott jele. „Tedd balkezedet szivedre, mire a 
másik jobbkezét kinyújtott mutatóujjal ég felé emeli, s 
ha amaz teszi balkezét szivére, te nyújtsd ki jobbodat a 
leirt módon." 

„A consolamentum jeléül tedd három széttartott 
ujjadat homlokodra (a hüvelyk- és kisujjat tedd össze), 
a másik mutató és középujjával haját fogja ; te aztán 
dörzsöld balkezed mutatóujjával jobb kezed mutatóujjának 
utolsó tagját, mire a másik jobb kezének három ujjával 
szempilláját dörzsöli, mintha kenne." 

„A veszély jeléül, legyen az csatában, vagy a ten-
geren, nyújtsd ki kezeidet és karjaidat kiáltozván : Jah-
Allah ! és bárhol látod ezen jelt , s hallod e kiáltást, siess 
oda, és a mennyire tehetségedben áll nyújts segélyt." 

„A káptalanba való meghívás jeléül teszi az egyik 
az éj jelét — tevén kezét arczára — s a másik a válasz-
tott, vagy consolatus jelével válaszol." 

Ezen adatok állottak rendelkezésünkre a templomo-
sok titkos statutumaiból. 

Bár hiányosak ez adatok, s nem merítik ki az egész 
szervezetet, mégis elegendőképen teljes képet nyújtanak 
a titkos szövetségről, mely a templomos-rend kebelében 
létezett. Ezen statutumok olvasása után a viennei zsinat-
nak Ítéletét bővebben indokolni, vagy a Szép Fülöp ellen 
emelt vádat czáfolgatni felesleges. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Gyulafehérvár. Haynald-ünnep az erdélyi püspökség 

székhelyén. — F. hó 15-én 9 órakor a székesegyházban 
ünnepies hálaadó istentisztelet volt, a melyet püspök ur 
ő nmga végzett fényes segédlettel, s a mely alatt a pap-
növendékek sikerrel énekeltek; az istentiszteleten megje-
lentek a helyben levő összes iskolák mindkét nemű tanulói 
is tanítóik vezetése alatt. -— D. u. 5 órakor a papnöveldé-
ben akadémiaszerü ünnep volt a következő műsorozattal : 
1. „Ecce sacerdos magnus" Zs. E.-től, előadja az énekkar. 
2. Megnyitó beszéd. Tart ja Balázs Ferencz, IV. é. hittan-
hallgató. 3. „Kornevilli harangok." Hess A.-tól. Előadja 
a zenekar. 4. Óda, irta Bába Pál. II. é. hittanhallgató. 
Szavalja Székely Károly. III. éves hittanhallgató. 5. „Isten 
dicsősége," Beethoventől. Énekli az énekkar. 6. Fölolva-

l) „Abrak" valamely titkos művészetet jelent, melyet állító-
lag csak a régi szabadkőművesek ismertek. Előfordul a szabadkő-
ves kátéban is a 8. kérdésre adott feleletben. Valószínűleg chemikai 
kísérletek, mint a „Rózsakeresztesekénél, kik aranyat is akartak 
produkálni ; szellemeket megtestesülésre birni. Besetzny i. m, 
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sás. (Haynald életéből.) Tar t ja Szabó Márton, IV. éves 
hittanhallgató. 7. Népdal-Egyveleg. Összeállította Németh 
Gy. III. é. hittanhalg. Előadja a zenekar. 8. „Az ember-
hez." Mindszenty G.-tól. Szavalja Ágoston Ignácz, III. é. 
hittanhallgató. 9. „Az éj." Schuberttől. Énekli az ének-
kar. 10. Induló. (,,Boccaccio"-ból). Az ünnep fényéhez a 
müsorozat minden egyes pontjának sikere mellett nagy-
ban járul t az ünnepi teremnek csinos feldíszítése, a mely 
már magában is fejlett érzékre mutat a szép iránt. Szin-
padszerü kényelmes emelvényt állítottak, azt értékes sző-
nyegekkel csinosan bevonták, a falakat képekkel kirakták, 
a főhelyre illesztve az ünnepelt bíborosnak művészi kivi-
telű nagyszabású képét, mely ülő helyzetben ábrázolja a 
teljes főpapi díszben ékeskedő nagy férfiút, mellette két 
oldalt a felségek mellképeik, szemben a pápáé, más he-
lyeken Mária, szent Jusztin, Nagy szent Gergely és sza-
lézi szent Ferencz mint az intézet védszentjeinek képeik, 
különböző szobrok, köztük a „jó pásztor"-é és Máriáé; 
az ablak és ajtó mélyedése nehéz függönyökkel elfödve, 
az emelvényen diszes virágcsoportozatok a legváltozato-
sabb alakításokban, a képek, különösen Haynald képe 
körül ékes virágfüzérek és általában mindent megadva, 
a mi fényt és diszt fejthet ki. Az idő ugyan nem kedve-
zett az ünnepnek, — levén az esős, de püspök ur ő nm. 
mégis megjelent, valamint ott voltak a káptalanból is 
Nagy Imre, Bálint Károly és dr Tódor kanonokok, to-
vábbá Schenk József püspöki jószágigazgató, a tanárok 
közül sokan és még nagyszámú diszes közönség. Mikor a 
müsorozat véget ért, püspök ur ő nmga hatalmas voná-
sokkal csupa sententiosus mondásokban nyomatékozta, 
hogy megelégedéssel veszi a növendékek gyermeki szivé-
nek ezen hódolatát, a mit ők az egész erdélyi egyházme-
gyének a nevében teszek, a melynek oly sok tartozása van 
Haynald iránt ; óhajtja, hogy keblöknek tiszteletét a nagy-
ság iránt vigyék ki magokkal az életbe is. Isten a nagy 
férfiakat másoknak utánzandó példaképül adja. A ki nem 
bir — a minthogy nem is birhat mindenki a sziv ama 
nagyságával s a lángelme ama magasságával, mint a 
jubiláns biboros, azért mégis a saját körében lehet nagy, 
kötelességeinek oly buzgó teljesítése által, mint a mi-
lyenre a nagy példák által sarkaltatik. Óhajt ja , hogy a 
növendékek mindenkor és mindennemű kötelességeiket 
lelkiismeretesen teljesítsék. A hála, tisztelet és szeretet 
hódolata nem lehet meddő, gyümölcstelen, hanem munkás. 
A jubiláló biboros egyházfejedelem egész élete az Isten, 
egyház és haza iránti szeretettől buzgott, abban volt 
munkás. Mig az egyházhoz szivének egész melegével, sze-
retetének egész rajongásával ragaszkodott : addig hazafi-
ságát is — habár néha fájó tettekkel, de mégis megbizo-
nyította ; püspöki székét is áldozatul hozva hazafias meg-
győződésének ; a mi az ő nemes szivének oly sajgó fáj-
dalmakat okozott, hogy jelszava: „patieudo mereri" nála 
nem üres szólam, de tele van jelentéssel ; mert ha az 
Isten, az egyház és haza iránti szeretet munkájában szen-
vedésekkel is találkozott, de az dicsőséget is szerzett neki. 
A neki osztályrészül jutot t fájdalmak között is meglát-
szott, hogy az iutézi élete sorsát, a kihez oly buzgón 
tudott imádkozni, mert az „ora et labora," az ima és 
munka keresztülvonul egész életén, ugy hogy ebben a 

tekintetben hozzá hasonlót nem ismert az életben. Az 
imánál szebb dolog nincs, az egészen megdicsőíti az em-
bert, és az ima egyesülve a munkakedvvel, egy perczet 
sem akar elveszíteni, de mindent megnyerni az élet szá-
mára. Ezen két eszközzel ha fájdalmak is érnek, azok 
közepette a lélek megerősödik és képessé válik az élet 
nehézségeinek a vitelére. — Ily irányban buzdítva a nö-
vendékeket ő nmga, elismerésének ad kifejezést az ünnep 
sikeréért a házi elöljárók, a növendékek — különösen 
Német Gyula növendék iránt, a ki az ének és zenerészle-
teket nem csak alaposan betanította, de azokat kiváló 
ügyességgel is vezette. — Az egész ünnepség igazán szé-
pen sikerült és ő nagyméltósága másnap titkára által 
kitüntetésképen adatta át a három főszereplőnek — Ba-
lázs Ferencz, Szabó Márton és Német Gyulának „Haynald 
Lajos bibornok-érsek élete" czimü, az országos nagy ün-
nep alkalmából nagy tekintélyű tudósok által irt műnek 
egy-egy diszes példányát. , Közművelődés.1,1 

Egyesült-Államok. A katholikus hierarchia felállí-
tásának százados évfordulója alkalmából — Gibbons bibor-
nok baltimorei érsek nevezetes főpásztori levelet adott ki, 
melyről, a Moniteur de Rome figyelmeztetésére, már egy-
szer megemlékeztünk itt. Most ugyancsak a Moniteur de 
Rome egy igen lendületes vezérczikke kapcsán visszaté-
rünk e tárgyra, visszatérünk Gibbons biboros érsek jubile-
umi körlevelére, a mely nekünk igen tanulságosnak lát-
szik, nem csekélyebb dolog miatt, mint hogy az világo-
san felfejti szemeink előtt az okokat, a miken a katholika 
egyháznak az Egyesült-Államokban haladása és jelenleg1 

fényes virágzása s hatalmas befolyása alapszanak. 
Sok okot lehet felhozni a bámulatos látvány meg-

fejtésére, melyet a kath. egyház fejlődése és jelenlegi 
fényes állása az Egyesült-Államok óriás területén a figyel-
mes szemlélőnek nyújt . Gibbons bibornok szintén többet 
említ. Mi itt csak egynek tüzetesebb megjelölése és jel-
lemzésére fogunk szorítkozni, a melyet nem lehet eléggé 
méltányolni és kiváló éber figyelembe venni a vén Európa 
olyan roskatag, vagy újdonsült s még kiforratlan állapot-
ban vergődő államaiban, a milyen nem egy tűnik fel 
szemeink előtt, ha ezeket jól kinyitjuk. Szólni akarunk 
itt, Gibbons bibornok szavaival, arról az őszinte és lán-
goló szeretetről, melylyel az amerikai katholikusok hazá-
jukhoz és annak szabadságos alkotmányához, szabadságos 
intézményeihez ragaszkodnak ; szólni akarunk arról a fél' 
tékeny, a hátramaradásnak még csak látszatától is ret-
tegő gondosságról, a melylyel az u j világrész katholiku-
sainak ez a nevezetes része minden legitim haladásban és 
általában hazája izmosodásának hatalmas áramlatában 
részt venni kíván, részt venni siet. Az amerikai katholi-
kusok ez által az egyháznak minden ellenségét lefegy-
verezték s mindenkiben bizalmat, nagyrabecsülést, tiszte-
letet keltettek maguk iránt. Gibbons bibornok ezt a hiva-
tolt főp. körlevelében következőleg konstatálja. „Midőn a 
katholiczizmus izmosodása fölött örvendezünk, ezt mi nem 
pusztán a mi saját érdekünkben tesszük, hisz' ez rúti 
önző elégtétel volna nekünk. A mi öröcrünk szélesebb 
alapokon nyugszik. Mi a fölött örvendezünk hazánk miatt, 
mert erősen hisszük, hogy a keresztény hitbuzgalom si-
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kerei hathatósan hozzájárulandnak hazánk kormányzásá-
nak szilárdságához és állandóságához. Nálunk, szerencsére, 
a polgárok a legszélesebb körű személyes szabadságnak 
örvendenek. De minél szélesebb körű a szabadság, annál 
hathatósabbaknak kell lenni a biztosítékoknak, nehogy az 
szabadossággá és féktelenséggé elfajuljon. A kath. egyház 
hűséges barátja a törvénynek és rendnek, támasza a legi-
tim tekintélynek, legszilárdabb bástya az anarchiával 
szemben és fenntartó, konzervativ szelleménél fogva, a 
nemzetben az erősség elemét képviseli." 

„Igy tehát, midőn loyalitásunkat proklamáljuk egy 
oly állami hatalom és kormánynyal szemben, milyen a 
mienk, az csak önkéntes megnyilatkozása szeretetünknek, 
a mi különben is kötelessége mindenkinek, a ki az evan-
géliumot hirdeti. Mert hogyha Néró korában azt hirdet-
ték az apostolok, hogy a keresztények tiszteljék a császárt 
s imáikban emlékezzenek meg róla, parancsait pedig tart-
sák meg hiven : mily lelkesedéssel kell nekünk hirdetni- ik 
tiszteletet a nálunk felállított hatóságok iránt, kikeli a 
nép maga választott magának, és sürgetnünk engedel-
mességet a mi törvényeink iránt, a melyeknek egyedüli 
czélja a társadalom felvirágzása és jóléte." 

Ez az emelkedett szellemű, nyilt, hazafias beszéd .z, 
melylyel az amerikai katholikusok nagyreményű népszerű-
ségre tevének szert s most is már fényes sikerrel tart ják 
elfoglalva azt a helyet, a mely őket a közszabadságok 
tágas csarnokában jogosan megilleti. Ennek az érdeme 
mindenek előtt az ö papságukra esik vissza, a mely any-
nyira tanult, annyira buzgó, a szó jó értelmében annyira 
modern ') és annyira figyelmes arra, hogy az őt környező 
légkörben valahogy el ne szigetelje magát. Az amerikai 
püspökök, Manning bibornok találó szavai szerint, szaka-
datlanul azon törik magukat, hogy „népök üterén legyen 
tapintó ujjuk," vagyis mindig népökkel és csakis népök-
kel törődnek s annak valódi szükségeit keresik és jogos 
érdekeit minden módon biztosítani igyekeznek. 

Gibbons bibornok magasztos képet fest szemeink elé 
Carrolról, az első baltimorei püspökről, a ki egyike ama 
nagy férfiaknak, kik az amerikai katholiczizmusnak a leg-
nagyobb szolgálatokat tették. „Carrol püspök, igy szól 
Gibbons bibornok, alapos ismerője volt politikai alkot-
mányunk szellemének, törvényeink értelmének, kormány-
zatunk egész rendszerének. S igy ő csodálatosan alkalmas 
volt arra, hogy az egyház életrendjét (discipline) polgári 
alkotmányunk követelményeihez szabja. Az utókor Carrol 
püspökben a gondviselés megbízottját látja, a kinek hiva-
tása vala egy szervezett egyházba önteni és forrasztani 
össze azokat az elemeket, a melyek az Egyesült-Államok-
ban mint a katholiczizmus elemei hemzsegének. Szemei 
előtt nem az lebegett, hogy az egyház, mint valami 
kényes exotikus növény valahogy eltengődjék ; ellenkező-
leg, ő azt akarta, hogy erőtől duzzadó fává növekedjék, 
a mely mélyen eressze be gyökereit a talajba, az ország 
haladásával versenyt haladjon, ennek légköréhez hozzá-
szokjék, ennek viharait necsak kibírja, hanem általok 
egyre izmosabbá növeltessék, gazdagon teremve a meg-
szentelés gyümölcseit. Fő czélul az lebegett előtte, hogy 
a papság és a nép teljesen azonosuljon az országgal, a 

') A Moniteur de Rome szavai. 

melyben valának, hogy tanulmányozzák törvényét és al. 
kotmányát és hogy a lehető legteljesebben asszimilálód-
janak a társadalomhoz minden dologban, a mi a polgári 
hatáskörhöz tartozik." 

Az amerikai püspök és pap e nevezetes képmását 
itt a nagynevű bibornok mesteri kézzel rajzolta le. Mi 
ugy találjuk, hogy nemcsak Carrol püspök volt ilyen, 
hanem hogy hasonlatosság szerint minden utódja ráü tö t t ; 
és mi igazán nem tudunk nagyobb dicséretet mondani — 
a Moniteur de Rome szavai — az amerikai püspökről, s 
mindenek előtt magáról Gibbons biboros érsekről, mint 
ha reá alkalmazzuk mindazt, a mit ő tiszteletre méltó 
elődjéről, Carrol püspökről elmondott. Ez az, a mi által 
az amerikai püspöki kar a köztisztelet oly magas polczára 
emelkedett az Egyesült-Államokban és ott a kath. egy-
háznak a legdicsőségesebb és legirigylendőbb helyzetet 
teremtette. 

Európa, úgymond a Moniteur de Rome, büszke, 
irigy tekintettel nézi az izmosodó katholiczizmusnak ezt a 
termékeny földjét. A legnemesebb elmék, a történet leg-
jelesebb búvárai, tanulmányuk tárgyává teszik ezt a növe-
kedést, ezt a csodálatos életerőt, a mi maga egy u j s 
fenkölt elmélkedésekre méltó motivum. A kik Amerikát 
igy tanulmányozták, remélik, hogy ez a bölcs és a dolgok 
irányzásába nagy sulylyal befolyó püspöki kar teljesen be 
fogja fejezni alkalmas és szabatos felszerelését és beren-
dezését mindannak, a mi a jelen czivilizáczióban jótevő-
leg és termékenyítőleg hathat az egyház és vallás hatásos 
tevékenységének föltételeire. 

Ezeknek a püspököknek a magaviselete, — igy 
végzi a Moniteur de Rome vezérczikkét —- nem csupán 
példa ; — talán egyúttal mintául is fog az szolgálni a 
jövőben, és pedig az egész világon. 

KATH. EGYLETI É L E T . . 
*** A Szent-Imre-Egylet, a mely első választott 

elnökét, a nagyreményű gróf Széchenyi Lajost oly korán 
sírba szállni látta, a folyó iskolai év tartamára követke-
zőleg állította össze tisztikarát : Elnök gr. Zichy János, 
alelnök dr Rupp János, titkár Nyidászy János, jegyző 
Petrus János, pénztáros Mantuano Rezső, ellenőr Schell 
Rezső, könyvtáros Kmetykó József, választmányi tagok : 
dr báró Barkóczy Sándor, Pacséry Károly, Paulusz Lajos, 
ifj. Tőkés István, pót tag: Melly Gyula. Számvizsgáló 
bizottsági tagok : Burián Aladár, Goszthonyi Aladár, 
Szányi Béla. Az egylet helyisége nov. 5-én nyilik meg a 
kecskeméti-utcza 13. sz. házban diszgyüléssel. 

j A budapesti Katholikus Kör papai áldást 
kapott. Az erről szóló latin távirat igen lelkesítőleg szól 
a kör czéljáról és szelleméről. A pápai áldás legbecsesebb 
biztosítéka az Isten áldásának. — E jelentéssel kapcsola-
tosan közöljük itt a kör nagyérdemű elnökének követ-
kező felhivását : 

„A budapesti Katholikus Kór f. évi október 1-én 
tartotta ünnepélyes megnyitását. Ez alkalomból vagyok 
bátor a vidéki egyházi és világi katholikusok figyelmét 
is a körre felhívni, hogy annak tagjai sorába mennél 
nagyobb számmal beiratkozni siessenek. Ezáltal hozzá 
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j á ru lnak ők is azon magasztos feladatok megvalósításához, 
melyeket a kath. kör maga elé tűzött, s lehetővé teszik, 
hogy megerősödve, mielőbb a vidékre is kiterjeszsze 
figyelmét. Másrészről pedig egy barátságos otthont szerez-
nek maguknak, hol valahányszor a fővárosba jönnek, 
mindig kellemes szórakozást és rokonérzésü tagtársakat 
fognak találni ; valamint mindennemű ügyeikben a leg-
készségesebb fölvilágosítást, útbaigazítást, sőt lehetőleg 
azok elvégzését is megnyerik, ha e végre a kör titkári 
hivatalát (IV. ker. Szerviták bérháza I. em. 26.) akár 
személyesen, akár levél utján megkeresik. Az alapszabá-
lyok értelmében a kör tagja lehet minden kath. vallású, 
feddhetlen jellemű egyén. És pedig rendes t ag : ki a ren-
des tagsági díjnak (évi 8 frt) három éven keresztül való 
lefizetésére kötelezi magát. Pártoló t a g : ki tetszés szerint 
járul a kör czéljai elérésére. A pártoló tagok sorában a 
nőket is örömmel üdvözöljük. Budapest, 1889. október 10. 

Lévay Imre. ideigl. elnök." 
= A Szent-István-Társulat f. hó 24-én választ-

mányi gyűlést tart . 

IRODALOM. 
*** Pázmány válogatott egyházi beszédei . Beveze-

téssel és szótárral. Szerkesztette Bellaagh Aladár közép-
iskolai tanitó. Budapest, Franklin-Társulat, 1889., kis 8-r. 
XX, 204 1. Ára 60 kr. 

Pázmány pompás és hatalmas magyar prózájának, 
stylusának, az ő szavával élve szavajárásának megismeré-
sére, megkedvelésére és magyaros erejének elsajátítására 
törekszik e csinos, két bevezetéssel felszerelt gyűjteményes 
munka. Iskolai és magánhasználatban igen jó szolgálato-
kat van hivatva tenni. Érdekes és irodalmunk közügyére 
nézve érdemesnek Ítéljük belőle az Előszó következő 
részének átvételét: 

„Pázmány kétségkivül legkiválóbb irodalmi nagysá-
gaink egyike. Nemcsak a vele egy véleményen levő kor-
társak, hanem még ellenfelei, sőt irodalmunk legjelesebb 
mübirái is magasztalják. 

Valóban, arra a helyre való, a melyen Kazinczy, 
Kölcsey, Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös, Vörösmarty, 
Petőfi. Arany, Jókai, szóval legékesszólóbb nagy embe-
reink, prózai s költői nyelvünk legnagyobb mesterei fény-
lenek. 

Még ha nem volnának is Pázmánynak oly jeles irói 
tulajdonságai, mint a milyenekkel valóban birt, akkor 
sem illenék teljesen elhanyagolni, vagy — ugy szólván 
— kiveszni engedni müveit. Mert Pázmány műveire is 
illik, a mit Montesquieu mondott a maga müvéről, a 
melyben a törvények lelkéről i r : inkább helyeslik majd, 
mintsem olvassák ; a mit Lessing, Klopstock Messiásáról : 
sokan dicsérik, de kevesen olvassák, bár dicsérnék keve-
sebben és olvasnák többen ; és a mit Greguss Kölcsey 
munkáiról : ama könyvekből valók, a melyeket mindenki 
dicsér, de kevesen olvasnak. 

Pázmány műveinek eredeti, azaz első kiadásai igen 
ritkán találhatók valahol ; és habár a nagy embert kö-
vető nemzedékek kegyelete egymásután többször kiadta 
egyes müveit, a Kalauzt, a Beszédeket és Kempis Tamás 
fordítását, mindazáltal ezek is annyira elfogytak, hogy 

ma csak elvétve, leginkább régi könyvtárakban, akadhatni 
rá e müvek egyik vagy másik, de többnyire megrongált 
és hiányos példányára. 

Éppen azért, mert nehéz müveihez férni, csodál-
hatni-e, ha ama nagy irónk és szólónk szellemi hagyaté-
kát nem ismerjük eléggé? 

Irodalomtörténeti művekben és iskolai olvasóköny-
vekben találhatni ugyan műveiből egyes, egybe nem függő, 
gyakran önkényesen megrövidített, sőt megcsonkított rész-
leteket, de korántsem a legszebbek és legjellemzőbbek 
közül, a miért is azokból lehetetlen kellőképpen meg-
ismerni személyét és irodalmi jelentőségét. 

Bizony, Pázmány prózája, valamint sok más régi 
Írónké is, az evangélium nyelvén szólva, rej tet t kincs és 
véka alá rejtett világosság, melynek pedig világítania 
kellene mindnyájunknak. 

Más művelt nemzetek nagyrabecsülik régi Íróikat, 
és lemcsak kiadják műveiket, hanem olvassák és tanul-
mártyozzák is. 

i Francziaországban a müveit emberek, de különösen 
az irók, jól ismerik Rabelais, Bossuet, Bourdaloue, Féne-
lon és más régi irók munkáit. 

Macaulay említi, hogy Congreve Vilmos, angol iró, 
Dryden János színmüveihez irt előljáró beszédében, ezt 
irja : „Sokszor hallottam őt (t. i. Drvdent) örömmel be-
vallani, hogy ha az angol prózában némi tehetséggel bir, 
annak köszönheti, hogy a nagy Tillotson érsek iratait 
gyakran olvasgatta." *) 

Helyesen teszi hozzá, Macaulay magyar fordítója, 
Cs^porery: „Hányan mondhatják el ezt Íróink közül Páz-
mány munkáiról?" -) 

Hogy a németek mily szorgalommal és mily gyak-
ran adják ki régi Íróikat, mindenki tudja. 

Nagy ideje, hogy megismerjük régi Íróinkat, a kik-
nek irataiból sokat tanulhatunk valamennyien. 

Ha kellően ismertük volna őket, talán, nem nyögne 
nyelvünk az idegenszerűségek, de főképpen a roppant 
3zámu németességek súlyos járma alatt." 

= Jelentés . Van szerencsénk jelenteni, miszerint 
dr. Müller Ernő „Moralis"-ának magyarított III. kötete, 
— mint Pázmány-körünk munkálatainak XVIII. folyama 
— e hó végével elhagyja a sajtót. A 39 ivre terjedő 
munka mint önálló mii is sikerrel alkalmazható; előfize-
tési ára 2 frt 70 kr. Veszprém, 1889. október hó 17. 
A veszprémi növendékpapság Pázmány-körének ez évi 
tagjai. 

= Könyvismertetés. Az orgonajáték gyakori, tan-
könyve. Egyúttal vezérkönyv orgonatanitók részére. Irta 
Németh Béla. Pécsett, Engel Lajosnál, 1889. Bolti ára 
1 frt 80 kr. — Szerző e miiben igen jeles termékkel szapo-
rította zenészeti tankönyvirodalmunkat. Honi nyelvünkön 
az orgonatan irodalma még parlagon hever, és azért két-
szeres örömmel kell üdvözölni minden törekvést e téren. 
Németh Béla ügyvéd létére oly helyes módszerrel irta 
meg müvét, oly világos, szabatos irálylyal él és oly szi-
gorú tervszerűséggel állította egybe „Orgonajátéi,t, 

l) Macaulay, Anglia tört. I. k. III. f. 340. lap, a jegyzetben, 
a magy. ford, második kiad. szerint. 

') U. o. 
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hogy e tekintetben mindennemű zeneműnek példaképül 
szolgálhat. 5 fejezetre osztva 80 leczkében ugy kezeli 
tárgyát, hogy a tanítvány észrevétlenül és szellemképző 
módon nekierősödik és képessé válik, saját zenegondola-
tainak is kifejezést adni. Szerzőnk szakított az eddig 
dívott chablonszerü eljárásokkal és ezek helyébe egy a 
paedagogia és methodika elvein nyugvó módszert ál itott, 
mely minden izében eredeti és önálló. És mivel se ni-
féle előismereteket föl nem tételez, magyarázataiban ed ig 
igen világos: azért magántanulásra is fölöttébb alkalmi snak 
Ítélem Németh „Orgonajáték"-át, melynek a belyesirínyu 
orgonatanitás minél szélesb körben való előmozcT i 
érdekében minél nagyobb elterjedést tiszta szivből kiv; n .. 

Schultz lm 

VEGYESEK. 
Főm. Simor János bibornok, M a g y a r o i v, g 

bg-primása, f'. hó 24-ére hívta össze a püspöki kart ;on-
ferencziára. 

— Lutheránus zsinat lesz Magyarországban 1 1-
ben, az 1790/1-ki interkonfesszionális törvényben r,- rt 
protestáns vívmányok emlékére. Az imént tartott eví?:.t. e-
likus konvent mondotta ki ezt határozatképpen. A kon- it 
e határozatát egyúttal ünnepélyes átiratban adta tudtárí» iz 
ev. ref. „testvér" felekezetnek. A dunamelléki református 
egyházkerület szintén a napokban tartott közgyűlésén vette 
tudomásul az üzenetet. Ezen a gyűlésen Szász Károly és 
Tisza Lajos gró*, „katholikus reakczió"-ról, „egyre sűrű-
södő vallási sérelmekéről dikczióztak s a mumus jó sötét 
s ijesztő alakban " u-t lő odafestésével a falra, a ref.1 ívöz-
gyülést ohajtott hangulatba hozták, a mely hangulatnak 
azután a hégeli államomnipotenczia egyik legtypikusabb 
képviselője, Kerkápoly Károly valóságos belső titkos taná-
csos ur adott nyilvánulást, azt indítványozván, hogy az 
1868. LIII. t.-czikk novelláris uton való magyarázata 
egyúttal „szankcziótu is kapjon. Nevezetes az egész dolog-
ban az, hogy az evangélikusok konventjén Horváth buda-
pesti lelkész mosolyogva vallotta be négyszem között az 
egész konventnek, hogy hiszen a mit „illetéktelen elke-
resztelés"-nek szokás nevezni, azt ók is bizony ország-
szerte gyakorolják. 

— Szilágyi, Dezső igazságügyminiszter egy levelében 
a dunamelléki ref. egyházkerület közgyűléséhez kijelen-
tette, hogy felekezeti működését hitközségben, egyház-
megyében és egyházkerületben oly buzgósággal fogja 
folytatni mint eddig. Nem vesszük neki rossz néven. Ezt 
ő kötelességének tart ja. Ez az ő vallási meggyőződése.. 
Csakis azért hozzuk fél az esetet, mert kath. államfér-
fiaink ellenkező eljárást szoktak követni. A viszonyok oly 
ostobák, hogy protestáns államférfiú protestantizmusának 
egész súlyával helyezkedhetik el az állam hajójának rud-
jánál, ellenben a kath. államférfiú nem birja leküzdeni azt 
a nyomasztó előítéletet, mintha az által valami kár 
esnék benne vagy az országban, ha ő is egész erővel 
katholikus lenne. 

— A jövendő pápáról. Mint a londoni Cath. Times 
jelenti, egy mindent tudni vágyó journaliszta meginter-

viewolta Langer ie biborost, azt kérdezve tőle, igaz-e, hogy 
ő, Lavigerie biboros lesz a pápa, a mint, beszélik, vagy 
ha nem, ki lesz az az ember. Afrika biboros primása 
természetesen erre azt felelte, a mit a kíváncsi ur magá-
tól is tudhatott volna már régen, t. i., hogy ő nem tudja, 
mert nem tudhatja, ki lesz a jövendő pápa ; de annyit 
mondhat, hogy tekintve az olasz bibornokok nagy számát 
és Olaszország valamint a pápaság mostani helyzetét, 
előtte nem látszik valószínűnek, hogy más, mint olasz 
eredetű legyen a jövendő pápa. 

— A franczia kath. jogtudósok XIV. közgyűlését, f. 
hó 9-én nyitotta meg Arrasban az 'ot tani püspök. 

— Az angol katholikusok a világ legéletrevalóbb 
katholikus népe közé emelkedtek. Pedig csak az 50-es 
évek elején állította fel köztük IX. Pius pápa a hierarchiát. 
Az angol katholikusok egy országos Katholikus Egyletet 
szerveztek a katholikus igazság kifejtésére és védelmére. 
Neve: The „Catholic Truth Society", äZäZ • 8i katholikus 
igazság szövetsége. Ez az egylet f. hó 14. és 15-én tar-
totta konferencziáit Manchesterben három püspök elnök-
lete alatt. E három püspök, kiknek arczképét a „Catholic 
Times^ legutóbbi számában kaptuk: right revs. Vaughan, 
Knight és O'Reilly. Erről az angol katholikus kongresz-
szusról az imént idéztük londoni katholikus lap azt 
jegyzi meg, hogy az nem csekély sulylyal fog birni 
az egész katholikus világban. Szavai ezek : „The confe-
rence of the „Catholic Truth Society" . . . was an event 
of no little importance in the Catholic world, both as 
regards the attendance, which included a large portion 
of the élite ot the Catholic clergy and laity of England, 
and the wide range of subjects which came under discus-
sions." Vagyis : ez az angol/katholikus kongresszus igen 
messzevágó dolog az egész katholikus világban a remé-
nyeknél fogva, melynek hozzá fűződnek, azon körülmény-
nél fogva, hogy benne részt vett Anglia kath. papságának 
és híveinek „éliteje" és a felölelt tárgyak széles körénél 
fogva. Ez az angol kath. kongresszus sokban elüt a más 
országbeli kath. nagygyűlésektől, sokban igen hasonlít a 
német katholikusok nagygyűléseihez. Templomi ájtatos-
ság, sűrű egyházi szentbeszédekkel, népes értekezletek 
hatalmas beszédekkel, melyeknek tárgya a vallást, az egy-
házat, az angol katholikusokat érdeklő angolországi vi-
szonyokból vannak merítve, milyenek például: a lelki 
olvasmányok, az egyházi zenekarok, vasárnapi iskolák, a 
szentatyák és a protestáns reformáczió, a katholiczizmus 
állásának erőssége és hogyan kell vele élni, az anglikán 
egyház és a reformáczió előtti egyház, a katholikusok 
miképp viseljék magukat a ritualistákkal szemben, katlio-
likikus magatartás a protestánsokkal szemben, az agnosti-
cismusról, a szentírás magyarázatáról, a népbe becsempé-
szet rationalismusról, a szegényházakról, a katholikusok 
és a tudományos és irodalmi társulatok, a socialismus, a 
katholikus bölcselet népszerűsítése, katholikus védelem 
stb. Bámulatos hóditó erővel működnek az angol katho-
likusok, mert tudják a protestantizmust gyenge oldalainál 
megfogni és a katholiczizmust hódító erejének teljességé-
vel előtérbe állítva működtetni ! 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Franczia katholikus munkások ezrei 
XIII. Leo pápa előtt 

a Vatikánban. 
A „primogenita Ecclesiae tilia," a franczia 

kath. egyház elül jár a világegyházban nemcsak 
hitélete által, otthon, hanem vér és pénzáldoza-
tokban is a ker. vallás külső terjesztésére. 

Most elénk kezd lépni századunk nagy pro-
blemájánaak, a socialis kérdés megoldásának is 
erélyes megkezdésével. 

Körökbe, egyletekbe, testületekbe gyűjt i a 
munkás osztályt és Krisztus helytartója elé viszi 
hódolatra, oktatásra, áldásra. 

15,000 kath. munkás indult Rómába zarán-
dok-utra. Három csoportban fognak hazáj okból 
egymásután elindulni. Az első csoportot mul t 
vasárnap fogadta a pápa. Voltak a Rómában 
tartózkodó francziákkal együtt vagy hároru-
ezeren. Audienczia előtt Langénieux rheimsi érsek 
szent misén pontifikált Te Deummal szent Péter 
confessiója felett. Mise közben a munkások ezrei 
szent áldozáshoz járulának. Négy püspök alig 
győzte megáldoztatni a sokaságot. Templomból 
a hatalmas Loggia-terembe vonult fel a zarán-
dokok hosszu-hosszu sora, szent Péter óriás 
bazilikájának előcsarnoka fölé. Zászló-erdő borí-
to t ta el a fejek fölött a szemhatárt. Figyelmez-
tet ték a zarándokokat, hogy tartózkodjanak a 
zajos kitörésektől. Nem használt semmit. Mikor 
a pápa, mennyei mosolygással arczán, a terem 
aj ta jában látható lőn, . „leírhatatlan* lelkesedés 
szállta meg az embereket s a „pápa-király" 
éljeneztetése a szó teljes értelmében meg nem 

szűnt, mig csak a szentatya helyet nem foglalt 
a mennyezetes trónon. 

Ekkor előlépett Langénieux rheimsi biboros-
; érsek s hódoló feliratot olvasott fel, mely ko-

runk legégetőbb kérdései egyikének, a munkás-
kérdésnek siralmas állapotát tünteté fel az egy-
házon kivül, rámutatva egyúttal a reménysuga-
rakra, melyek e kérdés üdvös megoldására nézve 

1 a kath. egyház isteni tanaiból és kegyszerei-
nek csillagrendszeréből ragyognak ki az embe-
riség fölé. 

A hódolat szónoklata után megszólalt a 
pápa — a francziákhoz francziául —- és beszélt 
oly hosszan, bőven és kimerítően, mint tenni 
az ékesszólás e nagymestere maga is csak ri tkán 
szokta. 

Beszéde teljes félóráig tar tot t . Kifejtette 
benne a társadalmi kérdés megoldásának telje;-: 
programmját, melyben a világ üdvössége : békéje, 
haladása, virágzása, garancziáinak kulcsa rejlik, 
s' ez a Jézus szent keresztje. 

E bámulatos beszédet, természetesen, nem 
sokára egész szövegében fogjuk közölni. 

Most csak annak félemlítésére szorítkozunk, 
a mit egy elsőrangú diplomata, e beszéd varázs-
hatása alat t állva, a „Moniteur de Rome" egyik 
vezérpolitikusának mondott. 

„Azt kérdem én magamtól, úgymond, hogy 
mi lenne a világból, ha ez a hang, mely a tár-
sadalmaknak a resignatio vagy az erény ú t já t 
mutogat ja szüntelenül," valaha, elfojtatva az erő-
szak vagy a ravaszság diadala által, elnémulna ?" 

34 



274 RELIGIO. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest , okt. 25. Kongnia, katholikus egyetem s 

kath. autonomia czimü csikkünk vége. — 
I t t az ideje, bogy e hosszú czikksorozatot (lásd. a 

Rei. II . 29. sz.) befejezzük. Az idő rá éppen a legked-
vezőbb. Tegnap ta r to t t Magyarország püspöki kara 
tanácskozást, melynek főtárgyai, hir szerint, a kongr.ua, 
a tanulmányi alapnak adandó segély és az egyházat a 
kath. praeparandiákban az állami felügyelettel szemben 
megillető autonómia ügye valának. A püspöki konferen-
czia eredményei nem sokára mutatkozni fognak. Addig 
js azonban mi kötelességünknek t a r t juk az eszmék tisz-
tázását, melyet előző czikkünkbén (Rei. II . 29. sz.) a 
kath. autonomia akadályairól szólva megkezdettünk, foly-
ta tni és ezidőszerinti szükségleteinkre való tekintettel be-
fejezni. 

Legelső s legnagyobb akadályul autonomisztikus 
mozgalmaink sikerére nézve múltkor azt emiitettük fel, hogy 

' m é g most sincs teljesen átszűrődött, egyöntetű kath. köz-
vélemény arra nézve, hogy tulajdonképpen mit is akarunk 

•azzal az autonómiával, s miben álljon annak a lényege ? 
Még igen sokan vannak most is-, kivált a világi katho-
likusok körében, a kik az egyház kormányzása némely 
ágában oly befolyást kontemplálnak maguk számára az 
autonomia neve alatt , milyent példáxrl a protestáns feleke-
zetek egyházi gyülekezeteiben a nem prédikátor hitközségi 
tagok, kivált az értelmesebbek s hatalmasabbak, mint gond-
nokok, egyházkerületi , konvent-tagok, felügyelők és főfel-
ügyelők stb. gyakorolnak, — azaz szavazattöbbségekben 
nyilvánuló döntő,-uralkodó befolyást. És e meggyőződés he-
lyességéről támadt balvéleményökben csak megerősödnek 
némely egyházi férfiúnak azon balhite által, mintha a kath. 
autonomia csakugyan nem volna egyéb, mint az egyház 
bizonyos országos ügyeinek elintézésében a világiaknak 
a/3 , a papságnak - ] / ; Í ' részben való részeltetése, a mint ezt 
az 1869/70-iki kath. autonomiai kongresszus megállapí-
to t ta . Sehogy sem tudnak némelyek megbarátkozni a 
ka th . autonomiai mozgalom tulajdonképpeni értelmével, 
a kérdés velejével, az autonomisztikus küzdelmek és 
fáradozások végczéljával, a mi mind a három eg jü t t tvéye 
tulajdonképpen nem egyéb mint, — ismételve hirdetjük, 
— az egyház Krisztustól nyert szabadságának, önállósá-
gának, saját szellemében, saját elvei szerint való önrendel-
kezésének, minden bürokrat ikus vagy bármiképp állam-
szolgaságos nyűgtől menten való érvényesülése. A kath. 
autonomia kérdésé tehát lényegileg az egyház Istentől 
nyer t szabadságának, a lelkiekben való souverainitásának 
a kérdése; a kath. autonomiai mozgalom — e szerint — 
törekvés arra, hogy hazánkban, például mindjárt az egy-
házi javadalmak betöltésében, az egyházi javak és alapok 
kezelésében, a kath. i f júság nevelésében a kisdedóvó 
iskoláktól fel az egyetemig, minden az egyház elvei és 
szelleme, szerint tör ténjék. Ez a kath. egyház isteni 
eredetű, mert magától Kr . Urunktól nyert au tonomiá ja ; 
ennek érvényesülése végett, ennek biztosítására uj vallás-
politikai viszonyaink között megfelelő formulát kell találni, 
s a katholikus köztevékenység számára u j csapást kell készí-
teni és megnyitni, a mely u j csapáson azonban tiszteletben 

és épségben maradjon minden, a minek maradnia kell, még 
pedig első sorban a- királyi legfőbb patronatusmely az 
egyházi legfőbb jurisdictio kifolyása levén, Magyaror-
szágban az egyház isténi eredetű autonómiájának egyik 
legerősebb egyházi, bár világi hivő mint államfő kezében 
levő, őseredeti támasza és biztositéka. 

És ezzel elértem már fejtegetéseim forduló. pont jára , 
a mely pont egyszersmind a kath. egyház autonomisztikus 
mozgalmainak és azok helyes megértésének, és mindenek 
fölött azok üdvös azaz sikerre vezető irányzásának is for-
duló pontja. Ha valaha megesett , hogy kértem, most kérve 
kérem Magyarország papságának szíves figyelmét teljesen. 
Én világosan kimondom mindjár t itt, hogy : nekünk it t Ma-
gyarországban, minden kath. előtt az egyház isteni eredetű 
szervezete dogmájának erejéhez és fényéhez méltó világos-
sággal és határozottsággal konczipiálva kell nyilvánulnia 
annak, hogy : micsoda vallásügyi politikája van 1848. óta 
Magyarországnak ; igen, tudnunk kell, hogy teendőink, 
kötelességeink teljesítésében „a fine usque infinem," alphától 
egész ómegáig tájékozva legyünk, tudnunk kell,.miféle vallás-
politikai vezérelve van tényleg ;e hazában az apostoli király-
nak, a törvényhozásnak, a kormánynak, a különféle felekeze-
teknek, — és mit szólunk mi mindezekhez, azaz : hogy 
van-e nekünk 10 millió magyarországi katholikusuak ma-
gunknak i s világos és egyöntetű, határozottvégeséi! al biró 
vallásügyi politikánk, és ha nincs, miért nincs, és hogyan 
kelljen szerét tennünk. Furosa kérdések első pi l lanatra ; 
de tüstént ki fog tűnni, hogy jövőnk, egyházunk ha-
nyat lása , és sülyedése vagy áldásos virágzása van hozzá-
jok kötve az események elvből folyó egymásutánjának vas 
következetességénél fogva. 

Szándékosan nem enyhítem a keserű igazság keserű-
ségét, és pedig azért, mert azt akarom, hogy valláspoli-
tikai viszonyaink s egyházpolitikai helyzetünk prekárius, 
hogy ne mondjam elnyomorodott természete egész .való-
ságában nyilvánvaló légyen, i r r a a kérdésre, hogy van-e 
nekünk 10 millió katholiku'snak 1848 óta világosan és 
liaWiropottan konczipiált és következetesen megtar tot t , 
a katholiczizmusnak tér t hódító, az egyháznak jogállásá-
sában és befolyásában haladást mutató vallásügyi politi-
kánk és programmunk : sajnos, azt kell felelni, hogy 
— nincs! Arra a kérdésre, hogy van-e talán ily határozott-
vallásügyi poli t ikája EZ apostoli királyi széknek: azt 
kénytelen az események szigorú szemlélője felelni, hogy 
legalább is bizonytalan, van-e-, sőt még jobban megközelít-
jük az igazságot, ha azt mondjuk, hogy határozott, állandó 
i ly vallásügyi politikája 1848 óta ennek sincsen. Arra a 
kérdésre végül, hogy van-e a törvényhozásnak, a kor-
mánynak világos és határozott, tehát kétségbe vonhatat-
és soha nem ingadozó i ly vallásügyi poli t ikája a kath. egy-
házzal szemben, szintén nem lehet egyebet felelni, mint, 
hogy — '.nincsen. Csak egy tényezőnek, egy hatalmas 
tényezőnek e hazában, egyetlen egynek — van világos és 
határozott-, haladó és hóditó vallásügyi politikája-, pro-
grammja és végczélja : s e tényező — a magyar protes-
tantizmus!.' .S ennek szolgálatába áll 48 óta a magyar 
állam ! 

Tér jünk vissza emlékezetünkben. 1848-ra. Ez évnek 
XX. t.-czikke fordulópontot képez Magyarország vallás-
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ügyi politikájában. Addig Magyarország kátholiktis állam 
volt, uralkodó katholikus vallásügyi politikával, mely 
abban nyert kifejezést, hogy ha á protestáns felekezetek 
valami jogokat nyerének, az illető törvényhez a szokásos 
katholikus jogfentartás% „absque, tarnen praejudicio reli-
gionis catholicae" vagy világosan hozzácsatoltatott, vagy, 
mint önként értendő dolog, hozzágondoltatott. Ebben a 
Magyarországban, mint katholikus államban, a protestáns 
felekezetek soha sem voltak 1848-ig az államnak a ka-
tholikus vallással egyenjogulag „bevett" vallásai, mert 
a magyar állam 1848-ig határozottan katholikus állam 
volt, elvben és tényleg. Es azért midőn a magyar apos-
toli király, katholikus templomban, katholikus esküt tett 
az ország alaptörvényeire, az Isten egyházainak sza-
badságát is említette mint az alaptörvényekhez tarto-
zót. Isten egyházai alatt pedig, katholikus király, katholikus 
templomban, katholikus főpap kezeibe téve le az esküt, 
csakis a katholikus egyház partikuláris egyházait ért-
hette, nem pedig a kath. egyházat a protestáns fele-
kezetekkel egy kalap alá véve. Nevezzék a protestáns 
felekezetek magukat ezerszer és milliószor egyházaknak, 
„Isten egyházai" alatt őket Magyarország királyainak 
ősi eskü-formulájában érteni nem lehet. Tehát világos 
az ősi koronázó esküvel is, hogy Magyarország 1848-ig 
katholikus állam volt, nem pedig paritásos, vagyis, hogy 
a protestáns felekezetek Magyarországban az állam ka-
tholikus vallásügyi politikájának vezérelvénél fogva egész 
1848-ig nem voltak ,5bevettu államvallások, abban az 
értelemben, a melyben négy „recepta" vallást Erdély, 
mint Magyarországtól különálló állam ismert. Magyaror-
szágnak 1848-ig csak egy állami vallása volt, a mely a 
szó teljes értelmében államvallás, Staatsreligion vala; és 
ez minden kétséget kizárólag a katholikus vallás. 

Mi történt 1848-ban? 
Három dolog történt, mik által Magyarország val-

lásügyi politikájának addigi, tiszta, világos és határozott 
katholikus-államvallásu rendszerében óriás konfúzió kelet-
kezett. S ez a konfúzió az 1848. XX. t.-cz. 2. és 3. 
§§ aiban van, ha nem is az örökkévalóságig biztosítva, 
bizonyára jó hosszt! időre „megállapítva." 

A dolog pedig igy történt. Indító okul e törvény-
javaslatra az ország protestánsainak egy peticziója szol-
gáltatott. B. Yay Miklós, akkor már koronaőr 1848. ápril 
3-án a ERR azaz főrendek házában ezt igy tanusitá : 
„Ugy vélem nejncsak, de tudom is bizonyosan, hogy azon 
törvényjavaslatra, mely a t. RR. által készíttetett, alkal-
mat szolgáltatott a protestáns egyháznak kérelem-levele." 
Tehát az indító, az aktív, irányadó szerep a protestantiz-
musé ebben a dologban. — Közbejött az unió Erdélylyel. 
Itt, mint már említém, külön államisága idején nem volt 
egy államvallás, miképp Magyarországban vala szent Ist-
ván óta a kath. egyház, hanem négy „recepta". közt osz-
lott meg az állam vallási jelleg, de ugy hogy jobbára a 
protestantizmus dominált. Evvel a valláspolitikai szellem-
mel és elvvel eltelten olvadtak be Erdély követei és 
főrendéi a magyar országgyűlés két házába, magukkal 
hozva oda a „recepta," a bevett vallások közötti „töké-
letes egyenlőség" elvét. Az anyaország protestánsainak 
természetesen kapóra jött az erdélyi rendszer, a katho-

likus vezérférfiakat azonban oly zavarba hozta, hogy nem 
tudtak vele mit csinálni. Az Erdélylyel való unió te-
hát nekünk, az anyaország katholikusainak, a politikai 
unióval együtt valláspolitikai konfúziót hozott magá-
val. Kitűnik ez, ha figyelemmel összehasonlítjuk az er-
délyi 1848-ik'i IX. törvényczikket Magyarország 1848-iki 
XX. tczikkével. Mind a kettő a" vallásokról szól, de ugy, 
hogy a „bevett vallások" közti jogegyenlőséget az erdélyi 
IX. tczikk ugy emliti, hogy kitűnik, miszerint az ott 
„bevett vallások," vagyis a törvény más szava szerint „val-
lásfelekezetek" a tczikk megalkotásakor, a jelzett „töké-
letes jogegyenlőséggel" már „birnak ellenben a ma-
gyarországi XX. tcz. 2. §. szerint a „bevett"-nek jelzett 
„vallások," vagy „vallásfelekezetek" számára Magyaror-
szágban a „tökéletes egyenlőség és viszonosság" c s a k i s 
e törvény által „állapittatik meg." Mi következik ebből ? 
Az, hogy Magyarországban a „bevett" vallások paritásos 
rendszere az erdélyi minta szerint készült, vagyis, hogy 
az 1848. XX. tcz. 2. ij-a a paritásos,.a nem praedominans, 
hanem más vallásokkal egyenlően „bevett vallás" vagy 
„vallásfelekezet" fogalmát épp ugy szándékolta kiterjesz-
teni a kath. egyházra, a mint az Erdélyben a „recepta 
religiók" paritásos elvénél fogva rég óta kiterjesztve volt. 

Érdekes és tanulságos dolog, ezt a két erdélyi és 
magyarországi „vallásügyi" törvényczikket egymással pár-
huzamba állítani : a miből napnál világosabban fog ki-
tűnni, hogy a protestantizmusnak kedvező erdélyi val-
láspolitikai rendszer, vagyis annak protestáns szelleme 
szülte a mi 48-iki XX. tczikkünk 2, §-át minden tenden-
cziájával együtt a kath. egyháznak hazánkban államvallási 
jellegéből való kívetkőztetésére. Bethlen Gábor erdélyi 
protestáns politikája győzött itt szent István és a Habs-
burgok magyarországi katholikus politikája fölött ! 

Az erdélyi 1888. IX. tczikk 1. igy szól: 

IX. Törvényczikk. 
A bevett vallások teljes jogegyenlőségéről. 
1. §. E hazában (Erdélyben) törvényesen bevett 

minden vallásfelekezetek (melyek közé a nemegyesült 
görög szertartásuak is értetnek) nemzetkülönbség nélkül 
teljes és tökéletes jogegyenlőséggel birnak, mind vallás-
gyakorlási, mind vegyesházassági viszonyok, mind politi-
kai igények tekintetében. 

A magyarországi 1848. XX. tcz. 2. §. szövege ez : 

„XX. Törvényczikk. 

A vallás dolgában : 
2. §. E hazában törvényesen bevett minden vallás-

felekezetekre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség 
és viszonyosság állapittatik meg." 

Hogy a 48-iki XX. tcz. e 2. §-ának kitűzött czélja 
vala a kath. egyháznak államvallási jellegéből való kifor-
gatása s a protestáns és gör. n. egyesült felekezeteknek 
sub titulo „bevett vallás" a kath. egyházzal való politikai, 
azaz államvallási egyenlősítése, az kiviláglik kivált az 
1848-iki főrendiházban protestáns és katholikus részről 
ejtett nyilatkozatokból. Protestáns részről b. Vay Miklós 
adta meg a §. értelmezését az iránt, hogy meddig fog 
kelleni annak vágni. 1848. ápril 4-én a főrendek házában 

34* 
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e tekintetben kétszer nyilatkozott. Elsőben igy szólt: 
„Miért vala . . . az (t. i. az egyenlőségi elv) átalánosan ki 
mondva? Azér t : bogy hasson minden kebelre, ez vala a 
törvénynek czélja." Tehát minden kebelre, és igy a katho-
likus keblekre is akartak protestáns atyánkfiai 48-ban a 
XX. a tökéletes egyenlőség elvének „általános" kimondása 
által „hatni." Ez vala az ő czéljok a törvény 2. §-ával. 
Még világosabban kimondá ezt ugyancsak b. Vay Miklós 
ugyanazon a napon : „Én a törvényjavaslatot ugy tekin-
tem, mondá, mint olyat, mely minden felekezetre kiterjed." 
Hogy itt a felekezet szó a kath. vallásra is kiterjesztve 
értetett, az egy protestáns ajkain kétséget nem szenved. 
Protestáns ember a kath. egyházat felekezetnél többnek 
nem tart ja. Még világosabban kitűnik az 1848. XX. tcz. 
:2. §-ának a kath. egyház államvallási jellege és előjogai 
ellen intézett irányzatossága a főrendiházban jelenvolt 
püspökök és. néhány kath. főúr felfogásából és nyilatko-
zataiból. A püspökök és hithű főurak a 2. §. szövegét 
kezdet óta végig az egész vita alatt ugy a mint az szen-
tesítés alá került, mint a kath. egyházra is szólót tekin-
tették, az egyház érdekében javitani akarták, s mikor 
ez nem sikerült, ellenezték, ellene előre tiltakoztak. Ele-
inte, propter bonum pacis, mint mondám, módosítást ad-
tak be a javaslathoz, t. i. hogy ezen szavak után „kü-
lönbség nélkül" közbeszurassék ez: „saját hitelvei s egy-
házi szerkezete sérthetetlensége mellett" — állapittatik meg 
t. i. az a kontemplált „tökéletes egyenlőség:" mi á l t a l a 
kath. főrendek a kath. egyház isteni autonómiáját akarták 
törvényben biztositottnak látni. Az alsóház, valamint a fő-
rendek többsége azonban, e javítást állhatatosan visszauta-
sították, ugy hogy végre Scitovszky pécsi püspök, aki a 
főpásztori karnak, ugy látszik, szóvivője volt, ezt a nyilat-
kozatot tette : „Miután azon clausuráról („saját hitelvei stb.) 
semmi esetre sem mondhatok le, legalább óvást teszek, 
nem akarván azonban a tanácskozás bevégzését tartóz-
tatni, és igy per non moramur a tvjavaslat felterjesztését 
nem gátlom /." Talán azt gondolta a boldogult pécsi püs-
pök, hogy az apostoli király majd talál módot a kath. 
egyház addig élvezett jogállásának biztosítására. Bezzeg 
csalódott ! . . Egészen másképp nyilatkozott Ocskay An-
tal kassai püspök. „Újólag kijelentem, úgymond, hogy a 
szőnyegen levő, vallást illető tvjavaslatnak 2., 3. és 4. 
§§-ait ellenzem, s azokhoz soha sem járulok, s ennélfogva 
a mennyiben ezen §§-ok a mélt. Főrendek többsége által 
elfogadtatnának, ünnepélyes óvásomat teszem." Azt kérdem 
én : ha ez a tczikk az ő 2. §-ában a kath. egyházat egye-
düli állam vallási jellegéből a „bevett" vallások paritásos 
színvonalára lesülyeszteni nem szándékolta ; ha az a kath. 
egyház addigi jogállását érinteni nem akarta : mire való 
volt hát akkor ellene ez az erélyes tiltakozás és vissza-
utasítás ? — Gróf Cziráky János végnyilatkozata a pécsi 
püspökéhez hasonlóan ez volt : „Ezen tvjavaslatnak fel-
terjesztését akadályoztatni nem kívánom, hanem kötelessé-
gemnek tartom kijelenteni, hogy miután a t. RR. azon 
Szavak beiktatását ellenzik, és igy a bennem támadt 
aggodalom megszüntetve nincs, én mindezen törvényből 
netalán támadható következésekre nézve, melyek a kath. 
hitvallást követő polgártársaim szabadságát és független-
ségét bármiképp veszélyeztethetnék, szintén óvást teszek 

és járulok a pécsi és kassai*) püspök urak előadásá-
hoz." 

íme, itt van a forduló pont Magyarország vallásügyi 
poli t ikájában.2) Talán az egy kassai püspököt kivéve, a 
ki a mondott §§-okat el nem fogadta és azokhoz soha 
nem járult, a többi katholikus főrendek gyengéknek bi-
zonyultak3) szent István örökségének, a katholikus egy-
ház ősi, uralkodó jogállásának megvédésében. Óvást 
tettek, de a törvényjavaslat felterjesztését nem akadályoz-
ták meg. Ez egy rettenetes politikai összeroskadása vala a 
kath. egyháznak Magyarországban. A törvényjavaslatból 
tehát törvény lett, a mely a tökéletes egyenlőség és viszo-
nosság elvét az alsóház és főrendiház többségének értelmében 
a kath. egyházra is kiterjesztette. Azóta interkonfesszionális 
törvényeink, interkonfesszionális viszonyaink, p. a főrendi-
házba a protestáns főhatóságok bevitele stb., nem egye-
bek, mint a 48-ban kimondott egyenlőségi és viszonos-
sági elv mindmegannyi végrehajtásai. Miért? Mert ne-
künk katholikusoknak 48 óta nincs világos és határozott 
valláspolitikai programmunk. Legföljebb óvást teszünk, de 
a 48-ban megállapított egyenlőség és viszonosság elvét 
hagyjuk magunk ellen, fokról-fokra engedve haladni a 
protestantizmust, végrehajtani. Ez az oka annak is, 
hogy sem az apostoli királynak, sem a kormánynak 
világos és határozott vallásügyi politikája a katholikus 
érdekekre nézve egyéb nincs annál, mint hogy a protes-
tánsokat ki kell elégíteni, meg kell nyugtatni ; a katho-
likusok, azok megelégedhetnek az óvástétellel, ha tetszik 
nekik, csak a protestáns „egyenlőségi elv" keresztülvite-
lére szánt tvjavaslatok szankczió alá terjesztését „ne aka-
dályozzák." Példa már számos van e dologban. Mikor a 
protestánsok érdekében Tisza K. avval az igénynyel lépett 
a korona elé, hogy az „egyenlőség és viszonosság" elvé-
nél fogva a protestáns felekezetek is, mint ilyenek kap-
janak képviseletet a főrendek házában, a korona sietett a 
48. XX. tcz. protestáns konszekvencziáját teljesíteni. Mi-
kor ellenben a katholikus egyház főpapi és világi képvi-
selői az autonomiai kongresszus kebeléből kiküldve azzal 
a kéréssel jelentek meg az apostoli király előtt, hogy a 
„tökéletes egyenlőség és viszonosság" elvénél fogva a protes-
tánsok által élvezett vagyon-és iskola-kezelés autonómiájá-
hoz hasonló önrendelkezési kört engedjen a kath. egyháznak 
is : akkor ő felsége vallásügyi minisztere kapta magát s 
eltette az asztalfiókjába e kérelmet — talán mindörökre. 
Én megértettem Trefortot, midőn egyszer négyszem kö-

') A kassai püspökhöz nem csatlakozott i t t a nagynevű ka-
tholikus főúr ; mert a kassai püspök a XX. tcz. 2., 3., 4. §§-ait 
minden időkre visszautasítá. 

s) Igen, i t t van a forduló pont Magyarország vallásügyi politiká-
jában ; abban, hogy kimondatott 1848-ban a kath. egyházra a fele-
kezetekkel egy rangban a politikai „tökéletes jogegyenlőség és viszo-
nosság." Ámde azért sursum corda ! Nem szabad elcsüggednünk. A 
kath. egyház jövőjének forduló pontja Magyarországban nem e 
§-ban van, hanem bennünk. Attól függ minden, engedjük-e ezt a 
§-t ra j tunk végrehajtani végtől-végig minden konszekvencziájával, 
vagy nem. „Lex humana — pedig csak ilyennel állunk szemben — 
non acceptata — tandem obligare desinit." Csakhogy már igen sok 
„egyenlőséget és viszonosságot" végrehajtatott abból a törvényho-
zás által a protestantizmus raj tunk ! 

3) Mit szóljunk az 1848-iki alsóház katholikus vallása tek. 
karai és rendeinek lelketlenségéről V ! 
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zött azt mondá nekem: „quieta non movere." a csende-
sen nyugvó régi alapokat nem kell bolygatni. Igen ám ; 
csakhogy a magyar korona, a magyar kath. apostoli ki-
rály, a magyar kormány, ezt a „quieta non movere"-t csak 
a katholikusokra diktálja r á ; a protestáns mozdulatokat 
és előre való nyomulásokat és haladásokat pedig, melyek 
a 48-iki egyenlőségi és viszonossági elv folyományaiként 
jelennek meg a törvényhozás előtt, egymás után szankczio-
nál.ja ! ,, Apostoli" programm ez a kath. egyházzal szemben ? ! 

Szóval : az a mi legeslegnagyobb bajunk, és lefolyt 
autonomiai mozgalmunk s minden üdvös törekvéseink sikeré-
nek legfőbb akadálya, igenis, az, hogy az apostoli királynak, 
a püspöki karnak, a papságnak és a kath. híveknek 1848 
óta tiszta, világos, egyöntetű, határozott, következetes, bátor, 
előretörekvő, hóditó katholikus vallásügyi politikája és actio-
programmja eddig nem volt. Vannak, kik azt mondják, hogy 
az 1848-iki XX. tcz. nem is tartozik reánk; vannak, kik 
éppen ellenkezőleg annak alapján önrendelkezési jogot 
követelnek, a protestánsokéhoz hasonlót, például alapjaink, 
alapitványaink, iskoláink kezelésében; vannak végre, és 
ez kiválóan a kormány álláspontja, a kik igénybe vesznek 
a kath. egyházzal szemben minden u j jogot, melyet a 
48 ki átalakulás teremtett, p. a felelős miniszter előter-
jesztését a nagyobb egyházi javadalmakra, a budapesti 
kath. egyetemen a kultusminister közvetlen fenhatóságát 
stb. stb. ; de ezen uj jogokért még csak annyi viszonzásra 
sem mutatkoznak hajlandóknak, hogy az egyházi java-
dalmakra való bürokratikus, titkos antichambrirozásokat 
követelő miniszteri kijelölés helyett az ősi kánoni, kápta-
lani választás jogát állítanák vissza, a mely az apostoli 
király legfőbb patronátusával az Árpád-ház alatt oly szé-
pen megfért. A mit a régi, bürokratikus állam az egy-
házra nyűgöt rá rakott, azt mind rajta hagyják ; a mit a 
modern államomnipotencziának sikerül reá rakni, azt mind 
reárakják ; könnyíteni szabadságán, azt az egyet nem 
tud ják : ez a magyar állam, ez „szent István birodalmának" 
politikája a kath. egyházzal szemben. Mikor a protestáns 
felekezetek oly jogokba helvezendők, milyenekben eddig a 
katholika egyház vala, p. a főrendiházban ; mikor a protes-
tánsok ama 48-iki elvnél fogva, hogy az ő felekezetök a 
kath. egyházzal a „tökéletes egyenlőség és viszonosság" 
viszonyában van, ennél fogva keresztelésnél, áttérésnél 
stb. a kath. egyház államvallási előjogai helyett az uj 
egyenlőség elve érvényesüljön : akkor szent a 48-ban 
kimondott egyenlőség és viszonosság elve. De bezzeg ha 
arról van szó, hogy a tökéletes egyenlőség és viszonyos-
ság elveinél fogva a kath. egyháznak iskolái, p. az egye-
tem, — alapjai és alapitványai, kezelés végett ugy ki-
adassunk a 48-iki elv által dekatholizált államhatalom 
által mint kiadva birják és kezelik a protestáns feleke-
zetek : akkor ez más; akkor itt a „quieta non movere" 
a csillapító szer. Hiszen igaz biz a', hogy az apostoli 
király legfőbb patronátusának csakugyan ne nyúlj hozzám 
virágnak kell lennie minden katholikus előtt. Ámde ez 
nem akadályozhatja azt, hogy a kath. hivek közönsége a 
királyi patronátus által védendő jogok és javak együttes 
védelmére, tehát a legfőbb patronátus kissé, bizony, vall-
juk be, fogyatékossá vált egyházvédelmének támogatására 
kath. testületekbe szerveztessék. 

Hátha még hozzá veszsztik a fentiekhez azt, hogy az 
1848. XX. tcz. 3. §. „minden bevett vallásfelekezetek 
egyházi és iskolai szükségeit közálladalmi költségek által 
fedeztetni* rendeli és igy a kath. egyházi és iskolai va-
gyont elvben elkonfiskálja : mit mondjunk akkor Magyar-
ország törvényhozási vallásügyi politikájának következetes 
szándékáról a kath. egyházzal szemben ? Mit mondjunk a leg-
főbb patrónus vallásügyi politikájának a kath. egyházzal 
szemben világosságáról és határozottságáról, midőn aláírásá-
val fentart egy törvényt, a mely az egyház javainak elrablá-
sát rendeli el, és ugyancsak aláírásával szentesítve kiad egy 
koronázási esküt, mely az Isten egyházának jogait védi ? Hol 
itt a konszekvenczia ? Vallás, mely valahol államvallás, ha 
ebben az államvallási jellegében megtartani akarják, igen, 
ha azt akarják, hogy az apostoli király, a summus patrónus, 
az ő esküjét, melyet a kath. egyházi és iskolai vagyon 
megőrzésére tett le, megtartsa, — bizonyára nem részesül 
abban a gyilkos kedvezményben, hogy feje fölött foly-
tonosan egy hajszálra felfüggesztve tartsák a konfiskáczió 
Damokles-kardját és azt folytonosan fenegessék, mint Tisza 
bizalmasa, Timoleon, Attikusz bőrébe öltözve teszi most 
legújabb rapiratában, a melyben az egyházi vagyont nem 
minden czélzatosság nélkül újra recenseálja, új ra össze-
számítja, holdakban és gondolatilag forintokban.*) 

Ennyi tengernyi baj. nehézség, kétség, viszás hely-
zet, befejezetlen akcziók, veszteségek, romok és fenyegető 
veszélyek közepette, mint egy világító tornyot hódolattal 
üdvözöljük kegyelmes főpásztoraink mostani és következő 
tanácskozásait, mert azokból, erős hitünk szerint, elvégre 
is erős fény fog, erős fénynek kell kiderülni a katholicziz-
mus gondviseléses út jára hazánkban, .a melyen a jelen és 
jövő generácziónak tandem világos, haladó és hódító 
katholikus valláspolitikai vezérelv és határozott programm 
mellett fog majd lehetni végezni nagy munkáját az egyház 
szabadságának, szelleme isteni autonómiájának és hódítá-
sainak pályafutásában. ? ? 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányának ülése 1889. október hó 24-én. 
Elnökség: gróf Zicliy Nándor és dr Steiner Fülöp 

páp. praelatus. 
A mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után fel-

szólal dr Steiner Fülöp társ. alelnök: 
Tisztelt választmány ! 

Csak rövid idő választ el egy emléknaptól, a mely 
ugyan magában véve csak az egyéni nemes törekvések 
egy édes jutalmát idézi fel, de amely országos érdekű, 
szemben azon férfiú áldásos működésével, kinek nevéhez 
fűződik ez emlékezet. Ötven évvel ezelőtt egy 20 éves, a 
szó legteljesebb értelmében nemes magyar ifjú nyerte el 
a m. kir. egyetemen a bölcsészeti tudomány koszorúját, 
a kit az isteni gondviselés társulatunk körébe vezérelt, 
hogy azt .bölcs tanácsaival, széleskörű ismereteivel, szilárd 

') Bekcsics exklerikus ur azonfelül sürgeti az oktatásügy teljes 
elállamosítását, ide értve még a papnevelő intézeteket is. Bekcsics 
urnák pikkje van a szemináriumokra ! 
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jellemével, lángoló ügybuzgalmával az évek hossza során 
át támogassa a leghathatósabban magasztos működésében. 
Méltóságos dr Barta Béla kir. táblai tanácselnök ur, a 
magyar bírói kar egyik kiváló dísze, társulatunknak el-
évülhetetlen érdemekben gazdag választmányi tagja f. é. 
nov. 3-án ünnepli bölcsészeti tudorrá történt felavattatá-
sának 50-ik évfordulóját. (Éljenzés!) Mélyen tisztelt vá-
lasztmány ! Midőn ama napon széles e haza minden téréin 
a lelkesült öröm s a legőszintébb üdvkivánatok környe-
zendik a hithű katholikus férfiút, a nemes magyar jellem 
e kimagasló alakját, a mély tudományu, mély bölcseségü 
birót, kinek lelkében a béke, a szeretet s az igazság ál-
dásteli frigyben egyesül, a Sz.-István-Társulat a lelkesült 
öröm, a legszivélyesb üdvkivánatok e nyilvánításában, 
valamint az érzetnek hatványára nézve, ugy az időszerint 
is legelső óhajt lenni. (Éljen !) Azért már ma a legélén-
kebb örömmel adunk kifejezést legforróbb üdvkivánataink-
nak a köztiszteletünk, hálánk s szeretetünk környezte 
férfiú iránt, hogy tartsa meg őt a Mindenható még soká 
szentegyházunknak, édes hazánknak s társulatnnknak s 
áraszsza el szent áldásával bőségesen. Nem kérem a t. 
választmányt, tudom legbensőbb óhaját fejezem ki, midőn 
indítványozom, hogy e lelkesült örömünk legforróbb 
üdvkinataink kifejezését jegyzőkönyvileg örökítsük meg, 
s e jegyzőkönyvet az ünnepelt férfiúnak kézbesítsük. 

A választmány a társ. alelnök indítványát egyhangú 
lelkesedéssel fogadta el. 

Dr Kiss János társ. igazgató jelentést tesz a tár-
sulati nyomtatványokról. Indítványozza , hogy Goffine 
ájtatossági könyve egy díszesebb és egy egyszerűbb ki-
adásban újra kiadaásék. Jelentést tesz az „Officium divi-
num" czimü imakönyvről. — Beterjeszti Makra Imre és 
Rózsa József beadványait, kik „a kath. vallás tankönyve" 
I. II., III. kötet és „a kath. egyháztörténet" I. kötet egy-
házi müveit a társulatnak ujabb kiadásra felajánlják, s 
ugyanazon szerzők hajlandóknak mutatkoznak Janssen 
kiváló történeti müveinek lefordítására, ha a társulat részé-
ről azzal megbízatnak. 

A választmány e müveket a tudományos és írod. 
osztályhoz tette át azzal, hogy róluk véleményes jelentést 
adjon, — az „Officium divinum" ujabb kiadását meg 
elrendelte : 

A választmány továbbá Mócsy, Petrovácz, dr Stein-
herger beadványát a tankönyvre vonatkozólag javaslat-
tétel végett a hetes- és gazdasági vegyes bizottsághoz 
utasította. 

Dr Kiss János indítványára Danielik József „Ma-
gyar írók" (Életrajz gyűjtemény) czimü mii a tud. és 
irod. osztályhoz tétetik ama utasítással, hogy annak gyö-
keres átdolgoztatásáról intézkedjék s ujabb kiadása tár-
gyában javaslatot tegyen. 

Társulati igazgató előadja, hogy a kath. tanferfiak 
legutolsó értekezletén az óhaj terjesztetett elő, hogy a 
társulat a paedag. czéloknak teljesen megfelelő irkákat 
adjon kis iskolás gyermekek számára. 

A választmány megbízta az igazgatóságot, hogy 
ezen irkák nyömatása végett a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

Hummer Nándor társ. titkár jelenté, hogy a tár-
sulat kebelébe az elmúlt hó óta 58 u j tag lépett be. 
Jelenti továbbá, hogy Rublei Károly v. püspök, nagy-
prépost a társulatnak 2000 frtot hagyományozott. — A 
társulat a mult hó folyamán az egész országban megnyílt 
népiskolák szegény gyermekeinek a haza minden részében 
ujolag 52 községbe küldött magyar nyelvű ajándékköny-
veket. A társulat áldozatkészségét 36 helyről köszönték 
meg az illető iskolai hatóságok. 

Venezell Antal társulati pénztárnok jelenté, hogy 
f. é. szeptember havában a társulatnak bevétele volt : 
24,278 f r t 48 kr. s kiadása 14,165 f r t 98 kr, — a plus-
maradék 10.212 fr t 50 kr, a mely összegért a társulat 
értékpapírokat vett. 

A társ. ügynökségben az elmúlt hó folyamán elkelt : 
164,896 könyv, 786 kép és 7,382 drb nyomtatvány 
23,355 fr t 83 kr. értékben. 

A jegyzőkönyv hitelesitésére felkérettek Bogisich 
Mihály és Huszár István. 

Folyó évi szept. 25-ke óta beléptek a Szt.-István-
Társulatba pro 1889. B. Jeszenák Gábor, s. lelkész Ko-
márom, Seyler Vilmos, főkáptalani gazdatiszt Tapsony, 
P. Kozma Angelus, káplán B.-Szt.-András, Medveczky 
József, gyógyszerész Szarvas, Budapesti Katholikus Kör, 
Puchlin Kázmér, esp.-pleb. Heves, Énekes János, káplán 
Tarna-Méra, Makra Imre, pleb. Arács, Zubcsek Mihály, 
urad. főpénztárnok Esztergom, Csurics József, s. lelkész 
Vizlendva, dr Fülöp Adorján, gymn. tanár Zenta, Volosin 
Bazil, gör. k. lelkész Szkotárczka, Csay Antal, Felber 
Géza, Horváth Endre, Kaiser Károly, Kostyán Sándor, 
Perlaky János papnövendékek Székes-Fehérvár, Kanovics 
Aladár nyug. vasúti igazgató Budapest. Pro 1890. Kozora 
Endre plébános Forró, Schöner József kántor Bács-Föld-
vár, Dallmann József pléb. Bakonv-Sárkány, Berecz Ká-
roly, Brenner István, Búdra Endre, Kunits Ferencz, Lang 
Dávid, Neumann János, Tuffner Adám, Unterremer József, 
Varga Gábor, Zsidek Sándor, Benedek János, Bieber Béla, 
Endresz Jakab, Gehl Ofctmár, Mazur László, Andrássy 
Péter, Jung Miklós, Kovács Géza, Láng Fülöp, Raskó 
Sándor, Römer Miklós, Schummer Rezső, Schütz Miklós, 
Rappert Lajos, Bartl Ferencz, Besser Hugo, Brunuer 
Jakab, Janousek Alajos, Kari József, Kasza Lajos, Kib-
ling Miklós, Maschek József, Nóvák János, Pacha Ágost, 
Prokopovich Ede, Schipper János, Sputler Antal pap-
növendékek a temesvári papneveldében. 

IRODALOM. 
= Bibliai Föld- é s Országisme vagyis Paleszt ina 

és a Szentírásban előforduló országok és tartományok 
földrajzi leírása. A felső nép-, polgári és középiskolák szá-
mára. Ir ta Rôder Florent sz. Ferencz-rendi áldozár. Két 
tervrajzzal és két térképpel. Második javított kiadás. A 
főm. bibornok-hgprimás érseki jóváhagyásával. Budapest, 
Franklin-Társulat, 1889. Kis 8-r. 96 1. Ára 50 kr. 

Magvas könyv ; czéljának teljesen megfelel, 
- f A rabszolgaság az ó-korban. Irta Böhm János. 

Kiadta az egri egyházm. irod. egylet. Eger, Érseki lyc. 
nyomd. 1889. 8-r. 85 l. Ára 50 kr. 
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Ilyen tanulmányokkal kell elárasztani a magyar 
könyvpiaczot, a világi érzelmiség egész körét : akkor 
ismét tényleg bekövetkezik az a kor. melyben az „ecclesia 
praecedit" megvalósul s keresztény lesz az egész társa-
dalom nemcsak névleg, de tényleg is. 

** De Lasalle János. Néhány lap a keresztény 
pedagógia történetéből. Ir ta Gyiirliy Ödön. Budapest, 
Szent-István-müintézet. 1889. S-r. 20 1. Ára 15 kr. 

A katholikus restauráczióhoz egy adalék ez a kis 
fflzet, Megmutatja Lasalle alakján, hogy „a katholikus 
nevelésnek számtalan oly férfia van, kik alkotásaikkal, 
munkálkodásaikkal sokban felülmúlják azon nagyságokat, 
kiket a megvesztegetett ellenséges történetirás a legfőbb 
polczra emel és a mi rovásunkra, a mi szégyenünkre, 
velünk is a legnagyobb tekintélynek ismertet el." 

— Felhívás a ft. magyar kath. papsághoz. A buda-
pesti papnevelő intézet tagja voltam, midőn egy délután 
a könyvkereskedők által beküldött könyvek között egy 
,.Uj magyar Athénás" czimü munkán akadt meg szemem. 
Meglehetős kiváficsisággal vettem kezembe a füzetet s 
mily nagy volt meglepetésem, midőn benne az ujabb ke-
letű protestáns irók életrajzát s irodalmi működését talál-
tam felsorolva. Bizonyos lehangoltság vett erőt lelkemen, 
midőn a íüzetet kezemből letettem s azon kezdtem 
tűnődni, vájjon mi katholikusok, különösen pedig a kath. 

. egyházi rend nem tudná-e megmutatni a világnak, hogy 
ő sem nézte összedugott kézzel az ujabb korban a tudo-
mány és művészet, előhaladását, hanem tevékeny, buzgó 
munkás gyanánt szerepelt az irodalom s közművelődés 
terén ? 

Szept. 30-ika volt; sz. Jeromosnak, a „De viris ! 
illustrrbus" czimü munka szerzőjének ünnepe. — Ekkor 
fogamzott meg lelkemben azon eszme, hogy kerüljön 
bármennyi fáradságomba, az ujabb egyházi irók műkö-
désének öszszeállitásával fogom a magyar kath. papság 
dicsőségét gyarapítani. 

E czélból megkétszerezett szorgalommal folytattam 
már jóval előbb megkezdett könyvészeti búvárkodásomat 
s hangyakitartással halmoztam adatot adatra. Azonban be-
láttam, hogy bármily odaadó buzgalommal szentelendek 
is éjet és napot e nagy feladat keresztülvitelére, csak 

. hézagos és fogyatékos müvet fogok létrehozni, ha az 
illető irók közreműködése nem jön segítségemre. Azért 
néhány hónappal azelőtt — miskolczi káplán koromban — 
a következő felhívást készítettem el, melyet jónak látok 
egész terjedelmében közölni, hogy tervem tiszta világítás-
ban álljon mindenki e lőt t : 

Történetileg igazolt tény az, hogy a magyar kath. 
papság a szellemi előhaladás és ' közművelődés terén 
másokat megelőzve, mindig a legfőbb helyet foglalta el 
tudományos képzettsége, irodalmi működése s közczélokra 
tett dúsgazdag adományai által. Ékesszólóan hirdetik ezt 
a régibb időkről Horányi, Pauer, Lányi s Danielik-Fe-
renczy müvei, melyek részletesen feltüntetik a magyar 
kath. egyházi rend érdemeit, az irodalom, jótékonyság és 
közélet terén. 

Hogy az ujabb nemzedék elismerésre méltó s áldásos 
működésének is legyen egy hü tükre, elhatároztam, hogy 

a Ferenczy-Dánielik féle életrajzgyűjteménye mely 1858-ig 
haladt, „Ujabb magyar egyházi irók csarnoka" czimén Isten 
segitségével folytatni fogom, azon különbséggel, hogy 
kizárólag az egyházi rendhez tartozó Írókra terjeszkedem 
ki s nem elégszem meg csupán csak az önálló müvek 
felsorolásával, hanem, amennyire lehetséges, a nagyobb 
szabású értekezéseket, kiválóbb jelentőségű közleményeket, 
nevezetesebb czikkeket stb. is fel fogom ölelni müvem 
keretében, hogy ez ne csak világos és kimerítő képet 
nyújtson egyes irók működéséről, hanem bizonyos tekin-
tetben alkalmas és tartalmas repertórium gyanánt is 
szolgálhasson. 

E czélból már évek óta folytatom a szükséges elő 
tanulmányokat, gyűjtve, rendezgetve, csoportosítva a 
kezem ügyébe esőnagy számú adatokat; müvem azonban 
legbuzgóbb igyekvésem daczára sem kerülhetné el a 
hézagosság hibáját az illető irók szíves' közreműködése 
nélkül. S ez okból mély tisztelettel és bizalommal for-
dulok, kegyeskedjék velem becses életrajzi adatait minél 
előbb közölni a közügy terén kifejtett fáradozásainak, 
jótékonyságának s irodalmi működésének lehetőleg teljes 
s egész az aprólékosságig menő felsorolásával együtt, 
mert a csarnok felépítéséhez nemcsak hatalmas szálfák s 
gráintoszlopok szükségesek, hanem nélkülözhetlen alkat-
részeit képezik a kis szükséges és jelentékteleneknek 
látszó kődarabok is. 

Ezek közül néhányat már .én is összehordtam, amint 
ezt a mellékelt iv bizonyítja, melyek kiegészítését s 
kegyes viszszaszármaztatását bizalommal kérve, mély 
tisztelettel maradok Miskolczon, 1889. postabélyeg kelte. 
Babik József, alsó-miskolczi segédlelkész. 

E felhívással először is egyházmegyém nagyérdemű 
tagjainál kopogtattam s bár a túlságos szerénység itt-ott 
hallgatással mellőzte tiszteletteljes felszólításomat, törek-
vésemet mindazonáltal — általában véve — kedvező 
siker koszorúzta. 

Pár hét múlva betűrend szerint szándékom felke-
resni a magyar egyházi rend mindazon tagjait, kik az 
irodalom terén kisebb vagy nagyobb tevékenységet fej-
tettek ki s a nemes ügy érdekében e lapok hasábjain 
is kérve kérem őket, kegyeskedjenek müvem létesíté-
séhez, mely ugyanis a magyar kath. papság irodalmi 
érdemeit fogja hirdetni, a fentebb közölt levél értelmé-
ben hozzájárulni. 

Az, kit szerénysége visszatart irodalmi működésének 
közlésétől, nem helyesen jár el. Mert én a teljesség 
érdekében kénytelen vagyok mindenkit felvenni, ki az 
irodalom terén szerepelt s ha netalán téves vagy héza-
gos adatok fordulnak elő valamelyik életrajzban, az illető 
magának köszönheti. 

Különben e felhívásomnak nem ez a főczélja, hanem 
az, hogy felkérjem a ft. papság iró tagjait azon mély 
hálára kötelező szívességre, kegyeskedjenek müvem elké-
szülését és megjelenését megkönnyíteni oly módon, hogy 
minden előzetes felszólitás nélkül, e sorok által indíttatva, 
a nélkül, hogy fentebb közölt külön felhívásomra várná-
nak, örvendeztessenek meg engem a szükséges adatok 
megküldésével. 
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Irodalmi működésemet a ft . papság ügybuzgó pár-
tolásába testvéri bizalommal ajánlva, mély tisztelettel 
maradok. 

Egerben (lyceum), 1889. szept. 2. 
Babili József, 

képzőintézeti tanár. ') 

= Irodalmi jelentés. Azon világraszóló magasztos 
„Encyclica", melyet legutóbb ő szentsége Krisztus földi 
helytartója, hogy szt. József tiszteletének uj lendületet 
adjon, a kerek világ katholikus főpapjaihoz intézett, 
alkalmat nyújt nekünk, hogy „sz. József tisztelete" czimü 
közkedvességü, immár három kiadást ért imakönyvünket a 
lelkészkedő paptársak kiváló figyelmébe ajánljuk. Czélja 
ezen imakönyvnek az, hogy sz. József atyánk tiszteletét 
szélesebb körben terjeszsze : tehát czélja teljesen meg-
felel ő szentsége magasztos intentiójának. — S miután 
plébániánkban ,Szent József folytonos tiszteletének társu-
lata" egy házilag szervezve van, ezen üdvös társulat meg-
alapításához szükséges felvételi lapokkal is szolgálhatnak. 
A r Szen t József tisztelete" czimü imakönyv, erga 2 sacra, 
ugy szintén 100 db felvételi lap u g y a n a u n j ^ intentióért 
regölyi plébánia hjvatalnál megrendelhető. Ugyanott kap-
hatók „Egyházi Énekek" 6 füzete erga 25 sacra. „Szenve-
déshelyek" böjti elmélkedések erga 3 sacra. . . Lore-
tom, Assisi, Nagy-Mária-Czell, — Róma, — Paray le 
Monial ; kegyhelyek leirása, példányonkint erga 1 sacrum. 
Mindezen művek a regölyi nőzárda javára adattak ki, 
a befolyó jövedelem is ugyanazon intézetben, az árva 
alapra fog fordíttatni. 

-Oh életvezérünk, sz. József, oltalmazz bennünket s 
egyházunkat!" (50 napi bucsu). 

VEGYESEK. , 
*** FÖm. Simor János bibornok, Magyarország 

bgprimása szerdán érkezvén, csütörtökön és pénteken itt 
volt köztünk a fővárosban. Csütörtökön volt a püspöki 
konferenczia, melyről az alábbi tudósítás szól. Pénteken 
ö emja kihallgatásokat adott s a főpásztorok látogatásait 
fogadta. Dél felé ott láttuk tisztelgésen Hidasy Kornél, 
Schuster Konstantin, Szabó János, Vályi János és Babies 
Zsigmond püspök urakat . Tizenkét óra tájban ő emja 
látogatásra ment Mihalovics József bibornok, zágrábi 
érsek úrhoz. Ma Alcsuthra utazott el József főherczeghez 
bérmálni. 0 emja, hála Istennek, teljesen visszanyerte 
üdeségét. Szelleme, mint a ragyogó nap, rendre forgatja 
maga körül az egyház országos dolgait, a tiszteletére 
siető nagy és apró csillagokat és a többi kisebb lényi-
ségeket. 

— Püspökeink tanácskozása. A budavári primási 
palotában, Simor János esztergomi bibornokérsek-herczeg-
primás elnöklete alatt f. hó 24-én délelőtt 10 órakor 
tartották meg a püspöki konferencziát, melyen részt vettek 
Vancsa János balázsfalvi görög kath. érsek, Samassa 

József egri érsek, Zalka János győri, Schlauch Lőrincz 
nagyváradi, C'sászka György szepesi, Dulánszky Nándpr 
pécsi, Lönhart Ferencz erdélyi, Schopper György rozsnyói, 
Schuster Konstantin váczi, Hidasy Kornél szombathelyi, 

l) A rokonelvü lapok kéretnek e felhívás szives közlésére. 

Bende Imre beszterczebánvai, Buhics Zsigmond kassai, 
Meszlényi Gyula szatmári, Hornig Károly báró veszprémi 
római kath. megyés püspöpök, továbbá Pavel Mihály 
nagyváradi, Pásztélyi János munkácsi, Szabó János sza-
mosujvári, Vályi János eperjesi, Mihályi Yiktor lugosi 
görög szertartású kath. megyés püspökök, továbbá Va-
szary Kolos pannonhalmi főapát, Németh József félsz, 
püspök és csanádmegyei káptalani helynök, Prifach József, 
székesféhérvári nagyprépost, ottani káptalani helynök, az 
üresedésben levő Csanádi, illetőleg székesfehéri püspöki 
szék képviseletében. A tanácskozások, melyek bizalmas 
jellegűek voltak, a katholikus praeparandiák helyzete, a 
tanulmányi alapot illetőleg felmerült kérdések és a kon-
grua ügye körül forogtak. A tanácskozások délután fél 
3-ig tartottak és be is fejeztettek. 

— Az egyház „tüzzél-vassal" való üldözése Rómában 
kezdetét vette. F. hó 18-ára való viradóra a szent ü g o s 
tonról nevezett templom drapériája, gyújtogatás követ-
keztében elégett. Egykor e templomnak aj ta já t gyújtot-
ták fel. . . . Hol fog ez végződni?! 

f Terézváros buzgó plébánosát-, Stieber Vincze urat 
nagy szomorúság érte. Kedves éde3 anyja meghalt. A 
gyászoló hálás fiu szivét vigasztalja meg a jó Isten ! A 
szomorú esetről következő gyászjelentést vettünk : Az 
isteni Gondviselésnek tetszett szeretett anyánkat, özv. 
Stieber Fülöpné szül. Stengler Erzsébet asszonyt, folyó 
évi október hó 22-én, rövid szenvedés s a haldoklók 
szentségeinek ájtatos felvétele után, életének 74-ik évében, 
az örökkévalóságba kegyesen magához szólítani. A bol-
dogult hűlt tetemei folyó hó 24-én, délutáni 3 órakor 
fog beszenteltetni s a kerepesi köztemetőben nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat a boldogult lelki 
üdveért folyó bó 25-én, reggeli 9 órakor fog a teréz-
városi plebánia-templomban az Urnák bemutattatni. Buda 
pest, 1889. évi október hó 22-én. Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! Stieber Vincze, budapest-terézvárosi 
plébános, Stieber Karolina férj. Altmann Jánosné, mint 
gyermekei. Altmann János, mint veje. Schneider Anna, 
mint unokája. 

— Nagy dologra határozta el magát XIII. Leo 
pápa. A római kérdésre vonatkozó minden okmányt össze-
gyűjtve kiadni szándékozik. Ez lesz az államférfiúi kép-
mutatás és leplezett istentelenség legnevezetesebb lelep-
lezése nem csak e században, hanem talán Krisztus vallásá-
nak kezdete óta. A mű megjelenési idejének meghatározását 
a pápa, a „Civiltá Cattolica" szerint, magának tartotta fen 

— A bajor országgyűlés kath. Centruma erélyre 
fordította az eddigi várakozó magatartását. Indítványt 
terjesztett törvényjavaslat beterjesztése iránt, a végett, 
hogy kimondassék : 1. hogy a placetum hit- és erkölcs-
tani dolgokra nem vonatkozhatik ; 2. hogy az ó-katho-
likus központi egylet a katholikus egyházon kivül levő-
nek tekintendő ; 3. hogy a jezsuitákat és redemtoristákat 
a német birodalomból kizáró törvény eltörlendő. — Ez 
azután katholikus programm, mely nem Rückwärts-
konzentrirung, mint a mienk ! 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmanyok : Az anyakönyvek vezetéséről hazánkban. — A garam-szt.-benedeki monostor. — Egyházi 
Tudósitrisok : P é c s : Cantate Domino canticum novum ! — R ó m a : XIII. Leo pápa beszéde a franczia kath . munkások első zarándok-

csoport jának ezreihez. — Vegyesek. 

Az anyakönyvek vezetéséről hazánkban.1) 
Történeti visszapillantás. 

A mi hazánkat illeti, nem vagyunk azon 
helyzetben, pontosan megállapíthatni, hol és 
mikor adatott az első parancs a lelkészeknek, 
hogy anyakönyveket vezessenek; azon kérdés, 
lett-e nálunk a tridenti zsinat kihirdetve, tudva-
levőleg vitás s nagyon valószínű, tekintve az 
ország akkori helyzetét, hogy kihirdetve nem 
lett. Az első hazai adatra, mely az anyaköny-
vekre vonatkozik, a Nagyszombatban 1611-ben 
Forgách Ferencz, bibornok-primás elnöklete alatt 
ta r to t t tartományi zsinatban akadunk. Ezen 
zsinat (cap. III. uro. 8) rendeli: „ N o m i n a autem, 
conipntris aid cornmatris, et ipsms baptizati, ctiamsi 
in casu. necessitatis domi ah obstetricibus boptiza-
retur, in librvm acl hoc destinatum referantur;" és 
u r o . í) : „ Nomina, autem conlrahentium ac tes/ium, 
annus, dies et locus contractus, in libro ad hoc de-
stinai o annotanda erunt.u 2) A f ő e s p e r e s e k n e k a 
visitatióra nézve adott utasításban pedig (cap. 
uro. 2) meghagyja, vizsgálják meg a főespere-
s e k : „An libri exstent, in quo (sic) baptizatorum, 
compatrum, confirmatorum ab episcopo, matrimonia 
contrahentium nomina adseripta s int ?"3) A magyar 
zsinat ezen rendelése tul megy már a tridenti 
zsinat követelésén, a mennyiben még V. Pál 
pápa rendelése előtt a bérmáltak könyvéről, 

') Mutatvány dr Aschenbrier Antal kir. magyar tud. 
egyetemi ny. r. tanár müvéből az ranyakönyvek"-ről . 
Megjelenik e mü, e bét végén, bő tárgymutatóval. Kap-
ható Budapesten, Sándor-utcza 36. sz. Ára 1 fr t bérmen-
tes küldéssel. 

á) Péterfy, Cone. II . 211. és 212. 
Péterfy, i. h. 215. 1. 

mint olyanról szól a főespereseknek adott utasí-
tásban, melynek vezetése kötelező; pedig az 
1611-iki zsinaton nincs e könyv vezetése meg-
parancsolva, mi annak a jele, hogy már e zsinat 
előtt parancs adatott a matrikulák Írására. 

A második adat a nagyszombati, 1629-ben 
Pázmány elnöklete alatt ta r to t t egyházmegyei 
zsinatból való. Ez nem egyéb, mint az előbbi 
zsinatnak nem teljes — mert a házasultak köny-
vét nem említi — ismétlése. De sacramenfcorum 
administratione czimü első fejezetében nro. 2 
rendeli ugyanis : 

„Nomina item baptizatorum et eorum, qui 
inf intem e sacro fonte suscipiunt, in librum refe-
ront parochi. Omnes vero confirmatos et susce-
ptores libro ivseribant, ea forma, quae in libro 
ritvali pro ef erihit ur." ') 

Pázmány f'őespereseinek visitationalis rela-
tióiból megérthetjük e rendeletek életbelépteté-
sének mérvét. Az 1626-ban megtartott főespe-
resi visitatiókból csak a sasvári és b'arsi visi-
tatio van meg. A barsi, hanyagul szerkesztett 
visitatio, ügyünkre ki nem terjeszkedik. Á sas-
vári főesperes, Kőszegi János, esztergomi kano-
nok ellenben elmondja, hogy főesperességében 
nem vezettettek könyvek a kereszteltek, házasu-
lok és halottakról; ő neki kellett azokat be-
hozni z) 

Feltűnő ezen relatiónál, hogy mig a zsinati 
utasításban vezettetni parancsolt bérmáltak anya-
könyvéről nem tesz említést, addig a halottak 

>) Péterfy, i. h. 246. I. 
-) Franki, Pázmány Péter és kora. Pest, 1869. II. 

256. 1. 
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anyakönyvének hiányát kiemeli, holott ilyennek 
vezetése zsinatilag megparancsolva nem lett, mi 
azt engedi sejteni, hogy ily fele utasítás más 
uton adatott az érsek által. 

Ismételt megyei látogatások következtében, 
az említett zsinati törvények néhány év alatt 
általánosnak mondható életbeléptetésben része-
sültek. 

Az 1682-ben megtartott főespéresi látoga-
tások már mint kiváló rendkivüliséget említik, 
ha egyik-másik plébánosnál anyakönyveket nem 
találtak. Igy 1632-ben mondja a pozsonyi f'őes-
peres, hogy Chinorani István annyira hanyag, 
hogy anyakönyveket sem vezet, és egész főespe-
rességéről megjegyzi, miszerint anyakönyvek egy-
két helyen még hiányoztak. ') 

A nyitrai főesperes, Zsolnai János, kanonok, 
1681-ben megtar tot t visitatiójában kiemeli Mazar 
Mihály ludáhyi plébánosnak, nagymérvű hanyag-
ságát, hogy. még anyakönyveket sem vezetett; 
ugyanezt mondja a' lakácsi és sárfői lelkészről, 
megjegyezvén, hogy- azon néhány lelkészt, kik 
még nem hozták volt be az anyakönyveket, bör-
tönnel fenyegette, ha a legközelebbi visitatióig 
nem birnak. anyakönyvekkel.") 

A matrikula intézménye tehát ezen íoes-
peresi relatiók tanúsága szerint, a magyar zsina-
tok rendelése után, elég gyorsan terjedt el, mit 
egyébiránt azon körülmény is igazol, hogy az 
esztergomi megye 123 plébániájának 1600— 
1700-ig terjedő időközből'van matrikája ; néhány-
nak épen 1600-tól fogva, mint Pozsonynak. Ma-
la'czkának, Bajnának (a nagyszombati kerületben); 
Gaj árnak 1608, Hédervarnak 1622, Komáromnak 
1626, Diószegnek 1626, Selmeczbányának 1627-
től. Dinterim tanúsága szerint Németországnak 
sincs 1600-nál régibb időből matrikája. 

Midőn a nagyszombati zsinatok a trienti 
zsinat követelésén tul menve, de Pál pápa szab-
ványának megfelelőleg még a matricula confir-
matorum Írását is megkövetelik, és a visitáló 
archidiaeönusok a matr. defunctorum-ot is kíván-
ják, feltűnő, hogy az 1706-ban tar tot t diakovári 
egyházmegyei zsinat a tridenti zsinat követelé-
seivel megelégszik, „De sacraw entorum administra-
tione". czimü fejezetében ezt rendelvén: „Procu-
rent omnts parochi libros habere cíiartae cluos, 
quorum uni inscribant nomina baptizatorum et 
patrinorum, alteri nomina matrimopio junctorum, 

!) Franki, i. m. III. 130. 1. 
2) Franki, i. m. III. 137. 1. 

testwmqi'.e cum die. anno et loco, videcmtque, ut 
copvlatio fiat in ecclesia et ante méridien-*) 

A XVII. és XVIII. századbeli matrikák szo-
rosan ragaszkodnak a tridenti zsinat követel-
ményéhez, ritkán jegyezve többet fel, mint a mi 
a zsinat által követeltetik. Rendszerint hivatala 
kezdetén nevezi magát meg a lelkész, aztán 
soha többé. A születési anyakönyvből csakis a 
keresztelés napját lehet megtudni, de nem a 
születés napját. Igy például: „Anno 1671. 4 
Mártii baptizatus est Ferdinanclus, Andreae et 
Dorotheae Thonbauser filius. Patrini : Georgius 
Müller, Joannes Sanchoni et Mathias Fernák." 
(Bélabánya.) Az esketési matrika bejegyzése ily-
félekép hangzik: „1674—o. 1. Április copulatus 
est X. X. viduus cum pudica virgine Maria, filia 
relicta Georgii, Testes fuere: X. X. és X. X.'1 Igy 
volt a matrika szerkesztve körülbelül 1800-ig, 
mikor is a rubrikák szerinti vezetés kezd ter-
jedni. A megholtak anyakönyve' hol csak az 
elhalálozás, hol csak a temetés napját és a meg-
halt korát jelezi. Igy pl. „1679, 30 Junii obiit 
Bennauer 71 Vi annorum 1777 5-a Februarii 
sepuHus Michael Greger 33 annorum.'-' 

Ennyit Magyarországot illetőleg. 
Dr As'henbrier Anted.. 

A garam-szt.-benedeki monostor. 
I r ta Knaus Nándor. 

(Folytatás.) 

Ilunyady János 1452. jun. 4-én Budán kelt 
levelével Csallod Dénes, Balázs és Vitusnak „in 
nonnullorum exercituum nostrorum tarn contra 
sevissimos Turcas, Crucis X-sti persecutores,. quam 
et ad versus inhdelissimos Bohemos, Hungáriáé 
Regni speciales aemulos motorúm expeditioni-
bus* szerzett érdemeik jutalmául trencsénmegyei 
csal kai részbirtokukban megerősíti s azonfelül 
Csalkai Máténak itteni részbirtokát is nekik 
adományozza, mely birtok „propter notam infi-
delitatis eiusdem, quam idem Mattheus de Chalka 
in, amissione et alienatione Claustri fortificati Sau-
di Benedicti de Juxtagron, per. ipsum in manibus 
(igy) inimicorum et aemulofum Hungáriáé Regni 
spteialium facta, ineurrisse asseritur, ad sacram 
Regni hung. Coronam rite ac legitime nostrae 
Gubernationis tempore devoluta f'ore periiibetw.- ") 

0 Péterfy, i. m. II 411. 1. 
.-) Eredeti je Válv Béla ur bir tokában; közölte ve-

lem, néhai Bellán Mihály bar.-megyèî főszámvevő. ' 



287 RELIGIO. 

Ezen világos szavak szerint tehát Csalkai 
Háté, bizonyára az apát által kinevezett vár-
nagy, a monostort az ország aemulusainak, kik 
alatt az idézett első sorok szerint a csehek, 
vagyis husziták értetnek, csúfos árulással átadta. 
— Az idő nincs megnevezve, de ha tekintetbe 
vesszük, hogy Hunyady János 1451. évben a 
Giskra rabló csapatai ellen megindított hadjára-
tában szept. 3-án a losonczi csatát szintén áru-
lás . folytán vesztette el, s hogy akkor az Ipoly-
sági monostor is már Giskra kezein volt; nagyon 
valószínű, hogy szt. Benedek átadása is akkor 
tör ténhete t t ; de egyúttal következtethetjük, hogy 
nem sokáig lehetett a csehek birtokában, mert 
Hunyady János uj seregével okt. 14-én mái-
Ipolyság alatt termett , s azt egyéb várakkal a 
csehektől visszavette, mely alkalommal kétség-
kívül Sz.-Benedek is megszabadult tőlük. 

A monostor viszontagságait a későbbi zava-
rok alatt nem ismerjük, de hogy ismételt tá-
madásoknak lehetett kitéve, azt már csak onnan 
is következtetjük, hogy jó szomszédjai közül 
Tapolcsányi Kelemen 1450. évben a Hrussó várba 
és a tapolcsányi erődbe fogadott csehekkel pusz-
t í tot ta a vidéket; Lévai László pedig 1446. év-
ben szintén cseh bérenczekkel a sági monostort 
kirabolta, s különben is sokáig garázdálkodtak 
még a vidéken a rabló csehek. A közelfekvő 
Tepliczavár (Szkleno) 1456. évben husziták ke-
zében volt. 1464. évben Bodók Miklós berzen-
czei várnagy e kastélyba is cseheket fogadott, s 
ezekkel rabolt és pusztított. S alig i r tot ta ki 
Mátyás király 1465. évben Kosztolányból Swehla 

• cseh rablót s alig tör te meg véglegesen a cseh 
testvérek társaságát 1467. évben; már is uj ve-
szély fenyegette e vidéket, mert midőn az elé-
gedetlenek Vitéz János prímással élükön 1471. 
évben Kázmér lengyel királyt az országba hív-
ták, a Sz.-Benedek szomszédságában levő Teplicza, 
Berzencze és Revistye várak is lengyelek kezére 
kerültek, a lengyel sereg pedig Ipolyságon át 
vonult Nyitrára. ~) 

Hogy e zavarok alatt , különösen a cseh 
rablótámadások idejében a monostor többször 
idegen kezekbe került, azt Széchi Dénes prímás 
és Sáry Péter fehérvári őrkanonok s kir. kor-
látnök 1462. decz. 19-én ezen szavakkal áll í t ják 
Mátyás király előt t : „Conventualis ecclesia sancti 

*) Thuróczi Cron. IV. 48. fej., Kachelmann f. h. 
111, >>:). 

r) Kachelmann f. h. 111. 102. 

Benedicti abbatis de Juxtagron his disturbioruiu 
temporibus, post obitum videlicet et decessum 
condam Alberti Regis, ad manus hominum fo-
rensium et. laicalium saepe saepms incidissét." ') 

Elképzelhetjük tehát, hogy mily rongált álla-
potba juthattak ekkor a templom és monostor 
épületei, főleg ha hozzáveszszűk, hogy e vidéken 

; 1443. jun. 6-án oly erős földrengés volt, hog»' 
pl. Selmeczen a zárda, a templomok és a kőhá-
zak is összeomlottak.2) Fájdalom, , hogy a mo-
nostor ekkori állapotáról semmi í rot t nyom nem 
maradt fön Csak annyit tudunk, hogy a temp-
lom 1483. évben újra fölszenteltetett s ebből 
következtethetjük, hogy az apátok, a mint a 
monostort visszanyerték, rögtön, s még ama 
zavarok tar tama alatt hozzáfogtak az épületek 
helyreállításához, követvén e tekintetben Seltneez 
város példáját, mely a földrengés által összeom-
lott alsó templomot 1444. évben fölépíté, 1462. 
évben pedig megnagyobbítá,3) és követvén Széchi 
Dénes prímás példáját is, ki az esztergomi fő-
templomot szintén a legnagyobb zavargások 
alatt épít tet te és szentelte fel 1453. nov. 18-án. 

Miután az építkezésre vonatkozó fel jegy 
zéseket a levéltárakban sehol sem találtam, fei-
nyi t ta t tam a templom oltárainak kőlapjaiba az 
ereklyék elhel}Tezésére kivájt és czementtel elzárt 
ti regeit, azon feltevésből indulva- ld, hogy az 
ereklyék mellett szokás szerint találni fogok a 
templom felszentelésére vonatkozó rövid, irott 
emlékeket, s íme reményemben nem is csalód-
tam. A főoltár üregében "57* cm. magas, 3 cm. 
átmérőjű gömbölyű ólomtokot találtunk, vastag 
viaszréteggel borítva, melybe több helyütt pecsét 
volt mélyesztve, a viaszról függő papírszalagon 
olvasható : Assvmptionk Mariáé. A tokban há-
rom darabka ereklyecsont s 3 töményszem és 
belé gyöngyölve 19 cm. hosszú, bal szélén 25, 
jobb szélén pedig 17 mm. széles hártyaâzelet, 
mely oly tiszta és ép, mintha ma te t ték volna 
be és ra j ta ezen nagyérdekü sorok: 

í íos Michael EpiscopuS Milkoviensis et vica-
rius ecclesiae Strigon. generalis memoriae com-» 
mendamus,- Quod nos in anno domini 1483. In 
festo Translacionis sancti Benedicti hoc mona-
sterium et hoc altare in honorem Assumptionis 
beatissimae Virginis Mariae consecravimus. In 
quo altari reliquias s. Scolasticae, Andreae apo-

!) Eszt. kápt. ltár. Lad. 9., 44. 
-) Kachelmann f. h. III. 51. 
:;) Kachelmann f. h. III. 95. 129 
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stoli et Gedrudis (igy) sepellivimus, ac omnibus 
in gratia existentibus, t'estivis diebus hanc eccle-
siam et hoc altare devote visitantibus, de Iniun-
ctis eis poenitentiis quadraginta dies miseri-
corditer in domino relaxamus. 

Hasonló tokot találtunk egy mellék-oltárban 
is, de ez szétválva és üres volt, két más mellék-
oltárban pedig csak vékony veres selyemfosz-
lányok voltak, kétségkivül tárczák maradványai, 
melyekbe az ereklyéket elhelyezték ; de irások 
hiányoztak. Ez oltárok tehát valószínűleg mái-
fel voltak bolygatva. Két más mellékoltárban 
ismét egészen viaszból készült 3 cm. magas és 
4 cm. széles ta r tányt találtunk, mindhat oldalai-
kon bemélyesztett gyürüpecséttel. Az egyikről 
Sanctae Cruris, a másikról omnium sanctorum 
feliratos papírszalagok függnek. — Az elsőt óva-
tosan felnyitván, közepén erős vászonnal takart 
vékony veresselyembe kötöt t ereklyék tűntek 
elő, melyek körül 22 cm. hosszú s másfél cm. 
széles hártyaszalag volt gyöngyölve s ra j t a ezen 
sorok : 

Kos episcopus Milkoviensis et vicarius gene-
ralis ecclesiae Strigon. hoc altare in memóriám 
s. crucis In anno Domini 1483. in festo trans-
lacionis s. Benedicti consecravimus, In quo reli-
quias s. Andreae apostoli, Scholasticae et Gedru-
dis sepellivimus, ac omnibus in gratia existenti-
bus, festivis diebus hoc altare visitantibus, de 
Iniunctis eis poenitentiis quadraginta dies miseri-
corditer in domino relaxamus. 

A másik viasztartányt, miután csekély vál-
tozással ugyané sorokat fogja tartalmazni, fel 
nem bontottuk. 

Ez érdekes leletből tehát kétségtelenül bizo-
nyos, hogy e templomot 1483. jul. 11-én pén-
teken felszentelte Thuroni (de Thuron) Mihály 
milkói püspök, esztergomérseki helynök, ki 1460— 
1484. években nógrádi főesperes, esztergomi 
és pécsi kanonok volt. ') S igy a templom hama-
rább elkészült, mint Selmecz város fönnemlített 
,gz. Katalin temploma, mely csak 149.1. évben 
fejeztetett be s felszenteltetett 1500. nov. 15-én '-) 
A sági prépostsági templom javításán is még 
1491. évben javában dolgoztak.1) 

x) Eszt. kápt. l.-tár. Liber ruber 132, 152 lap. Kova-
chich Formula Styli 417, 431 1. Memoria Basilicae Stri-
gon. 133 1. 

-) Kachelmann f. h. III. 129. 
) Orsz. l.-tár MO DL 19762 sz. ; sz.-ben. l .-tár. poss. 

19. 31. 

Az orgona is az 1506. év körül készült el. 
Felállította pedig valami Miklós mester, ki e 
mesterségéről az egész országban elhíresült, s 
kit a szt.-benedeki apát eg3r névtelen levélben 
minden lelkésznek ezen fellengző szavakkal 
ajánl : 

„Futurum (?) humánum genus futurae avi-
dissimum remunerationis inter caducas sub 
orbe lunari situm creaturas amplissima. quando-
que — tam pro sui conservatione nominis sem-
piterna, ni t i tur propagare monimenta, alii quidem 
dicta mine carmine —, nonnulli vero rerum strv-
ctaris videlicet (?) suam propagant famam lon-
gos in annos duraturam conantur (igy). Kos 
itaque aviditate ducti non humani honoris, sed 
summi remuneratoris gratia aliquod pro sem-
piterno memoriali construendum in animo statui-
mus nostro, in eo maxime, quod summo astri-
potenti, suaeque matri incontaminatae, pIuris (igy) 
famulari possimus, non saltem naturalibus, sed 
et instrumentalibus congruis modulis (?) ut ille 
psalmograpbus vates in decacordo psalterio ve-
rum laudare inquit in cordis et organo. Audita 
i taque fama wagistri Nicolai praesentium osten-
soris, in tota fere Hunnia suae laudis non modi-
cas ampliasse alas sub ethera usque suas exten-
dere volatus per totam fere Hunniám, suae laudis, 
ac magisterii scaturigines, eum tamquam archi-
tectum pro organo fiendo suscepimus, qui tan-
tam magistralitatis illius demonstravit teten-
disse (igy), ut longaevae aetatis hominum, — 
terrepart ium indagatoribus animos in stuporem 
reddat (sorok alatt helyesebben igy: ut ea stru-
ctura longae aetatis animos hominum in stuporem 
redderet non modicum) in quo non humánum, 
sed divinum fere pro illo musico instrumento 
fiendo magisterium (?) demonstravit. Eum itaque 
diximus omnibus et singulis ecclesiarum guber-
natoribus seu eorum vices gerentibus recommen-
dandum ; si vero dictis nostris fides (non) adhibe-
bitur id experientia vobis manifestum efficiet de-
monstrabit. 

Eredeti fogalmazat egy 1506. évi okmány 
hátlapján ; igen nehezen olvasható s épen mert a 
levéltárban van, valószínű, hogy a sz. benedeki 
apát irta. 

Az első orgonás azonban csak 1521. évben 
fordul elő. — Zablathi Jacab apát ugyanis egy 
1526. évi okmányával „magistri Leopoldy Mezen-
gruber de Stira Civitate, organistae dictae eccle-
lesiae nostrae" érdemeit tekintve, s mivel 14 
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frtnyi évi bérét már öt év óta ki nem fizette, 
neki, egy általa újonnan épitett házat adományoz 
s minden teher s birói hatóság alól felmenti. 

E szentbenedeki orgona egyike volt az el-
sőknek, például az esztergomi Bakács-kápolná-
ban is csak 1496. évben álli t tatott fel az orgona 
132 frton, a sági prépostságnak pedig 1499. év 
előtt volt már Szaniszló mester nevü orgonása.2) 

Ez 1506. év körül a konvent e templomot 
be akarta fedetni, nem ugyan csillogó rézpléhvel, 
mint a gazdagabb selmecziek tették,1) hanem 
mégis ritkaságképen cierépzsindelylyel. E végből 
megalkudtak Gergely mester budai cserepessel, 
mit a konvent 1509. évi levele igy ad elő: „An-
nis superioribus inter nos ab una, ac Circum-
spectum Gregorium Lateriparem sive Tegulato-
rem, in suburbibus Civitatis Budensis commo-
rantem, partibus ex alia, talismodi dispositio et 
ordinatio facta extitisset, Quod scilicet ipse Ma-
gister Gregorius Monasterium nostrum in honore 
s. Ben. constructum, ïegulis per eundem Magi-
strum Gregorium factis et ad id dispositis, coo-
periret", s előlegképen 100 fr tot olvasott pénz-
ben (paratis et numeratis pecuniis) adtak neki. 
Azonban Gergely mester felvállalt kötelezettsé-
gének nem te t t eleget, mi által a templom át-
ázás folytán nem csekély kárt szenvedett, mint 
az okmány különösen kiemeli ezen szavakkal: 
„Exindeque Ecclesia ipsa, damnum non mediocre 
perpessa esset." Beperelte tehát a konvent a 
budai városhatóság előtt: de az Ítélettel meg 
nem elégedve, az ügyet a tárnokmester elé feleb-
bezte. Időközben azonban közvetítők által oly-
formán kiegyezkedtek, hogy Gergely adja vissza 
a 100 irtot, a konvent viszont felmenti őt „super 
universis dampnis nocumentis, per eundem Mag. 
Gregorium et ad eundem pertinentes nobis et 
Ecclesiae sive Monasterio nostro praedicto qua-
litercumque illatis et irrogatis." Es Gergely, a 
100 frtot Haimburger Farkas mester budai es-
küdt polgár által csakugyan visszafizette.4) Ki 
fedte be azután a templomot, nem tudjuk. De 
az átjavitási munkálatok 1511. évben már vég-
leg be voltak fejezve, mit tanusit a templomnak 
máig fenmaradt s most az esztergomi érseki 

x) Sz.-ben. l.-tár. fasc. 63. 21. és eszt. kápt. l.-tár 
Capsa 69. 3. 18. 

-) Eszt. kápt. l.-tár Lad. 46. 3. 21. Sz.-ben. l.-tár 
Prot. a. 170. 

•j Kachelmann f. h. III. 129. 
4) Sz. ben. l.-tár. Prot. cl. 196. 

képtárban elhelyezett egyik szárnyoltárképe, mely-
nek tetején fehérveres szegélyes szalagon e szavak 
voltak; Ecce homo, criicifige, crucifige; de e szalag 
a javítás és szétszedés óta hiányzik. A középet 
Krisztus álló alakja foglalja el, fehér ágyék-
takaróval s töviskoszorúval, mely alól, valamint 
felemelt kezeiből, oldalából nehéz vércseppek 
csurognak. Előtte süveges apát térdel, nyakán 
összekapcsolt, szépen czifrázott, de kissé merev 
s redők nélküli palliumban. A süveg alól camaura 
látszik ki, mely a fület egészen eltakarja, a, 
süvegről lefüggő czafrangos szalag feltűnően 
hosszú, kezében szentségtartót ajánl fel, melyről 
alább lesz szó. Átellenében e szavak olvashatók :  

hoc opus fecit fieri reverendus Johannes abbas 
ad sanctum benediction anno 1510. Ez alat t 
czimerpaizsban süvegen átdugott pásztorbot és 
i. h. betűk, felül jobbra várrajz látható, melv 

I kétségkívül a monostort ábrázolja, még pedig a 
\ Garam kanyarodása felé néző keleti oldalt. — 

Az előtérben levő szeglettorony az emelet maga s-
ságaig maig fön van s föléje van épitve az úgy-
nevezett praefectura. 

Ekkor tehát az átjavitás kétségkívül teljesen 
be volt fejezve. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pécs , október 22. Cantate Domino canticum novum ! 

; — A péc«i székesegyház restauratiójával egyidejűleg 
fogamzott meg és vele párhuzamosan lépést tartva érle-
lődött tova a gondolat, hogy valamint a restauration;ü 

1 építészet, festészet, szobrászat szorosan egyházi, vallasi 
eszme összhangjába olvad, ugy a majdan elkészült székes-
egyházba beviendő ének- és zenekarban, mely az egyházi 
liturgiának fő elemét teszi, távoltartassék minden, mi a 
vallásias összhangba idegenszerűséget vihetne be. 

Az ének az érzelmek nyilvánulásának hatványozása, 
a szivnek láthatatlanul mozgó hullámoknak felfogható 
formába ömlése lévén, valamint minden vallási rendszer-
nek önkénytelenül megjelenő velejáróját képezte, ugy a 
keresztény egyháznak is mindenkor féltékenyen őrzött, és 
czéljára irányozottságában minden idegenszerűtől tisztán 
tartandó mert a keresztényies érzés emeltyűje volt. 

A régiek mondása: „Deos immortales cantum do-
cuisse" és Plutarchnak (1. 2. de leg.) bizonyságtétele: 
„Apud antiquos graecos ne notam quidem fuisse musi-
cam quae theatris inserviret; totam scientiam illám deorum 
venerationi impensam fuisse. Omnis tunc musica in templo 
versabatur," azon kort jelzi, mikor az ének és zene a 
templom szolgálatában versenytárs nélkül állott. A mióta 
azonban az ének és zene a theatrumban fellépett és elha-
talmasodott, kétfelé vált a zeneirány ; és a világtörténe-
lem folyamába lépő kereszténység liturgiájának saját 
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elveivel egyezően megindult és bámulatosan kifejlett ének-
es zeneiránya többször volt kénytelen jaj t kiáltani a 
fölött, bogy a szinpad zenéje a szentélybe lopódzott, az 
egyház szentelt zenéje elvilágiásodbtt. 

Nagy sz. Gergely és Marcellus pápák, a tridenti sz. 
zsinat idői ily jajkiáltások korai voltak. 

Az egyházi zene és ének mindazonáltal tünemény-
szerű szellemek szózatára mindannyiszor öntudatra ébredve 
a saját lábára visszaállott ; mig a székesegyházi énekisko-
lák eltűntével kiesvén a papság kezéből az egyházi én'ek-

. és zenetudomány terén a vezérszerep, a hatalmasan tova 

. fejlő' világi zene emlőin nevekedett zeneszerző- világiak, kik 
egyházi irányban működtek, — nagyra termettek a világi 
y.ene vívmányait az egyházba bevinni, törpék a visszamaradt 
egyházi zenének érzületét az ő sajátelvü irányának fej-
lesztése utján előbhre vinni, — templomaink énekét, zenéjét 

íulcsiklandoztató gyönyörűséggé tették, mennybe ragadó 
szózattá emelni nem tudták. Már 1832-ben emeli fel ez 
ellen hazánkban is Guzmics Izidor „Vallási és Egyházi 
Tára" panaszszavát és hangzik e panasz azóta tovább ; de 
a gyökeres orvosságot alkalmazásba venni, hiányzott a 
•redv és bátorság. 

Dulánszky Nándor pécsi püspöké e téren hazánkban 
a kezdeményezés dicsősége; ő XIII. Leo pápának az 
••gyházi zene reformjára hivó szózatát megértvén, a res-
tauratio sikerében párját ritkitó székesegyházának büsz-
keségéül az eddigi egyházi zeneiránynyal szakítani, s 
a szorosan vett egyházi zeneirányhoz szegődni elha-
tározta. 

E végből előzetesen kétizben is fölkereste Haherl, 
a szorosan egyházi irányú ének és zene képviselőjé-
nek regerisburgi iskoláját, hol személyes tapasztalatok 
utján meggyőződést szerezvén ennek vívmányairól, egy 
ilyen énekiskolának, mely a régente a pécsi székes-
egyház mellett sem hiányzott énekiskolának helyébe 
lépne, létesítését elhatározta. E czélra Glatt Ignácz, 
szentszéki jegyzőjét küldte ki Regensburgba, egyházi 
zene-készültségének kibővítése végett, kit is az ottani 
tanfolyam sikeres befejezte után 1888. év szeptemberében 
a sülön szabályok mellett életbe léptetett és ideiglenesen 
24 gyermékkel bérházban elhelyezett énekiskolának vezető-
jévé nevezett ki. Egyidejűleg pedig Kirstein Ágoston, első-
rangú műépítész, a pécsi székesegyházi építkezések veze-
tője megbízatást nyert 30,000 forintnyi költség keretében 
a székesegyházi énekiskola tervének elkészítésére. 

A székesegyházi énekiskola alig félévi fenlét után 
első kísérletével már szerencsés volt a jelen év juniusában 
Pécsett mulató pápai nuntiust azon nyilatkozatra ragadni, 
hogy a próba-előadás által a Sixtina hangjai varázsol-
tattak elé. Nem kevésbbé volt Kirstein is szerencsés ter-
vével, melynek kivitele a folyó év tavaszán munkába 
vétetett, és október elején befejeztetett. E két utczára 
néző emeletes épület nem egyszerű ház, hanem nemes 
egyszerűségében műdarab. Külső formája már ideát lehel, 
a mi művészeti kiváltság. Művészet bent, művészet kint : 
egyházi műének és zenei művészet müépitészeti remek-
ben illendően lakik. A diszitményül alkalmazott pajzsok-
ban részben „Cantate Domino" — „Canticum Novum" 
idézetek, részben a püspöki czimerből vett motívumok 

világítják meg az épület hosszában haladó felirat értel-
mét : „In palae'stram musicae sacrae aedes has Ferdinándul . 
Dulánszky Episcopus a fundamento erexit, et scholam 
restauratae Ecclesiae Cathedralis genuino. cantui ecclesia-
stico resuscitavit anno a Christo nafo MDCCCLXXXIX." 

Folyó évi október 22-én Walter Antal pécsi székes-
egyházi apátkanonok- és püspök-irodai igazgatónak jutott 
püspökének megbízásából a szerencse, hogy ez épületet, 
beszentelhette és rendeltetésének átadhatta. Áldo'zársagá-
nak 25-ik évfordulóján kedvesebb szertartás végzésére 
megbízatást főpásztorától alig nyerhetett volna azon fér-
fiú, ki a kor 'szinvonalán álló egyházi és világi zene-
készültségével a püspöknek ez alkotásában jobb keze ' 
volt, mint ez úttörő intézetnek első igazgatója tova fej-
lesztésében is támasza lesz. 

Adja a fölséges ég, hogy ez uj intézmény, mely. 
horderejében méltán és büszkén sorakozik, a restaurált 
székesegyház mellett, Dulánszky Nándor nagyobb alko-
tásai közé, megerősödve haladjon pályáján, s a mi ren-
deltetése, közelítse meg minél előbb a mennyei karok 
zengeményeit, és a kik hallják majd és bevallják, hogy 
ez nem földi zengemény, ragadja föl a mennyei karok 
közé ! 

Róma, okt. 20. X I I I . Leo pápa beszéde a franczia 
lcatli. munkások első zarándok-csoportjának ezreihez. — 

A munkás-kérdés megoldásának nyitánya e pápai 
szózat; Isten szelleme nyilatkozik benne: hallgassuk 
isteni félelemmel és kövessük hű engedelmességgel : 

„Két éve már annak, hogy egy népes csoportja a 
munkásoknak, Francziaországból jőve, csoportosult itt kö-
röttünk. Velők, a legszerencsésebb auspiciumok között, 
nyilt meg akkor a mi jubiláris évünk, a melyre vonatko-
zólag ők hozták meg nekünk a katholikus világ tünteté-
seinek első zsenge termését. Ez a nap lelkemben mély 
és kedves emléket hagyott hátra, a melyet a ti jelenlé-
tetek, kedves fiaim, és azok a nemes szavak, melyeket 
hozzánk a ti nevetekben a bibornok ur, ki e zarándok-
latnak elnöke, intézett, újból felfrissítenek és örökre feled-
hetetlenné tesznek. 

Isten hozott benneteket ! A hódolat, melyet e pil-
lanatban a katholikus vallás feje iránt nyilváníttok, lel-
keteknek mélyét tár ja fel előttünk. Ti meggyőződtetek, 
— és ezt eszetek és szivetek együttesen sugalá nektek, 
— ti meggyőződtetek, hogy egyedül a vallásban találtok 
erőt és vigasztalást szakadatlan fáradalmaitok és nyomo-
raitok közepett itt e földön. Valóban, csakis a vallás 
nyitja meg lelketeket a halhatatlan reményeknek ; csakis 
a vallás adja meg munkátoknak azt a nemességet, hogy 
felemeli azt magát és titeket az emberi lét méltóságának 
és az emberi szabadságnak magaslatára. Midőn tehát 
jelen és jövő sorsotokat a vallásra bizzátok, ennél böl-
csebb eljárást nem is tehetnétek. Es e tekintetben, sze-
rencsések vagyunk megerősíteni azt, a mit más körülmé-
nyek között mondottunk s a mire ti itt imént visszaemlé-
kezétek. Mi újból és újból hirdetni akarjuk az igazságokat, 
erősen meg lévén győződve, hogy, reátok nézve is, a ti 
jólétetek az Egyház és az ő tanainak müve leszen, hogyha 
azokat a társadalom tiszteletbe vissza fogja helvezni. 
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A pogányság, a mint ti is tudjátok, ugy vélte meg-
oldhatni a társadalmi kérdést, lia az emberiség gyengébb 
részét megfosztja jogaitól, elnyomván vágyait, megtörvén 
értelmi és erkölcsi képességeit, s a teljes tehetetlenség 
állapotába szorítván az embert. Ez volt a rabszolgaság. 
— J ö t t a kereszténység, hirdetve a világnak, hogy az 
egész emberiség mint egy család, különbség nélkül a 
nemes és plebejus között, hivatással bír részt veniii az 
isteni örökségben ; kijelenté, hogy mindnyájan egyenlő 
jogczimmel fiai vagyunk a mennyei Atyának, kiket egy 
áron váltott meg az ő Fia ; hirdeté, hogy a munka itt a 
földön természetes állapota minden embernek, minél fogva 
az emberre nézve a munkát lelkesedéssel fogadni és végezni 
tisztelet és a bölcseség nyilvánvaló jele, mig ellenben 
magát a munka alól kivonni akarni, nem egyéb, mint 
tu'nyaság és szent, alapzatos kötelesség megszegése. 

Hogy a munkásokat és szegényeket a kereszténység 
isteni Alapitója még hathatósabban megerősítse e meg-
győződésben, példáját csatolta szavaihoz ; neki nem volt 
helye, a hová fejét l eha j t sa ; ő alá volt vetve az éhezés 
és szomjazás szigorának, ő nyilvános és magán életét 
egészen fáradalmak, aggodások és szenvedések közt tölte 
el. Az ő tanítása szerint, mint TertulHán mondá, a gazdag 
arra van teremtve, hogy az Isten kincstárosa legyen e 
földön a szegények számára ; boldog, ha megtar t ja az 
ideiglenes javak jó használatának szabályait ; boldogtalan, 
mert teljesülnek ra j ta a Megváltó rettenetes fenyegetései, 
hogyha szivét a szerencsétlen és szegény előtt elzárja ! 

Azonban, mindez még nem vala elégséges. A két 
osztályt egyesíteni kellett egymással ; fel kellett köztük 
allitani egy vallásos és szétszakíthatatlan kapcsot. S ebben 
áll a keresztény Charitas, a keresztény felebaráti szeretet 
hivatása : ez teremté meg ezt a társadalmi összekötő 
kapcsot, oly gyengédséget kölcsönözve neki, a milyet az 
emberiség eddig nem ismer t ; ez talált fel, mintegy meg-
sokasítva magát, irt minden bajra, enyhet minden fájda-
lomra ; igen, ő, a ker. felebaráti szeretet, tudta, a szeren-
csétlenek számára termett számtalan alkotásai és intéz-
ményeiben, nemes versenyre kelteni a lelkesedést, nagy-
lelkűséget és önmegtagadást. 

Ez a megoldás volt egyedül képes az emberi élet 
állapotainak kikerülhetetlen egyenlőtlensége közepett ki-
nek-kinek tűrhető sorsot biztosítani. Századokon át, a 
megoldásnak ez a neme egyetemesen el vala fogadva és 
mindenkire nézve kötelező erővel birt. Kétségkívül, lát-
tunk ez alatt támadni lázadó és engedetlen cselekedeteket, 
de mindezek csak itt-ott fordultak elő és elszigetelve ma-
radának ; a hit sokkal erősebb volt akkor a lelkekben, 
hogysem egy általános, és teljes napfogyatkozás borulha-
tott volna a szellemekre. Soha senki sem bátorkodott 
volna akkor a társadalom emez alapjának jogszerűségét 
kétségbe vonni ; senki sem mert volna akkor a nép szel-
leme és szive megrontásának óriás tervére még csak gon-
dolni is, annál kevésbbé merte volna a társadalom teljes 
romba döntését világosan és nyilvánosan czélba venni. 
Melyek valának azok a gyászosemlékü tanok és esemé-
nyek, a melyek utóbb a társadalom épületét, a melyet az 
egyház annyi türelmes munkával emelt vala fel. megrendítet-
ték, azt más izben mondottuk el ; most nem akarunk erre 

visszatérni. — A mit mi most kívánunk, az nem egyéb 
mint hogy az emberek újra állítsák össze ezt az épületet, 
visszatérve a kereszténység tanaihoz és szelleméhez; fel-
támasztva, legalább is lényegükben, jótékony és sokol-
dalú hatásukra nézve és oly alakban, a milyenben korunk 
uj viszonyai megengedik, a művészetek és mesterségek 
ama testületeit, a melyek hajdan, keresztény szellemtől 
áthatva és az egyház annyi gondossága által sugaltatya. 
gondoskodtak a munkásnak anyagi és vallási szükségle-
teiről, megkönnyiték neki a munkát, gondjaik alá vették 
megtakarításait és egész gazdálkodását, védték jogait 
és kivánatos mértékben támogatták jogos panaszait és 
követeléseit. — Igen, a biit mi kivánunk, az — az, 
hogy őszinte lélekkel visszatérve a keresztény elvekhez, 
állittassék vissza és biztosíttassák munkaadó .és munkás, 
töke és munka között az az egyetértés és összetartás, n 
mely kölcsönös érdekeiknek egyedüli biztositéka, és ív 
melytől függ egyúttal valamint a magán jólét, ugy egy: 
szersmind a közélet békéj'e és nyugodalma; 

Körültetek, kedves fiaim, ott sürögnek-forognak a többi 
munkások ezrei, kik téves tanok által félrevezettetve i»zt' 
képzelik, hogy bajaikra gyógyszert találtak felforgatásá-
ban mindannak, a mi a politikai és polgári társaságnak 
veleje, gyógyszert a tulajdonjog és birtok lerontásábar, 

j megsemmisítésében. Hiu ábrándok ! Bele fognak ütközni 
az emberiség változhatatlan törvényeibe, melyeket eltör-
leni nincs erő a világon. Vérrel fogják borítani az utakat, 
a melyeken járni fognak ; halmokra fogják halmozni ot t 
a romokat s viszályt és felforgatást fognak széthinteni 
mindenfelé. És mindevvel csak súlyosítani fogják nyotuo-
r'aikat és a tisztességes emberek átkát hívják ki maguk 
ellen. Nem, a gyógyszer sem ezeknek rosezlelkü és fel-
forgató terveiben s agitáczióiban, sem amazoknak csábitó, 
de téves tanaiban nem re j l ik ; a gyógyszer egyesegyedül hí 
teljesítésében rejlik ama kötelességeknek, a melyek a társa-
dalom minden osztályára kiterjednek, rejlik tiszteletébei 
és biztositékaiban mindama működéseknek és jogoknak, 
(des fonctions et des atributions), a melyek külön-külöi 
minden osztálynak sajátjai . Ezeket az igazságokat és köte-
lességeket az Egyház van hivatva fennen hirdetni és min-
denkinek lelkére kötni. 

A vezérlő osztályoknak sziikségök van szivre és 
érzelemre azok iránt, kik kenyerüket arczuk verítékével 
keresik ; zabolát kell vetniök a gazdagság a fényűzés s gyö-
nyörök féktelen szeretetére, a mely fent és lent nem 
szűnik meg egyaránt napról-napra terjeszkedni. A társa-
dalmi osztályok minden fokozatán, valóban, az élvezetek 
szomjúsága uralkodik ; és minthogy nincs megadva minden-
kinek a lehetőség azok kielégítésére, ebből oly véghetet-
len duzzogás és elégedetlenség fakad, a melynek eredménye 
az állandósított lázadás és felkelés leszen. 

A hatalom birtokosainak kötelessége mindenekelőtt 
á thatva lenni annak igazságáról, hogy a társadalmat 
fenyegető veszély elhárítására sem az emberi törvények, 
sem a törvényszékek megtorló ereje, sem a katonaság 
fegyverei nem lesznek elégségesek ; a mi mindenekfölött 
s nélkülözhetetlenül szükséges, az abban áll, hogy enged-
jék az egyház szabadságát a lelkekben az isteni parancso-
latok megtartását feléleszteni és üdvös befolvását a társi.-



288 RELIGIO. 

dalom minden osztályára kiterjeszteni ; továbbá az abban 
áll, hogy bölcs és méltányos szabályok s intézkedések által 
biztosítsák a munkás osztály érdekeit, védjék az ifjú kort, 
a gyengeséget és a nőnek tisztán családi hivatását, a 
vasárnapi nyugalom jogát és kötelességét, és hogy ez 
által a családokban és egyesekben támogassák az erköl-
csök tisztaságát s a rendes és keresztény élet szokásait. 
A közjó nem kevésbbé mint az igazságosság és termé-
szeti jog megköveteli, hogy ez igy legyen meg köztünk. 

A mi a munkaadó urakat (patrons) illeti, rendelve 
van Istentől, hogy a munkást testvéröknek tekintsék, 
sorsán lehetőség szerint enyhítsenek és, méltányos intéz-
kedések által, szellemi és anyagi érdekei fölött őrködje-

• nek ; hogy keresztény életet élve maguk is, őket példájok 
által nemesítsék ; mindenek fölött pedig, hogy a munká-
-okkal szemben és ezeknek netalán kárára, sehol a mél-
tányosság és igazság szabályait át ne hágják rohamos és 
aránytalan nyereség s meggazdagodás érdekéből. 

A mi végre titeket illet, kedves fiaim, és a kik 
veletek egv sorsban vannak, minden a körül forog, hogy 
mindig dicséretre méltó magaviseletet tanúsítsatok vallási, 
családi és társadalmi kötelességeitek hűséges teljesitése 
által. Ti épp imént mondtátok itt el nekem, — és ez 
engem fölöttébb megörvendeztetett, — hogy nektek eltö-
kélt szándékotok teljes odaadással élni a munkának és 
fáradságos következményeinek, magatokat mindig béké-
seknek és munkaadó uraitok tisztelőinek tanusitani, a 
kiknek hivatása nektek munkát szerezni és szervezni, 
titeket mindenektől visszatartani, a mi a rendet és békét 
megzavarhatná, és végül szivetekben táplálni a gyermeki 
hála és bizalom érzelmeit a szent Egyház iránt, a mely* 
benneteket a rabszolgaság és elnyomatás régi jármából 
kiszabaditott, és különösen Jézus Krisztus helytartója 
iránt, a ki nem szűnik és nem fog megszűnni soha fölöt-
tetek atyailag őrködni, érdekeiteket felkarolni és támo-
gatni, utasítva minden embert kötelességei teljesítésére és 
szólva mindenkihez a szeretet nyelvén. 

Adja Isten, hogy a hála és hódolat ez érzelmei az 
Egyház és az ő Feje iránt bennetek rendületlen marad-
jon és napról-napra izmosodjék ! — A m i helyzetünk 
évről-évre nyomasztóbbá válik ; és ezzel napról-napra 
szembetűnővé lesz az is, hogv nekünk, apostoli hivata-
lunk betöltésében, a valódi függetlenség és igazi szabad-
ság elkerülhetetlenül szükséges. Mint jó katholikusokhoz 
illik, maradjatok, kedves fiaim, e nagy és nemes ügyhöz 
hivek. Tegye meg mindenki a mit tehet, és teljesítse ki-ki 
közőletek kötelességét ez ügy védelmében és diadalmának 
siettetésében. 

És most, szeretett fiaim, térjetek vissza hazátokba, 
abba a Francziaországba, a hol, daczára az egyéni és mú-
lékony tévelygéseknek, soha sem láttuk megcsappanni a 
jó iránt való lelkesedést, sem elhalaványulni a nemeslel-
küség és áldozatkészség lángjait. Térjetek vissza tűzhe-
lyeitekhez, és magaviseletetek által mutassátok meg, hogy 
azokban a társulatokban és egyletekben, a melyekben a 
vallás elveit tiszteletben tart ják, egyúttal testvéri szere-

tet, béke; fegyelem, józan élet, jövőről gondoskodó és 
családiasan gazdálkodó szellem uralkodik. Menjetek, és az 
Ur kegyelme kisérjen benneteket mindenfelé, kisérjen, 
segitsen, oltalmazzon, támogasson fáradalmaitokban és 
bátorítson, hogy mától fogva teljesen átérezzétek és él-
vezzétek azokat a kimondhatatlan gyönyöröket, melyek 
az erényes jóságból fakadnak, a mely egyúttal reményt 
ad egv boldogabb életre a hivők hazájában. 

Égre emelt tekintettel és kezekkel küldjük ma, és 
fogjuk küldeni minden nap, értetek, szeretett kedves 
fiaink, ezeket a hő óhajokat, könyörgéseket és imákat 
Istenhez. Ebben az ígéretben, és mint kezességét a meny-
nyei kegyelmeknek, reátok adjuk apostoli áldásunkat. 
Megáldunk titeket mind, kik itt jelen vagytok, atyai szi-
vünk szeretetének teljes kiárasztásával. Áldást adunk fe-
leségeitekre, fiaitokra és családjaitokra. Vegyék áldásunkat 
elüljáróitok, munkaadó uraitok és jótevőitek, valamint 
mind azok a vallásos társulatok, a melyeknek ti tagjai 
vagytok." 

VEGYESEK. 
*** A párisi világkiállítás az egyházi művészetre 

nézve is nevezetes esemény marad sok időre. A Troca-
déro-palota három első termében fölöttébb érdekes gyűj-
temény van együtt abból a korból, midőn művészet és 
vallásos inspiráczió egy dolog valának. A látogató, ezek-
kel az egyházművészeti tárgyakkal szemben, tisztább mű-
vészeti levegőben érzi magát, mint a kiállítás bármely 
más részében. Ez a középkori egyházi művészetnek nem 
tollal irott, hanem műdarabokból összeállított története. 

— A freiburgi kath. egyetem tanári karának első 
hivatalos gyűlése f. hó 26-án volt nagy ünnepélyességgel. 
Freiburg kanton kormánya ezt az alkalmat arra használta 
fel, hogy a tanári kar tiszteletére az állam költségén 
nagy bankettet rendezett. 

— München-freisingeni érsekké a bajor kormány, 
hir szerint Thoma passaui püspököt fogja kinevezni, ,a 
ki azelőtt Münchenben volt plébános és csak e tavaszon 
lett passaui püspökké. Jellemző nyilatkozatot közölnek 
róla a lapok. Hivatalos értesítés hozzá nem érkezvén a 
kinevezésről, midőn ez privatim szóba jöt t előtte, ezt 
mondá : „rettegek, ha ez a dolog csakugyan komolylyá 
találna lenni." 

— A wiirtembergi trónörökös ellen merényletet kö-
vetett el egy fiatal ember. Eleinte Klaiber-nek nevezték 
őt a lapok, s azt híresztelték róla, hogy azért akarta 
meggyilkolni a trónörököst, mert óhajtása, hogy Wiir t -
tembergnek katholikus fejedelme legyen. Végre azonban 
kitűnt, hogy a merénylő neve (ad normám Luther Márton) 
Müller Márton Gotthold (!) ; vallása pedig protestáns. A 
katholiczizmus fejére terelt odium tehát visszaesett a 
tolókra. 

— Sajtóliibaig-azitás. Mult számunk 274. 1. 2. felén alulról 
a 11. sorban vonhatatlan, a 3. sorban szolgálatában; a 275. 1. 
1. falén felülről a 24. s. esküből, a 41. sorban okot, ugyanazon lap 
2. felén felülről a 34. s. 184S olvasandó; a 276. 1. i . fel. 5. sorában 
pedig a XX. után közbeszúrandó ez : tcz. 2. §-ában ..megállapított.. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A garam-szt.-benedeki monostor. 
I r ta Knaus Nándor. 

(Folytatás.). 

Külön meg kell i t t említenünk az igen csi-
nos góth ivezettel díszített úgynevezett szent 
várkápolnát, melyhez a déli oldalhajónak szenté-
lyéből néhány lépcső vezet fel. E kápolna oltár-
lapjának üregében 4 cm. magas s 2. cm. átmé-
rőjű pléhtokban, mely veres pecséttel ellátott 
vastag, de már levált viaszrétegbe volt bur-
kolva, a veres selyemszövetbe külön-külön bekö-
tö t t s vékony hártya névjegy gyei ellátott erek-
lyéken kivül, 15 cm. hosszú és 4 cm. széles 
hártyaszalagot találtam, ezen nagy betűs so-
rokkal : 

„Ista Capella est consecrata per reverendis-
simum in Xsto patrem et dominum fratrem 
Gregorium, Dei gratia Episcopum Ecclesiae nitri-
ensis, Anno Domini M^ccc11 8mo nono (1489) 
VII. kalendas április, feria quinta post annün-
tiationis Mariae, Ad honorem Sanctae Trinitatis, 
Corporis Xti, Beatae Mariae Virginis, Sancti 
Petri apostoli, Johannis Evangélistáé, Floriani, 
Sebastiani et Fabiani et martyrum, Johannis 
Baptistae, Katherinae, Dorothae, Agnetis, Luciae, 
Scholasticae virginum, Elisabeth, Magdalenae, 
Annae et Elenae viduarum et sanctae Affrae 
mar ty ris. 

Reliquiae . sanctorum Reconditae Procopii et 
Ruperti Abbatum, Kuneguudis virginis, et Ven-
cezlai martyris. (Pontosan megvannak.) 

E kápolna tehát hat évvel később, 1489. 
márcz. 26-án csütörtökön szenteltetett fel. Fel-
tűnő, hogy a felszentelés nem az épen előtte 

; való napra esett Gyümölcsoltó b. asszony ünne-
pén történt, s hogy a szertartást a nyitrai püs-
pök végezte. 

Habár az imént közölt okmány szavai nem 
tanúsítják is, minden arra mutat, hogy e kápolna 
a szt. vérereklye számára készült. 

Mindenekelőtt a szt. ereklyét lássuk. Müvem-
ben a 6. tábla hü rajzát adja a monstrancziának, 
melynek tükörében e szt. ereklye elhelyezve van. 
Áttört karimájú aljából kiemelkedő nyelén két 
gömb (nodus) között felnyúló oszlopokkal körített 
s kereszttel díszített apró fülkék láthatók, a felső 
gömbből kinyúló talapzaton nyugszik a nagy 
négyszögű, rámába foglalt tükör, melynek hátsó 
részében (elejét a szentség foglalja el)- külön, 
drágakövekkel s apró gyöngyökkel díszített, 
aranyozott ezüst tartányban, kristály üveg alá 
van elhelyezve Krisztus Urunk szt. vérének erek-
lyéje, azaz egy nagyon vékony ritkás szövet, 
alig látható feketés pontokkal, a szt. vér nyo-
maival. A tükör mellett jobbról-balról, két, fül-
kékkel, csúcsokkal élénkített s karcsú csúcsokba 
végződő oszlop, a fülkékbe helyezett apró ala-
kokkal. A tükör felett félgömb alakú alapon 
nyugvó, három osztályú torony, gúla alakú hosszú 
karcsú csúcsán kereszt. E tornyot is apró fedeles 
fülkék díszítik, melyekben szintén alakok lehet-
tek, kettő máig fenn van. 

Ha ezen monstrancziát a müvem 13. tábláján 
láthatóval összehasonlítjuk, azonnal szembeötleni 
fog a hasonlatosság, különösen középrészét, a tükröt 
s két oszlopot illetőleg, ugy, hogy bátran mond-
hatjuk, miszerint e képen János apát 1510. év-
ben ugyanezen, akkor talán egyszerűbb s csak 

36 
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később kidiszített monstrancziát t a r t j a kezében. 
Midőn Eudnay priraás 1829. jul. 16-án e monos-
tor t vizsgálta, e szent vérereklye hitelességét 
csakis ezen képpel tudták kimutatni s ő azt elég 
bizonyítéknak vévén, az említett monstrancziát 
diszesen kijavittatá, a kristályüveges ta r tányt 
saját pecsétjével megerősíté s akkép illesztette 
be, hogy kényelmesen ki lehessen venni, nyílására 
pedig ezen feliratot verette: Principis a Rudna 
Romano Syrmate cincti Praefulgens Píetas hoc 
reparavit opus. A. 1829. s mindezekről okt. 30-án 
ezen okmányt adta k i : 

Alexander . . . . Memoriae commendamus, — 
quod dum Ecclesiam Conventualem S. Benedicti 
de et iuxta Gron Dioecesis nostrae Strigon. 
anno currente 1829. die 16. Mensis Julii et 
subsequentibus canonice lustraremus, caetera 
inter eiusdem Ecclesiae ornamenta exhibitum 
Xobis fuerit Monstratorium antiquissimi sane 
operis, in cuius loculamento, nullo seu sigillo, 
seu alio instrumento lirmato, reliquiae Sanctis-
simi Sanguinis D. X. Jesu Xti publicae fidelium 
venerationi expönebantur, omni tarnen tide digno 
documento, aut authenticis eatenus editis Lit-
teris destitutae. Cum vero sacras has reliquias 
hoc pacto violationis periculo patere cerneremus, 
authentiam vero earundem certain et indubiam 
redderet non modo publica continua et pia ex 
antiquissima traditione hausta fidelis populi erga 
easdem devotio et veneratio, sed et, quam in 
actu Visitationis Canonicae propriis usurpavimus 
oculis, vetusta in Ecclesiae huius sic dicto Sacello 
B. Mariáé A', iuxta Aram majorem appensa Imago, 
Abbatemque Infula et Plüviali ornatum ac Mon-
stratorium eiusdem ornnino, ac istud, in quo 
actu sanctissimae reliquiae reconditae sunt, stru-
cturae et ad quod de latere Xti Domini sanguis 
manans exhibètur, tenentem, cum Inscriptione, 
. Hoc opus fecit fieri Joannes Abbas ad s. Bene-
dict,!! m A. D. 151.1." (helyesben 1510.) reprae-
sentans; ut omne posthac violationis periculum 
a sacris his reliquiis amoliremur, congrua eate-
nus facturi, easdem una cum Monstratorio, in 
quo conservabantur, ad Xos recepimus. Et pri-
mum quidem Monstratorium, retenta eius anti-
quitate. renovari ac affabre adplicitis, quae antea 
promiscue appensa erant, anathematibus exor-
nari, loculamentum vero pro recondendis sacris 
his reliquiis sic adaptari iussimus, ut illud dextre 
excipi ac fideli populo Sacras reliquias pio osculo 
veneraturo commode praeberi possit. Quibus sic 

paratis, sacras has reliquias ad idem loculamen-
tum argenteum, inauratum, formae quadratae, a 
perte antica crystallo munitum et in marginibus 
lapillis, ac minoribus gemmis ornatum reveren-
ter imposuimus ductaque per foramina ad id 
aptata Dona sericea rubri coloris sic communi-
vimus, ut et a fronte et a tergo sigillum Xostrum 
Cardinalitium appessum zonam hanc ad ipsas 
sacras reliquias firmaret, sic proin tutas a viola-
tionis periculo deinceps redditas, loculamentoque 
ad praedictum Monstratorium repositas, easdem 
ad Conventualem Ecclesiam S. Benedicti remisi-
mus decenti in loco collocandas, piaeque fidelium 
venerationi tute posthac exponendas. — Datum 
Strigonii 30. Mensis Octobris 1829.') 

Helyén lesz i t t e tárgyról kissé körülménye-
sebben foglalkoznunk. 

Az anyakönyvek alakja é s berendezése . 

1. A régi anyakönyveknél gyakran találkozunk kis 
folio és quart alakkal; az ujabbak nagy ivrétüek. Ugyan-
csak kisebb plébániákon mind a három anyakönyv egy 
kötetbe foglalva még mai nap is találtatik. 

E 3 könyvnek egy kötetbe való foglalása azonban 
nem csekély hátrányokkal jár ; mert megeshetik könnyen, 
hogy a bejegyzés a kötet olyan részébe történik, a melybe 
nem való ; a kezelés kényelmetlen, a midőn a bejegyzés 
eszközlendő, tekintettel egy adatra, mely más részben 
foglaltatik és végre egy kötet folytonos használat által 
nagyon romlik is. 

Azért minden anyakönyv számára az esztergomi 
1858. évi tartományi zsinat rendelése szerint („atque hos 
separatos" tit. Y. 6. Nro 11) külön kötet használandó. 

A kötet nagysága természetesen a szükséglettől függ ; 
de még kevésbé népes helyeken se legyen vastagabb, mint 
10—15 évi használatra számítva. 

Levén az anyakönyvek okmányok, melyek 50, 100 
év után is különféle jogok bizonyítására szolgálnak, szük-
séges, hogy megfelelő, erős papiros használtassák hozzá-
j o k , ugy mint az anyakönyvi kivonatokhoz is.2) Ez 
utóbbiak tekintetében éppen nem lehet helyeselni, hogy 

' ) Hártyán függő pecséttel. Eszt. kápt. l.-tár. Lad. I. 
2) Az anyakönyvek másod példányához használt papír silány-

sága miat t több vármegye panaszt emelvén, ő eminentiája, az esz-
tergomi bibornok érsek, intézkedett, hogy Buzárovits Gusztáv esz-
tergomi nyomdájában mindig készletben legyenek latin és magyar 
anyakönyvi ívek, melyek ugy papir tekintetében kifogástalanok, 
valamint a rovatok szélességere és számára néçve akként berendez-
vék, hogy azokba valamennyi szükséges adat, nevezetesen az utólag 
elrendelt kiigazítások, jól vezethető be. Herczegprimási Körlevél. 
1888. 31. 1. — Ha,sonlag intézkedett a váradi 1. sz. püspök ur ő 
excellencziája az ujabb ige'nyeknek megfelelő anyakönyvi ivek ké-
szítéséről, ugy, hogy ez ivek. alakja es beosztása a czélnak, valamint 
az anyag minősége az egyformaság és tartósság igényeinek is meg-
feleljen. Ez ivek Hügel Ottó könyvnyomdájában kaphatók Váradon. 
Váradi 1. sz. püspök körlevele. 1888. 37. 1. 
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gyakran oly silány papirosra iratnak, milyenre a keres-
kedő egy pár forintról szóló számláját sem irja. 

Az anyakönyv erősen bekötendő, czimmel és lapszá-
mokkal ellátandó. 

A kötést illetőleg, legalább a kötet háta és sarkai 
legyenek erős bőrbe kötvé. Nem venné ki magát rosszul 
és czélszerű is lenne, ha a matrikák különböző nemeinél 
a kötés különböző szinü volna és a színekben való kü-
lönbség a jövőben és általában mindenütt megtartatnék. 
Igy a kereszteltek anyakönyve zöld, a házastdtaké piros, a 
megholtaké fekete, a hérmáltaké kék szinü lehetne. 

A czimben kiteendő : a plébánia neve, az anyakönyv 
megnevezése : bapt. v. cop., a kötet száma és az év, 
melyben e kötet megnyit tatot t ; betöltve levén a kötet, a 
betöltés éve is jegyeztetik meg a czimlapon. 

A lapszámozást nálunk a lelkész végzi. Ausztriában 
minden újonnan nyitandó anyakönyvi kötet a politikai 
hatóságnak bemutatandó ; ez lapszámozza a kötetet, zsi-
nórt húz át a lapokon és annak végeit lepecsételi. 

E lapszámozás nemcsak az utánkeresés végett szük-
séges, hanem azért is, hogy ez által az anyakönyv hite-
lessége biztosítva legyen és semmiféle gyanú egy vagy 
több anyakönyvi adat erőszakos elnyomása iránt ne tá-
madhasson, miért is tilos, az egyszer bekötött, lapszámo-
zott könyvből egy lapot kiszakítani, és helyébe mást 
illeszteni, még ha ez csak azon okból is történnék, hogy 
igy egy vastag hiba kijavittassék vagy pedig egy esetleg 
bepiszkított lap eltávolíttassák. 

2. Előbb a lelkészek történelmi elbeszélésképen 
(jegyzőkönyv alakjában, Protocollenform) irták az anya-
könyveket s igy írják azokat manap is pl. a franczia 
polgári anyakönyvvezetők. A mult századtól fogva azon-
ban szokásba jött, sőt elő lett irva a rovatos írás. Ezen 
rovatokat téntával vagy irónnal maguk a lelkészek készí-
tették az előirt minta szerint. Jelenleg nyomtatott rovatos 
ívek használtatnak és némely megyében, pl. a nagyvára-
diban, egyenesen meg van tiltva irónnal vagy téntával 
rovatozott közönséges irópapiron vezetni az anyakönyvet. 

A rovatok megállapítása, annak meghatározása, hogy 
minő egymásutánban következzenek a rovatok, szüksége-
seknek vélt uj rovatok hozzácsatolása : a lelkészhez nem 
tartozik ; ez az egyházi főhatóság teendője, melynek a 
lelkész ez iránt legfeljebb javaslatokat tehet, ő neki a 
főhatóság által előirt minta szerint kell az anyakönyvet 
vezetni, abból semmit el nem vonva és ahhoz semmit sem 
toldva; nevezetesen óvakodva, az anyakönyvbe oda nem 
tartozó felesleges megjegyzéseket vagy éppen saját ma-
gán észrevételeit, vagy bármi olyast bejegyezni, a mi 
lényegesen a szent ténykedésre, vagy az anyakönyvek 
előirt vezetésére nem vonatkozik. 

A zsinatoknak ismételten kellett e tekintetben nyi-
latkozniok és minden lelkészi önkényü eljárá.snak ez 
irányban ellenállamok ; igy a beneventi 1693-ban tartott 
tartományi zsinat: „Quilibet parochus libros parochiales 
juxta formám rituális romani conficiat ; formulas namque 
illas ad placitum et inepte inventas sancta synodus dete-
Statur".2) 

') Helfert, Geistl. Gescliäftsstyl. Prag, 1858.' 261. 1. 
!) Coll. Lac. I. 12. 1. 

Az avignoni, 1725-ben tartott tartományi zsinat 
pedig rendeli ; 

„Hoc etiam totis provinciáé commodo non ita inutile 
futurum est, si omnes parochi una eademque utantur 
formula scribendi, cum baptizmatum, conjugiorum mortu-
orumque indicem conficiunt. Provide itaque decrevere 
hujus concilii patres, ut, quam, consultis theologis pa-
rochisque bene multis, normám praefiniverint, ab ea nemo 
quisquam curam animarum habens unqam recedat." 

A balázsfalvi 1872-ben tartott tartományi zsinat is 
a plébános kötelmei közé sorol ja: „nomina baptizatorum, 
copulatorum ac defunctorum in publicas tabulas juxta 
exemplaria praeseripta referendi.u ~) 

3. Minden évben az évszámnak az ivnek közepére 
való kiirása mellett minden anyakönyvnél u j folyószám 
kezdetik, mely jan. 1-től decz. 31-ig szakadatlan egymás-
utánban folytattatik. Magától értetődik, hogy óvakodni kell, 
nehogy elnézésből ugyanazon egy szám kétszer forduljon 
elő, vagy két eset egy folyó szám alatt jegyeztessék be. 

Minden év végén, az előforduló utolsó ténykedés 
bevezetése után, tehát a befejezett anyakönyv végén, né-
hány rovat, nagyobb plébániákon pedig egész lap tarta-
lékul üresen hagyandó, a. netaláni utólagos bejegyzések 
befogadására. 3) 

Megtörténik ugyanis, hogy az év végén született 
gyermek csak a következő év elején kereszteltetik meg, 
vagy hogy évek multán egy házasság vagy keresztelés 
jegyzendő be, melynek bevezetése annak idején feledé-
kenységből elmaradt vagy holttányilvánítási Ítélet alapján 
egy elhalálozás. Nagyon kívánatos, hogy ily esetek azon évi 
anyakönyvbe jegyeztessenek, melybe valók, azért helyről 
kell gondoskodni néhány rovat fentartása által. 

Ugyancsak az év végén minden anyakönyvhez betü-
soros névjegyzék készítendő. Hol az anyakönyvi kötetek 
száma gyorsan szaporodik, ott czélszerű a betüsoros név-
jegyzéket külön kötetben vezetni ; a hol ez nem az eset, 
ott minden kötethez csatolt névjegyzék kényelmesebb. 
Tanácsos, a törvénytelen gyermekeket, kik atyjuk által 
el lettek ismerve, ugy anyjuk, mint atyjuk neve alatt a 
jegyzékbe bevezetni, mert ezek gyakran bár törvényelle-
nesen, atyjuk nevét viselik, mely esetben fel nem találha-
tók az anyakönyvben, ha csak anyjuk neve alatt lettek 
bevezetve a névjegyzékbe. 

Az anyakönyv Írásának módja. 

Az anyakönyv Írásához jó fekete ténta, mely idő 
folytán el nem tűnik, használandó ; nem pedig viola ténta, 
mely a napfény és nedvesség befolyása által szinét vál-
toztatja s idővel teljesen eltűnik. Az esztergomi bibornok-
érsek ismételten intette lelkészeit, „ne in conscribendis 
matricis utantur atramento caerulei vel vjolacei coloris, 
quod admixtione pigmenti, vulgo anylin dicti, paratur ; 
hoc enim atramentum decursu temporis ex integro dispa-
ret amittitque valorem documentum, quod e destinatione 
sua longa annorum serie durare debet." 4). 

») Coll. Lac. I. 5:8. 1. 
*) Concilium Provinciale, Blasiu, 1882. 52. 1. 
3) A váradi püspök idézett krl'. 38. 1. 

1885. Körlevelek 71. 1. 
33* 



292 RELIGIO. 

Maga az irás legyen gondos, jól olvasható; tehát 
ne túlságosan ajDr.ó, se túlságosan vékony, s ne hordja 
magán annak jelét, hogy nagy sietséggel történt. Fontos 
közokirat kiállítása megérdemli, hogy írásához legalább 
annyi gond fordíttassák, mint a milyen gond fordittatik 
pl. egy párochiáért való folyamodvány írásához. „Matri-
cas nitide et diligenter scribant" mondja az esztergomi 
1858-ik évi tart , zsinat tit. V. §. 6. Nro 11. É s az esz-
tergomi bibornok-érsek 1869. évi körlevelében kívánja: 
„In scribendis. matriculis maxima emineat diligentia, nihil 
intervalli nihil scripturae interlinearis, nulla litura, abbre-
v i a t e nulla, nullus arithmetica nota, in adscribendo diem 
et annum, numerus occurrat, sed omnia charactere nitido 
legentibus plana sint." ' ) 

Tehát az anyakönyveknek minden egyes folyó szám 
alatti egyes rovata, egészen teljesen és önállóan betöl-
tendő. Következőleg az évszámok, a hónapok neve, a 
napok száma, a ténykedést végző lelkész vezeték és ke-
resztneve és hivatala minden egyes szám alatt külön-kü-
lön bejegyzendők, szóval minden egyes esetre vonatkozó 
összes adatok egészen — és as előbbi vagy utóbbi szám 
alattiaktól eltekintve — vezettessenek be. 2) 

Az ugyanazonossági jegyek (ugyanaz, dto) és rövi-
dítések, törlések, vakarások-, igazitások a legnagyobb gond-
dal kerülendők. 

Mert mind effélék, ugy mint törlések, vakarások, 
sorok közé való irás által az anyakönyv hitelessége szen-
ved, aggályossá válik, a tévedés vagy könnyelműség gya-
núját kelti felj'4) ' 

Rövidítések osak annyiban használhatók, a mennyi-
ben általános gyakorlatban vannak, pl. róm. kath., görög 
kath. , ág. hitv. réf. hitv. 

A mi a nyelvet illeti, melyen az anyakönyvek veze-
tendők, hazánkban 1836-ig az anyakönyvek latinul Írattak. 
Az ezen évi III. fc. cz. rendeleténél fogva oly helyeken, 
hol a hívekhez magyar nyelven mondatnak sz. beszédek, 
az anyakönyvek magyarul vezettettek egész 1850-ig; 
ekkor ismét az anyakönyvek latin nyelven való vezetése lett 
meghagyva ; jelenleg azonban több egyházmegyében az 
illető püspök intézkedése folytán az anyakönyvek vezeté-
sénél nem a latin, hanem a magyar, román nyelv hasz-
náltatik. Ezen tekintetben hazai jogunk szerint intézkedni 
a püspök joga, a törvény ugyanis igy szól ; „Az egyházi 
községek, egyházi .felsőségeik törvényes jogainak sérelme 
nélkül, anyakönyveik vezetésének nyelvét tetszés szerint 
határozzák meg." 1868: 44. tcz. 14. 

Tekintetbe véve azt, hogy anyakönyvi okmányok a 
népnek kezébe adatnak különféle használatra, a mely nép 
az illető okmányok tartalmát, mely reá nagy fontosságú, 
mégis csak tudni is akar ja ; hogy azok sokszor nem clas-
sice képzett tisztviselőknek is bemutatandók ; végre te-
kintve azt is, hogy jelenleg az anyakönyvbe a kereszt-
szülők, a tanuk polgári állása is bejegyzendő, számos 
modern polgári állás pedig latin nyelven csak nagyon 

?) 1869. Köri. 89. !.. 
•') Helfert, i. h. 262. 1. 
3) Váradi püspök Köri. 38. 1. 
4 | Dr Herczegh Mihály,, m. polgári perrendtartás, Budapest, 

1885. 199. I. ' ' ' ... 

nehezen, vagy egyáltalábap nem adható vissza szabato-
san : mintegy szükségkép következik, hogy megfelelő 
anyakönyvezéshez aZ is szükséges, miszerint az az élő 
országos nyelveken vitessék. 

A külföld számára akkor latin hiteles fordítás lesz 
melléklendő; a hazai felsőbb biróságok pedig a nem az 
állam nyelvén kiállított anyakönyvi kivonatokat, a meny-
nyiben azt szükségesnek tar t ják, hiteles fordítók által le-
fordíttatják. ') 

Az anyakönyvezés ideje. 

A bejegyzésnél annál biztosabban elkerültetnek a 
tévedések, kihagyások, minél rövidebb az időtartam a- be-
jegyzés és a bejegyzendő ténykedés bevégzése között, 
annál bizalomgerjesztőbb a bejegyzés, ha az azonnal, a 
sz. ténykedés befejeztével eszközöltetik. Ily értelemben 
szólnak is az egyházi rendeletek, kivánva, hogy a bejegy-
zés azonnal a functió után, vagy még a f'unctiő előtt, és 
pedig egyenesen az anyakönyvbe történjék, nem pedig 
könnyen elveszthető papírszeletekre. 

Igy a beneventi 1699-ben tartott tartományi zsinat : 
„Baptizmus collatus statim a paroclio, antequam bap-
tizatus discedat ab eccla, in libro consueto, quem paratum 
prope baptisterium retineat, adscribatur".2) 

„Singulum baptizma manu ipsius baptizantis mox 
post collatum baptizmum protocollo directe, et non ad 
distinctam chartam slra serié chronologice inseratur," 
rendeli egy váczi 1793. évi püspöki körlevél.0) 

„Meminerint — igy szól az esztergomi érsek — 
teneri se actus baptismorum, copulationum et funerum in 
continenti, et imlla interposita mora, accurate non ad 
chartulam, quae facile seponitur ét perit, non ad calen-
darium vel aliud maculatorium, q'uod facile disjicitur, 
sed immediate ac directe ad matriculam non aliéna, sed 
propria manu inscribere. Cüi obligatoni si semper et úbi-
que et ab omnibus responsum fuisset, non reperirentur 
in matriculis tanti defectus, qui postea suppleri, et errores, 
qui corrigi debebant erga instantias ac remonstrationes 
ad officium dioecesanum formatas. Nullus in re tanti 
momenti memoriae suae fidat, et peractae functionis ad-
notationem in matricula différât. En unam hiatuum et 
errorum in matriculis occurentium causam ! Nullus prae-
dictos actus in facile seponibili charta notet, vel per ludi 
magistrum notari curet. En alteram defectuum et errorum 
rationem, qui defectus et errores in casum exigentiae 
saepe nonnisi magna cum difficultate, labore ac molestia, 
et nunquam sine compromisione status ecclesiastici sup-
pleri vel em en dar i possunt." 4) 

„Ne autem ulla inscriptio matricularis emaneat — 
rendeli a kalocsai érsek — serio injungitur, ut omnes 
inscriptiones illico oCcasione functionum vel in ipsam 
originalem matriculam vel in distinctum librum sic dictum 
rapularem, nunquam autem ad vólatilia chartarum frusta 
facile dispergenda et peritura fiant." 6) 

') Suhajda, törvénykezési .rendtartás. Pest,. 1869. 22.. 1. 
2) Coll. Lac. L 180. 1. 
3) Epitome encyclicarum a praesulibus et vicariis dioec. Vaci. 

ab a 1728—1845 editarum, Pestini, 1846, 69. L 
1869. Körl. .89. 1. ' . 

5) Protocollum consult. Cöloc 1878, 89. 1. 
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A nagyváradi 1. sz. püspök pedig a bejegyzést még 
a szent ténykedés előtt rendeli eszközöltetni: „Hogy a 
javítások és kiigazítások szüksége mentől ritkábban for-
duljon elő, az anyakönyvvezetők vagy a sekrestyében, 
vagy — a mi sokkal helyesebb — a plébánián, de 
minden esetben, zár alatt, az anyakönyveknek egy másod-
példányát tartsák, abba az előforduló szent ténykedéseket 
a bejelentés alkalmával, és mindenesetre a szent tényke-
dés előtt, azonnal befejezzék s abból minden hét végével 
a bekötött rendes anyakönyvekbe bevezessék." ') 

Dr Asehenbrier Antal. 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás.) 

A titkos társaságban, melyet a statútumoknak idé-
zett szakaszai szemeink elé léptetnek, a skót szertartású 
szabadkőművességnek bábjára ismerünk, melyből az mo-
dern alakjában kiemelkedett. Bámulva látjuk, miszerint 
ugyanazon szellem, mely a manichaeisztikus titkos társu-
latokat éltette, mely tűzhelyét a középkornak építő czé-
heiben felütötte, a templomos rendben is mühelylyel birt. 
Alkalmazkodni tudott e szellem az építészeknek igényei-
hez épp lígy, mint a templomos rendnek természetéhez; 
másképpen formulázva, de ugyanazon világnézlet, ugyan-
azon felfogás az ember természetéről, a politikai és tár-
sadalmi viszonyokról található fel a templomos-rendnek 
titkos káptalanaiban, mint a szabadkőműves czéheknek 
titkos páholyaiban. Ugyanazon buzgalommal és bámulatos 
kitartással dolgoztak e szellemnek megőrzésén és terjesz-
tésén mindkét műhelyben. Egyikben sem igyekeztek azt 
fejleszteni, s a raj ta tapadó salaktól megtisztítani, látták, 
miszerint a kor, melyben léteztek, erre még nem érett 
meg, s azért csak féltékeny óvatossággal őrizték a „szent 
világosságot," véka alá rejtették, az u j korra bizván, 
hogy tökéletlenségeitől megszabadítván, teljes ragyogás-
ban mutassa be a világnak. 

A titkos statutumok arról is meggyőznek minket, 
miszerint a templomos-rend avatott jai tudták, miszerint 
velők rokonérzelmű és nézetű titkos társulat létezik a 
kőműves czéhekben. Több izben megemlékeznek róla és 
figyelmeztetik a választottakat, hogy ha érintkezésbe jő-
nek velők, az ismert jelek által tudakolják ki, kik tar-
toznak az avatottak sorába. Sőt a statútumoknak azon 
szakasza, mely a titkos káptalan felállításáról rendelkezik, 
azt is meghagyja, hogy annak elkészítése olyan mesterre 
bizassék, kit „atyáiji unokájának" a manicheista szövetség 
által alakított titkos társaság — a páholy tagjának is-
mernek fel. A titkos káptalannak ugyanis különböző 
symbolikus dekorácziói voltak, s alakját, fekvését, mely a 
páholyéval egyezik, legjobban ismerte a szabadkőműves 
testvér. s) (Folytatjuk.) 

') 1888. Köri. 39. 1. 
2) Egy magyarországi szabadkőműves mindazonáltal tagadni 

akarja, hogy a templomos rend titkos társasága a szabadkőműves 
társulatokkal összeköttetésben lettek volna. Miután a templomoso-
kat a „fraterna Charitas" vádja ellen azon megjegyzéssel védi, mi-
szerint testi vágyaiknak természetes kielégítésére elegendő eszkö 
zökkel rendelkeztek, a ti tkos statútumoknak azon szakaszait közli, 
melyek a kőíaűves társulatokkal való összefüggéséről szólnak, s így 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, nov. 2. Halottalnapján. — 
Tegnap délelőtt és este kint voltam az ország fő-

városának főtemetőjében, a kerepesi-uti temetőben, melyet 
központi temetőnek is lehetne nevezni, mert hiszen a 
körülte elterülő hatalmas világvárosnak csaknem kellő 
közepén fekszik immár, ugy benépesült körötte minden 
tér, és ha megmérnők' a távolságot, a budai és az uj kőbá-
nyai temető közt, a kerepesi-uti temető talán éppen az 
összekötő egyenes vonal közepére esnék. 

Vidéki embernek alig lehet teljes fogalma arról az 
életről, mely a holtak e birodalmában Mindenszentek és 
halottak napján kifejlődik. Két hely van Budapesten, a 
honnan e város nagyságát, anyagi és szellemi nagyságát, 
anyagi és szellemi mértékkel megmérni s mintegy egyet-
len pillantással ugy áttekinteni lehet, hogy egy-egy em-
bernek az alakja, legyen az bár akár testileg akár lelki-
leg is a legnagyobb, elenyésző kis ponttá törpül le a 
szemhatáron. E két pont : a lipótvárosi bazilika hatalmas 
kupolájának csucscsa a kereszt alatt, és a kerepesi-uti 

fo ly ta t ja : „Merzdorf testvér ezen négy helyre nézve azt találja, 
hogy ezek megczáfolják azok nézetét, kik a templomos rend és 
szabadkőművesség között való összeköttetést tagadják, s állítja, 
hogy ezek a templárius-rend és az építő-társulatok közötti össze-
köttetésre fuutatnak, sőt az utóbbiakat az előbbiek forrásának tün-
tetik fel. Nézetem szerint ez nem áll, mert az idézett helyek nem 
az építő-társulatokról szólnak, hanem ellenkezőleg a kőműves-
mesteremberek között különbséget tesznek. A titkos szabályzat, I. 
r. 27. §. ugyanis oly kőművesmesterről szól, ki natyáink utódjának 
ismertetett fel." A II. r. 8. §-a azt mondja, hogy a jelek által ki-
kérdezett kőművesmesterek között olyanokat fogtok találni, kik 
stb.. — A Rotulus signorum 2. §-a végre csak a meghatározott 
feleletet adó kőműveseket ismesi el testvéreknek. Világos ezekből, 
hogy összeköttetés nem az építő-társulatokkal mint társulattal állott 
fenn, hanem csak ezen iparűző társulat egynémely, és pedig olyan 
tagjával, ki a jelek által kikérdeztetvén a közös atya fiának, s így 
testvérnek ismertetett fel. 

,.Hogy pedig ezen testvéreknek felismert s mindkettőjük 
közös forrásából származó tudományban részesült kőművesmesterek 
az építkezéssel foglalkozó társulatból kiváltak, és egy szellemi épí-
téssel foglalkozó egyletet alakítottak volna, annak nyoma egyálta-
lán nincs, és így magától elesik Merzdorf testvér nézete, hogy a 
kőműves-társulatok lettek volna alapjai a templáriusoknak . . . 

Mindezekből tehát az tűnik ki, hogy az építőtársulatok tag-
jai között voltak olyanok, kik a régi philosophiai társulatok tudo-
mányát és ismereteit épp úgy örökölték, mint a templomosok." 
Hajnal 1878. 168. 1. 

Való, hogy a templomos rendben létező titkos társaság' az 
építő czéhekkel mint olyanokkal nem állott összeköttetésben, mert 
ennek czélja sem leendett. Azt is tagadnunk kell, hogy ők képez-
nék a templomos rend t i tkos káptalanjának forrását. Az említett 
czikkek szerzője azonban nem tud azon körülményről, mely szerint 
a kőműves czéhekben a templomosokéval rokon és egyeredetü tit-
kos szövetség létezett. E két titkos társaságnak, a káptalannak és 
páholynak tagjai állottak egymással összeköttetésben. Ezt a titkos 
statutumok egész világosan mutatják. Nemcsak egyes férfiak voltak 
a kőművesek között, „kik a régi bölcsészeti társulatok tudományát 
és ismereteit örökölték, mint a templomosokhanem amint láttuk, 
a mysteriumok is épp úgy megvoltak mint a templomosok társa-
ságában. Arra nincsen nyom, hogy a templomosok idejében kivál-
tak volna ezek a czéhekből és .szellemi építéssel foglalkozó társu-
latot alakítottak volna," de igenis megvolt e szellemi építéssel 
foglalkozó társaság magukban a czéhekben, s később — mint 1717-
ben Londonban — ki is vált azokból. 
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temető központja ott, a hol szintén megváltásunk szent 
jele a kereszt van egy dombon felállítva. 

Én a végletek e két határpontját , a felhők ragyogó 
hónába felmagasztalt szent kereszt, és a sírok sötét mé-
lyébe leeresztett szent kereszt között, két napi időközben 
egymásután bejártam. Mind a két hely mintegy közvetle-
nebb érintkezésbe hozott az élő Isten hatalmának, nagyságá-
nak, dicsőségének jelenlétével. Mind a két helyen szokatlan 
erővel csendült meg fülemben az angyali ének : Tu solus 
Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissinus, Jesu 
Christe — crucifixe ! 

A lipótvárosi bazilika az élő Budapest, az élő Ma-
gyarország szellemének, erejének kőbe és vasba öntött 
megtestesülése. I t t látni, hogy mire képes az élő főváros, 
az élő Magyarország. Óriás kő- és vashalmazt oly reme-
kül tudott itt az emberi ész apró és kolosszális részekbe 
tagolni, hogy ez a bazilika, mely a technika tekintetében 
az egész világon ritkítja párját , — valóságos égbetörő 
gondolat s eget kérő eszme; elbájoló, elragadó kifejezése 
az angyali gondolatnak : „Dicsőség a magasságban az Isten-
nek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek", kik 
t. i. követik annak az isteni jóakaratnak a példáját, a 
mely a szent keresztről ragyog le mireánk kegyelmeinek 
özönével. Ez a lipótvárosi bazilika, az ő messzevidék s 
az egész főváros minden eddigi alkotása fölött domináló 
legmagasabb pontjával, az ő ragyogó szent-kereszt-csn-
csával, egyúttal azonban századokra szóló kárhoztató 
itélet az élő főváros, az élő Magyarország ama gon-
datlansága és élhetetlensége fölött, mely oly sokáig 
hagyta épülni ezt az óriás kő és vas műremeket, és a 
mely lehetségessé tette az ő országos ázsiai indolencziá-
jával, nem-törődésével azt, hogy itt egy óriás kupola 
földrengető robajjal összedőljön, még mielőtt teljesen el-
készülhetett volna. Egy szóval : ez a hatalmas lipótvárosi 
bazilika az ő bámulatos szép és nagy arányaival, melyek 
fölött oly tündöklően ragyog a szent kereszt megragadó 
képe, kézzel fogható tanúsága az élő főváros, az élő Ma-
gyarország óriás ereje jó használásának; — építésének 
történetével azonban figyelmeztet az emberi élet nálunk 
uralkodó élhetetlenségeinek hosszú és tarka sorozataira, a 
melyek végre is mind az enyészet birodalmába, a temető 
sötét ölébe futnak össze, hogy ott a dicső életrevalóságok és 
alkotások fényes sorozataival a teljes és valóságos emberi-
ség haladásának folyamában egy egészszé egyesüljenek, 
az utolsó itélet napjáig, a midőn az emberi lelketlenség 
pokolra leszen kárhoztatva, a lelkes életrevalóság pedig, 
ha megüti a természetfeletti, az isteni mértéket, a menny-
ország dicsőségébe leszen felmagasztalva. 

Hogy ez igy fog lenni, érczbe öntve hirdeti Buda-
pest főváros főtemetőjének minden kapuja. A kerepesi-
uti temető minden kapuján, a szent kereszt jelvénye alatt 
ez az örömhír van vasba öntve : „Feltámadunk!" Ha fel-
támadunk : a kik megérdemlik, fel is fognak magasztal-
tatni Isten színe látására ! En soha sem tudok temetőben 
lenni a nélkül, hogy maga a temető látása által meg ne 
erősödjem a feltámadás keresztény hitében. De soha a 
feltámadás és öröklét gondolata temető látására erősebben 
nem hatott lelkemre, mint Budapest központi nagy teme-
tőjében ! ott a kerepesi-ut végén, 200 hold területen negy-

ven év alatt — mert 1849. ápril 1-én nyilt meg a temető 
— 251,062 ember lelte itt sirját. Egy egész nemzedék! 
Egy teljes holt világváros ! Egy teljes holt Magyarország 
— képviselve minden rend és rang, minden érdem, dicső-
ség és — bűn által ! Mikor én ezen az óriás temetőn 
végig tekintek és látom az élő Budapest, az élő Magyar-
szág kegyeletének, szeretetének, lelkesedésének azt a drága 
halottaitól elválni nem tudó ragaszkodását, mely folyto-
nosan él és Mindenszentek s halottak napján tavaszt va-
rázsol a pusztuló ősz kebelére : én nem szabadulhatok 
meg a gondolattól, raj tam erőt vesz — áthadva egész való-
mat — az a meggyőződés, hogy még a temetőben, a halál 
birodalmában is erősebb a halálnál — az élet, s hogy 
épp itt van hivatva az élet, az örökkévalóság, a halha-
tatlanság legfényesebb diadalmát ülni egykor a halál, 
enyészet és pusztulás fölött, — vagyis hogy csakugyan 
feltámadunk ! 

Hajh, de a feltámadás e vigasztaló gondolatán keserű, 
fájdalmas érzelmek nyilainak át. Ez az élő Budapest, ez 
az élő Magyarország nem becsüli meg illően az életet. 
Gyilkosság, öngyilkosság oly mértékben szaporodnak, hogy 
ha ez az elfajulás igy megy, nem birunk majd megélni e 
nagy világban és a feltámadás napján kevés lesz a dicső-
séges feltámadás már csak azon oknál fogva is, hogy az 
emberek, kik mind utálattal fordulnak el a gyilkosságtól, 
az öngyilkosságra még mindig tudnak fénysugarakból 
koszorúkat fonni. Vissza kell térni a kath. egyház szigo-
rához. Öngyilkos temetésre ne számíthasson ! Minden ön-
gyilkos, kivéve ha elvesztette lelke világát, beszennyezi a 
temetőt. Minden temetőnek diszei csak azok, kik a hal-
hatatlanságot szeretik, nem a halált. P ? 

IRODALOM. 
A Karthauziak Magyarországban. A magyar 

tudományos Akadémia által Oltványi-dijjal jutalmazott 
pályamű. Irta Dedek Crescens Lajos. Előszóval ellátta 
Fraknói Vilmos. Szerző saját kiadása. Budapest, 1889. 
Nagy 8-r. III . 254 1. Ara 2 frt. Bekötési táblák rendel-
hetők a „Szent István" kath. müintézetben 1 frton. 

Sajátságos, hogy ámbár a magyar történelem mun-
kásai között oly sok s előkelő papi névvel találkozunk, 
a magyar egyháztörténelem mégis elég parlagon hever. 
Olyan, ki kizárólag az egyház magyarországi történel-
mével foglalkoznék, történészeink között nincs. Pedig édes 
hazánk története a maga valóságában csak akkor fog 
igazán kidomborodhatni, ha az egyház és intézményeinek 
történelme részletesen meg lesz irva. Kiváltképen áll ez 
a magyar szerzetes-rendek történetére nézve. 

Fuxhoöérnek Czinár által javitott latin könyve s 
Rupp Helyrajzi története óta ez utóbbi téren semmi sem 
történt. A magyar tud. akad. pályázatai, melyek talán 
már az ujabb szellem behatása alatt Írattak ki, sok ideig 
részint pályázó hijján, részint a pályázó müvek elégtelen-
sége miatt eredménytelenek maradtak. Mig végre 1888-ban 
a karthausiakra vonatkozó pályázatra két munka érke-
zett be. Az egyik, melynek szerzője Kundra Kabos egri 
levéltárnok volt, dicsérettel lön kitüntetve. A másik 
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bronzéremmel és pályakoszoruval lőn ellátva. Ez utóbbi 
munka fekszik itt. 

A pályakoszoruzott munka Fraknói előszava sze-
r in t : a magyar monaster ologiai munkák sorában a leg-
első, mely a történetírás mai igényeinek megfelel ; a meny-
nyiben széles kiterjedésű eredeti forrástanulmányokon alap-
szik, és tárgyát beilleszti ugy az egyetemes egyháztörténetem, 
mint a hazai köztörténelem, keretébe. Az Akadémia bírá-
lata szerint pedig : alaposan és helyes ítélettel van kidol-
gozva s absolut tudományos becsű munkának tekinthető. 

A mű három részre oszlik s tizenöt fejezetben adja 
a karthausiak történetét. A rend általános történetének 
vázlata és Szent Brúnó életrajza után áttér a magyar 
karthausiakra. Sikerült megállapítani, hogy a rend már 
a ta tár járás előtt jött az országba s IV. Bélától a helyre-
állított ercsi kolostort nyerte 1238-ban. Ezenkívül még 
öt kolostorral birt nálunk. 1299-ben alapította a szepesi 
paternitas XXIV Plebanorum a ker. szent Jánosról cz. 
menedékszirti vagy lethon (látó) kövi kolostort (Sze-
pesin.) 1320 ban a Berzeviczy család ősei Kakasmester és 
Henrik szlovén bán alapították a bold. szüz. Máriáról 
cz. lechniczi vagy dunajeczi szent Antal-völgyi kolostort 
(Észak-Szepesm.) ; 1360 körül II. Miklós egri püspök a 
hold. szüz Máriáról cz. tárkányi segedelemvölgyi zárdát 
és 1370-ben Nagy Lajos király a Veszprémmegyében 
fekvő sz. Mihály-arkangyalról czimü lövöldi kolostort, 
melynek helyén ma Városlöd áll. 1494-ben Ulászló király 
a szent István vértanúról nevezett várad-előhegyi pré-
montréi prépostságot adta a rendnek, melyet azonban 
csak egy évig birt. Tárkány és Lövöld a török pusztí-
tás áldozata lett. Menedékszirt és Lechnicz hosszú szen-
vedés után (leginkább a hussziták pusztították) 1543., 
illetve 1567-ben pusztult el végleg. 

Rendkívül érdekes, mert eddig teljesen ismeretlen, 
része e műnek az, mely a karthausiak visszatérési kísér-
leteiről szól. Rákóczy Pál, kinek a lechniczi kolostor bir-
tokait 1625. decz. 30-án II. Ferdinánd 35000 frt elzálo-
gositá, őszintén óhajtotta, hogy a karthausiak a magyar 
hazába vissza térjenek s azért kijelenté, hogy azokat a 
zálogösszegen alul is kész visszabocsájtani a rendnek. 
Szándékát fia László gróf is öröklé s ebben őt nevelője 
ifj . Trif'odius Kristóf még megerősité. Azonban minden 
igyekezet hasztalan volt. Ámbár a királyok ismételten 
kijelentették, hogy a kolostort más rendnek nem engedik 
át, a karthausiak még sem térhettek vissza. Nem volt 
pénzük. Jótevőt pedig nem találhattak, mert mint egy 
krónikás a visszatérésre vonatkozó aktákra feljegyzé : 
saeculum hocce usitatum habe t : sí vis habere, solve 
fráter. Nam pietas, Charitas tepent. A kor szokása: ha 
akarsz valamit, fizess még érte testvér. — Jámborság, 
szeretet tespednek. 

A karthausiak kiváló gonddal művelték a magyar 
nyelvet s már kezdettől fogva kötelesek voltak anyanyel-
vükön gyónni (90. lap). Szent-István magyar király 
ünnepét 1426 óta ülték, mint nyilvános ünnepet. Irók : 
P. Konrád; Joannes de Transilvania ; Wagendrüsseli 
Jodok ; Thyr Mihály ; Anonymus Carthusianus ; Anonymus 
Rubri Claustri ; Lövöldi névtelen stb. (lsd. 243—246). 

A müvet Telegdy László és Nagy Lázár illustrálták. 

Mivel a rend tört. kevés adat volt, kivált a stílszerű 
díszítésekre törekedtek. Telegdy-é I. rész. I. f. II. f. II. R. 
I. f. III. f. és III. R. I. f. — a többi Nagy Lázártól. 

Két pecsét: Vörös kolostor (Lechnicz) 1382-ből 
(114. 1.) és Lövőidé 1460-ból (171. 1.) Szent István dom-
borképe (247. 1.) 

-f- Dr Kiss János, a Szent-István-Társulat buzgó 
igazgatója megrendelési felhívást küldött be ily czimü 
évnegyedes szakközlönyre: „Hittudományi folyóirat.' 

A tervezett folyóirat ezé!ja lesz a katholikus hit-
tudomány elméleti részének müvelése. 

Azért tárgyát képezendik : A szentirati tudományok, 
a keleti nyelvek szakszerű művelésének mellőzésével. Az 
alapvető hittudomány, a hitvédelem, az összehasonlító 
vallástudomány vagy a vallások története, mely utóbbi a 
„Bölcseleti Folyóirat" programmiából ide költözik át. Az 
ágazatos hittan. Az erkölcstan. Az egyháztörténelem. Az 
egyházjog. Az egyházi ékesszólástan elmélete. — A lelki-
pásztorkodás tudományát, a hitoktatás elméletét és gyakor-
latát, valamint az egyházi ékesszólás gyakorlatát külön 
magyar folyóiratok derekasan ápolják, azért ebben a 
folyóiratban nem igényelnek tért. 

A „Hittudományi Folyóirat" alakra, terjedelemre, 
beosztásra, kiállításra, megjelenési időre és árra teljesen 
meg fog egyezni a „Bölcseleti Folyóirat"-tal. 

Tehát minden egyes füzet a következő részekből 
álland : I. Értekezések. II. A hittudományt illető mozgal-
mak hazánkban és a külföldön ; a hittudomány előadása 
hittani intézeteinkben ; tankönyvek és tantervek meg-
beszélése. III. A hittudomány magyar nyelve. IV. Hittu-
dományi művek és folyóiratok ismertetése és jelzése. 

„Munkatársaimmal együtt, — igy szól a folyóirat 
irányáról és szelleméről annak megindítója, — azon 
leszünk, hogy leginkább oly kérdéseket tárgyaljunk, me-
lyek minél tökéletesebb megoldására és átértésére éppen 
napjainkban legnagyobb a szükség. Továbbá azon leszünk, 
hogy minden dolgozat előadása lehetőleg egyszerű és 
világos, nyelvezete pedig minden izében magyaros és kel-
lemes legyen. A katholikus hittudományt jelen szükségeink-
hez képest és magyarul kívánjuk művelni. 

Megjelenik az u j folyóiratból évenkint négy, 8-adrétü 
füzet, összesen legalább 40 ívnyi terjedelemmel. Az első 
füzet márczius 15-ikén, a II. junius 15-ikén, a III. szep-
tember 15-ikén, a IV. deczember 15-ikén jelenik meg. 
Egy évfolyam ára 5 frt , vagy megfelelő számú sacrum 
elvégzése. Egy füzet ára 1 frt 50 kr. A csatlakozást lehet 
levelezőlapon jelezni. 

Mi szivünk mélyéből üdvözöljük az u j kath. irodalmi 
közlönyt, és pedig annál lelkesebben, minthogy a zászló, 
melyet dr Kiss János itt kibontott, ugyanaz a zászló, 
melyet néhány év előtt a „Kath. Hittud. Folyóirat" 
három évfolyamán át mi is lobogtattunk, de azután, egy, 
egyetlen-egy körülmény miatt begöngyöltünk. Mi nem 
személyes, nem magán vállalatot akartunk átadni az utó-
kornak. Mi azt akartuk, hogy az általunk megindított, és 
csakis megindított „Kath. Hittud. Folyóirat" a magyar 
kath. hittudomány magasan ragyogó vezércsillaga Páz-
mány Péter által alapított budapesti királyi magyar 
tudomány-egyetem hittudományi karának birtokába men-
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jen át és kollegiális vezetése alá kerüljön, mint például a 
tübingai „Quartalschrift -1, hogy igy a budapesti hittudo-
mányi kar tényleg átvegye hazánkban a hittudományok 
müvelésének terén az alkotó vezérlet és tisztító kritika 
varázsvesszejét és nem nehánv évre, hanem évtizedekre, 
vagy akár egy egész századra szóló közlöny álljon ren-
delkezésére e magasztos hivatás betöltésében. Tervem nem 
sikerülvén, a Folyóiratot, melyet csak próbaképp adtam 
ki, annak, bebizonyítására, hogy van nálunk tudomány is, 
munkakedv is fölösen egy katholikus hittudományi 
szakközlöny megírására, és másfelől van hozzá lelkes 
pártolás is a közlöny fentartására, — beszüntettem. Mi-
után tehát éppen én voltam az, a ki bebizonyítottam, 
hogy mindez hála Istennek, meg van közöttünk Magyar-
országban, az általam vert nyomokon haladni készülő 
folyóiratnak sikerére nézve, még ha az magán vállalat 
marad is mindvégig, arra az esetre természetesen, hogy 
a munkások és olvasók támogatása csökkenni nem fog, 
maga a szerkesztő pedig a sok munka alatt összeroskadni 
szintén nem fog, a legjobb auspiciumokat nyilváníthatom, 
s azért azt t. olvasóimnak szíves figyelmébe a legmelegeb-
ben ajánlom. Dr Breznay Béla. 

= Irodalmi jelentés. Mi van e bus földön több, 
mint fajdalom ? Mire van e siralomvölgyében nagyobb 
szükség, mint egy kis enyhítő vigaszra? Á szenvedők 
bú-bajára van-e balzsam ? s hol keressék, hol találják ? 
ezt óhajtóm közölni a gyötrődő lelkekkel, midőn Bougaud 
Emil lavali püspöknek A fájdalom czimű könyvecskéjét 
magyarban újra kiadni szándékozom. Újra, mert e köny-
vecske csak kivonat szerzőnek „A kereszténység és k o 
runk" cz. nagy munkájából, annak első és ötödik köteté-
ből. S én e kiadással éppen azokra számitok, akik már 
tudják : mily emelkedettséggel, mily meghatóan és meg-
győzően szól szerző a fájdalom titkáról, rendeltetéséről, 
hatásairól, befolyásáról s mint tanit meg elviselni csapá-
sait. Azok bizonyára fogják e könyvecskét ajánlani, ter-
jeszteni. A boldogult szerző az eredetiben szintén közzé-
tette e kivonatot s akkor a magyar kiadásra ő maga te t t ' 
alulirtnak ajánlatot, mert •—- irá — a könyvecske ott 
kapós. — Remélem szivesen fogadja a magyar közönség 
is. Ajándék-könyvnek is szánvár, megfelelő díszszel aka-
rom kiállítani. Terjedelme körülbelül 18 iv lesz 16°. Ara 
fűzve 1 fr t 50 kr, diszkötésben 2 frt, egyszerűbb fűzött 
példány 1 frt . (Papnövendékeknek a megjelenésig 20% 
leengedés). Meg fog jelenni az idei karácsonyra. Gyűjtők-
nek tiz példány után tiszteletpéldány. Kapható még nálam 
„A kereszténység és korunk" második kiadásának II., 
III.. IV. és V. kötete. (II. köt. Jézus Krisztus, 8° 620 1. 
— III. köt. A hiszekegy. 532. 1. — IV. köt. Az egyház, 
544. 1. — V. köt. A keresztény élet. 425 1. — Egy-egy 
kötet 2 f r t . Amennyiben minden kötet önálló egészet is 
képez, ezek megszerzése szintén ajánlatos. A megrendelé-
seket egyenesen hozzám kérem intézni. Gyoma (Békés-
megve) 1889. október 14. Szentaünai (Spelt) Gyula gyomai 
plébános. 

VEGYESEK. 
*** Angolország óriás lépésekkel halad a katholika 

egyház felé. Legújabban a londoni szent-Pál-templomban, 
a protestantizmus egyik főszentélyében, a boldogságos 
szűz Máriának szobrot állítottak. Kiszámíthatatlan a hatás, 
mely e tény nyomában kelt és egész Angolországon végig 
vonul, mint a hullámok gyűrűi a tenger szinén, hogyha 
az egyszer hullámzásnak indult. Vannak, kik ezt a 
„pápista képimádást" a protestantizmus elveiből kifolyó-
lag hevesen ellenzik, kárhoztatják. Légió a száma azon-
ban azoknak, kik az angol nemzetnek a kath. egyház 
felé tett e lépésében az Isten kezemüvét látják és a 
keresztény hit melegével lelkesednek mellette. 

— Utolérte Isten büntető keze . Nicolay Fernand 
párisi ügyvéd egy politikai, nyílt levélben a következő 
tanulságos megjegyzéseket tesz: „Grévy (volt köztárs. 
elnök) elűzte a buzgó katholikus hivatalnokokat, nem 
gondolva arra, hogy holnap lesz-e a szerencsétlen áldoza-
toknak egy betevő falatjuk. Őt is csúfosan kiűzték az 
elnöki palotából. Cazot miniszter, a szerzetesek kiűzője, 
maga is kénytelen volt magát kiűzni a legfelsőbb bíró-
ságból, egy fölöttébb kompromittáló pör fenyegetésének 
hatása alatt. Andrieux, az expulsor, szintén ki van űzve a 
képviselőházból. Kiűzték választói. Boulanger, a fejedelmek 
kiűzője, ki van űzve Francziaország területéről, valamint 
az expulsorok legutálatosabb alakja, Bochefort is . . . 

— Kibújt a szeg a zsákból. — II. Vilmos császár csak 
oly fanatikus lutheránus, mint akárki más. Midőn nem-
rég Hannoverben járt , valaki figyelmeztette, hogy a 
redemtoristákat jó volna visszahívni a német hazába. Az 
if jú császár hevesen ellenezte e gondolatot s azt mondá, 
hogy ez előzménye lenne a német jezsuiták visszahívásá-
nak, a mi.szerinte megzavarná Németország vallási békéjét. 
Hallatlan „türelmesség" — már az igaz ! 

— Művészet mázsa számra! Münchenben Fleischer 
és müvésztársai, „et compagnie", elkészítették egy londoni 
panorámás válalkozó számára a Waterlooi népcsata óriás 
képét. E kép nagysága: 15 méter magas, 116 méter 
terjedelmes. Súlya 75 mázsa. Csak a szin rajta, a mit 
ráfestettek, 15 mázsa. 

— A naczionalizmus szomorú gyümölcsei a szlávok 
között kezdenek mutatkozni. Az „Augsb. Postz." Krain-
ból a következő tudósítást kap ta : „A Wippach melletti 
Poddragci község áttérése a görög-nemegyesült egyházba 
ténynyé lett. A szabadelvű szlovén újságoknak ebben 
nagy a részök. Bálványuk a naczionalizmus, és ennek fel-
áldoznak mindent: egyházat és vallást. A szláv liturgia, 
mely e sajtó tanítása szerint szükséges a szláv nemze-
tiség biztosítására, képezi állítólag az, ő egyedüli czéljo-
kat. De hogyha ezt a kath. egyház kebelében elérni nem 
lehet: hát akkor jöjjön a schisma. Aránylag csekély diffe-
rencziák az egyházi hatóság és hitközségek között ügye-
sen felhasználtatnak : — és a szláv egyházi nyelv el van 
érve s vele — a mi a szabadelvűeknek még becsesebb 
— kész a római egyháztól való elszakadás," 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szardán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

leiévre helyben s pusta-
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. 

NEGYYEMYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rndnyánszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Fapnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
talán! reclamatiók U, 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendôk. 

Budapesten, november 6. 37. II. Fé lév . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: A budapest i Szent-Imre-Egylet rendes tagjaihoz nyilt levél. — A bodajki i f júsági bucsu-
zarándoklaton t a r to t t sz. beszéd. — Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : E t haec meminisse juvabi t . —• Kath. Tan- és Nevelésügy : A 

„Sárosmegyei róm. ka th . népnevelök egylete" 1889. október hó 23-án megtar to t t 5. évi nagygyűlésének jegyzőkönyve. — Vegyesek. 

A budapes t i 

S z e n t - 1 m r e - E g y 1 e t 

rendes tagjaihoz 

n y i l t l e v é l . 

Budapest, nov. 5. 

Ma ta r t j a az egybáz szent István, Magyar-
ország apostola fiának és szent szelleme örökö-
sének, szent Imre hgnek neveünnepét. 

Ez a nap az önök nagyreményű zsenge egy-
letének is ünnepe, — nevenapja. 

Jó emberek ilyenkor üdvözletekkel s jó 
kivánatokkal szoktak egymáshoz járulni. 

Teszem ezt önökkel szemben én is, annál 
örömestebben, minthogy a Szent - Imre - Egylet 
híre, a melynek csirája fölött nem minden aggo-
dalom nélkül virrasztottam egy ideig, már bejárta 
az országot s tiszteletet kelt, reményeket ger-
jeszt és lelkesedést szül a szülők és az ifjúság 
körében mindenfelé, a hol Magyarország felvi-
rágzásának lelke gyanánt szent István örökségének, 
a hagyományos kath. vallásosságnak erősödését 
és izmosodását üdvözölik. 

Önök ezt a napot azzal örökítik meg, hogy 
szárnyra kelnek és kiröpülnek abból az áldott 
emlékű édes anyai fészekből, a mely az önök 
kedves egyesületét megszületni lát ta , ápolta és 
fejlesztette : a Szent-lstván-Társulat anyaházából. 

Annyira felszaporodtak immár, hogy külön 
helyiséget bérelhettek. És az önállóságnak ezt 
az első lépését, az egyesület külön helyiségeibe 
való bevonulását, ma önök szentmisés isteni tisz-
telettel és diszüléssel ünnepelik meg. 

Dobogó szívvel üdvözlöm önöket a haladás és 

virágzás utján, s meg lehetnek győződve, bogy a 
hol csak kedves, e hazában, s tisztelt a katholi-
kus név és szellem, mindenütt buzgó óhajok 
szállnak fel ég felé az önök nagy reményeket 
kel tet t egyesületének jóléteért, terjedéseért, fel-
virágzásáért. 

A jelen pillanat e kimagasló pontján, mi-
előtt a multat múlttá lenni engednők, és a 
jövőt jövendő voltában kikezdenők, vessünk egy 
futó pillantást hátra és előre. 

Önök a Szent-Imre-Egyletet, Isten sugalló 
szent kegyelme és kevés számú alapító társaik 
buzgósága után, a Szent-István-Társulatnak és 
abban mindenek előtt gr. Zichy Nándor ő exja 
atyai felkarolásának s dr Steiner Fülöp alelnök 
pápai praelatus ur ő méltósága nagy bölcseségé-
nek és ihletett erélyének köszönhetik. Ne feled-
jék e jó té teményt soha! A kis csemetefát, mikor 
még a viharok lökéseit kiállani képtelen, erős 
oszlopfához szokták kötni. Igy vittem én az 
önök egyletét is, mikor az már magvából kikelt, 
de még igen gyenge volt az élet küzdelmeivel 
szembe szállni, a fentisztelt praelatus ur elé, 
ós oda kötöttem egyidőre sorsát a Szent-lstván-
Társulat közel félszázados, óriás törzsökéhez. Azt 
a szíves vendéglátást tehát ne feledjék önök soha. 
melyet zsenge egyletük a Szent-lstván-Társulat 
melengető keblén élvezett jó sokáig! 

Önök a Szent-István-Társulatot valóban nem 
téveszthetik többé szemök elől soha. A mit 
alapszabályaik 4. §. egyesületüknek czélul kitű-
zött, — annak folytatását és betetőzését fogják 
önök mint teljes korú férfiak ot t találni a Szent-
István-Társulat tudományos és irodalmi osztályá-
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ban: a tudomány és irodalmi szakok művelését a 
katholikus vallás szellemében. 

Bármily magasan fog is lebegni lelkökben 
az eszmény, melyet különféle életpályáikon ma-
guk elé kitüzének, önök soha sem fogják túl-
szárnyalni a Szent-István-Társulat tudományos 
és irod. osztályának ezé/ját, a mely nem egyéb 
mint Istent megdicsőíteni, kath. vallásunkat ősi 
tiszteletébe és befolyásába visszaállítani, hazán-
kat erőssé és hatalmassá tenni, bent és kifelé, 
ősi erény és tevékenység, vallásos szellemtől 
á tha to t t tudomány s mennyei ihlettől vezérelt 
fényes irodalmi alkotások által. 

Báró Eötvös József hasonlítja össze valahol 
a haladást a felkelő nappal. „Mint a napvilág, 
úgymond, elébb a legmagasabb csúcsokat vilá-
gít ja meg s csak később terjed el a rónaságon, 
behatva végre a legszűkebb völgyekbe is : épp 
ugy követi minden művelődés ezt az utat." Ezt 
az u ta t követi a katholikus szellem és lelkesedés 
újjászületése is hazánkban. Először az értelmiség 
csúcsait világítja meg a katholikus önérzet fel-
kelő napja, azután lehat a völgyekbe is, a nép 
közé, és mindenekre szétárasztja az uj életre kelt 
ébredés ragyogó és melengető sugarait. 

Most önök, az önök zsenge Sz.-I.-Egyletében, 
reményei a jelenkornak: ápolják, kérem, minden 
nem nemes érdektől menten, s tegyék kristály-
tiszta keresztény szellem és sokoldalú kath. tudo-
mány által leikökben mindeneket elárasztó ten-
gerré azt az Isten sugallta ambicziót, hogy önök 
egykor kath. vallásunk és magyar hazánk jövő-
jének oszlopai lesznek. 

Önök előtt nem kell bőven fejtegetnem, hogy 
vallásosnak lenni, ősi katholikus hitünkért lelke-
sedni, tenni, alkotni sokat és nagyokat — nem 
pusztán a papok dolga, hanem édes mindnyá-
junké személyenkint és együttvéve. Az angol 
nemzet egy nagy nevelője mondá angolul, és 
önök teljesen meg fogják őt érteni magyarul, 
ha idézem szavait a vallásosság gyakorlásának 
mindenkire nézve kizárólag saját és másra át 
nem ruházható kötelességéről. „This is, igy szól 
ő, a work which no man can do for his brother." 
Ez, úgymond, oly kötelesség, melyet senki, de 
senki sem teljesíthet az ő testvéreért ! ') 

Én lelkem mélyébe re j te t t rajongásszerü 
lelkesültséggel nézem és kisérem ide arányuló 
nemes törekvéseiket. Nem mindennapi érdeklő-

J) Shairp, Culture and Religion, 77. 1. 

désem csekély jeléül e sorokkal együtt kedves 
egyesületök tulajdonába ím átadok most két 
könyvet. Rondelet, a párisi kath. egyetemen a 
bölcselet tanára., a babérkoszorus iró irta. Az 
egyik Az irás művészete (L'art d'écrire), a másik 
A szólás művészete (L'art de parler). Nem közön-
ségei irálytan az, nem az ékesszólástan ele-
meit foglalja magában emez. Ezeken önök mái-
jóval túlnan vannak! A szólás és irás művé-
szetének fensőbb theoriáját és praxisát, elméleti 
és gyakorlati bölcseletét fogják önök e két könyv-
ben, Cicero és Quintilián szólásáéhoz hasonló 
világossággal, lelkök elé kitárva találni. 

Az igazságnak, igaz, magában véve is elég 
ereje van, hogy felvilágositsa az elméket és 
hódolatra ragadja az akaratokat. Ámde ki ne 
érezte volna valaha az igazságnak az isteni 
mindenhatóságig magasztosult erejét, akkor, mi-
dőn az egyszerű és szerény igazság — mert 
minden igazság magában véve ilyen — az ékes-
szólás és az irás művészetének ragyogó varázs-
fényében jelenik meg, teljes hatalmával és dicső-
ségével? Egyházunk nagybölcseségü látható feje 
XIII. Leo pápa figyelmét is megragadta ez a 
dolog; és ő egyik levelében erre vonatkozólag 
ezt mondja — mint maga is mestere a szólás-
nak és Írásnak — mindnyájunknak buzdítására : 
„Nihil est fere ad iuvandam intelligentiam 
maim, quam seribendi (és tegyük hozzá: dicendi) 
virtus et urbanitas." 

Ha a mai nap emlékére szánt ez adományom-
mal elérem azt, hogy önökben érdeklődést kel-
tek e két mű iránt, másokban pedig egyesüle-
tük számára sürii könyv-adományokra gerjesztek 
eltökéléseket: levelem és csekély adományom 
fényesen meg lesznek jutalmazva. 

Cseppekből áll a tenger, porszemekből a 
föld óriás gömbje. Csekély minden dolognak a 
kezdete. Az önök egyesülete is még a kezdet 
kezdetén van. Sok tenni való van még hátra. 
Még beláthatatlan óriás té r t kell a Szent-Imre-
Egyletnek hatása körébe bevonnia. Felsőbb 
iskoláink mellett a vidéken még egészen parla-
gon hever önök előtt a hatás és alkotás nagy 
tere. S mit szóljak középiskolai ifjúságiinknak 
számos ezreiről? 

De erről nem szólok önökhöz most semmit. 
Csak azt kérdem én most nt. Kálmán Károlytól, 
középiskoláink kath. ifjúságának költői ihletű, 
látnoki szellemű szószólójától és irodalmi vezé-
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rétől: vájjon nem tudná-e ő módját találni an-
nak, hogy hazánk iskolai ifjúságának önképző 
körei s egyéb egyesületei és társulatai mind sz. 
Imre hget fogadnák el közös fővédszentül, és igy 
valamennyien affiliálódnának a budapesti közp. 
Szent-Imre-Egylet vezérlete alatt? Hiszen Magyar-
ország ifjúsága már ugy is, ab ovo, szent Imre 
hg. oltalma alá van helyezve. I t t nincs más mit 
tenni, mint feléleszteni a hagyományt s birtokba 
venni a szent örökséget. 

Én csak annyit mondok i t t most elüljáróban, 
hogy előre kell küldeni az észt, és csak azután 
bocsássuk szabad gyeplőre a lelkesedést. A hódí-
tás hadjárata pedig előre meg lesz nyerve, 
mihelyt középiskoláink hittanitói magukévá teszik 
szent Imre hg patronátusának nagy katholikus 
és nemzeti szent ügyét. 

Es a jövő, a jövő, mely e feladat megoldása 
nyomán fog támadni : ah, mit mondanak önök 
ehhez 1 

No, de a jövő Isten kezében van; hagyjuk azt 
ott s tegyük meg a jelen kötelességeit, férfiasan ! 

Isten önökkel — az uj találkozásig! 
Dr Breznay Béla, 

egyesületük védnök-tagja. 

A bodajki ifjúsági bucsuzarántíoklaton tartott 
sz. beszéd.*) 

— Emlékezet szerint. — 
Ugy vagyok, mint a gyermek, aki édes anyjának 

látogatására távolból jővén, útközben elgondolta, mi 
minden sok szépet fog mondani édes anyjának üdvözletére, 
amikor pedig meglát ja őt, mindent elfelejt, szót nem lei 
ajkain, a szive elszorul, szemébe köny tódul, ölelni tár ja 
karjait , s örömtől sirva nem tud mást mondani : „Anyám, 
édes anvám! u Nem mondhatok mást, mint amit az Isten 
angyala mondott N e k e d : „Üdvözlégy Mária!" Nem mond-
hatok mást, mint amit maga a Te szent Fiad mondo t t : 
„Anyám ime a Te fiad, fiam ime a te Anyád !" Édes 
Anyám ime a Te fiaid, engedd bemutatnom Neked őket, 
tekintsd ez arezokat, ahonnan szent István Teneked fel-
ajánlta, a székesvárosból valók, az ő unokái, a Te kerted 
virágai, magyarok Nagyasszonya, magyar fiuk. Kedves 
fiuk ! ime a ti Anyátok, hazátok Nagyboldogasszonya, a 
ti Rózsafüzéretek királynéja. Mit érez szivetek? nézzétek 
őt ! e kép ugyan nem az ő családi képe, de valóban itt 
van ő maga. Édes Anyánk, Nagyboldogasszonyunk amint 
Te e képen szivedre öleled a Te Isten-fiadat, kérlek, öleld 
szivedre e gyermekidet, hisz ők a Tiéid, tiszták ma egészen, 
a Te Bárányod vérében tisztultak meg manap a Te szent-
séges Fiadnak vére lüktet ereikben, a Te szentségedet 
fogadák ma szivökbe, oh fogadd, öleld szivedre őket s 
tartsd meg örökre szivedben. És bár tudod, hogy miért 

i) Lásd a Kel. 30. sz. 

jövénk, mégis engedd elmondanom, hallják meg mindert 
föld s egek, velünk ma együtt ünnepeljenek ! És bár 
méltón beszélni én itt nem tudok, fájdalmamtól s gyö-
nyörömtől inkább csak sirhatok, mégis engedd meg 
nekem, hogy a Te szent nevedben mondhassam gyerme-
kidnek : Isten hozott fiuk ! Kedves fiuk, az Isten szelleme, 
az a szellem hozott, mely egykor a kietlen sötétre szállva 
szólt : Legyen világosság ! és lőn világosság, a zord 
khaoszból, mely ezredéveken keresztül vezetve tar tá a 
világot, hogy végkép kárhozatba nem veszett. Az a 
szellem hozott, amely a ti édes Anyátok ajkain rebegte 
egykoron : Legyen neked a te igéd szerint, és az ige 
testté lőn, s a kárhozat-pokolból megváltott világ lőn. 
Az a szellem hozott, mely egykoron fehér galambnak 
képében hangoztatá a Jordán habjai fe le t t : Ez az én 
szerelmes fiam, kiben nekem kedvem telik, őt hallgas-
sátok ! Az a szellem, mely egykor lánggal égő nyelv 
alakban szállt alá a tizenkettek fejére, hogy uj világos-
ságot áradoztasson a megváltott világ felé. Az a szellem, 
mely két ezredéve csalhatatlanul nyilatkozik szent Péter 
trónusáról a pápák ajkain, az a szellem, amely egy 
ezredév előtt ez ékes tájakon hazát szerzett nekünk, egy 
ezredéven át virágoztatta e hazát Isten Anyjának, a ma-
gyar Nagyboldogasszonyának jegyezte el s az ő virágos 
kert jévé a lkotá ; az a szellem, amely édent teremt s a 
mely ha távozik, az éden bezárul ; az a szellem, melyet 
mióta nem vall s más szellemre hajlik, mint oldott kéve 
széthull, pontul s vész e kor ; az a szellem, amely ha e 
hon szivéből eltűnnék egykoron, a világ színéről eltűnnék 
ugy e hon ; Istenünknek, szent Atyánknak, nemzetünknek, 
szüz Anyánknak, ezredéves életünknek s reményteljes 
szép jövőnknek szelleme, amely legutóbb szentséges 
Atyánknak, a „Lumen de coelo" pápának világot felhívó 
szaván nyilatkozik, az a szellem hozott, az az Isten 
szelleme vezérlett minket most ide. Figyeljük jól Atyánk-
nak szózatát ! 

„Ámbár többször rendeltünk már — mond szentsé-
ges Atyánk — hogy az egész világon külön könyörgések 
történjenek és a katholikus ügy kiválóbb módon ajánl-
tassék az Istennek, senki se csodálja, ha ez idő szerint 
ugyanarra ismételten kívánjuk kelteni a lelkeket. Válságos 
időkben ugyanis, főkép midőn a sötétség hatalma a 
kereszténység rontására bármit tehetni merészel, az egy-
ház mindig könyörögve szokta kérni az Istent, az ő szer-
zőjét és igazságszolgáltatóját, nagyobb buzgósággal s áll-
hatatossággal, fölhiván egyszersmind a szent égieket, kivált 
az Istennek felséges szüz Anyját , a kiknek oltalmában 
legnagyobb segélyét lát ja. Mert a buzgó imáknak s 
Isten jóságába helyzett reménynek előbb-utóbb megjő a 
gyümölcse. Már pedig ösmeritek T. az időket, melyek 
a keresztény társadalomra nézve bizonyára nem kevésbbé 
veszélyesek, mint melyek valaha a legveszélyesebbek vol-
tak. Veszni lát juk a legtöbbnél minden kereszténységnek 
létfeltételét, a h i te t ; meghűlni a szeretetet, elfajzani az 
erkölcsökben s véleményekben megromlott ifjúságot,. 
Jézus Krisztus anyaszentegyházát erőszakkal s álnokság-
gal ostromolni minden részről, kegyetlen háborút viselni 
a pápaság ellen lát juk, hogy a vakmerőség napról-napra, 
növekedvén, magának a vallásnak alapjai meginognak; 

37» 
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mi mély a sülyedés legújabb időben s mit forralnak még 
lelkükben, sokkal ismeretesebb, semhogy szavakkal kelljen 
kimondani. 

Oly nehéz és szánandó helyzetben, mert a bajok 
nagyobbak, mint az emberei gyógyszerek, hátra van 
azok minden gvógyitását az Isteni hatalomtól kérni. Ez 
okból szükségesnek találtuk, hogy a keresztény nép 
buzgóságát a mindenható Isten segélyének lelkesebb és 
állhatatosabb kérésére keltsük. Közeledvén t. i. október 
hava, a melyet szűz Máriának a Rózsafüzérröl ajánlani 
már máskor határoztuk, leglelkesebben buzditunk, hogy 
ez éven ez az egész hónap a lehető legnagyobb vallásos-
sággal, buzgósággal és tömörüléssel ünnepeltessék. Kész 
ol talmat ösmerünk a szűz anyai jóságában és biztosan 
tudjuk, hogy reményeinket nem hiába helyezzük oda. Ha 
a keresztény társadalom nagy időiben százszor volt jelen 
segitve, miért kételkednétek, hogy ő hatalma és kegyelme 
példáit megúj í t ja , ha közösen intéztetnek alázatos és áll-
hatatos könyörgések. Sőt hiszszük, hogy annál csodála-
tosabban fog segitni, minél hoszszabban akar kéretni. 

Szentséges atyánknak világos szózata, im ez deriti 
fel a mi válságos korunk történetét, a rettentő küzdelmet 
a jó s a rossz között, a fény s homály —, az élet és 
halál —, Krisztus és Belial között. Csak e kétféle szel-
lem közt lehet választani, nincs harmadik. I t t a köteles-
ség választani. Ti megértettétek és követtétek a jó szel-
lemének, a fénynek, az életnek, a virulásnak, Krisztus 
Urunknak, a mi szentséges Atyánknak liivó szózatát. 

Mintha egyedül csak a mi érdekünkben szólt volna 
a pápa. A Rózsafiizérben magyar dicsőségről, a magyarok 
Nagy boldogasszonyának dicső tiszteletéről, hazánknak ujabb 
felvirágoztatásáról van a szó. 

A Rózsafüzér győzte le a világon pusztitó eretnek-
ségeket 1213 óta szt. Domonkos által a hitlenségbe 
sülyedt Albiakat és Waldienseket. A Rózsafüzérnek kö-
szönheti Európa sorsának megmentését V. Pius pápa 
alat t 1571. okt. 7-kén a lepantói diadalt. A Rózsafüzér-
nek köszönheti hazákn 1716-ban győzedelmét a félhold 
felett . A Mária - tisztelet viruló erényeinek köszönheti 
Mária kertje, hazánk ezeréves virulását. 

A Rózsafüzérnek csodás hatalmat tulajdonit a tör-
ténet, de hogyha kell, természetes okát is adhatom, miért 
virágoztat ja fel a Rózsafüzér oly csodásan az ember 
életét. Örök igazság ugyanis, amit hazánk biboros herczeg-
primása mond, hogy kinek milyen a hite, olyan lesz 
annak élete : virul a hit, virul az élet ; hervad és pusztul 
a hit. hervad és elpusztul az élet ; a Rózsafüzér pedig 
felkölti a teljes keresztény hitet, következéskép az életet 
és felvirágozást, mint egy u j teremtés nagyszerű csodáit. 

Természetes tehát, hogy valahányszor hervadásba 
•ejté a hitetlenségnek kóros szelleme, a poklok számuma 
az emberek világát, mindannyiszor felidezteték a világnak 
atyái V. Pius, XI. Kelemen, XIII-ik Benedek és legutóbb 
XIII . Leo pápa a hitvirágos éltető füzért. A virulásnak 
pedig leghivatottabb eleme az ifjúság. Dicséretes, való-
ban, méltó az és igaz, hogy követvén az égi fényt, szűz 
Anyánk virágos kertjében, szent István székesvárosában, a 
fi körötökben megalakult a magyar ifjúsági rózsafüzér és 
.azóta a magyar if júság ezrei fűződtek össze már, hogy a 

hervasztó éji homályból dicsőbb, virultabb, fényesebb 
életre keljenek. 

Ti ma a Rózsafüzér nagy ünnepén egy lépéssel to-
vább jöt tetek. Kibontottátok a mi ősi dicsőségünk, a mi 
égi királynőnk, a mi édes Anyánk lobogóját és e dicső 
lobogótok alatt e drága kegyhelyére ünnepélyes szent 
menetben jöt tetek, hadd lássák meg itten minden föld s 
egek, hogy él magyar, él hite még ! Én láttam jöttetek-
ben lábaitok alatt mint reszketett a megrémült pokol, és 
fejetek fölött miként örvendezett az ős dicsőség Isten-
szelleme. 

Valóban jöhet tünk volna-e méltóbb helyre mint ide ? 
Ide zarándokoltak válságos napjaikban Szent Istvántól 
kezdve minden ős dicsőült nagyjaink. Ide zarándokoltak 
ők a honmentő csaták előtt megostromolni az eget, meg-
nyerni Pátronánk kegyét. I t t olták ereikbe az Isteni vért, 
i t t vértezék föl keblöket, itt aczélozák meg karjaikat és 
a dicső diadalmak után itt helyezék el a mi boldogságos 
Nagyasszonyunknak a lábaihoz az ő véres sisakjokat ') és 
rózsafüzéres kardjaikat . Innen merített fényt és dicsősé-
get hazánk. Ezrek és ezrek nyertek itt hazánk Nagy-
asszonyától csodás kegyelmeket, a vakok látást, a bénák 
járást , a betegek gyógyulást, a hervadók virulást, hitet, 
meg életet és ide hozták és e falakra függeszték felvilá-
gosultságuk, virulásuk és dicsőségök örök emlékeit. 

Mi sem jövénk ide édes Anyánk elé üresen. 
Hoztunk a remény babérkoszorújában tiszta hit és 

szeretet virágaiból kötött Rózsafüzért, atyánkért áldozzuk 
azt fel itt, aki a mi édes Anyánkat ugy szereti, hogy az 
egész világon ma oly szép ünnepet szerez neki, érette 
muta t juk azt be, azért irtuk az ő szallagára: „Szentséges 
Atyánknak, a Rózsafüzér Pápájának* azzal egyesült nem-
zeti szalagunkra pedig: „1889. évi Rózsafüzér ünnepén a 
székesfehérvári főreáliskola rózsafüzéres ifjúsága," hogy 
itt viraszszon érte s értetek és egykor még unokáitoknak 
is boldogan mutathassátok azt. 

Es hoztuk ez óriási gyertyát, mint a világ világos-
ságának, a „Lumen de coelo" lángnak a symbolumát, 
hogy égjen eszme-fénynyel és szűz Anyánk kegyével ra-
gyogjon bús hazánkra, hogy végkép oszlanék el a hitlen-
ség homálya, gyuladjon új ra még fel a szent hit égi 
lángja, viruljon ős erénynyel a nemzet if júsága s viruljon 
általa ez áldott szent haza! 

Az égi fényt övezve a Rózsafüzérrel Nagyasszonyunk 
oltárának evangéliumai oldalára helyezők. A szent leczke 
oldalára pedig hoztunk egy négyes hangzatu oltár-csen-
getyűt, hogy a legszebb leczkeként a legnagyszerűbb 
feladat gyanán t szent szűz Anyánk, nagy Pátronánk 
dicséretét egyetértve hangoztassa éjszak, nyugat, dél, 
kelet ; hogy a hazában minden if jú véreink szivének 
húrjai hasonló érzelemre lelkesüljenek ; hogy négy folyós 
hazánkban mindenütt fakadjanak s viruljanak mi szent 
hitünknek szép füzérei. 

És hoztunk ajkainkon lelkes éneket, hogy a mi 
négyhangu énekkarunk egyesülve hangozzék az angyalok 

') Némely tanítványom fejére vevé, oly megható volt. midőn 
a nagy, dicső elődök egy nemes grófi sarjadéka, kebelére vevé ama 
vértet, fejére a sisakot s kai-jába a kardot. 
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karába és varázsolja ide és éreztesse itt a mennyéi 
hazának örök összhangzatát. 

Es hoztunk hő szivünkben égő honsxerelmet s lán-
goló imát, hogy itt megostromoljuk az eget s kinyerjük 
lelki kincseit, a szellem javát, a szent szabadságot, a bün 
s pokol rabigájából való szabadulást. Mert tudjuk, hogy 
e hely nemcsak a földi gyógyulásoknak, amelyeknek 
bizonyitó emlékeit e falakra függesztve látjátok, hanem 
kegyhelye egyszersmind a lelki szabadulásnak is, amely-
nek approbált , megerősített bizonyítékát talán nem láttá-
tok még mindannyian. Be fogom mutatni tehát. 

Tudjátok-e, midőn Autonius Róma népe előtt be-
mutat ta Caesarnak hullája lelett Brutustól átszúrt kön-
tösét, akkor Rómának még kövét is lelkesedésre keltheté. 
Én az élet jelét fogom bemutatni előttetek. 

Ott, a hol jelenleg ti ültök, jobbról a harmadik 
padban térdepelt és Rózsafüzért imádkozott egy örvegy 
édes anya. Gyászba borulva siratta férjét , a halálban, 
a tisztító helyen szenvedő édes atyát. Hallá a szenvedő 
nyögését, miképpen irva áll : „Miseremini mei . . . Kö-
nyörüljetek ra j tam, mert az Ur keze érintett engemet." 
Az édes anya meghozta a kivánt áldozatot. És amikor az 
Ur szolgája fölemelte ez oltárnál a megszabadulás nagy-
szerű áldozatának a testét, akkor a szenvedés rabigáiból 
kibontakozván fölemelkedett az atya és megszabadulásá-
nak hála- és emlékjeléül érintvén az édes anyának a vál-
lát ruhájára égette a keze nyomását, biztos lett az anya, 
szentegyházunkban látták az itt levők. Reszkető kézzel 
emelem föl e ruhát, a szabadulás ke/ének e nyomát, néz 
zétek. itt a jel . . . 

. . . Hallgatók, Rómának hívei.! Atyánk, a római 
pápa a szenvedésnek börtönéhen már husz esztendeje rab ! 
Anyánk, az anyaszentegyház gyászba merülve siráukozik 
és kezében a Rózsafüzérrel imádkozik. „Petrus quidem 
servabatur in carcere," Péter ugyan őriztetik a börtön-
ben, „oratio autem fiebat sine intermissione ad Deum pro 
Eo" könyörgés lőn pedig megszakítás nélkül Istenhez 
érette. És ő megszabadul. Keresztény hal lgatók! ma há-
romszáz millión vagyunk, volt idő, hogy csak tizenhár-
mán valánk és mégis megszabadulánk. Azóta tudjuk, hogy 
Isten az ő anyaszentegyházáért alkotá és tar t ja fönt e 
világot. Isten a legféltékenyebb az ő helytartójának a 
tiszteletére. Óriási nemzeteket sülyesztett semmivé, akik 
vele ellenkeztek ; és piczi népeket emelt nagyokká, akik 
vele szövetkeztek. Tudjuk, Nagyasszonyunknak a Magni-
ficatja zengi felőle, hogy levetette trónról a fentieket és 
felemelte porbul a kisdedeket. Tudjuk, hogy a legköze-
lebbi jövőben a nemzetek közt az nyeri el a babért, a ki 
a legelőször mozdul meg Krisztusnak helytartójaért . Egy 
nemzet sem nyert, hogy szabad lehessen, annyit a pápától 
mint a magyar. De mi szabadok lehetünk-e és mozdulat-
lanul maradhatunk-e, amig atyánk börtönében j a j g a t ? ! 

Egy dicső magyar, a nagy Cziráky mondá : Mi 
védni íogjuk a pápát, védni szóval, védni pénzzel, védni 
tettel, védni hogy ha kell . . . ós akkor megcsörgette fegy-
verét. A mi ifjúsági Péter-filléreink még kevesek, atyánkért 
vérünket ontani időnk még el nem érkezett, de hogy lel-
kesülésünk tettekben nyilatkozzék, eljöttünk ide, a szaba-
dulás e szent helyére, hogy imáinkkal ostromoljuk meg 

érte. az eget. És- mi tudjuk, hogy te.Aiiyánk, szabad-
ság Isten-anyja, meghallgatod imánkat itt atyánkért, a 
magyar i f júság imáját magyarok Nagyasszonya! Mi tud-
juk, hogy minden üdvözlégyünk feléd, és minden lépé-
sünk a pokol fejére megannyi fegyver-csörtetés. Mert 
Néked van hatalmad nagy hatalmú szent Szűz, hazánk 
Nagyasszonya! Mi tudjuk, „Lesz még egyszer ünnep a 
világon" s mi annak részesei ; leverjük a poklokat és 
megnyit juk hazánk, szent egyházunk felett a mennyeket. 

Vigyétek el ti sürgöny-sodronyok az országok felett 
e szent helyről, magyar if jak szivéből vigyétek atyánk-
nak börtönébe üdvözletünket szórul-szóra ugy amint kö-
vetkezik : 

„Megemlékezvén szentséges atyánk parancsiról, hogy 
a Rózsafüzér ünnepét ez éven a lehető legnagyobb vallá-
sossággal, buzgósággal és tömörüléssel ünnepeljék, a 
Rózsafüzérben összeszövetkezett reáliskolai i f jak Székes-
fehérvárról a B. Sz. Máriának bodajki kegyhelyére zarán-
dokolva egyesült lélekkel kiáltanak : Él jen szabadon Leu 
a pápa király ! Az Ur Isten tartsa meg őt és éltesse őt 
és tegye őt boldoggá a földön és ne adja őt az ő ellen-
ségeinek kezébe ! Kérnek egyúttal magokra, a magyar 
i f júság élő Rózsafüzérére, tanáraikra és szüléikre és a 
magyarok egész nemzetére kérnek legalázatosabban kö-
nyörögve apostoli áldást." 

És most boruljunk le itt e szenthelyen, ahol 
atyáink imádkozának egykoron, és te Anyánk, ki itten 
annyi sziv fohászait meghallgatád, hallgasd ma meg te 
gyermekeid szivének dobbanásait. Szabadítsd meg atyán 

l -ka t a fogságból mielőbb! Aldd meg ki rá lyunkat ! Övd 
a magyar Sión ormán hazánk főpásztorát ! Adj egyház-
megyénknek, kerted közepének szived szerinti püspököt. 
Áldd meg szülőinket és tanárainkat a távolban és igaz-
gatónkat itt, hogy ő oly tenkölten igazgatott a szép 
erénynek utjain Fe léd! És áldd meg pásztorával e népet, 
hogy szent körödben itt oly lelkes-szivesen fogadtak. Es 
áldd meg hazánkat, rónáit, halmait, hogy dúsan és féreg-
telen teremjenek bort, búzát, életet, szent oltárid felé az 
élet kenyerét, a megistenülés bo rá t ! Áldd meg testvé-
reinket, hogy bűntelen tiszta szent erényben éljenek, szép 
kertedben viruljanak, hogy virágos kert legyen ismét 
Pawnonia, mely kertet öntözz te hiveri szűz Mária! Ha-
zánk Nagyasszonya, Rózsafüzér királynéja fogadd el ez 
ünnepeden, magyar fiaid szivéből vedd szivesen e Rózsa-
füzért és eszközöld, hogy minden magyar itju kerted 
virága legyen ! 

Emlekjelül vedd oltárodra szivesen e négyes hirha-
rangot, a hányszor az Urfelmutatásnál hangzani fog, 
parancsolj angyalaidnak, ugy hangolják e négyes hon 
felett az i f júság szivének húrjai t , hogy mindenütt a te 
dicső tiszteletedre, a mi régi dicsőségünkre ébredjenek s 
közelgő ezredévi ünnepünkön egy fényesebb, dicsőbb 
zarándoklatra keljünk mind feléd. És vedd az üdv hírének 
oldalán az örök világosságnak, a mi atyánk fényének e 
symbolumát ; lángja jelezze, hogy szivünk szeret ; lobo-
gása jelölje, hogy — érted dobog. Égi fénye világosul-
jon. földi éltünk utjain, mert az égnek fénye nélkül földi 
létünk éjsetét. Világosítsd és boldogítsd zarándokidnak élet-
utjai t a nagy világon. De jól tudom, „mit ér az ember-
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nek az egész világot megismernie, ha lelkének kárát 
vallja." Még egy kegyelmedért esedezem magam számára 
is, csodáknak Anyja ! oh én érzem itt csodás hatalmadat, 
tudom, te itt csodát tehetsz, könyörgöm oh Anyánk, 
tekintsd még egyszer im ez arczokat, ird törülhetetlenül 
szivedbe, hogy el ne felejtsd, rajok ösmerj, tudom, hogy 
mind, akik ma itt vagyunk, eltávozunk, az óra ütni fog, 
czélnál leszünk, könyörgöm értök, kiket te lelki gond-
jaimra biztál, könyörgöm oh közölök egy se veszszen el, 
egy se legyen a kárhozat fia, hanem midőn végsőre kon-
dul majd a kis harang s többé nem érdekel már földi 
hang, elszárad e virágfüzér és életünk virága és gyümöl-
cse mind lehull, midőn végsőt lobog e gyertyaláng s szi-
vünk dobogni megszűnik : jelenj meg akkor édes szűz 
Anyánk, oh mentsd meg lelkeinket és emeld magadhoz 
az örök nagy összhang, hervadhatatlan virulás és örök 
világosság boldog hónába, ahol mi téged szinről-szinre 
látunk és dicsérjük szent fiadat mindörökké amen ! Anyánk ! 
amen, amen ! Kálmán Károly. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, nov. 6. Et haec meminisse juvabit. — 
T. olvasóink bizonyára emlékeznek arra, hogy e 

nyár folytán mily magas hullámokat vert a sajtóban a 
katholikus „autonomia," illetve az 1869/70-iki autonomiai 
kongresszusi elaboratum állítólagos napirendre kerülésének 
az ügye. A mindentudást affektálló napisajtó tudni vélte 
és nagy garral hirdette a magyar kath. papságnak, hogy 
a kath. „autonomia" ügye mellett már oly ellenállhatat-
lan akczió-áramlat indult vala meg, hogy a püspöki kar 
ez őszi konferencziájában okvetetlenül fog foglalkozni 
vele és döntő lépések tételére fog eltökéléseket megér-
lelni a kath. „autonomia" végleges megállapítása czél-
jából. 

Mi tudtuk mindjárt, hogy az egész nem egyéb, mint 
a holt évadnak rendesen elő-előkerülő, hivalkodó eljárása. 
Ilyenkor szünetelnek az igazi nagy akcziók : tehát kell 
olyanokat a türelmes papiron csinálni, mert az olvasó-
közönség idegei már megkövetelik, hogy, kerüljön bár az 
igazság megkárosításába, folytonos feszültségben tartas-
sanak az érdekes hirek és híresztelések által. 

Most már t. olvasóink maguk is láthatják, mennyi-
ben foglalkozott és mennyiben nem foglalkozott az őszi 
püspöki konferenczia a katholikus „autonomia" ügyével. 
A püspöki kar folytatja az ő várakozó állását a kormány 
magatartásával szemben. A kormányon van ugyanis a sor 
nyilatkozni az 1869/70-iki autonomiai kongresszus elabo-
ratumára. Többiben pedig a püspöki kar szintén folytatja 
az egyház autonómiájának, azaz függetlenségének védel-
mét egyes, részletes kérdések, p. a kongrua-ügy lelkes 
tisztázása által. 

Mi katholikusok tehát alaposan, érdemlegesen és az 
ügy egész terjedelmét felölelőleg ezidőszerint nem foglal-
kozunk a mi egyházunk javadalom-kinevezési, iskola- és 
alapitvány-kezelési autonómiájával. Annál érdekesebben 
foglalkoznak vele mások. A képviselőház pénzügyi bizott-
ságában Helfi Ignácz vetette fel a kath. autonomia ügyét, 
sarkalva gr. Csáky Albin minisztert arra, hogy azt a kath. 
egyháznak megcsinálja. A kultuszminiszter válasza tudva-

levőleg korrekt volt addig, a míg azt mondta, hogy neki 
nem hivatása a kath. egyházra egy bizonyos alakját a 
kath. autonómiának ráoktroyálni ; de inkorreckt volt 
válasza attól kezdve, a hol azt mondotta, hogy az illető 
körökön van a sor, hogy az autonomia ügyében akczió-
val előtérbe lépjenek. N e m ! A minisztérium tartozik vá-
laszszal az 186^/70-iki autonomiai kongresszus elaborátu-
mára. 0 tartozik saját tettéről, a elaboratum fogva tar-
tásáról, az országot s benne minket legérdeklettebb feleket, 
minket 10 millió katholikust felvilágosítani. 

Nagyon jellemző és megjegyzésre méltó az a nyilat-
kozat, melyet ugyanez alkalomkor a protestáns Eötvös 
Károly a mi autonómiánk ügyében tett. Jellemző azért, 
mert újra teljes napfénybe helyezte a protestánsok vak-
merő beavatkozását a mi katholikus ügyeinkbe. Eötvös 
azt mondja, hogy ő is óhajt ja a kath. „autonomia" létre-
jövetelét, de előbb „az állami eredetű egyházi vagyon 
kérdésének megoldását" követeli. Mit jelentsenek e szavak, 
mindenki előtt, ugyhiszem, világos. Csak akkor hajlandók 
protestáns atyánkfiai nekünk, a vagyon-kezelés autonó-
miáját megengedni, ha a királyi adományzásból eredő 
vagyonunkat tőlünk elemelniök sikerült. Szépséges auto-
nomia leszen biz az ! Legszebb pedig az egész dologban 
az, hogy egyetlen egy szál lélek sem találkozott abban 
a „pénzügyi bizottság"-ban, sőt még az „apostoli" király 
minisztere sem emelkedett fel, tiltakozni a katholikus 
vagyon biztonságának védelmére ! ? ? 

KATH. TAN- ÉS NEVELÉSÜGY. 
A „Sárosmegyei róm. katli. népnevelők egylete" 1889. október 

hó 23-án megtartott ő. évi nagygyűlésének 
jegyzőkönyve. 

Jelenlevők : Pletényi Endre apát, főesperes-elnök, 
Lévay István másodelnök, Yrablovics Román alelnök, 
dr Füzy Béla kir. tanfelügyelő, Péchy Zsigmond alispán, 
továbbá: Beőr Kálmán, Ghillány József kir. tanácsos, 
Schlott Gyula főgymn. igazgató, Kollár János, Kasza-
niczky Antal és Harcsár Péter esperesek, Sebes Ferencz, 
Sallay Mátyás, ifj . Sikorszky Endre, Andrucsakevics Hen-
rik, Ritter Ferencz. Ivundrich Ivor, Krizs Ágoston, Kálóczy 
József, Stenhura Vendel, Scsavniczky Imre, Talarovics 
András, Banda Jakab, Horváth Ferencz, Kosts Ferencz, 
Sztopek Mátyás, Blaskó György, Köhler József, Drács 
János, Hován Endre, Mikó József, Drács Károly, Mikó 
Dániel, Mikó Imre, Tomkó János, Timkó Károly, Kozá-
kovics József, Stofko Sándor, Bodnár István, Podszedli 
Mátyás, Wit tner Béla alapitó-, rendes-, pártoló tagok és 
illetve köri képviselők ; a jegyzőkönyvet vezette Pondeli-
csek Emil. 

I. Fent nevezett tagok 9 órai „Veni Sancte"-val 
összekötött sz. mise után, a városház tanácstermében 10 
órakor összejővén, elnök meleg szivélyességgel megnyitja 
a gyűlést, s munkaszeretettel járó öntökéletesitésre buz-
dítja a tanitó kart ugy saját, mint a reája bízott if jú 
nemzedék idei és örök javáért. 

Elnök ezen érzelmektől telt megnyitó beszéde élénk 
„éljen" kifejezéssel fogadtatott. 

II. Elnök jelenti, miszerint három választmányi tag 
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helyett ujak választandók, és pedig az elhalt Hollenky 
István, sóvári, az eltávozott Schönviczky Sándor sz.-istváni, 
és a saczai kerületbe kebelezett Schöszer János t ihanyi 
tanitók helyébe. 

Ezek folytán sajnálkozással Hollenkay István elhunyta 
felett, a közp. választmány tagjaivá jelen első időszak 
végéig tartó megbízatással : Köhler József sóvári tanitó 
pénztár-ellenőri, Huszovszky György somosi tanitó pedig 
másod könyvtárnoki minőségben, és az átkebelezett Schö-
szer József helyére Horváth Ferencz nagy-sárosi tanitó 
egyhangúlag megválasztatnak. 

III . Elnök bemutat ja a mult évi egyleti közgyűlés 
hitelesített jegyzőkönyvét. 

Mely, miután annak idején a lapban közöltetett, fel-
olvasottnak vétetett. 

IV. Olvastatott elnök kimeritő jelentése az egylet 
évi működéséről azon ajánlat tal : miszerint a hitközségeit 
mint erkölcsi testületek az egyleti kötelékbe alapitó tagokul 
belépjenek, és a tanítói tagok részbeni buzgó tevékenysége 
kiemeltetvén, ugy ők, mint a körök vezetői további össz-
hangzó együttműködésre felhivatnak. 

A minden tekintetben szakavatott és körültekintő 
elnöki jelentés a közgyűlés által éljenzéssel fogadtatván, 
a közlönyben kinyomatni határoztatott . 

V. Olvastatott a kiküldött vizsgáló bizottságnak a o o 
mult 1888-ik évi számadásokról szóló jelentése, mely 
szerint az egylet pénztári állapotát 383 fr t 66 kr. bevé-
tellel, 238 f r t 42 kr. kiadással, e szerint 145 f r t 24 kr-
folyó évi számadásba áthozandó pénztári maradványnyal, 
és e mellett tényleges 559 fr t alaptőkével helyesnek találta 
s véleményezi, miszerint az egyl. pénztárosnak a fel-
mentvény megadassék. 

Ezen javaslat elfogadásával központi pénztárosnak a 
véleményezett fölmentvény megadatik s e mellett a tisztét 
már többszörösen készséggel teljesített bizottságnak jegy-
zőkönyvi köszönet szavaztatik. Egyút ta l a f. é. számadások 
leendő megvizsgálására Stanczel Béla, Andruscsákevics 
Henrik és Tomko János tagokból álló bizottság fel-
kéretik. 

VI. Olvastatott másodelnök által az 1888/9. évre 
kitűzött és beérkezett pályamunkákról a felülbíráló bi-
zottság véleményes jelentése, mely szerint a beadott 10 
munkálat közül két egyleti tag eredménynyel pályázot t ; 
és pedig a központi választmány által k i tűzöt t : rMikép 
hasson közre a család, egyház és állani az iskolára, hogy 
hármas befolyásuk helyes és üdvös legyen?" pályatételre. 
Jutalomdíj : 25 fr t . 

A felülbíráló bizottság véleménye oda irányul, mi-
szerint a ju ta lomdíj a két pályázó közt felosztassék, s a 
2-ik számú pályázó 14 írttal, a 10-ik számú pedig 11 
ír t ta l jutalmaztassák. 

A minden tekintetben kitűnő bírálat élénk helyes-
léssel elfogadtatván, a megfelelő számú jeligés levélkék 
felbontásával kitűnt, hogy a 2-ik számú munka szerzője 
Varga Béla vörösalmai, a 10-ik számúé pedig Kundrich 
Evarist eperjesi tanitók, kiknek jutalomdijrészleteik ki-
utalványozásával az elnök megbízatik. A többi munkák 
két hónapon belül jelentkező szerzőiknek kiadatnak, kü-
lönben a zárt jeligés levélkékkel együtt megsemmisíttetnek. 

Ezek kapcsán elnök fölhívja a körök bírálóit, mi-
szerint a kebelbeli munkálatokat szabályszerűen és min-
dég kellő időre megbirálván, véleményük kíséretében csakis 
a beválhatásra véleményezetteket küldjék be felülbirálat 
végett a felülbíráló bizottság czéltalan túlterhelésének 
elhárítása szempontjából. 

VII . Kálóczy József indítványozza, miszerint a felül-
bíráló bizottságnak fáradságos és kitűnően megoldott 
munkájáér t jegyzőkönyvileg köszönet nyilvánittassék. 

Ezen indítvány az egyl. közgyűlés által helyeslően 
fogadtatván, a felülbíráló bizottságnak elismerő meleg 
köszönet szavaztatik. 

VIII . Vrablovics Román indítványozza: miszerint 
oly munkák, melyek a köri bírálók által kellőképen nincse-
nek megbírálva, a felülbíráló bizottság részéről vissza-
utaltassanak. 

Ez indítvány elfogadásával, elnök VI. pont alatti 
felhivása azzal lett kiegészítve : hogy jövőre a köri bírá-
lat nélküli munkálatok egyszerűen vissza fognak küldetni, 
s pályázatra nem bocsáttatnak. 

IX. Egyletünk alapitótagja s nagylelkű Maecenása 
Péchy Zsigmond alispán, 25 frtnvi pályadija: „Miképen 
hiszik a tanitók a községi faiskolákat életbeléptethető-
nek ? és a községi lakosoknál a gyümölcsfamivelés iránti 
érdeket előmozditandónak ?u kellő pályázó hiányában ki 
nem adatván, erre ezennel ujolag pályázat nyit tat ik. 

Továbbá az egylet pénztárából kitűzött ama tétel : 
„Népiskolában összefüggő osztály rendje szerint hogyan 
tanítandó a számtan gyakorlati legjobb s maradandó siker-
rel ?" szintén meddő maradván, ugyanarra ezúttal 30 és 
20 frtos kettős pályadíj kitüzetik. 

Az i t t jelzett két pályatételre ezennel verseny nyit-
tatik oly megjegyzéssel, miszerint a munkálatok 1890. 
évi márczius végével az esperes urakhoz s onnan a köri 
bíráló bizottsághoz szabályszerű eljárás végett, május hó 
végével pedig a jutalomra véleményezettek az egyleti 
elnökhöz átteendők. 

X. Az 1890. évi költségelőirányzat 302 fr t bevétel-
lel és 270 f r t kiadással, fölösleg 32 fr t bemutat tatván, 
megállapíttatik s egyidejűleg a könyvtári 16 f r t ra való 
tekintettel az egyleti könyvtárosok megfelelő szak-
könyvek kiszemelésére és megvételi javaslattételre fel-
hivatnak. 

XI. Elnök javasolja : miszerint a segélyzésekre szánt 
összeg, hogyha föl nem használtatik, maradékában az 
alapsz. 25. §-a értelmében külön tőkesittessék. 

A javaslat elfogadtatván, elnök a kellő intézkedés 
megtételére felkéretik. 

XII . Elnök figyelmezteti a köri elnököket, hogyha 
valaki a tanitó tagok közül segélyért folyamodik, hatá-
rozottan kiteendő és bizonyítandó : miféle elemi csapás 
érte az illetőt s az alapsz. 9. §-a értelmében a f. é. tag-
díj kötelezettségnek megfelel-e ? 

Mint feltétlen követelmény a körök vezetőinek 
irányadásul szolgál. 

XIII. A tárgysorozat lefolyásával jelen jkönyv 
hitelesítésére if j . Sikorszky Endre és Krizs Ágoston tagok 
felkéretnek. 

XIV. Elnök megköszönvén a tagok szép számú 
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megjelenését, kérést intéz hozzájok : hogy necsak buzgó 
tagok, de az ügy érdekében egyszersmind tevékeny tag-
szerzők is legyenek; helyeslő tudomásul vétetik. 

Végre Kálóczy József indítványba hozza: miszerint 
tisztelve szeretett elnökünknek, az egylet körüli lanka-
datlan fáradozásaiért jegyzőkönyvi bálás köszönet nyil-
vánittassék. 

A hálás köszönet kitörő éljenzéssel kifejeztetik s 
jegyzőkönyvbe foglaltatni határoztatik. 

Elnök ezen manifestatióért hő köszönetét viszonozva, 
a gyűlést befejezettnek nyivánitja. 

" K. m. f. 
Pletényi Endre, Pondelicsek Emil, 

apát-főesperes, egyl. elnök. egyl. főjegyző. 
Hitelesítettük : 

i f j . Sikorszky Endre Krizs Ágoston. 

VEGYESEK. 
*** Szentséges atyánk, mint római tudósítónk f. évi 

okt. 27-én kelt levelében értesít, hála Istennek, a legjobb 
egészségnek örvend. Főt. Szoldatics Bonaventura, a mino-
riták főnöke, 5 hónapig tartot t hivatalos távollét után, 
szerencsésen visszaérkezett az örök városba. 

— Esztergomnak nagy vendége van ma. Simor 
János bibornok Magyarország hg-primásának látogatására 
jöt t le Bécsből Galimberti pápai nuntius ő exclja. B. 
Hornig Károly veszprémi püspök a püspöki konferencziák 
óta Esztergomban tartózkodott, várva a nuntius látogatá-
sát. Hétfőn délután távirat szólította Esztergomba dr 
Steiner Fülöp pápai praelatus urat is. Galimberti nuntius 
már egyszer vizitelt az ország biboros hg-primásánál, I>jda-
várában, mikor Deák Ferencz szobrának leleplezésesekor itt 
volt hazánk fővárosában. Ünnepélyes, hivatalos látogatást 
az ország egyházi főszékhelyén még nem tett . Ezt teszi 
most először. Magyarország katholikusai hódoló tisztelet-
tel üdvözlik a pápa követeit, mert tudják a történelem-
ből, hogy azok nyomdokain Isten áldása kel hazánkban. 

— Pápai kitüntetés egy magyar papnak: 0 szent-
sége elismerő brevét és ezüst érdemkeresztett küldött át 
Gmitter Alfonz magyar apostoli penitencziáriusnak ama 
fáradozásai jutalmazásául, melyeket a vatikáni kiállítás 
magyar osztályának berendezése körül szerzett. 

— A katholikus magán- é s közé le tnek nálunk 
egyik legnemesebb és legszebb alakja, dr Barta Béla kir. 
táblai tanácselnök ur f. hó 3-án érte el bölcseleti tudorrá 
történt promotiójának félszázados évfordulóját. A kir. 
magyar tudomány-egyetem díszoklevéllel ünnepelte meg 
e napot s küldöttség által üdvözöltette a jubiláns. Dr 
Steiner Fölöp pápai praelatus ő mgának vezetése alatt a 
Szent-István-Társulat részéről is küldöttség jelent meg a 
jubiláris tudor előtt s tolmácsólá a nevezett társulat mély 
tiszteletét, és elévülhetetlen háláját. Erényei és érdemei 
előtt ime a katholikus sajtó is külön és kiváló módon 
nyilvánít hódolatot. Ad multos annos! 

— A kath. egyház hálás anya. Szerető fiait 
kiválóan szeretni és szivök bajaiban kiváló szorgoskodás-
sal vigasztalni szokta. Egyházuk két nagverényü világi 
fiát érte e napokban szomorúság. Dr Kerékgyártó Árpád 
tényleges és dr Wenzel Gusztáv nyug. egyet. ny. r. 

tanár nejöket elragadta a halál. Mind a ketten hithű, 
hitből élő, hitöket gyakorló katholikusok, nagyérdemű, 
buzgó tagjai a Szent-István-Társulatnak. Megérdemlik, 
hogy paptársaim országszerte mementóban emlékezzenek 
meg róluk s elhunyt hitvestársaikról. Meg kell becsülni 
világi hiveinket: ez hálát és lelkesedést teremt millióik-
sorában ! Mi az ő szolgáik vagyunk : servi servorum Dei ! 

— A budavári Mátyás-templom restaurálása. •— A 
vallásügyi miniszter leiratilag értesítette a fővárost, hogy 
a Mátyás-templom két ablakára a főváros által felajánlott 
üvegfestési munkák elkészültek és azokat az országos 
képzőművészeti tanács megbírálta. A képzőművészeti tanács 
az egyiket kifogástalannak találta, a másikra nézve azon-
ban több észrevételt tett. A miniszter ennélfogva, mielőtt 
az átvétel iránt határozna, minthogy a képek a főváros 
költségén készültek, fölhívja a fővárost, hogy képző-
művészeti bizottsága által azokat ő is nézéssé és birál-
tassa meg s netáni észrevételeit vele közölje. A fővárosi 
képzőművészeti bizottság Gerlóczy Károly alpolgármester 
elnöklete alatt megszemlélte a munkákat s az országos 
képzőművészeti tanács által felhozott észrevételek leg-
többjéhez hozzájárult. Ezután Schüler Tamás és Aigner 
építész vezetése alatt megtekintette a bizottság az épülő 
templomot s általában rendkívül kedvezően nyilatkozott 
róla. Megemlítendő, hogy a templom eddig közel egy 
millió forintba került és teljes restaurálására még mintegy 
600,000 forrintra van szükség, hogy az építkezés befejez-
hető legyen. 

— A budapesti bejelentési hivatal bölcsesége. Egy 
előkelő állású fővárosi hivatalnok arra kérte a Budapest 
főváros lakosságát evidencziában tartó bejelentési hiva-
talt, hogy első nejét, akitől csak nemrég vált el, tiltsa el 
az ő nevének használatától. A bejelentési hivatal, noha 
az illető úrhölgy törvényes neje a hivatalnoknak, ameny-
nyiben a válóperben hozott és a válást kimondó jogerős 
ítélet csakis az ágostai vallású férjet menti fel a házas-
sági kötelék alól, s igy a katholikus vallású asszony tör-
vényeink értelmében érvényes házasságban levőnek tekin-
tetik, — eleget tett a fér j kérésének. Maga elé idézte 
az emiitett úrhölgyet s azzal a megokolással, hogy „a 
bejelentési hivatal szempontjából egy embernek ugyan-
azon időben két felesége nem lehet," (a hivatalnok ugyanis 
újra nősült) megtiltotta neki, hogy férje nevét használja, 
Az illő urnő jogi képviselője a főkapitányság elé vitte a 
dolgot, mely a bejelentési hivatal famózus határozatát 
megsemmisítette. Az iratokat most a belügyminiszterhez 
terjesztik fel, hogy ő döntse el a vitát a mindenesetre 
érdekes kérdés fölöt t : „joga van-e az érvényes házasságban 
levő katholikus vallású asszonynak férje nevét használni, 
há ez a házassági kötelék alól, más vallásra való áttérés 
utián szabadulva, újra nősül t?" . . Kissé mi is kíváncsiak 
vagyunk a kormány döntésére. Hátha a „tökéletes egyen-
lőség és viszonosság" élvénél fogva ugy fognak majd 
dönteni, hogy a mi áll a protestáns félre, álljon a katho-
likusra is! 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A garam-szt.-benedeki monostor. 
I r t a Knaus Nándor. 

A szent ereklyéit tisztelete a középkorban. 
Nálunk is, mint mindenütt a középkorban, 

igen nagy tiszteletben tar tot ták az ereklyéket. 
Már Kálmán király rendeli I. 69. tezikkében, 
hogy az ereklyéket útközben csak jó és vallásos 
pap vihesse. A II. Endre király által a szent földön 
királyi költséggel (regali thesauro exposito) össze-
vásárolt ereklyéket elszámlálja Thuróczi,1)a zágrábi 
egyházban pedig mai napig látható két csont-
váz, állítólag az apró szentekből, melyeket a 
király ajándékozott a templomnak. — Az 1279. 
évi budai zsinat meghagyja, hogy az ereklyéket a 
tartányon kivül ne mutassák, csakis nagyobb 
számban összesereglett zarándokoknak, továbbá, 
hogy el ne adassanak, s az újonnan feltalált 
ereklyék csak pápai jóváhagyás után tétessenek 
ki köztiszteletre.") 1320. évben Egyed szerzetes 
az Imre váradi püspök által elvesztett s általa 
feltalált szt. László király egyik ájjesontjának 
tiszteletére Hernád-szigeten kápolnát emel, Tamás 
esztergomi érsek pedig bucsut engedélyez.3) 135ö. 
évben a veszprémi kápolnában őrzött szt. György 
koponyájának tiszteletére Nagy Lajos király 
misealapitványt tesz s különösen kiemeli e kápol-
náról, hogy „ex dolatis lapidibus" volt épitve 
és „mirifice in pictura adornata." 4). Erzsébet 
királyné 1377. évben Zárában levén, az ott őr-

J ) C h r o n . I I . 7 3 . f e j . 
2 ) P é t e r f f y C o n c i l i a I . 1 2 2 . l a p . 2 7 . f e j . 
3) N a g y A n j o u - k o r i o k m t . I . 5 4 0 . M o n . E c c l . 

S t r i g o n . I I . 7 6 9 . 
4 ) F e j é r Cod . d ip l . I X . I I . 6 6 5 . 

zött szt. Simon testének ezer arany márkán 
diszes ezüst szekrényt készíttetett. !) 1380. évben 
Erzsébet királyné a barsmonostori apátságban 
újonnan feltalált ereklyékhez zarándoklókat vám 
alól felmenti. E zarándoklásról igy nyilatkozik : 
„Cum diversi boni et honesti homines et tarn 
nobiles, quam burgenses et utriusque sexus, 
masculi et feminei, causa devotionis et peregri-
nationis ad monasterium B. Mariae V. de Bors-
monostra ad visitandas reliquias divorum San-
ctorum et Sanctarum noviter inventas, apud quas 
multa miracula et signa, ac misericordiae fieri 
nunc perbibentur, continuum habentconcursum."2) 
1492. évben II. Ulászló, hogy a trónkövetelő Miksa 
osztrák herczeg elleni hadjáratra híveit jobban 
fellelkesítse, tudtul adta nekik, hogy az ellenség 
a fehérvári templomból az ereklyéket is el akarja 
vinni : „Kam ultra alia ímmanitatis impietatis-
que illorum opera, etiam sanctarum opera (helye-
sebben corpora) reliquiasque, omnem denique 
supellectilem Ecclesiae Alberegalis fortes manu 
hostes abducere asportareque parant atque mo-
liuntur." ) Egyházi ünnepélyek alkalmával nyil-
vános tiszteletre kitétettek s körmenetek alkal-
mával, mint az 1460. évi szepesi zsinat 37. feje-
zete is tanúsítja,4) körülhordattak; sőt a zágrábi 
régi szerkönyv rendelete szerint az érkező király 
elé is a papság „cum Crucibus, Behquiis" ment.5) 

Az ereklyék ily tiszteletéből önkényt fejlő-

U . o. I X . V . 1 6 6 . és a 4 0 7 . 1. l e v ő j e g y z e t . 
3) U . o. I X . V . 4 0 6 . és ú j r a V I I I . I I I . 4 6 9 . de i t t 

m á r 1 3 3 0 . é v r e . 
3) S z . - W n . l . - t á r . B o t . a . 125 . 1. 
4 ) P é t e r f f y C o n e . I . 2 0 9 . 1. 
6) K e r c s e i i c h N o t . P r a e l . 1 4 6 . 1. 
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dött ki a nevezetesebb ereklyékhez a hivek 
zarándoklása. Ily zarándoklási kiválóbb helyek 
voltak hazánkban szt. István sirja Fej érvárt, hol 
az arany bulla 1. szakasza szerint évenkint szt. 
István ünnepén maga a király is megjelenni 
tartozott, szt. László sirja Nagyváradon, szt. 
Margit sirja Margitszigeten, melyhez, mint a 
Margitlegenda mondja, „mynd tellyes Magar 
Orzag hozzaya fut," és alkalom adtán egyéb 
helyek is, mint föllebb Bors monostoráról láttuk. 
E zarándoklási vágynak azonban csakhamar szű-
kek lettek az ország határai s elkezdődtek a 
vándorlások a messze távolba, különösen Rómába, 
Compostellába, Achenbe s főleg a szt. földre s 
már IV. Béla alatt annyira elszaporodtak, hogy 
például az akkor készült selmeczvárosi jogkönyv-
nek 3. fejezete szükségesnek látta elrendelni, 
hogy a polgárok csak ugy zarándokolhassanak 
Rómába, vagy Compostellába, ha nejeik megen-
gedik, ellenben a szt. földre ezek engedélye nél-
kül is szabadon mehessenek.1) E zarándokiások 
részint ajtatosságból történtek ; igy például 1321. 
évben Tamás gróf, Hirch fia „iter ob remedium 
et salutem animae suae ad Limina Petri et Pauli 
beatorüm apostolorum et aliorum Sanctorum 
corpora visitanda assumpsisset."-) 1367. évben 
pedig Ajáni Miklós végrendeletében meghagyja, 
hogy pro „redemtione animae s u a e h e l y e t t e Kerk 
János „faciat peregrinationem ad Ecclesiam b. 
Virginis de Alba" (Buda mellett). ) De történtek 
ily zarándokiások büntetésből is; igy 1300. évben 
valami Bencze megölvén nejét, ennek atyjával 
akép egyezkedett ki, hogy megölt nejét eltemet-
tetni, aztán két márkát tartozik fizetni, azonfelül 
a következő pünkösd ünnepen, „ad limina B. 
Virginis Aquisgranensis ire tenetur, ac inse<-
quente Dominica Septuagesimae Romám ire 
tenetur.4) 

Ily tiszteiét tárgyát képezvén az ereklyék, 
nem csodálhatjuk, hogy azok idővel igen elsza-
porodtak s némely egyházak igen bőven el vol-
tak velők látva. Igy mondja a bátai monostornak 
1526. évi leHára: „in sua ollicula sunt Reliquiae 
Sanctorum bysso coopertae et tectae, quorum 
numerum Dens solus novit.6} Az esztergomi fő-

1) Wenzel Á r p . k. u j okrnt. III . 208. 
2) Nagy Anjoukor i oknit. 1. 600. 

Fe jé r Cod. dipl. IX. VII. 561. 
4) U. o. VIL II. és ú j r a Hazai oknit. VII . 300, hol 

azonban Aquisgranensis helvet t Agriae áll. 
5) Sz.-ben. l.-tár f r ac . " l7 . Mr. 51. 

egyház jelenleg is bir nagy számban ily közép-
kori és selyem vagy bársony szövetdarabkákba 
külön-külön bekötött s 15. századi névjegygyel 
ellátott ereklyéket. Kisebb templomokban sem 
hiányoztak; igy panaszolja a 16. század elején 
Lőrincz fajdasi plébános, hogy templomából tol-
vajok „duas thekas reliquiarum de argento factas 
vulgariter Agnus Dei nuncupatas" elloptak ;*) 
sőt magáncsaládok is iparkodtak ily ereklyéket 
szerezni s családi kincsül megőrizni. Kata nemes 
asszony az esztergomi szentszék előtt pert foly-
tat „de et super 250 fiorenis, necnon quibusdam 
Reliquiis Sanctorum et aliis rebus."2) 

Önként következik, hogy még fokozottabb 
tisztelet tárgyát képezték a Megváltó személyére 
vonatkozó ereklyék. IV. Béla 1269. évben Csáky 
Mihálynak egy aranyba foglalt s drágakövekkel 
meg gyöngyökkel diszitett másfél tenyérnyi hosz-
szuságu szt. keresztereklyeért több birtokot ado-
mányozott. ) Midőn 1343. évben Erzsébet királyné 
Olaszországban járt, Rómába is elment s ott 
egyebek közt, mint a krónika külön megjegyzi, 
„Imaginem etiam Christi seu Veronicanam, bis per 
scalam ascendendo, permissa est clarius visitare, 
ad quam cum devotione accedens, summo honore 
et humiliter adoravit." 4) 

Példáját követte Nagy Lajos király is, ki 
1350-ben Rómába menvén „quotidie in Basilica 
S. Petri principis apostolorum missam audiebat 
et eidem singulis diebus sudarium vultus Domini 
ostendebatur, ad magnam consolationem peregri-
norum et multitudinis gentium confiuentium." 5) 
Ugyané király követeinek, János váczi püspök, 
Széchi Miklós országbiró és Káló mester dömösi 
prépostnak is, a pápa 1371. évben külön levéllel 
megengedte, hogy a „sacrum sudarium "-ót meg-
tekinthessék. ü) 

(•Folytatjuk.) 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás.) 

A s ta tu tumok arról is felvilágosítanak, miszerint a 
templomos rendben létező t i tkos szövetségnek tagjai tudo-
mással b i r tak arról, hogy az építő társulatok kebelében 
szintén létezik egy t i tkos szövetség, mely velők ugyan-
azon elveket követi és ugyanazon czélok elérésére töre-

'.) Bakács formulare kézirat 18. 1. 
2) U. o. 287. 1. 
3) Fe j é r God. dipl. IV. I II . 490. és V. I. 24. 
4) Thuróczi Cron, I II . 4. fej. 
8) Ü. o. 23. fej. 
li) Fe jé r Cod. dipl. IX. IV. 249. 1. 
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kedik, mert figyelmeztetik az avatottakat, hogy különösen 
ott, hol nagyobbszerű építkezést látnak folyamatban, ne 
mulaszszák el a kőművesek között a testvéreket felke-
resni. Nagyobbszerű építkezést annak idejében ugyanis 
csak egyedül szabadalmazott kőműves czéh vállalhatott el, 
az ilyen épitőtársaságnak kebelében pedig biztosan meg 
volt a titkos, a symbolikus páholy. — Ez által arról is 
meggyőződünk, miszerint a két titkos társaság, a templo-
mos-rendnek titkos káptalanjai s a szabadkőműves társa-
ságoknak symbolikus páholyai egymással érintkezésben 
állottak. Bizonyítja ezt különösen azon körülmény, hogy 
a kölcsönös megismerésre közösen megállapított jeleik 
voltak. Hogy mily viszonyban állottak egymással, arról a 
statutumok nem nyújtanak felvilágosítást, annyit azonban 
jeleznek, hogy egymást befolyásolták, miután meghagy-
ják, hogy hosszabb ideig is tartózkodjék az avatott temp-
lomos az ő körükben, s gyakori beszélgetés által igye-
kezzék tőlük tanulni, vagy esetleg őket tanítani. — Ezen 
összeköttetés valószínűleg olyan volt, mint később a skót 
szertartású káptalanok és János-rendü páholyok között. 
Egy némelyek között szervezeti kapocs, mások között 
csak elvi összeköttetés. 

S most még azon kérdés vár megoldásra: miként 
keletkezett a templomos-rend kebelében a titkos kápta-
lan, ki hozta a rendbe a szabadkőművesség eszméit és 
nézeteit. 

E tárgyra nézve nagyon eltérő nézetekkel talál-
kozunk. 

Vannak, kik azon feltevésnek hódolnak, miszerint a 
templomos-rend már keletkezésében is a manicheista szö-
vetségnek befolyása alatt állott. Ezek szerint a mani-
cheista beavatottak közöl többen a lovagok sorába léptek, 
s idővel ezeknek körében létrehozták a titkos káptalant. 

A második nézet történeti adatokra kiván támasz-
kodni, s azt állítja, miszerint a szaraczénok között nagy 
számmal képviselt manicheista avatottak a keresztes had-
járatok idejében fogságba esett lovagokat titkos társula-
tukba beavatták, eszméiknek megnyerték, s ezek a rend 
kebelébe visszakerülvén megalapították a titkos káptalant. 

A harmadik véleményt egy szabadkőműves iró a 
következő tormába ön t i : „Egy másik vád, mely a temp-
láriusok ellen szóratik, azoknak istentelen mysteriumai. 
Aki elfogulatlanul vizsgálja e tárgyat , tisztába fog jőni 
az iránt, hogy e vád a templáriusok szabadelvűbb világ-
nézetében vette eredetét. A templomosok nemcsak hogy 
a legnemesebb házakból származtak rendesen, de a világ 
sok országait látván, s a keleti kulturával közelebbi 
érintkezésbe jővén, igen természetesen szabadabb szel-
lemmel Ítélték meg a vallás és emberiség viszonyait, mint 
ezt talán az akkori egyházi szabályok és a világ közvé-
leménye megengedték. Ebből megint az következett, hogy 
részint bizonyos nimbus maguk köré húzása végett, ré-
szint, hogy a tudatlanabbak előítéletét kíméljék, magok 
és az idegenek közé fátyolt vetettek, mi azután az irigy-
ség által a maga módja szerint kizsákmányoltatok.1 ' ' ) 

Végre van még egy negyedik vélemény, mely azt 
állítja, miszerint a középkor építőczéheinek mesterei oltot-

>j Hajnal , 1878. 149, 1. 

ták a titkos káptalan világnézetét a templomos lovagok 
némelyikébe. A templomosok részére végzett építkezések 
alkalmából a lovagokkal folytonos érintkezésben állottak, 
velők eszméiket megismertették és megkedveltették, be-
vezették a páholyba, melynek mintájára aztán a titkos 
káptalan készült. 

Ezen négy vélemény közöl az utolsó kettőt maguk 
a titkos káptalannak statutumai döntik meg. Az utolsóra 
nézve : a statutumok több szakasza a kőművesekről mint 
test vécékről emlékezik meg, kik ugyanazon atyáknak utó-
dai, kik a világosságot ugyanazon forrásból nyerték, 
melyből a templomos rend avatottjai . A statútumoknak 
ezen kijelentései szerint tehát a szabadkőműves páholyok 
a templomos káptalanokkal egy forrásból erednek, s igy 
megdől a vélemény, mintha a káptalan a páholytól vette 
volna eredetét. 

Ugyancsak a s tatutumok döntik meg azon véleményt 
is, mintha a szabadkőműves szellem magában a rendben 
bírná eredetét, s a lovagoknak világnézetéből fejlődött 
volna. A statutumok mondják (17. szakasz), miszerint 
törvényeiket és tanaikat atyáiktól és mestereiktől túl a 
tengeren, vagyis Ázsiában nyerték, miután csak itt tar-
tózkodtak. 

Marad tehát a két első vélemény, mely mellett a 
statutumok 17. szakasza is bizonyít. Nem lehet megha-
tározni, vájjon a manicheista szövetség tagjai közöl let-
tek-e többen lovagok, vagy pedig csakugyan a hadi fog-
ságból visszakerült lovagok hozták-e magukkal a szabad-
kőműves szellemet a rendbe. Lehetséges, miszerint a tör-
ténetirókuak sikerülni fog, e tekintetben is határozott 
tényt mutatni ki, annyi azonban most is bizonyos, mi-
szerint a Keleten, Elő-Ázsiában jöttek a templomosok 
összeköttetésbe az ott legnagyobb számmal képviselt 
manicheistákkal, s onnan veszi eredetét a titkos káptalan. 

(Folyta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 9. A.z egyház az Egyesült-Államok-

ban. 1. — 
Amerika, az uj világrész, ez a fiatal óriás, mely 

300 év alatt sokban utolérte, sokban már tul is haladta 
ezt a vén Európát , kezdi éreztetni anyagi és erkölcsi 
téren uralkodásra vágyó szellemét s erejét földrészünk 
kiélt népeivel és rozoga monarchiáival. Minap tartot tak 
Amerika népei és országai egyetemes kongresszust az 
Egyesült-Államok vezérlete alatt, s kimondották Amerika 
közgazdasági függetlenségét Európával szemben. Még csak 
szó ez a függetlenség : — és Európa hatalmasai s közel 300 
millió népe lelke mélyén máris megijedt az amerikai óriás 
elhatározásától. Szellemi, erkölcsi, vallási téren is kezd 
Amerika leczkéket adni Európa vén népeinek és kor-
hadt országainak. A köztársasági kormányformáért ott-
hon élni-halni kész egyesült-államokbeli katholikus ameri-
kaiak legerélyesebben kezdenek sikra szállni a föld minden 
népei között, az európai monarchiák menedékének, a pápa 
világi fejedelemségének visszaállításáért. Európa vén 
monarchiái elejtették a pápa világi fejedelemségét; igen, 
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elejtették abban egyúttal fenállásuk legerősebb garan-
cziáját, a legitimitás elvét : s ime Amerika i f jú népei 
a köztársasági államforma szabadságainak befolyása alatt, 
a politikai erkölcsök becsületében megizmosodva, tiszteletet 
követelnek a jog, igazság és legitimitás elvei számára 
Európa vénhedt népeitől. Gibbons bibornok baltimorei 
érsek oly akcziót kezdeményezett a pápaság védelmére 
a szabad népek szabad hazájában, Amerikában, a mely 
egy keresztes hadjárat tal felér a bitor Olaszország ellen. 
Ismerjük az Egyesült-Államok püspöki karának együttes 
levelét is a Crispi-féle olasz büntető tv.-könyv ellen, a 
mely elnémítani akar ja Olaszországban az egyházat, hogy 
azután a némát, mint élhetetlent lenyakazza. A hatalmas 
amerikai köztársaság püspökeit nem feszélyezi semmi 
európai, monarchikus koaliczió és szövetség. Ok fesztele-
nül , bátran, egész világosan kimondják, hogy a pápai 
állam rablók módjára való megszüntetése, gyalázat, rú t 
gyávaság és árulás saját ügyük ellen az európai mon-
archákra nézve. Magyarország, az „apostoli" királyság 
német félhivatalosa, a „P. Lloyd", örömmel hirdeté 
Róma elfoglalása után, hogy a pápa ezentúl csak 
„einfacher Priester ," egyszerű „polgár" számba fog 
menni a világon, mert az ő világi souverainitása, az már 
el van temetve mindörökre. Az Egyesült-Államok leg-
nagyobb, leggazdagabb s leghatalmasabb városának New-
Yorknak érseke, mgr. Corrigan vette fel legújabban a 
vén Európa e „sirásó" politikájával szemben az uj világ 
harczának zászlaját, kimondva s kihirdetve legújabb fő-
pásztori körlevelében, hogy a római kérdés, az még min-
dig nyilt kérdés, hogy a pápai függetlenség ügye, az „élő" 
ügy, mely megoldást követel a földiektől, miután annak 
életrevalósága az égiektől biztosítva van az időknek vége-
zetéig. 

Tehát akár tetszik Európának, akár nem — Ameri-
kával meggyülik a baja, Amerikával foglalkoznia kell, 
Amerikával számolnia kell Európának, és nekünk európaiak-
nak, mind sűrűbben. Nemcsak tehát az amerikai buza szo-
rongat ja az európai búzát ; hanem az amerikaiak jog- és 
szabadságtisztelő szelleme is, tiszteletet követelve a jog és 
szabadság iránt, mind erősebben kopogtat Európa vén 
monarchiáinak vaspántos rozoga vén kapuin. És mivel ez 
a november hónap hiváló jelentőséggel bir az Egyesül t -
Ál lamok katholikusainak életében : azért bizonyára kedves 
dolgot végzünk t. olvasóink számára, hogyha átvezetjük 
őket lélekben oda, hol az Egyesült-Államok katholikusai 
e napokban hármas nagy ünnepet ülnek, hármas nagy 
akcziót fejtenek ki egész Amerika bámulatára, az egész 
világ példájára, kivált pedig ennek a vén Európának nem 
egy ok miatt s nem egy tekintetben méltó megoktatására. 
Három esemény szintere t. i. e napokban az Egyes.-Államok 
óriás köztársaságának a földje, a melyek egyenkint véve 
is elég nagyok arra, hogy az egész katholikus világban 
figyelmet és érdeklődést gerjesszenek. A hierarchia fen-
állásának százéves évfordulóját ünneplik, mint már több-
ször említve volt, Baltimoreban ; katholikus tudomány-
egyetemet nyitnak meg Washingtonban az Egyesült-
Államok egész területe számára; — és ez alkalomból körül-
belül 100 egyházmegye papi és világi kitűnőségei élén az 
Egyesült-Államok 10 milliónyi népe tar t ja első egyetemes 

nagygyűlését, hogy megbeszélje az egyház ügyeit s hatá-
rozatokat hozzon az ősi kath. vallás felmagasztalására 
otthon — és Európában s mind az öt világrészben. 

(Vége köv.) 

Róma. El fog-e menni a pápa Rómából ? — 
Mióta köztudomásra jutot t , hogy szentséges atyánk 

kezdeményezésére a legutóbbi consistoriumban a Giordano-
Bruno-ünnep alkalmából szóba került az a kérdés, mely 
körülmények között lehet vagy hell a pápának elhagynia 
Rómát , vájjon ilyen körülmények a legközelebbi jövőben 
várhatók-e, és esetleg, hová kell majd fordulni a pápá-
nak ? — azóta majd hivatkozással beavatott körökre, majd 
ily hivatkozás nélkül, annyi sok badarságot irtak már 
össze a tollforgatás vitézei, hogy végre elkerülhetetlenül 
szükségesnek látszik igazi tájékozás czéljából néhány jó-
zan észrevételt tenni. 

A mi mindenekelőtt minket katholikusokat a világ 
minden tájékán illet, kétségtelen dolog, hogy reánk nézve 
a legszomorúbb esemény számába menne, ha szentséges 
atyánk kénytelen lenne Rómát elhagyni. Szentséges atyánk-
nak Rómát csak akkor fog lehetni elhagyni, ha meggyő-
ződött róla, hogy helyzete Rómában többé lehetségessé 
nem teszi az egyház kormányának Rómából való vezeté-
sét az egyház érdekeinek lényeges megkárosítása nélkül. 
Elutazása előzményekül föltételez uj, az eddigieknél 
nagyobb sérelmeket az ap. szentszék jogai, uj, nagyobb 
sérelmeket szentséges atyánk személye ellen, föltételezi 
helyzetének még komolyabb veszélyeztetését, mint eddig 
tapasztaltuk, az olasz forradalom részéről. 

Ehhez járul még két dolog. Yálogatni e helyekben, 
hová ő szentsége visszavonulhatna, nem igen lehet, mert 
kevés ilyen hely van. Legutóbb előtérbe léptek e tekin-
tetben Palma Mallorca szigetén és Sevilla városa a spa-
nyol félszigeten. Azelőtt az angolok birtokában levő 
Máltát emlegették. Wallis svájczi kantonra, valamint egy 
tyroli városra, például Trientre is gondoltak többen. Ha 
menekül a pápa, akkor a bibornokok és sok más hiva-
talnok vele kénytelen menni, hogy az egyház kormány-
zása fenakadást ne szenvedjen. Ámde egyetlen egyben, 
az emiitett városok közöl, sincsen elégséges épület e 
nagy kormány befogadására. Wallis kantonnak ezenfelül az 
a hátránya van, hogy az olasz határon fekszik és hogy, bár 
kormánya állandóan katholikus - konszervativ szellemű, 
mégis a szabadelvű központi kormány befolyása alól ki 
nem vonhatja magát. Trient még jobban nyitva áll az 
olasz határ mentén, és lakossága Olaszország felé hajló 
radikális befolyás alatt van. Trientben felállított pápai 
trón, még ha Ferencz József ő felsége minden szabadsá-
got biztositana is számára, sok nehézséget okozna Ausztriá-
nak és igy közvetve magának a pápának is. Pálmát vagy 
Sevillát választva lakóhelyül, igaz hogy katholikus ország-
ban lenne ; de milyenben ? Olyanban, a hol a liberalizmus 
uralkodik, s a hol a titkos társulatok, melyek őt Rómá-
tól megfosztották, nagy szerepet visznek. Pálmáról Maiorca 
szigetén már csak elszigeteltségénél fogva sem lehet ko-
molyan szó. Ugyanez az ok szól Malta ellen, a hol ezen 
felül a pápa egy protestáns kormány védelme alá kerülne. 
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Vegyük az esetet, hogy a pápa elhagyni csakugyan 
kénytelen Rómát. Mi történik akkor Olaszországban, Ró-
mában ? Mi történik a Vatikánnal ? Oly világos, mint az 
egyszer-egy, hogy Olaszország rögtön elfoglalná a Vati-
kánt és exterritorialitásának azonnal véget vetne. Az 
olasz forradalom fejei igy gondolkoznának : a garanczia 
törvény ahhoz a föltételhez kötötte a Vatikán külön feje-
delmi területiségét, ha a pápa Rómában lakik. Elmenvén a 
pápa, szerinte elesik a garanczia-törvény és annak a 
Vatikánra vonatkozó rendelkezése. Crispitől ilyenre el 
lehet készülve a világ. S vájjon várhatunk-e közelben oly 
olasz kormányt Rómában, a mely Crispinél kevésbbé 
ellenséges magatar tást fog követni a papsággal szemben, 
az több mint kétséges. Vannak, kik azt vélik, hogy a 
garibaldiánus, republikánus, revolutionárius Crispi utolsó 
monarchikus ministerelnöke lesz Olaszországnak. Az is 
igen kérdéses, vájjon a kath. hatalmak, még ha tesznek 
is lépéseket a Vatikán elfoglalása ellen, fogják-e ezt ha-
tásosan tenni ? Abban az esetben pedig, ha egyszer a 
forradalmi Olaszország a Vatikánt elfoglalta és a ga-
ranczia-törvényt megsemmisítette, abban az esetben sok-
kal nehezebb lenne az előbbi állapotot visszaállítani mint 
most a jelenlegit fentartani. 

Mind ezek a körülmények természetesen, megfor-
dultak a szentatya fejében. A kath. nép tehát meg lehet 
győződve, hogy ő szentsége nem egykönnyen fogja 
elhagyni a Vatikánt, a hol mindenek daczára mégis csak 
souverain, a ki ott bibornokaival és hivatalnokaival egé-
szen otthon van és a katholikus világgal könnyen köz-
lekedik. Tehát világos, hogy ő szentsége nem egykönnyen 
fogja elhagyni a Vatikánt, hogy másutt ezer nehézség 
közt keressen lakóhelyet az egyház kormánya számára. 

Azt mondták ugyan, hogy a szentatyának csak akkor 
lehet elhagynia Rómát, ha biztosságot szerezhet magának 
az iránt, hogy oda majd nem sokára diadalmasan vissza-
térhet. Ez a szabály azonban csak arra az esetre illik, 
midőn a pápa többé-kevésbbé szabadon hagyhatná el Ró-
m á t ; ámde most már ezen tul vagyunk; most már szük-
ségessé vált oly körülményekkel foglalkozni, a melyek a 
pápát Rómából távozni kényszeritik. 

1870. szeptember 20-ika után is foglalkoztak a 
Vatikánban a távozás esetével. Akkor talán fenyegetőbb 
volt a helyzet, legalább pillanatnyilag, mint most. Es 
mégis a pápa akkor a maradás mellett maradt. Tudjuk, 
hogy e határozatban Antonelli bibornoknak nagy része 
volt. A bibornok később maga mondogatta, hogy ha 
valaki érdemet szerzett az egyház körül, akkor ez az 
érdem abban áll, hogy a pápát rábirta a Rómában való 
maradásra. Fel tehet jük tehát, hogy a pápa csak akkor 
fog menekülni, ha a helyzet, a mint könnyen bekövét-
kezhetik nem sokára, tar thatat lanabbá válik az 1870-
ikinél. 

És ez, hogyha a kézelfogható lehetőségeket vesszük 
tekintetbe, minden bizonynyal bekövetkezhetik. ha Olasz-
országban forradalom üt ki, vagy ha Olaszország háború-
ban verességet szenved. 

Az első esettel behatóan foglalkozni nem lehet, 
minthogy senki sem képes egy belső forradalom lefolyá-
sán Olaszországban végig látni. Ennek az országnak tár-

sadalmi, gazdasági és politikai viszonyai elég okot szol-
gál tatnak egy forradalomhoz. És az a kormány, a mely 
a Giordano-Bruno-botrányt tétlenül nézi, sőt azt bátorí t ja ; 
az a kormány, melynek élén egy republikánus forradal-
már áll, az a kormány vagy nem is akar ja talán, vagy 
ha akarná is, nem bir elég erővel — a forradalmat fel-
tar tóztatni . Ebben az esetben köztársaság lesz Olaszor-
szágban, a mely semmi esetre sem lesz konszervativ. 
Sajnos, hogy ebben az esetben a forradalom nem fog 
békésen megállni a Vatikán kapui előtt. A kik Giordano-
Brunónak hódoltak, az „ész istennőjének" Crispi-szellemii 
emberei, kik a sátánt dicsőítő költészetnek tapsolnak, 
legfőbb dicsőségüknek fogják tartani, ha a Vatikánba 
betörhetnek. S éppen mindezeknek kiszámíthatatlansága 
teszi a veszélyt erről az oldalról legközelebbivé és leg-
nagyobbá. 

Kissé másképp áll a dolog avval az esettel, ha 
Olaszország háborúban vereséget szenved. Hogy ily eset-
ben a szentatya nagy veszedelembe kerül, az világos. Oly 
kormány, mint a mostani, egy külső szerencsétlenség 
esetén könnyen arra a gondolatra fog jönni, hogy kézzel 
fogható sikert a Vatikánnal szemben mutasson fel. De egy 
kül-vereségnek valószinüsége jelenleg legalább nem közel-
fekvő. Olaszország a szárazföldön két szomszéddal érint-
kezik : Francziaországgal és az osztrák-magyar monarchiá-
val. Ez utóbbi irányban Olaszország szövetséges. Tehát 

; csak Francziaországgal lesz kénytelen Olaszország szembe-
szállni. Akár vele gondoljuk Francziaországgal Muszka-
országot akár nem, Francziaország seregének nagyobb 
részét Németország ellen lesz kénytelen használni; Olasz-
ország ellen csak csekélyebb haderőt mozgósíthat. Evvel 
szemben pedig az egész olasz haderő vereségre nem számithat. 
Tengeren sincs mit félnie nyugati szomszédjától. Spezzia 
és Tarent első rangú, csaknem bevehetetlen hadi kikötők, 
és a középtengeri olasz hajóhad legalább is engyenrangu 
a francziával. Más hatalmakkal szemben venni tekintetbe 
Olaszország részéről háborút, jelenleg képtelenség. 

Mily hatással lenne a pápa távozása Rómából a 
politikai viszonyokra, tüzetesen előre jelezni nagyon bajos. 
I t t is csak általános feltevések körében mozoghatunk. 
Róma városára és Olaszországra nézve ez nagy erkölcsi 
és nemzetgazdasági csapás lenne s tekintélyét az „európai 
konczert"-ben nagyban sülyesztené. Daczára ennek nem 
lehet tagadni, hogy Crispi és a kik őt az egyház gyűlö-
letében túlliczitálják, a pápa kiszorítását Rómából, politi-
kájúk legfőbb diadalának tekintenék. Az egyház és pápa-
ság gyűlölete ebben nemcsak ilyen-olyan fanatikusokká 
teszi őket, hanem teljesen elvakítja. A többi hatalmakra 
nézve a pápa menekülése Rómából nagy zavarodások 
okozója lenne. Vájjon azonban tennének-e valami érdem-
leges és eredményes lépést sz. Péter patrimoniumának, a 
legrégibb monarchiának, a legitimitás legszentebb mene-
dékének védelmére és megmentésére, az sajnos, több mint 
csupán kérdéses. Bismarck hg ugyan, a porosz képvise-
lőház 1887. ápr. 21-iki ülésében azt mondta, hogy „a 
pápaság nem pusztán külföldi, nem csupán egy világ-
mindenségi (weltallgemeine) intézmény, hanem, éppen 
azért, mert világraszóló intézmény, egyszersmind német 
intézmény is a német katholikusok számára." Ezt mondta 
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Bismarck. De én azért nem mernék „igen"-t koczkáztatni 
arra a kérdésre, hogyhát Bismarck uram vájjon hajlandó 
lenne-e valami erélyes dolgot véghezvinni ennek a „né-
met intézménynek" a védelmére ? Azt elhiszem, hogy 
ennek a „német intézménynek" a sanyargatása a német 
katholikusok miatt Bismarck német szivének nem esnék 
valami kellemesen ! . . . A többi kabinetek is sorban fél-
hetnek ezektől a kellemetlenségektől. Minden országok 
katholikusait nagyfokú izgatottságba hozná a pápa távo-
zása Rómából, és ez az izgatottság az illető népek kor-
mányaival szemben sok nehézségek forrásává válnék. 
Lehetséges, sőt valószinü, hogy a kormányok méltányos 
tanácsokkal járulnának az olasz kormány elé a pápa támo-
gatására. Hajh !. De ezektől a tanácsoktól oly messze 
vannak az erélyes tettek mint ég és föld ! 

Mindebből;igy is, ugy is, napnál .vi lágosabb kitűnik a 
szentatya helyzetének rettenetes bizonytalan volta és a vesze-
delem nagysága, a melyben igy is, ugy is forog. A világ 
katholikus népeinek tehát teljes joguk van a kabinetek 
figyelmét a római kérdésre nézve folyton-folyvást éber-
ségben tartani, és a népek sorsát intéző férfiakat arra 
sarkalni, hogy a pápa érdekében mindent megtegyenek, 
a mit a népek békéjének érdekében tenni kötelességök. 
Minél tovább halasztják a római kérdés megoldását, annál 
jobban elmérgesednek az olaszországi egyházpolitikai 
viszonyok, annál több kellemetlenséggel és nehézséggel 
kell majd nek ik 'u tóbb megküzdeniük. 

Most, ugy látszik, a kabinetek megnyugszanak, mert 
a római kérdés megoldásának tűrhető status-quóját lát-
ják abban, hogy a Vatikán a pápáé. Vigyázzanak, mert 
ennek a megelégedésnek azonnal kénytelenek lesznek 
meginni a keserves keserű levét, mihelyt Olaszországban 
a forradalom' utolsó lépésének az órája ütöt t - oltár és 
trón ellen. 

Királyok és császárok : discitie justitiam moniti et 
non temnere divos ! 

A pápa világi fejedéimi trónusával a ti trónotok is 
össze fog dőlni. Csakhogy a pápának két t rónja van ; 
nektek csak egy ! H a ezt az egyet ti elvesztitek, el lesz 
vesztve mindenetek ! A pápa azonban világi fejedelemség 
nélkül, csupa köztársaságoktól körül véve is, magasan fog 
ülni trónjaitok romhalmaza fölött, fel egész az idők 
végéig, lelki fejedelemségének a t rón ján ! 

Francziaország. Egy katholikus politikai párt ala-
kításának tervéről — e helyütt már megemlékeztünk. 
Czélja e pár tnak mindenek előtt a vallás elveinek és érde-
keinek védelme lenne. Az „Anjou" nevü lap e tervezetet 
e napokban igen hevesen megtámadta. Megfelelt neki 
Veuillot Ödön, az „Univers"-ben, hosszú és nevezetes 
czikkel, a melynek velejét im itt közlöm : 

„Mi bizonynyal, nem vagyunk ellenségei Franczia-
ország királyi háza fejének, és hogyha csak a mi szava-
zatunktól függne, ő holnap királyunk lenne. Hanem, 
ennek daczára, mi határozottan vonakodunk csatlakozni 
azokhoz, a kik ugy beszélnek mint az „Anjou", t. i. 
mintha a párisi gróf nélkül nem lenne számunkra — 
üdvösség ! Sokkal jogosultabb érzelemmel és jobban ma-
gyarázható meggyőződéssel, ugyanezt hirdették ez előtt 

teljes 53 évig a bámulatos Chambord iránt ; hogyha 
ugyanezt kellene ezután is, talán még 53 esztendeig 
mondani a párisi gróf érdekében : akkor az ugyancsak 
sokáig tartana ! Az iskola-törvény, a szerzetes congregá-
cziók feje fölött Damokles kardjaként függő dekretúmok, 
az a mód, a hogy kormányaink az organikus törvényeket 
sőt magát a Concordatumot is alkalmazzák, kötelessé-
günkké teszik, hogy kissé kevésbé vái-akozóbbak legyünk, 
még azzal az eshetőséggel szemben is, ha ez által ne-
talán kevésbé hivek maradunk a „történeti jog"-hoz." 

Én meg vagyok győződve, hogy Veuillott Ödön e 
szavakban a franczia katholikusok többségének meggyő-
ződését fejezte ki. Első az oltár, csak azután jön a t r ón ! 
Válaszolva az „Anjou" egy másik támadására, Veuillot 
Lajos testvére igy folytatja : 

„Képzelgés, ezt kell ebben mindenek előtt tekin-
tetbe venni. Vagy hát nem képzelgés-e az, midőn ezek a 
hullámzó meggyőződésű royalisták, kik a társadalmi kér-
dés megoldásának nagy müvétől tartózkodnak, a kath. párt-
tal pedig ellenséges állást foglalnak el, és a kik tulaj-
donképp arra nézve, hogy a király hazajöjjön, nem tesznek 
egyebet, mint boldog önmegelégedéssel hirdetik, hogy a 
király vissza fog jönni és elvének erejével meg fog men-
teni mindent ; — ezt még akkor is hihetőnek tar t ják , 
ha az istentelen törvények, melyek hazánkat aláaknázzák, 
már mindent leromboltak ? 

Mi nem szándékozunk magunkat ennek a tapasz-
talásnak eszközeiül kiadni. A nélkül, hogy azokhoz csat-
lakoznánk, kik a királyságnak hátat fordítanak és azt 
Francziaországban elitéltnek tar t ják, mi el nem fogadhat 
juk azt, hogy jövőnkre nézve az egyedüli reménysugár 
csakis a párisi gróf uralkodásából fakadna. A mí szem-
határunk sokkal szélesebb. Ennek az országnak van még 
elég mély katholikus talaja, a melyen állást lehet fog-
lalni, a forradalom megtámadására és Isten tiszteletének 
vissszavitelére az iskolákba, kórházakba, törvényeinkbe. 
Ez a sürgős munka ! Alakítsunk tehát kath. politikai 
pártot ! Politikai függetlensége által ez a párt oly sikere-
ket fog elérni, melyeket egy szorosan vett dynastikus 
párt nem érhet el, még ha buzgón és önérdek nélkül 
törekednék is rájok. 

Hanem — igy szólnak vagyis csak inkább mormognak 
azok, kik az „Anjou" tekintélye alá menekülve igy támad-
nak bennünket : — hogyha a köztársaság számolna a kath. 
párttal, ha megnyugtatná a lelkiismereteket, ez által a 
köztársaság rendes és állandó kormányunkká válnék .és 
megnyugtatná az országot, — mi által magához szok-
tatná az embereket, a monarchiát megfosztaná minden 
alapos reménytől a kormányra való juthatásra : látják 
önök mindezt? — Igenis lát juk, és mindez — nem képes 
bennünket visszatartóztatni attól, hogy ne sürgessük a 
köztársaságot kötelességei teljesítésére az egyház és ha-
zánk iránt." 

Látni való mindezekből, hogy a franczia katholi-
kusok közt a politikai magatar tásra nézve nagy, igen 
nagy a maghasonlás, és még, sajnos, nem látni be e meg-
hasonlás végét! 
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Spanyolország. Második spanyol katholikus kon-
gresszus — van készülőben a spanyol félszigeten. Az első 
kath. kongresszusból kiküldött előkészítő bizottság szor-
galmasan foglalkozik a reá rótt feladat megoldásával. 
Már több tételre nézve, a melyek a jövő nagygyűlésben 
megbeszélés és határozatok tárgyai lesznek, megállapodá-
sok jöttek létre. Igy például ebben a saragossai kath. 
kongresszusban szó lesz a pápaság helyzetéről, a tenge-
ren tul levő egyházak királyi patronatusáról, a sajtóról 
stb. Három külön ülés lesz szentelve a vallást, a nevelés-
oktatást, a jótékonyságot illető sokféle kérdéseknek. A 
saragossai kongresszus ugyanazon ügyrend szerint fog 
ülésezni, mint a madridi, kevés módosítással. Jelenleg az 
előkészítő bizottság avval foglalkozik, hogy a vidéken 
minden egyházmegyében bizottságokat szervez, a melyek 
a központi bizottsággal együttesen hivatvák előkészíteni 
a nagygyűlést. A madridi közp. bizottságnak elnöke maga 
a madridi püspök. Míg az ország fővárosa főpásztori 
székhely nem volt, ily centralis tevékenységre nem is 
gondolhattunk. Pedig ettől igen sok függ. Az ország 
fővárosából, a hol a közélet minden szálai összefutnak, 
sokkal könnyebben és sikeresebben lehet országos akczió-
kat indítani, szervezni, vezérelni. A mit az első kath. 
kongresszus Madridban kezdeményezett, azt a második 
Saragossában méltóan fogja folytatni, Isten dicsőségére, a 
lelkek üdvére, az egyház érdekeinek védelmére, az apos-
toli szentszék jogainak érvényesítésére, a tudomány, mű-
vészet és irodalom tisztán tartására, a ker. jótékonyság 
emelésére, — a haza javára ! 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
*** A Szent-Isíván-Társulat tudományos és iro-

dalmi OSZtalya 1889-ik évi november hó 19-én délután 
'/a5 órakor osztály-gyűlést tart . Tárgysorozat : 1. Fel-
olvasások, 2. Tagajánlás (ügyv. II. 11 §. Sz. sz. II.) 
3. Jelentés az okmánytárról, 4. Folyó ügyek, 5. Indít-
ványok. (ügyv. VII . 40. §.) 

IRODALOM. 
A plébániai anyakönyvekről . Ir ta Aschenbrier 

Antal, hittudor, esztergom-főmegyei áldozár, kir. magyar 
tudomány-egyetemi ny. r. tanár. Budapest, 1889. 8-r. VIII, 
151 1. Ara 1 f r t bérmentes küldéssel. Kapható szerzőnél, 
Budapest, Sándor-utcza 36. sz. 

Lelkészeknek, tanároknak, ügyvédeknek, mindazoknak, 
kik egyházi és egyházpolitikai dolgokkal akár az egyház, 
akár az állam kormányzásában részt véve foglalkoznak, — 
igen hasznos mű ez a takaros dolgozat. Tartalma négy 
fejezetre oszlik. Az első fejezetben a bevezetés adja a mű 
beosztását, a tárgyra vonatkozó történeti visszapillantást, 
és az anyakönyvek viszonyát az államhoz világítja meg. A 
második fejezet szól az anyakönyvekről általában és pedig 
1. az anyakönyvvezetőről, 2. az anyakönyvek alakjáról és 
berendezéséről, 3. az anyakönyv Írásának módjáról, 4. az 
anyakönyvvezetés idejéről, 5. az anyakönyvek őrzéséről, 
6. arról, hogy kik jegyzendők be az anyakönyvbe ? 7. az 
anyakönyvek kiigazításáról, 8. az anyakönyvek meghami-

sításáról, 9. az anyakönyvek vezetésére való felügyeletről. 
A harmadik fejezet az anyakönyvekről részletesen tárgyal, 
és pedig 1. a kereszteltek anyakönyvéről 2. az „állami-
lag," „egyházilag" törvényes fogalmakról, 3, a keresztel-
tek anyakönyvének többi rovatairól, 4. a házasultak anya-
könyvéről, 5. a megholtak anyakönyvéről, 6. a megbérmál-
tak anyakönyvéről, 7. a megtértek anyakönyvéről, 8. a 
hitehagyottak jegyzékéről, 9- a felekezetlenek jegyzékéről. 
A negyedik fejezet végre az anyakönyvi kivonatok és bi-
zonyítványokról szól három czikkben. 

Tekintet tel arra, hogy 1868 óta az anyakönyvekre 
vonatkozólag több országos törvény lépett életbe, melyeket 
számtalan, püspöki körlevelekben is kihirdetett minis-
teriális rendelet követett, ismételten megtörtént azután, 
hogy nem lévén jó kiforrasztva a dolog, az u j rendelkezé-
sek alapján a bíróságok egyes lelkészeket az anyakönyv-
vezetésnél elkövetett szabálytalanság miatt kérdőre von-
ták. Ezek a körülmények indították szerzőt arra, hogy 
az anyakönyvekre vonatkozó anyagot összegyűjtve, a 
törvényeket magyarázva, e tárgyról az 1888/9. tanév 
második felében nyilvános előadásokat tartson s ez elő-
adásokat sajtó ut ján a nyilvánosság elé bocsássa. 

Szerző igy is ugy is nagy szolgálatot tet t a köz-
ügynek s munkája közelismerést érdemel. 

Különös súlyt fektetett szerző az annyira fontos tör-
vényesség kérdésének megvilágítására. Bebizonyítani iparko-
dott, hogy az egyházi és polgári magyar jog között — ezen 
jogokat in abstracto tekintve — ellentét fel nem talál-
ható, hogy tehát a ki egyházilag törvényes vagy törvény-
telen, az eo ipso — a jogszabályok egyenlősége miatt — 
polgári lag is az és megfordítva ; hogy az ellentét csak is 
az ez időszerinti gyakorlatban van, mi az egyházat azon 
helyzetbe hozza, hogy ugy függetlenségének e kérdés 
megítélésében kifejezést adandó, valamint az anyakönyv-
vezetőket a polgári büntetésektől megóvandó, különbséget 
kénytelen tenni konkrét esetekben a két jogbeli tör-
vényesség között. 

Ismételve felhívjuk e nagybecsű, tájékozó műre t. 
olvasóink szives figyelmét. 

= Montefeltro Ágoston Szent beszéde i re hirdetnek 
megrendelési felhívást Jagicza Lajos fordító és Buzárovits 
Gusztáv kiadó Esztergomból. 

Montefeltro Ágoston atya valóságos tünemény az 
ujabbkori egyházi szónoklat terén. Miután Olaszország 
nagyobb városaiban elmondott nagyszabású egyházi be-
szédeivel ismeretessé tette nevét, a legutóbbi nagyböjt 
alatt egyenesen XIII . Leo pápa ő szentségének parancsá-
ból Rómába hivatott, hogy ott az örök városban, szt. 
Károly templomában hirdesse az Isten igéit. S ki ne 
emlékeznék még ama nagyszerű hatásra, a melyet beszé-
deivel ke l t e t t ? Az összes római lapok külön tudósítókat 
küldöttek a híres egyházi szónok beszédeinek meghallga-
tására ; a római nép órákkal előbb zsúfolásig töltötte 
meg a tágas templomot, hogy a szent beszédeken jelen 
lehessen. Oly nagy volt sokszor a tolongás, hogy csakis 
rendőrök segítségével sikerült a rendet fentartani. Az 
egyszerű szt. Ferencz-rendü szerzetes napról-napra nagyobb 
diadalokat aratot t tüzes szónoklataival. Egymást érték a 
megtérések. Olyanok, a kik régen elvesztették hitöket, 
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Ágoston atya szónoklatainak hatása alatt újra visszasze-
rezték azt s ismét élő, buzgó tagjaivá váltak az egyház-
nak. Tény, hogy maga az olasz királyné is, ámbár titok-
ban, ott volt Ágoston atyának szónoklatain. * 

A szónok szentbeszédei 3 kötetben fognak meg-
jelenni. Egy-egy tizenhat irvre terjedő kötet ára 1 f r t 80 kr. 
A 3 kötet ára, egyszerre előfizetve, 5 f r t . Az első kötetet 
az előfizetők jóval a nagyböj t előtt veendik ; a második 
és harmadik kötet rövid időközönkint fog megjelenni. 
Az előfizetési iveket és pénzeket Buzárovits Gusztáv 
könyvkereskedésébe Esztergomba kell küldeni. 

VEGYESEK. 
*** Galimberti Alajos nicaeai érsek, az apostoli 

szentszék bécsi nuntiusa, f. hó 7-én délután távozott 
Esztergomból. Ottléte ünnep volt Rómára, ünnep volt 
Esztergomra, ünnep volt egész Magyarországra. A mit az 
„E—s" czimü napilap a pápának hagyandó örökségről 
és az utód kérdéséről összefecsegett, arra nem tar t juk 
méltónak több szót vesztegetni, mint hogy egyszerűen 
eltesszük a történelem ama fiókjába, a hol az absurdu-
mok gyűlnek össze. 

— Az osztrák püspökök f. hó 4-én gyűltek össze 
' s azóta folytat ják a szaktanácskozásokat. Összes ülésök 
tegnap, f. hó 8-án volt gróf Schönborn prágai érsek 
elnöklete alatt. 

— A franczia kath. munkások 3. csoportja e napok-
ban indul Rómába a pápa elé. 

— A bajor országgyűlésben Lutz miniszter kifejtette 
a kormány álláspontját a kath. centrum 3-as indítványára 
nézve. Mind a három pontra nézve szivtelenül, hogy töb-
bet ne mondjak, visszautasítja Lutz a katholikus bajor 
nép kivánságát. A placetumra vonatkozólag azt mondá, 
a gyermekeit protestánsokká nevelő „katholikus" minisz-
ter, hogy azt a hi t tanokra is fenn kell tartani azért, 
mert különben az állam az infallibilitással szemben véd-
telenül áll. Az ókatholikusokat a kormány a kath. egy-
házon kivül levőknek nem tekintheti, mig az ókatholiku-
soknak ezt kívánni nem tetszik. A redemtoristák és jezsui-
ták visszahivatását a birodalmi kormánynál nem propo-
nálja, mert Bajorország a birodalom alatt s nem felette 
áll. Vájjon kihagyja-e szúrni a szemét az önérzetre ébredt 
bajor kath. nép ilyen semmitmondó frázisokkal — azt 
Lutz ur, ugy látszik, meg nem gondolta jól. 

f Részvéttel vettük a következő gyászjelentést : Mészá-
ros Károly, Katalin és Teréz testvérei ; sógornéja özvegy 
Mészáros Jánosné, szül. Takács Veronika; Katkics János 
sógora s ezek gyermekei : ngos Mészáros Nándor főigaz-
gató és valamint számos rokonai és jóbarátai szomorodott 
szívvel jelentik nagyságos és főtisztelendő Mészáros Ignácz 
jóthi prépost, ó-kanizsai plébános, a szabadságharczban 
honvéd százados urnák f. hó 4-én reggel 5 órakor, a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után, életének 70, és 
áldozárságának 47-ik évében, szívszélhűdés következtében 

történt váratlan elhunytát. Az Istenben boldogultnak hült 
tetemei e hó 6-án reggeli 10 órakor fognak a helybeli 
sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő 
szent miseáldozat pedig 6-án reggeli 9 órakor fog az 
irgalom Istenének bemutattatni . Ó-Kanizsán, 1889. no-
vember hó 4-én. Az elenyészhetetlen világosság fényes-
kedjék néki ! 

— Bécsben az egyetemi if júság minap összeverekedett. 
Szabadelvű lapok ugy meséltek a dologról, mintha csu-
pán holmi haladó és konzervatív irányok közt tört volna 
ki a konfliktus a múzsák bécsi templomában. A dolog 
tulajdonképpen ugy áll, hogy a vallástalan német naczio-
nalizmus pártosai támadták meg az i f júság hithű katho-
likus részét azért, mert ez nem akar duellálni azaz 
gavalléroskodva gyilkolni ! 

— A budapesti erzsébet-városi végleges templom 
építésének végrehajtó bizottsága Gerlóczy K. alpolgár-
mester elnöklete alatt tar tot t ülésén elhatározta, hogy 
a szegényháztérre helyezendő templom terveire a pályá-
zatot 1890. augusztus 30-iki határidővel kiírja. A leg-
jobb három műnek 1000—1000 forint jutalmat tűz ki. 
A tervezőnek a styl szabad tetszésére bizatik. 2000 lélek 
befogadására szolgáló templom terve kívántatik, amire 
400,000 forint áll biztos rendelkezésre. 

— Beksics — Timolcon — Attikússnák, az egyházi 
vagyon kancsalszemü szemmeltartójának, figyelmébe ajánl-
juk, a mit az egri főkáptalan közgazdasági tevékenysé-
géről, a debreczen-füzesabony-egeri vasút létrehozása 
tekintetében, az „Eger" nevű derék hetilapban Szeder-
kényi Nándor országgy. képviselő mond. „Az egri káp-
talan, úgymond, nemcsak egyéni, de a kérdés országos fontos-
sága színvonalára emelkedve, valóban Egervárosa részéről is, 
meghálálhat atlan áldozatkészséggel fogadta a tervezetet, 
s maga részéről igazi nagyszabású felfogással az egyenes 
debreczeni összeköttetést jelölte ki . . s e tervezetre 
400,000 f r to t szavazott meg. Ime, a szervezet alapkövét 
letette az egri káptalan, annak országosan nagyszabású 
fogalmazásával s áldozatkészségével." 

— Egy nevezetes megtérésről adnak hirt a napi-
lapok. Dublinban a kath. egyház kebelébe tért vissza 
miss Madden Henrietta, kinek atyja protestáns lelkész, 
testvére pedig Irland attorney-generalja, vagyis főügyésze. 
Maga Madden Henriet ta is előkelő, mondhatni országos 
tisztelettel környezett állással birt az angol protestantiz-
mus körében. Felügyelőnője volt a Nord Dublin Union 
protestáns munkás-házának és kórházának. 

— A montmartrei nemzeti fogadalmi templomra 
Párisban, 21.600,000 f rank gyűlt össze. A fogadalmi ado-
mányok értéke nincs ide számítva. Ez is roppant össze-
get képvisel. Például épp most tették helyére azt a szent 
Lukács szobrával diszitett lámpát, melyet a párisi köz-
kórház egyik orvosa a chapelle médicale, az orvosok ká-
polnájának ex voto felajánlott. Gesta Dei per Francos ! 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A garam-szt.-benedeki monostor. 
Irta Knaus Nándor. 

Jézus legszentebb vérének ereklyéiről hazánkban.. 

Hazánkban három szent vérereklyéről van 
tudomásunk : Szent-Benedeken, Bátán és horvát-
országi Ludbreg helységben. Ez utóbbinak ere-
detét elmondja Kercselich ós megjegyzi, hogy 
külön üvegben tar tat ik monstrancziában.') À 
bátai t csak az említett 152(5. évi leltárból ismer-
jük, mely azonban közelebb meg nem határozza 
s csak végsoraiban említi háromszor ekképen : 
„Item indimentum ex kamuka alba dispositum 
et auro contexta et id pert inet ad scrinium, in 
quo Res . . . sanguis Christi, datum per Kelictam 
Emeriti Prini flor. 9;" továbbá: „Item duo 
corona argentea exigua (igy) acl monstravtiam 
sanguinis Christi disposita",és „et pallium parvum 
ad monstrantiam sanguinis Christi;" de hogy e 
bátai ereklye mily nagy tiszteletben ta r ta to t t , 
leginkább mutatják a nagy értékű egyházi ék-
szerek, melyeket a leltár tanúsága szerint Mátyás 
király és egyéb főurak ajándékoztak. Különösen 
a Hunyadi család viseltetett nagy kegyelettel az 
ereklye iránt. Hunyadi János két dalmatikát 
ajándékozott 16 f r t értékben; özvegye Szilágyi 
Erzsébet egy hasonlót „Nagh Barson" vocata, 
arany és gyöngyös kivarrt kereszttel 75 frt, és 
még két arany keresztes kazulát 32 f r t érték-
ben, fia László kivégeztetése előtti utolsó per-
czeiben is („tempore suae mortis" mondja a lel-
tár) megemlékezett e szt. ereklyéről s egy fekete 
bársony aranyos kazulát ajándékozott 75 f r t 

o Hist. Eccl. Zagr. 209. 1. 

értékben; Hunyadi Mátyás király adott két egé-
szen aranynyal szőtt damaszt kazulát 200 frt , 
két bíborszínű aranyos kazulát 100 frt, egy pár 
aranyos damaszt dalmatikát 16 frt , két bársony 
kappát 26 frt , két oltárruhát dúsan aranyos bár-
sonyból 100 f i t értékbeù; fia Corvin János négy 
bársony kazulát 200 f r t értékben. Továbbá 
Geréb Péter özvegye egy egészen aranyos kazulát 
100 f r t értékben; Török Imre egy arany keresz-
tes 75 fr t értékű kazulát ; Kinizsi Pál özvegye 
egy vörös bársony aranynyal hímezett kazulát 
50 f r t értékben; Garai Jób két 50 f r t értékű 
kazulát és sz. Achácz félember-magasságu ezüst 
szobrát 6 gira értékben; Perényi Imre nádor 
egy egészen aranynyal hímzett 65 f r t értékű 
kazulát, végre Baskai Balázs két pectoralét ezüst 
lánczokkal 2 gira értékben. A ruhák összes becs-
értéke 1426 f r t : az ékszereké 286 f r t és 20 gira; 
voltak még „in una parva scatula lapides pre-
tiosi et alia miracula. — In una ladula aliae res 
pretiosae sunt positae; videlicet Bes argentei et 
vulgo fathyol très et sudarioe pretiosae et tha-
phola diversae coloris plurimum pretiosae — 
Et insuper cirotheca, saudalia, corporalia et 
sudaria valde pretiosa ad officium abbatis perti-
nentia, quorum numerum solus Deus novit et 
intelligit." ') 

Valamint e bátai szt. vérereklyének, ugy a 
szt.-benedekinek is eredetét és származását nem 

') E leltárnak a szt.-benedeki 1.-tárban őrzött pél-
dánya vizfoltos és szakadozott levén, többé teljesen el 
nem olvasható. Másik talán ép példánya meglesz Pannon-
halmán, mint Czinárnak Monast. I. 230. lapjából kitet-
szik. E leltárt közli, de hiányosan. Katona, Hist. Crit. 
XX. 25. 1. 

39 
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ismerjük. A helyi hagyomány és a Topograpliia 
Magni Regni Hung, czimü munka 381. lapja 
szerint Hunyadi Mátyás ajándékozta a monos-
tornak, ki azt Czinár szerint ') II. Pál pápától 
kapta. í ro t t bizonyítékot erre nem lehet felhozni 
s a legrégibb adatot fönt a toronyban találtam, 
az 1881. évi tűzvész alkalmával elolvadt egyik 
harangnak feliratában, melyet szerencsére néhány 
szóval a tűzvész előtt leírtam. Igy hangzik: 

Ad honorem * Sanctissimi * Sanguinis * 
Uni * nostri * Jesu Xti. 

In hora mortis * defende nos * ab * insi-
diis. * 1483. 

Ezen, a harangokon különben szokatlan fel-
iratnak csak az szolgálhatott helyes okul, hogy 
ekkor e szf. vérereklye már e monostorban volt 
s miután a templom, mint láttuk, az 1483. év-
ben szenteltetett fel. lehetséges, hogy Mátyás 
király ez ünnepély emelésére és emlékére aján-
dékozta ide és ez időtől fogva e vidéken általá-
nos tisztelet tárgya \%olt, mire nézve néhány 
érdekes adat maradt fön. Igy 1495. évben Szilva 
Albert néhai Országh Mihály nádornak bars-
megyei Lóth helységét, melyet ezer arany forin-
ton zálogjoggal birt, saját elődjei és két elhunyt 
nejének lelki üdveért „Monasterio S. Benedicti 
de Juxtagron Savctissimoque Sanguini, Domir*i 
nostri Iesu Xti, qui ibidem a Xti fidelibvs quoti-
die colitur et veneraturadományozza hasonló 
zálogjoggal,2) néhány évvel később pedig har-
madik neje Borbála egy lóthi szőlőjét „tum ob 
spem salutis aeternae ac specialem devotionem, 
quam ipsa domina Barbara „ad sanctissimuru 
Sohguinem Domini nostri Jesu Xti gereret" vég-
rendeletileg a monostornak hagyta ) S az apá-
tok is, ha valamely tisztjüket megjutalmazták, 
mindig különösen kiemelték ennek e szt. ereklye 
iránt i szolgálatait is ; igy Csulai János apát 
Szudar (Zwdar de Mylkosowcz) Dávid konventi 
jegyzőnek 1520. évben egy szt. benedeki házat s 
telket adományoz azon érdemeiért, „quibus idem 
Sacratissimo imprimis Sanguini Xti Jesu" és a 
konventnek hivatalán kivüli ügyekben is szolgált.4) 
Ugyané Szudarnak Zabláthi Jakab apát 1524. év-
ben „consideratis praeclare fidelitatis obsequiis, 
pergratis servitiorum meritis, — quibus Idem — 
imprimis hiric Sacratissimo Sanguini Domini 

' ) Monast. I. 219. 1. 
2) Eszt. kápt. l.-tár Lad. 40. 6. 7. és 9. 

Sz.-ben. 1 tár Prot . A. 221. a. 1. 
") Eszt. kápt. l.-tár. Lad. 10. 1. 8. 9. és 13. 

! nostri Jesu Xti. deinde dicto Monasterio et Eccle-
siae nostrae se nobis gratum reddere studuit" 
és adósság fejében a kovácsi határ mellett 25 
holdat adományoz. !) E Szudar Dávid és családja 
a monostor történetében oly nagy szerepet ját-
szott, s annyira összeköttetésbe hozták e szt. 
ereklyével, hogy később még nevét is innen szár-
maztatták, igy fia Lászlóra vonatkozó egyik 1551. 
évi okmányon ezen közelkoru, de merőben téves 
jegyzet olvasható: „Zudar a sudario Veronicae 
Sanctae quod est hic in Capella Corporis Xti in 

I monstrantia aurea et argentea." *) 
Még néhány hasonló adományozás emléke 

maradt fön: igy 1523. évben Zabláthi Jakab 
apát Thorzsa Benedek bessenyei jobbágynak, 
tekintve szolgálatait, „quae ipsi primum pretio-
sissimo Sanguini Domini nostri Jesu Xti et eccle-
siae nostrae" és neki te t t , Bessenyőn egy házat 
és telket adományoz.5) Ugyanis 1526. évben 
Mezengruber Lipót orgonásnak szintén érdemeit 
tekintve: „quibus Idem imprimis Sacratissimo 
Sanguini Dom. n. Jesu Xti. ac ecclesiae nostrae, 
deiudeque nobis . . . se gratum reddere stud-uit" 
és öt évi bére fejében egy szt-benedeki kúriát 
adományoz.4) Ugyanő 1527. évben apáthi Kozma 
Mátyás Kovácsiban lakó szabadosnak, tekintve 
szolgálatait, melyeket „imprimis Imic sacratissimo 
sanguini D. N. ./. Xti" és a monostornak te t t 
25 holdnyi bozótos erdőt adományoz.5) 1538. 
évben Várdai Pál primás, mint az apátság kor-
mányzója, kolozsvári Bogáchi Dömének szolgála-
tait , „a quibus Idem ab adolescentia sua huic 
almae ecclesiae ac Sanguini Xti, qui in hac 
Basilica gloriose dedicatur — se nobis gratum — 
reddere studuisset," fél jobbágytelket adomá-
nyoz Kovácsiban. Ez adományt a konvent is át-
írván és megerősítvén, szintén kiemeli érdemeit 
„quae idem Dominicus Bogacz (igy) imprimis 
huic Sacratissimo Sanguini D. N, J. Xti. qui in 
hac J'asilica gloriose veneratur, — exhibuisset. l i) 

Ezentúl ezen formula az okmányokból ki-
hagyatott , sőt, s ez valóban feltűnő, a szt. vér-
ereklye egy századon keresztül még csak meg 
sem említtetik. Az 1609. évtől kezdve vezetett 

í • ' • ' . . ' 

U. o. 1., 2 , 4. 
2) Sz.-ben. l.-tár fasc. 56. 10 
') Eszt. kápt. l .-tár Lad. 3. 219. és u. o. hit. 1. tár 

j Capsa 69. 9. 24. 
4) U. o. hit. l.-tár. Capsa 69. 3. 18. és sz.-ben. 1. tár. 

j fasc. 63. 21. 
6) U. o. Lad. 2. 1. 20. 

! f') U. o. Lad. 2. 1. 20. 
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templomi leltárak megemlítik ugyan a Monstran-
cziát, de a benne őrzött szt. vérereklyéről 
mélyen hallgatnak egészen 1644. évig. Ez évtől 
fogva már rendesen említtetik eképen: „Monstran-
tia aerea frocia, -) deaurata, velum superius, in 
qua sanguis Xti servatur." Maga a kápolna is 
esak íelső sekrestyének (sacristia superior) i ra t ik; 
oltár azonban volt benne, mely 1615. évben 
még eredeti nevén „ara corporis Xti" neveztetik; 
de már 1651. évben a kápolna „Capella Sangui-
nis Xti" nevezettel fordul elő, a leltárak azon-
ban továbbra is a Sacristia superior czimet ta r t -
ják meg. 

(Folytat juk.) 

A szabadkőművesség eredete. 
(Folytatás.) 

Most tér jünk vissza a titkos káptalannak történe-
téhez a templomos rendnek eltöröltetése után. 

„A nagymester máglyáján — mondja Eckert — 
végződik az egyház és állam ellen irányuló törekvésekkel 
biró rend történetének első szaka, de nem maga a rend." *) 
A templomos rendnek eltöröltetésével megszűnt a lovagok 
hires rendje, de nem a titkos társaság, melyet méhében 
hordozott . 

\ viennei zsinat az ártat lanoknak talált lovagokat 
a Joanniták rendjébe osztotta, mely az eltörölt rend bir-
tokainak nagy részét is örökölte. A németországi temp-
lomos lovagok szintén ezen rendbe lőnnek beleolvasztva, 
miáltal a titkos káptalan ezen rendben is életbe lépett. 
Ugyanis 1485-ben Doubusson, a Joanni táknak azon idő-
szerinti nagymestere a titkos társaságnak nagymesteri 
hivatalát felvette.5) Ugy látszik, miszerint ezen időtől 
kezdve a reformáczió idejéig mindig a Joannita-rend nagy-
mestere volt egyúttal a titkos káptalan feje. Ezen időben 
a rend utolsó nagymestere a reformátorok táborába lépett, 
s a rendnek német birtokait mint világi fejedelem elfog-
lalván, a Hohenzollern dynastiának őse lett, mely család-
nak egyik tagja, — jelenleg a trónörökös,B) — rendesen a 
szabadkőművesség protektorának czimét viseli. 

Mint említettük, a templomos-rend nagymesterének 
elfogatása után a szabadon maradt lovagok nagy része 
a rendnek irataival a brit t szigetekre menekült. A skót 
Mull szigeten, mely a rend tulajdonát képezte, ez időben 
Harris gróf parancsnokolt a lovagok felett. A menekülő 
Pierre d 'Aumont több lovag és egy káplán társaságában 

M 1609—10. évi leltárakban tévesen ezüstnek tarta-
to t t : „Una Monstrantia argentea deaurata." De 1613-tól 
kezdve már helyesen iratik Monstrantia ex aere confecta 
deaurata. 

2) 1645. évben e szó igy van irva : facta, 1646-tól 
kezdve : Monstrantia ex aere deaurata. 

3) 1651. évi Registum Május 84. 1. 
4) Magazin VI. 4. 1. 
s ) U. o. 6. 1. 
6) A volt trónörökös, most már elhunyt Frigyes 

császár. A szeri:. 

ide sietett. Miután előre látták a pernek kimenetelét, a 
szabadon lévő avatottak közöl a kiket lehetett, meghiván 
és értesítvén elhatározták, miszerint a titkos szövetséget, 
melynek a rend kebelében tagjai voltak, a rend feloszla-
tásának esetében is fentar t ják, és e czélból a régi szer-
vezet megtartásával azonnal egyesültek, miáltal a skót 
szertartású szabadkőművesség, mint önálló társaság életbe 
lépett . Ezen időben határozták meg a titkos társaságnak 
jelvényeit is. Az eltörölt rendet a salomoni templom jel-
képezte, s a katasztrófát, mely megsemmisítette, a repedt 
koczkakő. Az eltörött oszlop „adhuc stat" felirattal jelzi, 
miszeriut megszűnt ugyan a papi lovag-rend, de nem 
semmisült meg a titkos káptalan. — A statútumokban 
olvastuk, miszerint a beavatandónak „gyűlöletet és meg-
másithatlan ellenességet" kellett esküdnie „a világi 
tyrannusok, Antikrisztus zsinagógája" — vagyis az egy-
ház, s „az u j Bábel, vagyis Róma" iránt. Ezen időtől 
kezdve ezen gyűlölethez u j motivum ada to t t : a rend 
utolsó mesterének (J . B. M.) halálát a pápán és fejedel-
meken megbőszülni; s a felveendő gyakran csak erre tet t 
esküt, mivel nem fejezte ki oly kápráztatóan az egyház 
és állam ellen való lázadást és összeesküvést. A titkos 
káptalannak symbolikus jelvényei közé a szabadkőműve-
seknek jelvényei is felvétettek, annak jelzésére, miszerint 
a két t i tkos társaság különböző formával bir ugyan, de 
egy czélnak megvalósítására törekedik. Ez egységnek ki-
fejezésére szolgált a titkos káptalant jelképező oroszlán, 
mely a kőművesség jelvényeivel: körzővel, szögmérővel, 
kalapácscsal és a földgömbbel játszik, s egy koronás sas, 
a mely karmaiban körzőt és szögmérőt tart . 

A skót Mull szigeten újból szervezkedett titkos szö-
vetség csakhamar állami elismerést vivott ki magának 
egy u j külső formában. A szövetség tagjai ugyanis nagy 
számmal valának képviselve az angolok és skótok között. 
— A Bruce családból származó III. Róbert skót király az 
angolokkal háborúba keveredett, s a titkos szövetség a 
hadjára t alkalmával felajánlotta neki szolgálatait. A mind-
két hadseregben nagy számmal jelenlévő és egyetértő 
titkos szövetségesek segélyével sikerült neki aránylag cse-
kély számú hadseregével az angoloknak százezernyi főből 
álló seregét 1314 ben Banokboure mellett megverni .1) 

A győztes király vagy előleges megegyezés értel-
mében, vagy hálából a titkos szövetség szolgálataiért a 
sz. András ne jérő l hitt rendet alapította, melynek tagjai 
a templáriusok titkos utódai voltak, kik később a skót 
szertartású szabadkőművesség nevét nyerték. Igy a titkos 
társaságnak ismét államilag elismert külső formája volt, 
mely alatt szabadkőműves elveit terjeszthette, s törekvé-
seiért küzdhetett . 

A templomosok utódjainak titkaiba ugy látszik 
maga III. Róbert király is be volt avatva, mivel a nagy-
mesteri hivatalt a maga és utódjai számára kötötte ki. 
A kölni okiratnak aláirói között is ott találjuk még 
Brucet, mint mestert, sőt mint Ecker t megjegyzi, 1851-ben 
ő maga is ismert egy Brucet, ki huzamosabb ideig tar-
tózkodott Drezdában, s kiről tudta, hogy a szabadkőmű-
ves szövetségben magasabb állást viselt. Lehetséges azon-

') Mysterien 462. 1. 
39* 
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ban, miszerint III. Róbert csak sz. András rendjének, de 
nem egyúttal a titkos szövetségnek is volt feje, s csak 
trónvesztett utódai lettek a szabadkőművesség mysteriu-
maiba beavatva.1) 

A skót szertartású szabadkőművesség ezentúl is sok 
ba j t okozott még Angolországban, s Erzsébet uralkodása 
alat t rendkiviili elterjedésnek örvendett, s titkos kápta-
lanjairól még maga a királynő is tudomást szerzett. Ez 
időben a titkos káptalan tagjai az országban már magas-
rangu hivatalokat és állásokat foglaltak el, s a „humaniz-
mus" elveit hangoztatták. Erzsébet, hogy a dolog miben-
létéről meggyőződést szerezzen magának, egy magasrangu 
tisztjét megbizta, hogy a titkos káptalanba gyűlt test-
véreket lepje meg. E tiszt vagy maga is tagja volt a 
szövetségnek, vagy — amint Eckert is állitja — a fényes 
gyülekezet által meglepetve, annak felszólítására maga is 
belépett a káptalanba, -) a királynőnek a gyülekezetről a 
legkedvezőbb jelentést terjesztette fel. — Mária királynő 
egyik miniszterétől kért felvilágosítást a szabadkőműves 
szövetségről, ki oly felvilágosítást adott neki, mely sze 
rint e szövetség a „humanitás" magasztos elveit terjeszti, 
s az irgalmasság cselekedeteit gyakorolja re j te t t módon, 
az emberek köszönetét nem keresvén. 

Nagyobb mérvű működését a szabadkőművesség 
1717. után, a szövetség réíormácziója után kezdette meg, 
midőn a különféle páholyok és káptalanok egyesülése 
kezdődött. Mindazonáltal ezután is egész napjainkig min-
dig vannak differencziák az egyes rendszerek között, me-
lyek nagyobb számmal fejlődtek, sőt a páholyok és káp-
talanok — mely utóbbi név szintén „páholv"-ra lett 
változtatva — egymás között is ellenkezésekbe kevered-
nek mellékes kérdésekben. Leghatalmasabban, s mint jól 
szervezett szövetség, a franczia páholyok s az olasz venta 
páholyai működnek. Magyarországban a skót szertartású 
szabadkőművesség alig, hanem a János-rendü van csupán 
képviselve. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 13. Az egyház az Egyesült-Államok-

ban. II. — 
Olyanok ezek az egyesült-államokbeli katholikusok, 

a katholikus vallás ügyének terén Európa nézve, mint 
úttörő őseik voltak Amerika őserdeire ^íézve a mult 
időkben. I r t ják nálunk a keresztény vallástól elrugaszko-
dott vén Európa erkölcsi eltompulásának vadonjait s hir-
detik a kivénült népeknek a szabadság, jogtisztelet és 
bátor köztevékenység újjáteremtő nagy elveit. A hol száz 
év előtt csak egy katholikus püspök volt 40,000 hívővel : 
most, 100 év múlva, 100 püspök és 10 millió katholikus 
hat, tesz, alkot, nyilatkozik és határoz, az egész világnak 
imponálva összetartó erejökkel, vallási buzgóságuk ragyogó 
példájával. A kath egyház valóban, méltán önérzettel 

') Hasonlóképen j u t o t t a k „protektor i" álláshoz a Hohen-
zollerek. A dynas t ia a lapi tó ja a János lovag-rend nagymes te re volt. 
Mint t u d j u k , a templomosok a t i tkos k á p t a l a n t ide is á tü l t e t t ék . 
A nagymes te r apos ta tá l t s Lutherhez pá r to l t . 

*) E c k e r t : Magazin zur Verur the i lung stb. és P a c h t l e r : 
A humani tás bálványa. 

tekintheti az ő hiveit az Egyesült-Államokban s azt a 
felvirágzást hitbuzgóságban, erőben, befolyásban* melyet 
ezek az amerikai katholikusok száz év alatt hatalmas 
emberi munkával, még hatalmasabb isteni kegyelem se-
gítségével létre hoztak. Tudja mindenki, hogy Amerikába 
kezdet óta kik vándoroltak ki ? A kiknek otthon szük 
volt a haza és kedvezőtlen a szerencse. S midőn Ameri-
kába érkezének, ott bizony még a mult században is édes-
kevés eszközeit, tényezőit találták a művelődésnek. Az 
anyaország, a honnan kivándoroltak, vagy nem, vagy 
csak bizony mostohán gondoskodtak a kivándorlottak 
jólétéről, ugy hogy a gazdag, de vadon természet ölén 
ezek az u j világ uj polgárai egészen saját erejök megfe-
szítésével valának kénytelenek meghódítani a természet 
pazar, de elvadult erőit s megteremteni maguknak az ott-
hont, a hazát és benne a rendezett polgári életet, a mű-
veltség, jólét és haladás ezerféle tényezőit. És hogyha 
ezekhez hozzáveszszük még azt a körülményt is, hogy az 
Egyesült-Államokban letelepedett nép hány mindenféle 
nemzetiségből, országból, hány mindenféle erkölcsökkel 
és szokásokkal, mennyi különböző véralkattal és aspirá-
czióval foglalt helyet az uj világ földén: akkor igazán 
bámulni kell a kath. egyház átalakító és szervező erejét, 
a mely 100 év alatt a világ egyik legfényesebb hierar-
chiájának vezetése alatt egy oly szép egyetértéssel és 
ellenállhatatlan közreműködéssel alkotó katholikus nép 
millióit muta t ja be ma a világnak. És ez mind & papság 
műve! Mennyi gond, fáradság, apostoli jövés-menés, hat-
hatós szó és elragadó példa halmazata az Egyesül t -Álla-
mok területén élt kath. papság élete a lefolyt század a la t t ? 
Mig a protestantizmus a szabadság honában nem ért el 
egyebet mint hogy ^0 szektából 200 szektára szaporodott 
f e l : addig a kath. egyház egy igazi bábeli népzavarból 
pompás, egységes és egyöntetű katholikus hitéletet terem-
tett, melynek szava latba esik Európában is, és példája meg-
mozgat ja a vén világ tespedő szellemén a régi rossz szoká-
sok lepleit és takaróit egymásután. Különösen a washingtoni 
kath. egyetem felállításával, mint valami éles késsel, kímé-
letlenül felvágják az óvilágban a hályogot azoknak a 
szeméről, a kik még mindig az elállamosított egyetemi 
nevelés-tanitási rendszernek álmos, tétlen szemlélői, vagy 
pláne megelégedett fenntartói sőt talán dicsérői közöttünk. 

Szóval: Amerika kezdi dus kamatokkal visszafizetni 
Európának, a mit tőle nagybecsű népelemek kivándorlása 
révén nyert. Kezdi ifjú, izmos erejének megifji tó erejét 
éreztetni Európa vén népeivel és országaival. Le Play, az 
európai társadalom újjászületésének nagy bölcselő úttörője 
a ki bejárta Amerikát és Európát , tapasztalatainak ered-
ményét ezekbe a szavakba foglalta össze : „Az Éjszak-
Amerika katholikusaival való társalgásból, az ő irodalmi 
müveiknek olvasásából meritém én különösen azt a 
reményt, hogy a vallás befolyása alatt nemsokára látni 
fogjuk Nyugat -Európa latin népeinek társadalmi újjá-
születését." 

Az egyház működése az Egyesült-Államokban 100 
év alatt csodával határos dolgokat müveit. 

Figyeljünk rá — és okuljunk belőle ! 
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München, nor. 9. A bajor • )katholikusok küzdelme 
hitök és egyházuk szabadságáért — sajátságos voltánál 
fogva az egész világ figyelmére méltó. Nincs, nem lehet, 
hogy legyen egyházi férfiú, vagy egyházát szerető laikus, 
a ki a világ folyását éber figyelemmel és az egyházpolitikai 
szellem szakértelmével kiséri, s a kinek szeme meg nem 
akadt volna e napokban Münchenén s azokon a mik itt 
jelenleg történtek, a mik itt különösen a képviselőház 
nov. 6, 7, 8-iki ülésében elmondattak, s a mik a bajor 
kath. centrumpárt bátor és hatalmas akcziója folytán 
még csak majd ezután fognak kifejlődni. 

Bajország az egyház és állam közötti viszonyra nézve 
sajátságos egy ország. Sehol a világon az ósdi és modern 
államomnipotenczia az egyház szabadságával szemben oly 
bonvolult rendszerzé nem zavarodott össze, mint e kis J 
országban. Négy millió lakos közöl három millió a ka-
tholikusok száma. Es a bajor kath. nép, jó nép, vallásos, 
hithű nép. A bajor királyi dynastia, az ősrégi Wittelsbach-
ház pedig, világszerte hires nagy katholikus traditióiról. 
A protestantizmussal szemben a kath. egyháznak Német-
országban a német-római császárok mellett a bajor vá-
lasztó-fejedelmek voltak legerősebb támaszai. Sőt kath. 
hitbuzgóságukra s politikájúk erélyére és következetessé-
gére nézve sokban felülmúlták a kevésbbé erélyes Habs-
burgokat , legalább kezdetben, mikor a protestantizmus 
megrohanta az egyházat. 

E század elején a választó-fejedelemségből királyság 
lett. Területe nagyobb, népessége számosabb de vallásra 
nézve kevésbbé egyöntetűvé lön. Területe nagyobbodott 
különösen a saecularizált egyházi beneficimumok és egy-
házi fejedelemségek hozzácsatolása által. A protestáns 
lakosság száma tetemesebb összegre, az összes lakosság 
í / i részére emelkedett. Az első bajor király, I. Miksa, az 
u j királyságot, mely annyi u j elemmel szaporodott, erős 
igyekezettel törekedett egységes u j szervezettel ellátni. 
Alkotmányt adott az országnak és a német államfők közt 
első igyekezett az apostoli szentszékkel is az egyházpoli-
tikai viszonyokat egységesen, egyetértésben, u j rendbe 
hozni. Igyekezetének gyümölcse a bajor konkordátum vala 
1817-ben. Miksa király jó szándékait és intézkedéseit azon-
ban egy sajátságos körülmény végzetes következetességgel 
egész napjainkig kihatólag keresztezte. Környezete, kor-
mányférfiai és más bizalmasai többnyire hitetlen és jel-
lemtelen emberek voltak, hivei az államomnipotencziának, 
hizelgői a hatalomnak, hogy uralkodhassanak fölötte. 
Kitűnt ezek között Feuerbach, a modern német raczio-
nalizmusnak filozóf patr iarkája. A protestantizmus is, 
szokása szerint névleg paritásra, tényleg uralomra töre-
kedett Bajországban, a királyság keletkezésétől kezdve. 
Ily befolyások áramlatot támasztottak a királyi udvarban, 
a melynek a király nem birt állandóan ellenállni. Az 
uralkodó vonzalma az egyházhoz, és evvel szemben 
hitetlen környezetének gyűlölete, oly sajátságos keve-
rékét alkották meg a a bajor állam egyházpolitikai 
jámborságának és hitetlen képmutatásának, szóval két-
szinüsködésének, a mely az egész világon igazán ri tkí t ja 
a pár ját . 

(Itt levelezőnk idéz egy német szerzőt a bajor 
egyházpolitikai viszonyokról. Mi e viszonyok rajzát saját 

jelesünk, Rapaics egyet, tanár Egyháztörténelméből vesz-
szük át, amint következik. Szükségesnek tar t juk ezt azért, 
hogy a történeti hát tér a bajor képviselőházban megindult 
nagy egyházpolitikai küzdelem megértéséhez egész kiter-
jedésében szemeink előtt megjelenítve nyíljék meg.) 

„Többször félbeszakított meg új ra felvett alkudozá-
sok után a bajor konkordátum végre 1817. junius 5-én 
szerencsésen létrejött , mire azt a király okt. 24-én a 
pápa nov. 14-én szentesitették. À tizenkilencz czikkelyből 
álló egyezmény főpontjai szerint: a római hatholikus 
vallás isteni rendelés és kánoni szabványok szerint őt 
megillető jogaival és kiváltságaival fentartartat ik ; az 
érsekségek, püspökségek és káptalanok ú j ra szerveztet-
nek és tisztességesen javadalmaztatnak ; az 5-ik czikkely 
intézkedik a szemináriumok berendezéséről és a hit és 
erkölcsök fentartása érdekében biztosítja a püspököknek 
az iskolák feletti felügyelet jogá t ; a 7-ik czikkely köte-
lezi a kormányt , hogy államköltségen néhány férfi- és 
nő-kolostort ú j ra fel fog állítani ; 8-ik cz. biztosítja az 
egyházi javakat s az egyházat u j fekvő birtokok szerzé-
sére is feljogositja ; 9-ik szerint az érsekeket és püspökö-
ket a király nevezi ki ; a többi czikkelyek a kanonoki és 
egyéb javadalmak adományozásáról, a püspökök egyház-
kormányzói jogairól, a Rómával való szabad közlekedés-
ről és a királynak teendő püspöki esküről intézkednek '). 
A következő évben VII. Pius kiadta a Dei ac Domini 
nostri kezdetű ezirkumskripezionális bullát, mely Bajor-
országot két érsekségre és hat püspökségre osztja, úgy-
mint : münchen-freisingi érsekségre, Passau, Regensburg, 
Augsburg szuffraganátusokkal — és bambergi érsekségre, 
mely alá Eichstätt , Würzburg és Speier tartoznak. 

A katholikusok örömmel fogadták a konkordátu-
mot, de örömüket a kormány csakhamar megrontotta, 
midőn a konkordátumot csupán az alkotmány mel-
lékleteképen és oly vallás- ediktum -) kíséretében hirdet te 
ki, melynek számos pont ja kiáltó ellentétben állott a 
konkordátum szellemével és megállapodásaival. Ebből 
zavarok keletkeztek ; több pap vagy egyáltalán nem, 
vagy csak föltételesen esküdött meg az alkotmányra. A 
kormány a szentszékhez fordult ; de ez, vizsgálat alá vé-
tetvén a dolgot, szintén tilosnak jelentette ki a föltétlen 
esküt . 3) A kellemetlen ügy végre 1821-ben az úgyneve-
zett ,tegernseei rendelettel ' lett elintézve, melyben I. Miksa 
király kijelentette, hogy a konkordátum államtörvényül 
tekintendő és végrehajtandó ; a katholikus alattvalók al-
kotmány-esküje kizáróan a polgári viszonyokra vonatkozik 
és semmi olyasra sem kötelezi őket, a mi az isteni vagy 
egyházi törvényekkel ellenkeznék. Ezzel az eskü lehetővé 
tétetet t ; de a konkordátum és vallás-ediktum közti ellen-
mondás korántsem lett kiegyenlítve. A kormány továbbra 
is az utóbbihoz tar tot ta magát, mig a püspökök a kon-
kordátum szerint igyekeztek eljárni. 

Orvendetesebb lett a kath. egyház állapota a jeles 
I. Lajos király alat t (1825—1848), ki a konkordátum 
megállapodása szerint több kolostort visszaállított, a ben-
czéseket, redemptoristákat és különféle szerzetesnőket be-

Nussi , Conventiones p. 146. sqq. W a l t e r , Fontes 204. 
-) W a l t e r id. h. 213. kk . 
3) E r r e vonatkozó levelezések Eoskoványi , id. h 592—710. 
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fogadta, a kath. hit tudomány emelése czéljából a Lands-
hutból Münchenbe áthelyezett egyetemre Görres, Phillips, 
Möhler és Klee katholikus czelebritásokat meghívta, Mün-
chenben több stílszerű remek templomot építtetett, a 
bambergi, regensburgi, speieri dómokat restauráltat ta s 
általán az egyház iránti jóindulatának számos jelét adta. 
Ugyanekkor jeles püspökök — kik közül különösen ki-
emelendő Sailer Mihály regensburgi püspök — apostoli 
buzgósággal fáradoztak a vallásos élet felvirágoztatásán, 
mely igyekezetüket a jó könyvek terjesztésére és a kath. 
missziók támogatására alakult kettős egyesület, úgyszin-
tén Brentano Kelemen, Diepenbrock, Görres Guidó val-
lásos költeményeik és Schmid Kristóf ifjúsági iratai is 
jelentékenyen előmozdították. Mikor a porosz kormány a 
kath. egyházat a vegyes házasságok ügyében követett 
magatartása miatt hevesen üldözte, Lajos király a katho-
likus álláspontot védelmezte, 1841-ben pedig megengedte, 
hogy a püspökök Rómával szabadon közlekedjenek. Nem-
sokára azonban meghidegült irányukban, midőn protes-
táns vallású mostoha anyjáért a követelt gyászistentiszte-
leteket ugy, mint az elhalt, katholikus fejedelmekért 
szokásos, megtartani vonakodtak. Ez idő óta több, az 
egyház jogaira sérelmes intézkedéseket léptetett é le tbe , ' ) 
melyek száma még inkább növekedett, midőn szenvedé-
lyétől elragadtatva, egy Lola Montez nevü spanyol tán-
czosnővel botrányos viszonyt kezdett s ennek következté-
be n a konzervatív ^46eZ-minisztériumot elbocsátva és több 
jeles tanárt (köztük Phillipset és Döllingert) állásuktól 
elmozdítva, magát egészen a liberálisok karjaiba dobta. 
Ezek nem is késtek befolyásukat az ,ultramontánok' le-
küzdésére felhasználni, különösen Seisler minisztersége 
alatt, ki a Ronge-féle ízetlen mozgalmat egész erejével 
támogatta. Ezaiat t megindultak a 48 ki forradalmi moz-
galmak, melyek következtében Lajos király 1848. márcz. 
2(3 án leköszönt és magánéletbe vonult (f 1868). 

Utódja II. Miksa lett (1848—1864), kihez a bajor 
püspökök 1850-ben, majd 53-ban ismételve emlékiratokat 
nyúj tot tak be a konkordátum-ellenes állami megszorítások 
beszüntetése végett — de nem sok eredménynyel, mert a 
kormány, ha tet t is némi jelentéktelen engedményeket 
(1852. ápr. 8.), egészben véve az 1818-ki vallás-ediktum 
határozatait f e n t a r t o t t a . K ü l ö n ö s e n sérelmesek voltak a 
theol. tanintézetekre vonatkozó intézkedések, melyeket 
midőn a speieri püspök figyelmen kivül hagyott , a kor-
mány a speieri szemináriumot erőszakkal bezáratta. 3) 

Az egyház szabadsága II. Lajos alatt (1864—1886.) 
sem lett visszaállítva; ellenkezőleg egy 1873. nov. 20-án 
kelt min. rendelet még a fentebb emiitett 52-ki enged-
ményeket is visszavonta és a vallás-ediktumot egész tel-
jességében visszaállította. E mellett a liberális bajor 
kormány (különösen a kirhedt Lutz miniszter) teljes ere-
jével támogatta a vatikáni zsinat elleni oppozicziót, meg-

')' Igy például a vallásvitázó predikácziókat el lenőriztetni 
rendel te , mi. ellen a münchen-fre is ingi ordinár iá tus erélyes óvást 
emel t (Koskoványi Mon. cath. I II . 871. kk.) p ro tes táns temetések-
nél ka thol ikus t emplomokban harangozhatni k ivánt s tb . 

!) I. Yering, Lehrb. des ka th . und prot . Kjrçhénrechts. - Fre ib . 
1876. 

') Archiv fü r ka th . Kirchenreeht . 13 14. köt t . 

tiltotta a zsinati határozatok pláczet nélkül való kihirde-
tését, állami oltalom alá vette és mindenképen pártfogolta 
az úgynevezett ó-katholikusokat, birodalmi törvények 
alapján elűzte a jezsuitákat és redemptoristákat, behozta 
a kötelező polgári házasságot, számos helyen felekezet-
nélküliekké változtatta az iskolákat stb. ') Ily és hasonló 
intézkedések azonban a katholikusokat is sorakozásra bír-
ták. 1S75 óta érdekeiket a képviselőházban hatalmas kath. 
párt védelmezte, melynek ha nem is sikerült a liberális 
minisztériumot megbuktatnia, annyit mégis kivitt, hogy a 
kormánynak további kulturharczos terveiről le kellett 
mondania, sőt eddigi ,vívmányai' közül is nem egyet fel-
adnia. 

A jelenleg uralkodó Luitpold régensherczeg jó indu-
lattal látszik viseltetni az egyház iránt. XIII . Leo pápa 
1887. decz. 22-ről kelt encyklikájában felhívta a bajor 
püspököket, hogy az egyház jogait, különösen az oktatás 
terén, érvényesíteni igyekezzenek." 

Ennyit a múltra vonatkozólag. A jelen pillanatban 
Luitpold regens még mindig Lutz befolyása alatt áll, a 
kinek visszautasító válasza a bajor püspökök legújabb 
emlékiratára okozta a nagy támadást, melyet a bajor 
kath. nép e nyáron tar tot t nagygyűlésében, és a bajor 
országgyűlés kath. centrum-párt ja ellene intéztek, illetve 
folytatnak. 

Erről fog szólni egyházi tudósításunk következő 
sorozata. 

IRODALOM. 
A pálosok működése Magyarországon. 

Ez a czime egy 76 lapra terjedő hittudori avató 
értekezésnek, -) melyet Hahnekamp Sándor, a győri püs-
pöki megyében védenyi lelkész irt és adott be a buda-
pesti kir. magyar tudomány-egyetem hittudományi karánál. 

H a tekintetbe vesszük, hogy csak nem rég volt 
szerencsénk bemutatni egy másik dolgozatot a pálo-
sokról, t i. Kürcz Antal budapesti kir. kath. főgymná-
zium tanárának s a kath. tud. és irod. társulat tagjának 
„ A magyarországi pálosrend története11 czimü munkáját , 
lehetetlen észre nem vennünk, hogy itt valaminek kell 
lenni e dologban, a miért egyszerre oly érdeklődés mu-
tatkozik nálunk a magyar eredetű pálosrend története, 
viszontagságai, mult nagysága, sanyarú jelen helyzete és 
sivár, majdnem kétségbeejtő jövője iránt, hogyha Isten 
és lelkes katholikus férfiak nem sietnek segíteni rajta. 

Én azt hiszem, hogy ennek az egyszerre két iro-
dalmi dolgozatot provokáló érdeklődésnek az oka egy-
szerűen az, hogy Magyarország katholikus közérzülete 
sehogy sem tud megbarátkozni azzal a kegyetlen gondo-
lattal, hogy az egyházunk és hazánk múlt jában annyi 
érdemet szerzett dicső pálos-rend kénytelen legyen meg-
szűnni, részünkről való minden pártolás hiányában lassan 
megsemmisülni. 

Hahnekamp Sándor tudor ur értekezése három rész-
ből áll. Az első rész mint előzmény szól a szerzetesi 
intézmény eredetéről és fejlődéséről. A második rész, a 

-1) V. ö. Vering, id. h. 75—-77. 
• . *) Győr. 1889. ívyom Surányi János intézetében 
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dolgozat dereka, öt fejezetben tárgyalja a pálosok műkö-
dését Magyarországon. Bemutat ja őket mint szerzeteseket, 
hitéritőket, tanítókat, hŐBöket, írókat, azt a fohászszerü 
óhajt keltve az olvasó keblében, midőn maga előtt a 
pálos-rend működését és jeleseinek fényes sorát elvonulni 
l á t j a : vajha folytatása is lenne e nagyérdemű magyar szer-
zetes-rendnek e hazában ! Függelékül szerző adja a) a 
Magyarországon virágzott pálos-rendű zárdák névsorát, 
b) az erdélyországi kolostorok sorozatát. 

Ebből áll a mii becses tartalma. Kürcz Antal tanár 
ur nagybecsű dolgozata mellett nem fölösleges, minthogy 
mind a két mű szerzője más és más terv szerint más 
keretben dolgozott. 

Hahnekamp Sándor tudor ur dolgozatából t. olva-
sóink kedveért közöljük a bezáró sorokat, a melyeket 
Ipolyi Arnold következő szavai előznek meg a pálos-rend 
érdemeiről: „A pálosok, mint lánglelkü fiai e hazának, a 
magyar egyház történetének legszebb lapjait írták be 
vérökkel, tetteikkel, tudós tollúkkal, remek és fényes 
müvészetök ecsetjével és vésőjével . . . Mely hazai szer-
zet hagyott ránk oly dus, oly bő évkönyeket, annyi iró 
emlékét !" 

„Mindannak daczára, — igy szól a hittudori avató 
értekezés epilogja, — hogy Magyarország nemes csa-
ládainak szine-java sietett e szerzetbe lépni, mely minden 
munkára vállalkozott, melyet az egyház java s a polgári 
társadalom üdve bárhol, bármikor s bármiként igényelt : 
mégis e szerzetnek, mely 1 bibornokot, 4 érseket, 22 
püspököt, 5 prépostot, 4 apátot és 4 kanonokot adott az 
egyháznak, pusztulnia kellett. 

Mennyire változik az idő s mennyire nem képes a 
halandó annak sűrűn elfátyolozott jövőjébe tekinteni : 
u jabb példa e szerzet története. S mégis eme, hajdan 
oly szépen virágzott szerzet egyik írója eltörültetése előtt 
mintegy 70 évvel, talán szerzete szerencséjétől elragad-
tatva, rendének örök létet jósolni merészelt. 

„Ideo ausim dicere — igy szólítja szerzetét — quod 
usque ad consummationem saeculi, usque ad diem judicii 
sis perduratura !" 

Mily büszke szavak ! -— Ime alig néhány évvel 
utána Isten megengedte, hogy a vihar az örök létre 
számított rendet kisodorja. Egy ellenséges vihar dult 
hazánk téréin, s a szép, még századokra is elélhetett 
tölgy gyökereiből kisodortan hevert ; mert, hogy Fessier 
szellemében szóljak : e szerzet, melyet a magyarok 
vallásossága meggazdagított , az 1782-ben dühöngő fel-
világosodottság fanatizmusa, a tönkre jutot t államgazdá-
szat és a korszellem áldozata le t t . 2 ) 

Az 1786-ki év romboló villámként csapott le sz. 
Pál remete szerzetére. II. József 1786, február 7-én 
törülte el a magyar szerzetet a magyar nép nagy lelki 
kárára, miáltal a fönnállott 37 kolostornak ingóságaiból 
10 milliót, a szerzet javaiból 203,629 forintnyi évi jöve-
delmet szerzettek, mitsem törődve az ezeket adományozók 
által kitűzött czélokkal és rendeltetésekkel, és nem gon-
dolva meg, hogy az emberiség körül fáradozó egyházi 

') Ada lékul a pálosok magyar történetíróihoz. (Magyar Sión. 
I. k. 102. 1.) 

8) Fessier IL köt., 933. 1. 

intézetek legalább is oly joggal bír ják javaikat, mint a 
társadalomnak bármely egyes polgára. Es ha a világiak 
háborí tat lanul bírhat ják a javakat, melyekkel csupán csa-
ládjoknak használnak, az egyház bizonyosan megérdemli, 
hogy igazságosan szerzett javait, melyeket az emberiség 
legszentebb czéljaira oly nagy mérvben fordít, sérthetet-
len joggal birhassa. 

Ordódy Károly rendfőnök, szerzete eltörültetésének 
a magyar országgyűléshez intézett kérvénye által gon-
dolta elejét vehetni. A kérvény mitsem használt. Ordódy 
Veszprémbe utasi t tatott lakni, kapot t évdijat és szerzete 
eltöröltetése fájdalmának enyhitéseül a „de Casa nova" 
apáti czimet. 

A pálosok összes vagyonát commassálták, alkotván 
ebből a vallásalap egy részét. Eme vallásalapból u j plé-
bániákat és káplánságokat szerveztek. A pálosok (381 
egyén) részint tanitói, részint lelkipásztori alkalmazást 
nyertek, vagy pedig szűken kiszabott nyugdíjból teugeték 
jobb sorsra méltó életöket. 

És mit ért el a saecularisatióval az állam ? Feleljen 
helyettem Montalembert (die Mönche des Abendlandes 
CCX— CCXVI.) : Az állam fosztogatással megölte a tyú-
kot, mely neki oly sok aranytojást adott ; megsemmisí-
tette a századok tőkéjét, a ker. nemzetek, jótékony csa-
ládok, tudomány, munka s az erény sérthetetlen alap-
kincsét. A multat rágalmazva, a jövőt feláldozta, és ezen 
oly nagy horderejű gonosz tettet a „holt kéz" üres 
kifejezésével akarta eltakarni, holott azon kéz — mint 
például szeretett hazánkban is dr Pauer János néhai 
fehérvári püspök szép művében („Az egyház-rendiek ér-
demei Magyarország történetében") s Dr Lányi nagysze-
rűen megmutat ják — nagyon is élő, sőt halhatatlan, mely 
a keresztény szeretet legremekebb műveit alkotja folyton 
és valódi áldásokat hint mindenfelé. 

1865-ben u j reménysugár áradt szét a szegény pálo-
sokra Lengyelországban, ahol az isteni gondviselés meg-
tartá a rendet, miután az 1786-ki események előtt Sza-
niszló Ágost király sürgetésére az 1784-ki deczember 3-án 
kelt apostoli breve erejénél fogva a lengyelországi rend-
tartomány a többitől elkülöníttetett . Boldogult Scitovszky 
János, esztergomi biboros érsek, megtudván a lengyel 
pálosok abbeli vágyát :L) vajha szerzetök visszajöhetne 
Magyarországba, vajha legalább csak egy zárdát kaphat-
nának itt, ahol szerzetök bölcsője ringott, elhatározta az 
ősmagyar pálos-szerzetet hazájába visszatelepíteni. E czél-
ból az akkori kormánynyal tárgyalásokba bocsátkozott, 
hogy esztergommegyei Sz.-Keresztre, az úgynevezett Pél-
földre letelepíthesse. 1866. április végén elfoglalták a 
kisded zárdát. Négy tagból állott a telepítvény. A két 
lengyel pálos egy év alatt ugy elsajátitotta a magyar 
nyelvet, hogy már azon szónokolhattak is. A környékbeli 
nép nagy szeretettel fogadta a kedves fehér barátokat . 
Tizenöt hónapi működés után azonban belátván a pálo-
sok, hogy kellő ellátásukról nem gondoskodnak, vissza-
mentek Krakkóba, hol máig is álmodoznak a rövid dicső-
ség napjairól. Azóta, szegények, a reménynek még utolsó 
szikráját is elvesztették. Néma megadással várják, mig a 

') Lásd : „A pálosok jelen ál lapota Lengyelországban." Dr 
Zalka János, Magyar Sien. I. k. 3. sz. 1 6 1 - 1 7 3 . 
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csesztochowai s krakkói zárda aj ta jai is becsukatnak. Es 
akkor az egykor hires magyar szerzetnek ez utolsó marad-
ványa is eltűnik, mely pedig valaha a magyar királyok s 
a nemesség gyönyörűsége vol t ! 

Vagy fogja-e azt még egyszer az isteni gondviselés 
feltámadásra ébreszteni ? ! ') 

Az egyház vesztét megfájlalta, a nemzet őrangyala 
még folyvást siratja." 

*** Carvajal János bibornok magyarországi követ-
ségei . 1448—1461. Fraknói Vilmos akad. rendes tagtól. 
Olvastatott a Magy. Tud. Akadémia 1889. febr. 11. tar-
tott ülésében. Budapest, 1889. 8-r. 88. 1. 

Fraknói sasszeme kiváló szeretettel keresi hazánk 
történetében azokat a papi alakokat, a kik egyházunk és 
nemzetünk sorsára, időről-időre, feltűnőbb és maradandó 
befolyást gyakoroltak. A fent czimzett mü egyike ilyen 
dolgozatainak. Egy élet-, azaz jel lenugj^Jkasetében meg-
világítja az egész kor történetét. Mint mindig, most is sze-
rencsés volt hőse megválasztásában. Mert Carvajal bibornok-
ról csakugyan igazat kell adnunk mind a két életirójának, 
a páduai bibornokn&k, Volaterani Jakabnak, és Tud. Aka-
démiánk nagyérdemű alelnökének. Amaz igy fejezé be 
Carvajal je l lemrajzát : „Valóban méltó volt az egyház és 
Isten szent szolgálatára ; méltó, hogy az egyház első 
századainak szent atyáival egy sorba állittassék." Fraknói 
pedig az elismerést igy egészíti ki : „Méltó, hogy a ma-
gyar történetírás kegyelettel őrizze emlékét." 

KS3- Figyelmeztetés. 
Kiegészítéséül annak, a mit e lap nov. 0-ki számá-

ban a tekintetben mondtam, hogy az általam kiadott és 
szerkesztett Kath. hittud. folyóirat-ra vonatkozólag nem 
sikerült abbeli szándékom, hogy a folyóirat a budapesti 
kir. magyar tud. egyetem hittudományi karának birtokába 
menjen át, és igy évtizedekre állandósuljon, minden félre-
értések kizárása végett ezennel kijelentem, miszerint an-
nak, hogy e czélomat elérnem nem sikerült, nem a neve-
zett kar volt az oka. Evvel tartozom a karnak, a melynek 
én is tagja vagyok. Dr Breznay Béla. 

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

előterjesztésére: Szlávy Józsefet, mint a vallás- és tanul-
mányi alapokra felügyelő s azok kezelését ellenőrző idő-
leges bizottság eddigi elnökét ; Simor János bibornok-
herczegprimást, mint a bizottság eddigi társelnökét, és 
báró Budnyánszky József bizottsági előadót, ezen tiszt-
ségükben a bizottságnak három évre meghosszabbított 
tar tamára megerősítem, — és gróf Andrássy Aladárt, 
Bossányi Lászlót, dr Haynald Lajost, gróf Károlyi Tibort, 
Királyi Pál t , dr Lechner Ágostont. Lukács Antalt, dr 
Schlauch Lőrinczet, gróf Szapáry Gézát, Szivák Imrét, 
Vértessy Sándort és gróf Zichy Nándort , a vallás- és 
tanulmányi alapokra felügyelő s azok kezelését ellenőrző 
időleges bizottságnak tagjaivá, a bizottságnak három évre 
meghosszabbított tar tamára kinevezem. Végre megenge-
dem, hogy az eddigi bizottságból kilépő tagoknak, az alapok 
érdekében tanúsított közreműködésükért, elismerésem ki-
fejeztessék. 

Kelt Bécsben, 1889. évi október hó 31-én. 

') Egészén tőlünk függ . Ha mi Magyarországban komolyan 
akar juk, igen ! A szerk. 

II . Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére, a pozsonyi társaskáptalanban megüresedett 
préposti javadalmat és méltóságot dr Dankó József esz-
tergomi főszékesegyházi éneklőkanonoknak, pápai praela-
tusnak, czimzetes apátnak és udvari káplánnak s a ma-
gyar tudományos akadémia tagjának adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1889. évi október hó 29-én. 
III. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére, a nyitrai székes káptalannál : Közlik János 
éneklőkanonoknak az olvasókanonokságra ; Venczell Fe-
rencz őrkanonoknak az éneklőkanonokságra ; Czeizel Gábor 
kanonoknak és székesegyházi főesperesnek az őrkanonok-
ságra ; Vagner József kanonoknak és trencséni főesperes-
nek a székesegyházi főesperességre; -— Chorényi József 
kanonoknak és zsolnai főesperesnek a trencséni főesperes-
ségre ; — Heill Károly kanonoknak és gradnai főesperes-
nek a zsolnai főesperességre ; — Tagányi Ferencz idősebb 
mesterkanónoknak a gradnai főesperességre való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az ekként megüresedő if jabb 
mesterkanonokságot dr Csippék Sándor tiszteletbeli kano-
noknak, nyitrai nagyobb papnevelői kormányzónak és 
hi t tanárnak adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1889. évi október hó 29-én. 
Ferencz Józset, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Szentséges atyánk XIII. Leo pápa minden ellen-

kező híresztelés ellenében a lehető legjobb egészségnek 
örvend. Most vasárnap volt ő szentsége jelenlétében Per-
boyre János Gábor vértanúnak boldoggá avatása a Vati-
kánban. Boldog Perboyre János ugyanannak a szerzetes 
rendnek a tagja, a mely nálunk is oly áldásosán működik, 
bár még eddig köztünk rendházat alapítania nem sikerült. 
Tagja volt annak a lángoló buzgalmu rendnek, a mely-
hez a mi kedves Ürge Ignácz atyánk is tartozik, s a 
melynek Budapest az ő sok angyali lelkű szürke néni-
kéjének kiképeztetését és bölcs vezetését köszönheti ; 
tagja volt a páli sz. Vincze által alapított lazarista rend-
nek. A boldogult Kínában szenvedett vértanú halált. 

— A franczia kath. munkások zarándoklatának har-
madik csoportját most hétfőn reggel fogadta az egyház 
feje. A munkásokat ismét Langénieux rheimsi biboros 
érsek vezérelte. A szentatya lement a sz. Péter bazili-
ká jába és ott a bazilika jobb oldali kereszt templomának 
oltáránál misét mondott. Mise után a pápa áldást adott . 
Ezután végig ment a zarándokok sorfala közt és mind-
nyájuknak külön-külön áldást adott. A zarándokok ő 
szentségét „éljen a pápa-király" felkiáltásokkal lelkesen 
üdvözölték. 

— A katholikus vallás- és tanulmányi alap fel-
ügyelő és ellenőrző uj bizottságának névsorát a hivatalos 
lap nyomán fentebb közöltük. Nincs kifogásunk ellene ; de 
egy észrevételünk van kapcsán. Nem tudjuk az okát az 
oly mérvű újításnak, a mely miatt az u j bizottságban a 
nagyérdemű dr Barta Bélának sem ju to t t többé hely, 
a ki pedig a volt bizottság legutóbbi ülésében a kath. 
vallás- és tanulmányi alap katholikus jellegét a Francisco-
Josephinum felállitása alkalmából oly bölcsen, bátran, 
lelkesen, és magára a vallás- és közoktatásügyi kormányra 
nézve is, oly jótékony tanulságossággal védte, fejtegette, 
biztosította. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Vegyesek. 

A garam-szt.-benedeki monostor. 
Irta Knaus Nándor. 

(Vége). 

A templom és kápolna további viszontag-
ságait s e szt. ereklyére vonatkozó adatokat 
müvem II. kötetében fogom elmondani; ugyan-
ott fogom a templomszereket is, könnyebb átte-
kintés végett, együttesen a későbbiekkel elso-
rolni. I t t most csak azon tárgyakat ismertetem 
röviden, melyeket művem rajzban is be fog mu-
tatni. 

Monstranczia. Talapzata s nyele 17-ik szá-
zadi. A három szirmú koszorúval díszített s elül-
hátul üveggel ellátott kör közül két oldalról 
több toronynyal ellátott igen szép gót mennye-
zet alatt, ugy hogy a fej már az ivezet alat t 
van, jobbról egy érsek a szokásos érseki pallium-
mal, mely hátul nagy rojtban végződik, hátán 
rövid kazula alakú pallium, elül csak övvel át-
szorított karing, mely ala t t reverenda, fején 
süveg, jobbjában kettős kereszt, baljában három-
ágú dárdaalaku pastorale, mindkét alak mellett 
egy-egy szárnyas angyal térdel. A kör felett 
igen díszes hatágú csúcsos párkányzatból ki-
emelkedő s hat ágból egy középen á t tör t s négy 
domborfejjel díszített gömbbe összefolyó á t tör t 
gót ivezet közt sz. Mária álló helyzetben, ölében 
jogart tartó fiával s kezeit összekulcsolva, felette 
lecsiiggő, nem aranyozott 17. századi mennyezet. 
A gömbből elég hosszú kereszt nyúlik fel, mely-
nek alját négy madárnak szárnyai támasztják, a 
kereszt maga, valamint a gömb feletti Ízléstelen 
levéldísz 17. századi. — A talapzaton ezen sza-
vak vésvék be: Joannes Podskalicenus Hungaro-

Brodenus Con(ventualis) S. Ben. Et Matthias 
Bakay Capellanus Eiusdem Claustri FF. (fieri 
fecerunt). An. 1640. 

A legrégibb, 1529. évi leltár 2 ezüst raon-
strancziát emlit, egy nagyot „cum paleo pre-
tioso gemmato" 1000 ft értékben s egy kicsinyt 
(parva) „cum Palleo ßubeo" 300 f t értékben. Az 
árakat tekintve a leirt monstranczia ezek egyike 
sem lehet, s nem lehet a későbbi leltárak sze-
rint sem, mert ezek 1640. évig csakis a fönebbi 
réz monstrancziát említik; az ezüst monstranczia 
az 1640. évben említtetik először ekképen: „Mon-
strantia argentea inaurata. quam curarunt fieri 
(az 1644. évi leltár hozzáadja: propriis expensis) 
R. D. Joannes Brodenus Conventualis et Matthias 
Bakaj Capellanus S. Ben." Mind e mellett e 
monstranczia okvetlenül régi s valószínűleg töröt t 
levén, használaton kivül volt s azért a leltárak 
nem is emiitették. Brodenus és Bakay csak ki-
javították s talapzatát s nyelét készíttették. 

Fatábla. A levéltárba volt félre téve; most 
az esztergomi primási múzeumban őriztetik, va-
lamelyik régi oltárnak predellája volt. Közepén 
kiterjesztett szárnyú egyfejü sas. 

Felirata ez: „Item istam Tabulam (azaz a 
fölötte volt képet) fecit fieri honorabilis vir do-
minus Nicolaus de sancto Benedicto, filius Petr i 
dicti petros, Lector et Canonicus ecclesiae Jau-
rinensis, Cantorque Capellae Regiae maiestatis, 
per magistrum Thomam pictorem de Coluswar, ad 
honorem sanctae et individuae Trinitatis et Vir-
ginis matris gloriosae et sanctae Egidi et om-
nium sanctorum, ut ipsi intercedere dignentur 
pro anima eius et animabus parentum et con-

40 
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sanguineorum et omnium benefactorum suorum 
in eonspectu Domini nostri Jesu Xti Amen. 
Anno Domini M.CCC(T.XXTH". 

Ez igen érdekes sorok Kova chics feljegyzése 
után már közölve vannak a Tudományos Gyűjte-
mény 1821. évi folyamának II. 124. lapján. 

Faszobrok. Az éjszakoldali mellékhajó apsi-
sában az oltár melletti asztalon volt felállítva 
három 15. századi szobor, most az oltárra uj 
gót mennyezet alá vannak elhelyezve. A középső v 
sz. Máriát ábrázolja álló helyzetben, kezén a 
világgömböt tar tó s jobb kezét áldásra emelő 
szt. Fiát tartva, íején korona, mely alól dús haj-
zata omlik alá; különösen jól sikerült hosszú 
ruházatának dús redőzete. Eszterházy Pál nádor 
1606. évben e szoborról igy nyilatkozik: 

r A Garam vize mellett vagyon egy klastrom, 
mely szt. Benedek szerzetié voH, az hol az bold. 
Szűz képe nagy tisztességgel tiszteltetett. Annak 
utánna az háborúkban elpusztulván, adatott az 
Kemes Esztergami káptalannak, az holott most 
is nagy aetatosságok tartatnak, főképen pedig 
az Bold. Szűz hajánál, mely ottan nagy tiszte-
siggel tartatik." *) 

Jordánszky szerint: „Nyilvánvaló hiba van 
ebben az előadásban" és szerinte „annyi bizonyos, 
hogy sem azon képről, a mely 1496. évben a 
szt. Benedeki templomban volt, sem pedig a 
bold. Szűznek hajáról, a mely ott t isztel tetet t 
volna, semmit sem tudnak a legöregebb lakosi 
annak az egész vidéknek, végre az oklevelekben 
sem lehet sikeres nyomdokát lelni ennek az elő-
adásnak." *) Jordánszkyt i t t tévedésbe hozta a 
„kép" szó, mi annyival különösebb, mert az 
általa rajzban is közölt „szt.-benedeki boldog 
Asszony képe," szintén szobor, mely azonban 
sajá t előadása szerint csak Barkóczy primás ha-
lála után, tehát csak 1765. után került szt.-Be-
nedekre, s igy Eszterházy Pál ezen szobrot nem 
érthette. 

Hogy pedig a szóban levő szobor ősrégi, s 
minden esetre még az apátok idejéből való, azt 
alakja s a mellette álló apát-szobor, melylyel nyil-
ván egykorú, biztosan mutat ja . Ez apát jobb 
kezében, melynek feltűnően minden ujján gyürü 
van, pastorálét, baljában nyitot t könyvet tar t , s 
hogy szerzetes apát, a válláról lefüggő scapulare 
mutat ja . A harmadik szobor női alak, talán szt. 

Teréz,1) baljában csukott könyvet tart , jobb kezé-
ben igen szépen redőzött köpenyét ta r t ja össze, 
fején vállaira lefolyó apáczatakaróval, nyaka is 
teljesen elfödve. 

Az oltár mellett jobbról látható szerzetes 
szobornak sajátságos története van. A jelen szá-
zad első felében talán valamelyik oltár átalakí-
tása alkalmával még egy más hasonló szoborral 
a templomból a folyosóra került ki. m ig végre 
egyik műértő (?) praefectus egy peszéri gazdának 
adta. Ez az egyik szobrot Lévára ajándékozta s 
ot t nyoma veszett, a másikat pedig, melyet a 
tábla felmutat, bemeszelte, a kéz alatt négyszegű 
nyilást vágott és kitet te k e r t j é b e — m é h k a s n a k ! 
Ott aztán a napon a fej végig repedt s ily siral-
mas állapotban sikerült azt visszaszereznem, de 
pár ja nem levén, a templomban most sem lehe-
tet t alkalmazni s igy kijavithatlanul gyűjtemé-
nyembe került. E szobor a magyar benczések 
egykori ruháját scapulare, bő ujju kámzsa, mé-
lyen lenyúló csuklyával, tüntet i elénk, fején a 
hajból csak körül egy korona van meghagyva, 
a többi tonsura. 

A Jordánszky által emiitett másik szobor, 
mely az átjavitásig az emiitett oltáron volt el-
helyezve, Szepességben véletlenül kiásatott. Bar-
kóczy primás Egerből Esztergomba hozta s az 
épülendő uj főtemplomnak szánta. Halála után 
oldalkanonokja, a szepesi születésű Richwaldszky 
György, kinek ut ján került, ugy látszik, e szobor 
Barkóczyhoz, a szt.-benedeki templomba vitte át.2) 
Midőn i*óla a Mária-Terézia-féle értéktelen pléh-
köpenyt lefejtettük, igen nagy műbecsü közép-
kori szobrot pillantottunk meg, melyet azonban 
ügyetlen kezek, hogy ama pléhköpenyt ráilleszt-
hessék, minden kimélet nélkül vállán és karjain 
megcsonkítottak. Most teljesen kijavítva a szent 
vérkápolna oltárán díszeleg. 

A templom ugy, a mint 1483. évben elkészült, mai 
napig fennáll. Külseje ugyan annyiban változást szenve-
dett, hogy hosszfalát a 16. században védelmi szempont-
ból vagy 4 méterrel felemelték s az ablakokat félig be-
építették, belszerkezete azonban változatlanul megmaradt : 
de a hosszú századok viharjai annyira megviselték és javí-
tás czimén annyit rontot tak rajta, hogy a káptalan 1880. 
évben a javítást már elrendelte, sőt a munka már meg 
is kezdetett, midőn 1881. év jul. 21-én éjjel közbejött a 
tűzvész, mely a templom és toronynak, meg a monostor 
magtári szárnyának tetőzetét egészen elhamvasztotta, a 
harangokat elolvasztotta s a falakat is tetemesen meg-

') Mennyei korona. 123. 1 
2) Mária kegyelmi képeinek leirása. Pozsony, 1836 28. 1. 

') V 
2) Jordánszky f. h. 27. 1. 

A szeri;. 
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rongálta. — Ekkor a káptalan a templom gyökeres át ja-
vítását s újítását határozta el. A Storno Ferencz és fia 
Kálmán műépítészek által készített tervek a vallás- és 
közokt. miniszter által csekély módosítással 1882. márpz. 
31-én helybenhagyatván, a munka ápr. havában már meg-
kezdetett, a tetőzet azonban már előbb, rögtön a tűzvész 
után elkészíttetett. A terv szerinti átjavítást Storno Fe-
rencz vállalta el, fia Kálmán pedig mint művezető állan-
dóan a helyszinén tartózkodott . A kőmives, ács munkákat 
Pfalcz József esztergomi építész végezte, úgy azonban, 
hogy munkásai a Storno által kiküldött Nagelreuter Bol-
dizsár soproni pallér felügyelete alatt álltak. A kőfaragó 
munkákat soproni kőfaragók végezték s a finomabb 
munkákhoz sz. margiti homokkövet használtak. Mint káp-
talani kiküldött pedig e sorok irója működött. 

Az átjavítást mindenek előtt rombolással kellett 
megkezdeni. A templomnak a várudvarra néző déli hossz-
falához a keresztút fölé Olasz Pál praefectus 1611. évben 
egy emeletet épített s ez által a templom-hajónak három 
ablakát majdnem egészen elfedte, a keresztutból pedig 
kamrákat alakított s ezen műérzékre (?) valló tettét még 
emléktáblával is megörökíté, melyet azonban már teljesen 
kibetűzni nem lehetett, ele a „strvxit Pavlvs Olas" szavak 
tuég kivehetők voltak. Ez épület, midőn a tűzvész alkal-
mával teteje, ablakjai s a j ta jai különben is elégtek, hogy 
a templomablakok eredeti nagyságukban kibontathassanak 
s a keresztút helyreállíttassék, egészen lebontatott . Még 
egy, de már nagyobb bajjal járó lebontást is kellett 
végrehajtani. Midőn a káptalan, a mint művem II. kötetében 
bővebben kifejtve látni fogjuk, a monostort erőddé átalakítá, 
a régi apátlak, vagyis az éjszaki homlokzat elé egy uj szárnyat 
építtetett s melléje a belső kapu irányában egy uj, erős 
kaput erkélylyel, mely a szélső toronynyal egy támpillér 
alakú négyszögű épület által volt összekapcsolva. Ez által 
a templom portaléja a két kapu közé került, előtte alig 
néhány méternyi szabad térrel. Hogy tehát a templom 
bejárata szabaddá tétessék s a régi apátlak ismét nap-
fényre kerüljön, ez épületszárny s a kapu szintén lebon-
tatott . Sürgette a lebontást még egy fontosabb ok is ; 
tudniillik a toronynyal összekapcsolt fal megszállás vagy 
egyéb okból engedni kezdett s magával rántá a torony 
falát is, melyen már veszedelmes repedések muta tkoztak; 
továbbá az olasz építész a közbeeső egyik támpillért 
irgalom nélkül félig kivájta s az igy nyert üregen ké-
ményt vezetett fel épen a portale fölé, mi által ismét 
veszedelmesen gyengíté a főfalat. E lebontás által a temp-
lom portaléja s egész nyugati homlokzata szabaddá téte 
tet t s a régi monostornak legalább egy szárnya, az apát-
lak gót ablakaival ismét előtérbe került. A lebontott 
kapu felirata ez : 

Domi(nus Custjodiat in 
troit(um) et exitum tvvm 

Ex hoc nvnc et vsque in saecvlvm 
In Tempore Joannis Semlekhegi 

Castellani S. B. Anno Dni 
1574. Sebastianus Meraldus M(e) fecit. 

Venerabile Capit(ulum) Ecclesiae Strigo. F. F. An. 
Domini 1573. T. D. P . S. B. F. F. azaz Thomas Dom-
brensis Praefectus. S. Bened. fieri fecit. 

Az átjavításhoz, különösen pedig az idő viszontag-
ságai által jobban megviselt éjszaki hosszfal és a korhadt 
támpillérek, meg toronyfalak helyrehozásához, előrelátha-
tólag tetemes mennyiségű kőanyag vált szükségessé. Szán-
dékban volt eleinte e kőanyagot Ebedeczröl beszerezni. 
Azonban szerencsére a kőfaragók felfedezték a monostor 
közvetlen szomszédságában felemelkedő hegy oldalában a 
régi kőbányát, melynek kifejtett köveiből épült fel eredetileg 
is a templom. E felfedezés jelentékeny idő és költségkímé-
lést eredményezett ; mert, hogy mily tömérdek kőmennyiség 
fogyott el, azt a kivájt hegyoldal tátongó üregje tanúsítja. 

Mint a mondottakból következik, legtöbb munkába 
a külső falak átjavítása került. A templom belsejében az 
éjszaki mellékhajó boltozatának egyik ivbordáját kellett 
ujjal pótolni, mert a régi valaha leválván, helyébe fabor-
dát alkalmaztak, mely csak egyszerű vaspánttal volt a 
boltozathoz erősítve. Továbbá a sekrestyeajtó melletti 
pillér az ajtó magasságáig lebontva lévén, csak a levegő-
ben függöt t s csakis az erős építésnek köszönhető, hogy 
régen le nem szakadt. Ezt is pótolni kellett, valamint a 
chorus szépen faragot t párkányzatának s az oszlopfőknek 
hiányzó részeit, főleg pedig a gyönyörűen tagozott ablak-
gerinczek okoztak nagyobb munkát, mert ezek majdnem 
teljesen el voltak korhadva s nagy részben ujakkal kel-
lett pótolni. A vérkápolna alatti sekrestye, mely idővel 
kr iptává alakít tatott át, eredeti alakjára ismét át javit tatot t . 
Evégre az ott eltemetve volt tetemek, köztük Prikkel 
János kanonok (f 1823. szept. 2.) nagy ünnepélylyel a 
temetőbe átvitettek, a falon át tört aj tó beépíttetett s a 
felvezető régi beépített ajtó ismét kinyittatott . Ez átjaví-
tás alkalmá-val felásattam a sekrestye al ját s találtunk is 
jó mélyen a földben két terméskőből egymás mellé rakot t 
szük sírt fedél nélkül s mindenikben egy csontvázat, de 
csak a koponyák voltak épek s szorgalmas keresés daczára 
is sem ruhafoszlányokat, sem semmit egyebet nem talál-
tunk. Véleményem szerint ezek lehettek a monostornak 
talán első apátjai . 

Le kellett továbbá a templom egész belsejéről, főleg 
pedig a pillérek és oszlopfőkről a szerencsétlenül rámázolt 
mészréteget vakartatni . E hosszadalmas, de fontos munka 
kellemes meglepetésben is részesített bennünket. Az éj-
szaki oldalhajó hosszfalán a mészréteg alól két igen ér-
dekes nagy falfestmény tűnt elő. Az egyik a zsidók át-
kelését a veres tengeren ábrázolta, melyen a tenger 
megindító naivsággal veresen volt festve, de e kép csak 
egyes töredékekben maradt fön, s ezek is annyira el vol-
tak kopva és rongálva, hogy e kép többé megmenthető 
nem volt. A másik kép szt. György, a középkor e ked-
velt szentjének legendáját ábrázolja s oly karban volt 
még, hogy ki lehetett javítani s most e templomnak 
egyik nevezetességét képezi. Ábrázolja a szentnek a sár-
kánynyali harczát és győzedelmét. Igen érdekes e képen 
szt. Györgynek egészen középkori ruházata, továbbá a 
kép szélén levő várrajz. 

A pillérekhez alkalmazott mult századi oltárok le-
bontása alkalmával még egy falfestményt találtunk, az 
egyik pillérbe váj t fülkében egy Ecce Homo-t , fején tövis 
koronával, keresztbe kulcsolt, összekötött kezekkel s egész 
testén vérsebekkel elborítva. 
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Az ablakok üvegfestményei Pesten Kratzmann Edé-
nél készültek, egy-egy 820 fr tba került, a mellékhajók 
apsisainak ablakjai, mert jóval kisebbek s csak mozaik-
alakra festettek, egyenkint 300 fr tba kerültek, ugyan-
ennyibe került a vérkápolna még kisebb két ablakja is. 
Ez ablakfestmények költségeit egyes kanonokok viselték, 
mint az ablakokon olvasható aláírások mutat ják. A szen-
tély három ablakja, melyeket 1882. évben élt kanonokok 
közösen készíttettek, az apátság alapítására vonatkozólag 
vannak berendezve eképen : A középső ablakon sz. Mária, 
aláirva: Sz. Mária hazánk védasszonya, és szt. Benedek, 
a lá í rva : Szt. Benedek a templom védspentje. A jobb ol-
dali ablakon az alapító ezen aláírással : I. Gejcsa király 
alapítá 1075. évben és II. Endre, a láirva: 11. Endre 
király megerősíté (t. i. az alapító levelet) 1217. évben, 
A baloldali ablakon szt. László, aláirva: Sz. László jelen 
volt (a felszentelésen) 1075. évben, és II. István, aláirva : 
11. István király megerősíté (az alapító levelet) 1124. 
évben. E három ablak alsó felén a kanonokok arczképei 
vannak beosztva. A baloldali ablak egyik felső rózsájában 
az esztergomi káptalan nagyobbik pecsétje van lefestve, 
mely, valamint a középső ablak a 12. táblán látható. 

A déli mellékhajó első ablakján középen püspök 
alak, aláirva: Borromei szt. Károly, jobbra az 1619. 
szept. 7-én Kassán megölt Marcus Crisinus, aláirva: Körösi 
Márk esztergomi kanonok; balra a pálos rend alapítója, 
aláirva: P. Özséb első páter főnök. Alul az adományozó 
czimere s ez aláírás: Felajánlja nemesujfálusi Babla 
Károly ez. püspök, esztergomi kanonok 1882. A második 
ablakon a templom felszentelői, középen ; Nehemias esz-
tergomi érsek, j obb ra : Thuroni Mihály milkói püspök és 
érseki helynök 1483, balra hiven találva Simor János 
bibornok, esztergomi érsek 1889, aztán mindháromra vonat-
kozólag : Ezen templomot felszentelték. A lui : Felajánlják 
Meszlényi Gyula és' Szilágyi Ferencz esztergomi kano-
nokok 1882. 

A harmadik ablakon középen: szt. Józsefpatriárka, 
j o b b r a : szt. Gellért csanádi püspök, ba l ra : szt. István 
király. Aláirva : Felajánlja Szabó József félsz, püspök és 
esztergomi kanonokok 1882. 

Az éjszaki mellékhajó első ablakjain középen Sala-
mon király, jobbra Asztrik első esztergomi érsek, balra 
b. Báníi Lukács. Aláirva : Felajánlja Juriga János eszter-
gomi kationok 1882. 

A második ablakon középen sz. Mária, alatta magyar 
czimer, jobbra páduai szt. Antal, balra szt. Erzsébet. 
Aláirva: Felajánlotta Bankó József barsi főesperes 1882. 
Ez a legdíszesebb s legtisztábban kidolgozott ablak s a 
többinél 50 f r t ta l többe került . 

A harmadik ablakon középen ez aláírással: szt. Imre 
herezeg, jobbra és balra két szerzetes, aláírása : sz. Bene-
dek szkalkai vértanú és sz. Zö<rard szkalkai remete. Az 
aláírás : Felajánlják Szájbély Henrik ez. püspök és Somogyi 
Károly esztergomi kanonok. 

A Chorus ablakján sz. Pál az Araeopag előtt, alul 
az adományozó czimere ez aláírással : Felajánlja Palásthy 
Pál esztergomi kanonok 1882. Ez is igen diszes ablak, de 
az orgona által kissé el van takarva. 

A vérkápolna egyik ablakján magyar sz. Margit, a 

másikon kiterjesztett szárnyú angyal feje felett t a r t j a a 
sz. vérmonstrancziát. Mindkettőn ez aláírással : Felajánlja 
Knauz Nándor esztergomi kanonok 1882. 

A 16 változatra berendezett stylszerü orgonát Muzsny 
Vincze pozsonyi orgonaművész készité 4000 frton. 

A harangok Sopronban öntettek. Emlékül leírjuk itt 
előbb az 1881. évi tűzvész által elpusztított régi haran-
gokat is. A balra függöt t 1483. évi harang feliratát már 
fönnebb közöltük. E nagybecsű harang még egészen ép 
volt s hangja ugyan érczes, de kissé tompa. 

A középső legnagyobb harang ily körirattal birt : 

— hiveim tisztelni jertek az Istent. 
Áldjátok őtet, ki titeket föntart . 

Középen félül sz. István király, a másik felén pedig 
sz. Adalbert domború alakjai látszottak, alattok e versek : 

Mult század közepén ágyúból Görgei Márton 
Öntete egyháznak, most repedezve levén, 

Kormányzó kanonok Becker Jánosnak alatta 
Visszanyerem hangom, áldani égnek urát. 

Öntötte Bernhard Vilmos Selmeczen, 1842. 

E harang 2235 font nehéz volt, alsó öblének egy 
része letörött s hiányzott, de azért tiszta hangja volt. 

A harmadik harang súlya 543 font volt, sz. József 
és nep. sz. János alakjaival volt díszítve, körirata igy 
hangzot t : 

Vr Isten tőLeD VárTVk It t nepoMVki Iános Vér-
tan V, sz. Iósef t lszteLete áLtal LeLkI épségYnket (1483) 

Öntötte Bernhard Vilmos Selmeczen. 
Volt még két kisebb harang, egyik ily kör i ra t ta l : 

Per Carolum Trill Grader Tyrnaviae 1782. 
A másikon nem volt felirat. Az u j harangok Sop-

ronban készültek. 
Az igen diszes u j gót föliraton a képek igy vannak 

beosztva : Középen Krisztus mint itélő bíró, jobbján sz. 
Mária, balján ker. sz. János térdelő helyzetben, mint az 
emberiség közbenjárói, alattok az öt okos és öt dőre 
szűz, mint az emberi nem képviselői. Ezek alatt a pre-
delláu a négy evangelista mellképe, közben feszület. Az 
oltár-szárnyakon a felső mezőben a tizenkét apostol» 
mint az utolsó itélet birótársai, alattuk a halottak fel-
támadása. A szárnyak hátlapján, mint böjti kép az üres 
kereszt van feltüntetve, felette s alatta két-két angyal a 
szenvedés eszközeivel ; jobbról Krisztus, amint a pokol-
tornáczba szállni készül a jámbor ősatyákhoz, kik egv 
kisebb képben ábrázoltatnak ; balról a feltámadt Üdvö-
zítő ; alul az üres sirnál álló angyal és a három asszony. 
E főoltár 3000 fr tba került, a költséghez hozzájárultak 
ezen kanonokok : Markus Gyula 400, Sujánszky Antal 
1000, b. Hornig Károly 800, Lollok József 600, Krotkv 
József és Pellet József 100—100 frt tal . Az első kettőnek 
kőbe vésett czimere az oltár két oldalán látható. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 16. A királyi magyar tudomány-

egyetemi központi régi épület utolsó maradványának lebon-
tása — két ok miatt kelt bennünk, magunkba nem 
fojtható, hanem Magyarország katholikus papsága előtt 
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nyíltan megszólalni akaró reminiscentiákat. Először azért, 
mert ehhez a régi épülethez igen sok reminiscentia fűző-
dik ; másodszor azért, mert a napi sajtó ennek az épületnek 
lebontása alkalmából ráfogta szegényre, hogy már „körül-
belül" kétszáz év van ennek a nemsokára nem létezendő 
épületnek háta mögött . Azokból a reminiscentiákból 
egyiket-másikat felfrissíteni, s azt a történelmi galima-
thiast, melyet a napi sajtó, egy tónusból dalolva vala-
mennyien, ennek az épületnek keletkezési történetéből 
csinált, tisztába hozni, ez feladata e néhány sornak. 

Nincs a világon talán egyetem, mely annyiszor 
cserélt volna tervben vagy tényleg is helyet s annyi sok 
helyen vett volna igénybe helyiségeket, mint ez a mi 
budapesti kir. magy. tudomány-egyetemünk. Pázmány Péter 
katholikus, és pedig nem állami, hanem tisztán egyházi 
vezetés alat t álló tudomány-egyetemet alapított . A király, 
tehát az állami hatalom csak megerősité s oltalma alá 
vevé a katholikus, egyházi vezetésű egyetemet. Pázmány 
Péter azt akarta, hogy főiskolája állandóan megmaradjon 
az egyházi vezetés alatt. Alapító-levelében kimondotta, 
hogy „ha az ország a török járom alul felszaba-
dulna az egyetem az esztergomi egyházmegye területén 
levő más városba is áthelyezhető." (Pauler , A budap. 
m. k. t. egyet. tört. I. 5.) Mit akart evvel mondani egye-
bet, mint azt, hogy az általa alapított magyar tudomány-
egyetem utódjainak érseki hatásköre, jurisdictiója, rendel-
kezése és legfőbb vezetése alatt maradjon. 

Igy értették Pázmány szándékát az ő utódai is az 
esztergomi érseki székben. Azért, még mielőtt a Jézus-
társasága, a mely Pázmány egyetemét az ő megbizásából 
vezette, eltöröltetett volna, midőn Mária Terézia 1762. 
decz. 23-án kelt leiratában Pázmány akkori utódját gróf 
Barkóczy Ferenczet arra szólitá fel, hogy a nagyszombati 
egyetem „mikénti fejlesztése i ránt" (Pauler) véleményes 
jelentést terjeszszen fel, az ország hg-primása, hogy mit 
felelt azt nem tudom, de tudom róla, mert Pauler az 
egyetem történetében feljegyezte, azt, hogy „valamint az 
érseki széket és főkáptalant, ugy az egyetemet is Eszter-
tergomba akarta áthelyezni." Mire czélzott ő e tervével 
egyébre, mint — hogy Magyarország tudomány-egyeteme 
az alapító szándéka szerint az esztergomi érsek legfőbb 
vezetése alatt legyen s hogy ez Esztergomban a lehető 
legtökéletesebben megvalósuljon ! 

Gróf Barkóczy Ferencz 1765. jun. 15-én váratlanul 
elhunyt. Utána az esztergomi érseki szék teljes tizenegy, 
mondd: tizenegy évig, egész 1776-ig üresedésben t a r t a to t t ; 
és Pázmány érseki székének emez árvasága alatt került 
a nagyszombati érseki tudomány-egyetem királyi vezetés 
alá. Ekkor lett az érseki magyar tud. egyetemből lassan-
lassan királyi magyar tud.-egyetem. Mária Terézia, a ki 
még 1762-ben gróf Barkóczy Ferencz primást Magyar-
ország közoktatásügyének védnökévé (Studiorum Protec-
tor) nevezte ki, felügyeleti és legfelsőbb vezetési joggal, 
gróf Barkóczy halála után az ország összes tanügyeinek 
vezetését a kir. helytartótanácsra ruházta át és „e czélra 
annak kebelében gróf Pálfy Miklós országbíró elnöklete 
alatt külön bizottságot állított fel." Igy jöt t Pázmány 
Péter érseki egyeteme a helytartótanács egy bizottságának 
vezetése alá. Ez a bizottság 1768. márczius 8-án a nagy-

szombati egyetem ügyében javaslatot adott be, mely a 
királynő elé Bécsbe felterjesztetvén, az ott a m. kir. ud-
vari kanczellár elnöklete alatt egy vegyes bizottság elé 
került, a melynek tagja lett, hogy-hogynem, Isten tudja, 
a nem magyar illetőségű famózus Van Swieten is. Ez a 
bizottság még mindig nem tudta feledni azt, hogy a 
nagyszombati egyetem érseki tanintézet, s azért, bár uj 
rendszert és Budára való áthelyezést hozott javaslatba a 
királynénál, az Begyetem kormányzatát és alapjainak keze-
lését (még mindig) az esztergomi főkáptalan nagyprépost-
jára (mert az érseki szék akkor üresedésben volt) mint 
az egyetem főigazgatójára (Supremus Director)" *) indít-
ványozta bizandónak. S bár ezt az inditványt az udvari 
kanczellária is — az esztergomi nagyprépost helyett 
Klimo pécsi püspököt hozva javaslatba az egyetem fődi-
rektorságáia, — támogatta, a királyné (ki ne látná itt 
Van Swieten nem magyar és nem katholikus sugal latát?) 
mégis egy világi férfiút, gróf Fekete György udvari 
alkanczellárt nevezte ki Pázmány egyeteme sorsának 
urává, főigazgatóvá. A királynő kegyes volt a helytartó-
tanácsot megbízni, hogy ez „az egyetem átalakulására 
vonatkozó . . . legfelsőbb intézkedéseket" Pázmány érseki 
jurisdictiójának akkori örökösével, Bányay László olvasó-
kanonokkal. a megüresedett érseki szék káptalani hely-
tartójával — tudassa. Egy káptalani helytartó — nem 
Magyarország primása, a ki jogait még a királyi trónnal 
szemben is elég erős, ha kényszerítik rá, érvényesíteni. 
Bányay kanonok Magyarország királynéjának intézkedéseit 
— tudomásul vette : az érseki egyetemből végleg királyi lett. 
Megtörtént az első lépés a modern elállamositás felé. A 
mult század e saecularizácziójából, ime, a jelen században 
mily dekatholizáczió fejlődött ki ! 

Közbejött az egyetem vezetésével megbízva volt 
Jézus-társaságának feloszlatása. Ez kapóra jöt t ugy a 
saecularizácziós áramlatnak, valamint annak a szándéknak 
is, hogy az intézet Budára helyeztessék át. Át jöt t tehát 
a királyi magyar, de még mindig katholikus tudomány-
egyetem először, 1777-ben Mária-Terézia alatt Budára , 3 ) 
azután 1784-ben, II . József császár alatt, a ki az egye-
temben a hit tudományi kart kiszakította és Pozsonyba 
internálta, — Pestre. József császár hallatlan önkényke-
désére, melyet az egyház és nemzet ellen elkövetett, igen 
találó gúnyt örökített meg a sors abban, hogy a mostani 
kúriai épületre, melyre mint, az általa Pestre áthelyezett 
egyetem központi épületére, József császár az egyetem 
czimerét és ezt a feliratot tétet te fel : 

Bonis artibus 
Josephus II. 

MDCCLXXXV. — 

1804-ben a királyi kúria visszahelyezésekor evvel a 
jellemző mondattal cserélték fel : 

Justitia regnorum fundamentum ! 

') Pauler , i. m. 47. 1. 
A tanuló i f júság evvel a búcsúdallal vál t meg Nagyszom-

bat tó l : 
„Vale ergo parva Borna 

Magmae Romae aemula, 
Derel inquo desolata 

Tec ta tua comptula ." 
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József császár már előbb megtett mindent, bogy az eredetében 
érsek i egyetem egyházi jellege megszűnjék. „A tudori felava-
tásoknál, igy ir Pauler, szokásos hitvallást és esküt a 
boldogságos szüz szeplőtelen fogantatásának védelmére 
1782. jun. 22-éu kelt királyi leirat megszüntette ; sőt 
hogy a felavatás egyházi jellege minél teljesebben mellőz-
tessék,, a tudori eskü helyébe ünnepélyes fogadás (sponsio) 
lépett, melynek valamint a tudori felavatásnak szövege 
újonnan oly módon meg lett állapitva (talán : lőn meg-
állapítva), hogy a fogadásban és avattatásban, még a 
hittudományi karnál is. minden vonatkozás az egyházra 
kihagyatott." 

Ez volt II. József alatt a bála netovábbja az egy-
ház iránt, azért, hogy a magyar nemzetnek tudomány-
egyetemet alapított ! 

Az a régi „központi egyetemi épület" Budapesten, 
a melynek utolsó maradványát most kezdik lebontani, 
nem arra a ezélra épült, a melynek egész mostanig szol-
gált, és nem „körülbelül" 200 év előtt épült, mint egy 
szeles reporter egy újságot s evvel valamennyi lapot s 
az egész országot tele kiabálta, hanem épült anno Domini 
1786. Régi felirata, melyet az idő vasfoga már régen 
megemésztett, ez vala : 

Instructions Cleri 
Religionis Firmamento 
Vovit Josephus II. Aug. 

II. Aug. MD CCLXXX VI. 

Ez tehát soha sem volt pálos zárda, melyet a napi-
lapok uniszón híresztelése szerint „a pálosok építettek 
maguknak kolostorul," „körülbelül 200 esztendővel ezelőtt." 
Nem 200 hanem 100 év előtt készült ; nem a pálosok 
épitették maguknak kolostorul, hanem II. József császár 
építtette, Pauler, az egyetem történetének ünnepi írója 
szerint, „a pálosok gazdasági épületeinek helyén" pap-
nevelő intézetnek, mivel az általa Pestre tervezett egyik 
egyetemes papnevelde (Seminarium generale) 350 növen-
déke befogadására a körülbelül csakugyan majdnem 200 
év előtt a pálosok által pálos zárdának épített mostani 
közp. papnevelő-intézet, mely a legújabb időkig csak 2 
emeletes vala, szük volt. 

Mikor II. József császár „egyetemes papneveldéjét" 
— nagy szemináriumnak is nevezték — megölte a benne 
rejlő eredeti absurdum s a benne természetes következe-
tességgel kifejlődött korrupezió — mert József császár 
papokat akart nevelni az egyház szelleme gyilkolásával: 
— ez az épület kongván az ürességtől, „magán lakásokra 
adatott ki." Mikor pedig 1805-ben tudomány-egyetemünk 
hittani karát visszaállították, a hittani kar a mostani 
kúria-épületben nyert elhelyezést, honnan viszont a jogi 
és bölcsészeti karok vonultak ki, s elfoglalták egész nap-
jainkra kihatólag a József császár által emelt nagy szemi-
nárium épületét, a mely azóta a „központi egyetemi 
épület" nevét viseli. 

Legújabb aranybetűs felirata, mely a Mária-Terézia-
féle ujjáalakitás százados évfordulója alkalmából néhány 
év előtt készült, fekete márványkőlapon a következő két 
sorból áll : 

K. M. Tudomány-Egyetem. 

„ Universitas." 

Most mind ez nem sokára el fog tűnni. U j épület 
fog készülni, s valószínű, hogy felirat is u j fogja hirdetni 
az u j épület czélját és rendeltetését. 

Sok változott már meg egyetemünkön ; csak egy 
tény nem változtatható meg soha : az, hogy ez a tud. 
egyetem katholikus alapítvány, és hogy még az az ujdo-
na t -u j fényes egyetemi központi palota is, melynek hom-
lokzatához most bontják le a régi épületet, katholikus 
vagyon, egyházi birtok, a néhai pálosok telkén épül. 

Ha valaha eszébe jutna valakinek azon a czimén, 
eltulajdonítani akarni Pázmány egyetemét a kath. egy-
háztól, hogy hiszen egész központi épülete újonnan épült 
nem egyházi pénzen : akkor annak a Justit ia, ha meg-
kérdezik, ket tőt fog felelni. Először: 

Qui in alieno fundo aedificat, non sibi aedificat. 
Másodszor : 
Just i t ia regnorum fundamentum ! ? ? 

Páris. Francziaország a világ népeinek életében. — 
Most, egy páratlanul fényesen, a szó teljes értelmé-

ben dicsőségesen sikerült világkiállítás bezárásának alko 
nyán és egy uj, kiszámíthatatlan parlament megnyitásának 
hajnalán, nincs a közügyek folyása s az emberiség sorsa 
iránt érdeklődő szellemek között a világon egy sem, a ki 
feszült figyelemmel ne tekintene ide Francziaországra. 

Ez a nép bámulatos világkiállításával megmutat ta , 
hogy műveltségre, finom Ízlésre, alkotó szellemre nézve 
nincs hozzá fogható nemzet az egész föld kerekségén egy 
sem. Parlamentárizmusával azonban napról-napra jobban 
tönkre teszi világkiállításának e nagyszerű hatását s kény-
szeríti a figyelőt arra a meggyőződésre jutni, hogy ez az 
emberi munka tökélyében valóban grandiózus nemzet — 
politikában nem ér egy fabatkát sem; — de csak egy 
időre ! 

Halljuk a , ,Moniteur de Rome"-ban egy reveláló 
szellem bámulatos magasan szárnyaló nyilatkozatát, a 
világkiállítás sikere alkalmából a franczia politikáról irt 
vezérczikkében. 

„A párisi világkiállítás, úgymond, melynek csak egy 
malheurje volt, az, hogy az 1789-iki forradalom évforduló-
jával összeesett, bámulatos, ragyogó sikert mutatot t fel. 
Daczára a fejedelmek és kormányok sztrájkjának, Franczia-
ország a legnagyszerü látványok egyikét mutat ta be, a me-
lyeket a legfinomabb művelődés csak kívánhat. Ez a kiállí-
tás ragyogó látványa volt ez ország gazdagságának és 
életerejének, a mely befolyását és fensőbbségét vissza-
nyerte. Francziaorszug szelleme, levetve a fátyolt, melyet 
1870 óta viselt, megjelent és bemutatta magát a világ 
előtt teljes fényében és nemzeti erejében. A mi az emberi 
szellem e csodájának jellemző vonását teszi, az Franczia-
országnak mindeneket hát térbe szorító (écrasant) fensőbb-
sége más országok felett, kivált a mi a kecses, gyengéd, 
finom és arisztokratikus műveket illeti, a melyekben ő 
oly biztos ízléssel s oly tökéletes művészettel tündöklik. 
Francziaország, mondá régen egy filozóf, nem alkot, csakis 
kiváló müveket. Eszünkbe ju t France Anatól mondása is : 
„Francziaország a világban az, a mi egy gyümölcsös 
vázában a legfinomabb gyümölcs : a mi legkedvesebb, 
legkellemesebb, legfinomabb." 
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S valóban a franczia szellemnek ez a megnyilatkozása, 
a gazdagság és dicsőség ez összehalmozása, Európa előtt 
ugy tűnt fel, mint Francziaország kiemelkedése, munka 
és az ország természeti gazdasága által. 1870 óta nagyon 
divatos kezdett lenni szánakozva tekinteni Francziaország 
hanyatlására. Midőn valamely parlamenti botrány, a poli-
tikai erkölcsök korrupczióját a világ szeme előtt kitárta, 
voltak, kik e nemzet végét közel lenni jósolták Lapok 
és egész pártok rendszeresen hirdették ezt a sötét szel-
lemű legendát. 

íme most, ez a Francziaország felkelt, az egész min-
denség szeme láttára, hasonlíthatatlan fensöbbségének 
teljes ragyogásában. Íme ott van ő a Mars-mezőn, kin-
cseinek gazdagságával, sok fényes tulajdonainak nagysá 
gával, elhervadhatatlan lángeszüségével. Midőn az ember 
a Trocadéron át ide ebbe a ragyogó környékbe belépett, 
ez a pompás, ragyogó fényekből és csodákból alkotott 
perszpektíva mintegy jelképezve megjelenité feledhetetlen 
látványossága által ennek az országnak életrevalóságát, a 
melyet semmi sem képes kimeríteni, ennek az országnak, 
a mely meg nem szűnik bámulatba ragadni az emberiséget. 

Európa szemlélte e látványt, bámulta és megértette. 
A közvélemény, mintegy elbűvölve, átváltozott. Franczia-
ország nagy lett előtte, mint egy hatalom, a mely min-
denhatóságában leplezi le magát . Visszatért a nemzetek 
képzeletébe és ott elfoglalta régi helyét, sok időkre. 

A közszellemnek ez az átalakulása európaszerte több 
mint csupán csak esemény.. A világot ezek a szemmel 
látható és kézzel fogható látványosságok magukkal ra-
gadják, elbóditják. Nagy hóditók, ügyes államférfiak ezzel 
a művészettel szokták vezérelni a nemzeteket : azzal, hogy 
meglepik az imaginácziót. Bismarck, a politika művésze, 
sőt bűvésze, kimerité ezt a tudományt, a melynek kiinduló 
pont ja az emberek megvetése. Még ma is, bezárkózva 
alkotásai közé, mint egy gazdag ember, kiben legfőbb 
fokra emelkedett a szerzett dolgok megtartásának kon-
szervativ szelleme, még most is szereti a kanczellár meg-
lepni a szellemeket színpadi jelenetek által : utazások 
által, melyek megnyit ják a szemeket, járás-kelések és 
találkozások által, a melyeknek fénye elvakitja a nemze-
teket. Vájjon nem érdekes-e látnunk, mint sokasítja Né-
metország ezeket a meglepetéseket és futkozásokat a fran-
czia világkiállítás ideje alatt ? 

Hanem míg Bismarck folytat ja a közfigyelem crő-
szákólását, az alatt Francziaország azt. csupán erejének 
és fensöbbségének bűvös hatásával, egész könnyedséggel s 
mintegy játsztva vonzotta magához s nyelte el egészen. 

Ali, de honnan van az, hogy ez a kimerithetetlenül 
gazdag Francziaország politikailag oly alantas fokon mo-
zog? Honnan van az, hogy például julius hónapban, mi-
alatt a törvényhozó kamarában a boulangismus ellen 
azokat a kivételes törvényeket vitatták, a szem elképedve 
volt kénytelen látni azt az ellentétet, mely a Marsmező 
dicsősége és a Bourbon-palota sötét árnyai közt feltűnt ? 
Miféle titok ez it t ? Hát Francziaország, megőrizve fen-
sőbbségét minden téren, csupán a népkormányzás művé-
szetét vesztette volna el ? 

De Vogué ur, a világkiállításról irt eszméket sugal-
mazó tanulmányában ezt hinni látszik. Francziaország 

szerinte, megőrizte alkotó szellemét a művészet, kereske-
delem, ipar, szóval a munka terén ; ő ezen a téren a 
finom izlés tekintetében az első a világon. De elvesztette 
politikai szellemét. Agyának jobb fele vérszegény lett, 
baloldalán kiütött a guta, az eszelősség. 

A mondás festői, az igaz. De vájjon hát igaz-e? 
Ez a feladat, mely az if jú nemzedéket valóságosan 

agyon aggasztja, igen zavart és bonyolult. Vannak ennek 
a hanyatlásnak állandó, vannak véletlen okai. 

Első ok a többi között mindjárt maga Francziaor-
szág gazdagsága. A nemzet nem foglalkozik többé politi-
kával : ezt nagy lenézéssel a politikusokra hagyja. Egyre 
gazdagodva, alkotva, gazdálkodva önként engedi a főbb 
politikusokat hibát hibára halmozni; csak mikor a mér-
ték már tul van árasztva, akkor egyszerre — felrúgja az 
egész rendszert. Talleyrand mondá egykor, mikor még 
Francziaország a világ első politikus nemzete volt, hogy 
ez az ország az egyedüli teljes és tökéletes nemzet, a 
mely magának elég. Éppen a léleknek ez a suf'fisance-os 
állapotja hazudtolta meg később a hires diplomata állítá-
sát. A franczia szellem szervezetében egy szakrész össze-
törött ; nem eszelősségből, vagy vérszegénységből, — 
hanem egyszerűen — nemgondolomságból. Ama rendessé 
vált csapások következtében, a melyek a franczia nemzet 
rétegeit a kormányválságok folytán érték, megérlelődött 
egy pillanat, midőn a közügyek — az antik nagy népek 
ambiczióinak e fényes tárgya — monopoliuma, tulajdona 
lett a politikával foglalkozók egy uj kasztjának, a mely 
sokkal türelmetlenebb és kizárólagosabb, mint a legelzár-
kozottabb klánok. Mindenki láthat ja , hogy a politikai 
szSVencsétlenségeknek eme részben állandó oka legbensőb-
ben van összefűzve a politikai pártok viszályával és a 
dynasztikus fel- és visszafordulások sorozatával, a melyek 
azonban Francziaország politikai hanyatlásának múlékony 
okaihoz tartoznak. 

Ez a politikai megoszlottság ismeretes. Ezek a 
periodikus felforgatások kitörölhetetlen képet hagytak 
maguk után minden emlékező tehetségben. Mint egy 
vérengző borona jár ták be e forradalmak ezt a nemes 
földet, megdolgozva azt minden irányban, és szétmarczan-
golva, Francziaország balsorsa ezekből a barázdákból sar-
jadozott f'el. A minisztériumok állhatatlansága, a pártok 
szellemének szégyenletes és aggasztó dualizmusa, a parla-
mentarizmus meddősége és tehetetlensége, tékozló finan-
cziák, elaljasodott pártoskodás, gyalázatos választások, 
kimerültség fent és érzéketlenség l en t : ime néhány a 
forradalom következményeiből, melyek még most is tar-
tanak. Bismarck a mostani köztársaságot e viszálykodások 
legsikerültebb keretének, az országban bent a hanyatlás, 
kifelé pedig a gyengeség leghathatósabb eszközének is-
merte fél ; innen van, hogy ő azt Francziaországra mint-
egy ráerőszakolta, és az események őt nem hazudtol-
ták meg. 

A legutóbbi választásokban óhaj nyilvánult a pártok 
közötti békülékenységre és közeledésre. Vájjon f'og-e 
sikerülni ezt elérni? 

') Ennek zászlóját vet te kezébe Léon Say, a zsidó nemzet-
De hogyan V Ugy hogy első t e t t e a béke zászlójával az 

volt, hogy a zászló rúd j ának hegyével neki szúrt a franczia nemzet 
í kathol ikus szellemének. Nyi la tkoza tában felpanaszolta azt , hogy 
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Ez a viszálykodás a nagy forradalom szülöttje, örök-
sége. Ez Francziaország bajának távolabbi forrása. Az 
alatt az ürügy alatt, hogy megszünteti a visszaéléseket, 
a forradalom dühösen neki ment mindennek és lerom-
bolt mindent ; épiteni nem tudott semmit, — se császár-
ságot, se királyságot, se köztársaságot. Mit tet t egyebet 
annál, mint hogy épített — úgyszólván — egv meta-
physikai épületet Rousseau Contrat .sociál^nak mintájára. 
Az emberi társadalom szervezetére - 'álkalmazott algebrával 
és geometriával esze ágába se volt foglalkozni. Szeren-
csére, a szabadabb és elfogulatlanabb szellemek rájöttek 
a méregre és felhivták ellene a nemzet figyelmét. Taine 
kezdte az elfogultságok halmazát elhordani. Már 1860-ban 
Renan is, avval a történeti szellemmel, melylyel néha bír, 
ezt irá „Essais de morale et de critique" cz. müvében : „Itt 
voltak még lelkemben a forradalomról és a társadalom 
amaz alakjáról, mely belőle kikerült, azok a Francziaor-
szágban szokásos előítéletek, a melyeket ,csak kegyetlen 
tanulságok valának hivatva megingatni. En a forradalmat 
egyértelműnek tar tot tam a liberalizmussal, és. minthogy 
ez az utóbbi szó előttem meglehetősen jól kifejezi mind-
azt, a mit az emberiség legfőbb fokú fejlettségéről gon-
dolok, azt hivém, hogy annak a ténynek, a mely a 
történelem egy csalfa bölcselkedése szerint kezdetét jelenti 
az én liberális eszményemnek, előttem szentnek kell 
lennie. Én még nem láttam akkor a franczia szellem 
által a társadalmi rendszerbe elrejtett mérget ; még nem 
vettem észre, hogyan alapítja az ő törvénykönyve, vele-
született erőszakosságával, az uj társadalmat a tulajdon-
jog tisztán materialisztikus fogalmára, nem vettem észre 
az emberi személyes jogok megvetését, nem vettem észre 
azt a sajátságos módot, mely számba nem veszi csak az 
egyént és nem lát ebben csak egy muló lényt, minden 
erkölcsi kötelékek nélkül. A forradalom a romlás csirá-
já t hordta magában, a mely igen alkalmas volt a közép-
szerűség és gyengeség uralmának megalapítására, minden 
nagy initiativa kioltására, egy tetszetős jólét elővarázaCiá-
sára, a melynek föltételei azonban egymást rombolják l e . . . 
A mi mindenekfölött szükséges, az abban áll, hogy egy 
korszak emlékeihez való fanatikus ragaszkodás ne legyen 
többé akadály korunk lényeges munkájának végzésében, 
t. i. a szabadság megállapításában az egyéni lelkiismeret 
r egene rác ió j a által. Hogyha 89 ebben akadályunk : mond-
junk le 89 ről ! " 

Majd ha ez a forradalmi szellem alaposan tönkre 
j u t o t t ; majd ha a filozóf tételek és doktrinér eszelősség 
elhagyták a politikai küzdtér t : a lehetséges és viszonylagos 
dolgok e művészete, s benne Francziaország szelleme, újra 
ki fogja hatalmas szárnyait fejteni. 

A történeti és természeti okokhoz járul az, a mit 
mi klasszikai szellemnek neveznénk, a politikai szellemnek 
ez az ellenséges testvére. Gyümölcse és megkoronázása 
egy szigorú és dicsőmultu nevelésnek, a világon a legel-
sőnek, vetélytársa a görög és latin irodalmaknak, ez a 
franczia klasszikai széllem, ízlést, mértékességet, kellemet, 
tisztaságot hozott létre és azt a páratlan elegancziát, 
melyet a népek Páristól annyira irigyelnek. Hanem az a 
szellem egyúttal egyszerűsíts a franczia agya t ; megte-
remte abban az absolut érzékét, az egyenes ut logikáját, 
ezt a kérlelhetetlen valamit, a mi a tudományban és mű-
vészetben csodákat alkot, de a politikában, a viszonylagos 
ságok, bonyolultságok és középszerűségek e honában, csak 

egy öreg választó azért nem szavazott rá, mer t ő szabadkőműves ; 
azt pedig az öreg lelkiismerete halálos bűnnek bélyegezte. Hát biz 
az a ! — Látszik ebből, hogy zsidó-szabadkőműves-liberalis kl ikk 
hogyan érti a nemzetek pacifikáczióját. Náluk ez egyértelmű a lelki-
ismeret begyömöszölésével az ő — tetszésükbe. 

romokat képes eredményül felmutatni. Innen származik a 
pártok mérgelődő és szétszaggató engesztelhetetlensége ; 
innen fakadnak azok a metaphysikai tételek a kormányzás 
terére és a parlament porondjára behurczolva; innen van 
továbbá az a szerencsétlen jelszó: mindent vagy semmit; 
innen van egy szóval a tudományos és irodalmi módszer 
alkalmazása a kormányzás művészetére, a mely amazok-
nak, természeténél fogva, sokszor az ellenlábasa kénytelen 
lenni. 

Íme néhány oka Francziaország parlamentáris, poli-
tikai terméketlensége és nemzeti életrevalósága kontraszt-
jának. Mindezek mindenek előtt történeti, tehát muló okok. 
Már is kezdenek veszteni élességökből. Eljön az idő, mi-
dőn teljesen el fognak tűnni. 

Midőn Francziaország fölött akar valaki Ítéletet 
mondani, ezt a különbséget ke' l szüntelenül szeme előtt 
tartani. Francziaország egyszerre nagy dolgokat mivel és 
rossz politikát csinál. Hanem e miatt lenézni, megvetni őt 
a legezégéresebb hibák egyike lenne. Mikor a körülmé-
nyek ugy parancsolják, ez az ország nagynak, erőtől és 
gazdagságtól duzzadónak, dicsőségtől ragyogónak bizonyul 
be. Bismarck hg, a ki nem szereti ezt az országot, fel 
tudja ezt fogni és nem tehet vele egyebet mint bámulja. 
Ez az egyedüli oka, hogy vele szemben eddig még nem 
követett el jóvá nem tehető hibákat és baklövéseket." 

VEGYESEK. 
*** Nagybrittania és az apostoli szentszék a 

diplomácziai összeköttetést, mely kétszáz évig szünetelt, 
ismét felveszik. A kezdeményezés a st. jamesi kabinettől 
indult ki. Az első angol rendkívüli követ a Vatikánnál sir 
John Linton Simmons tábornok, ki f. hó 15-től kezdve 
Rómában a Hotel Parisban fog lakni, nem, mint az 
italianissimik kívánták, a Quirinál mellé rendelt angol 
nagykövetség palotájában. Anglia ezzel sokat mond, sokat 
jelent ki a világnak és különösen a páparabló Olasz-
országnak. 

— Két kath. l egényegy le t tar tot t f. hó 10-én ne-
vezetes ünnepet. Az egyik az esztergomi, mely e napon 
ülé meg 10 éves fenállásának évfordulóját. A diszgyülé-
sen dr Majer István v. püspök, érseki helynök ur elnö-
költ lelkes beszéddel. 0 mga az egylet czéljaira ez 
alkalommal száz forintos aranyjáradéki kötvényt adomá-
nyozott. — A másik ünnepelő kath. legény-egylet a jász-
berényi. Ez viszont szintén mult vasárnap tartá újonnan 
épült díszes egyleti helyiségének felavató-ünnepélyét. A 
jászberényi egylet lelke Bartók István egri egyházm. 
áldozópap és jászberényi főgymn. hittanitó. 

— A protestáns irodalmi társaság e napokban Szász 
Károly re1, püspök elnöklete alatt ülést tartott , melyen 
tudomásul szolgált, hogy a tagok száma 757-re, a társu-
lati vagyon pedig 35,700 fr t ra szaporodott. Ezután Zsi-
linszky Mihály főispán jelentette be, hogy bokros teendői 
miatt lemond pénztárosi tisztéről. Pénztárosnak Horváth 
Sándor budapesti ev. lelkészt választották meg. A tár-
sulat folyóiratának, a „Szemlé '-nek, első füzete gazdag, 
változatos tartalommal legközelebb megjelenik. A társu-
lat kiadásában megjelenő mű, a „Linzi békekötés tör-
ténete," Zsilinszky Mihálytól, már sajtó alatt van. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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k a t e k i z m u s m a g y a r á z a t a , »-» I roda lmi j e l en tés , -r» Vegyesek. 

Alakítsuk meg 
a középiskolai hittanárok országos szövetkezetét I1) 

Eszme szül eszmét. 
Olvasván a Religio ns. szerkesztőjének a 

budapesti Szent-Imre-Egylet rendes tagjaihoz 
intézett nyilt levelét, és annak utolján csekély-
ségünkhöz ama nagy horderejű kérdést, vájjon 
nem tudnók-e „módját találni, hogy hazánk 
i-kolai ifjúságának önképző körei s egyéb egye-
sületei és társulatai mind sz. Imre hget fogad-
nák el közös védszentül, és igy valamennyien 
affiliálódnának a budapesti közp. Szent-Imre-
Egylet vezérlete alatt ? Hiszen Magyarország 
ifjúsága már ugy is, ab ovo, Szent Imre hg 
oltalma alá van helyezve. I t t nincs más mit 
tenni, mint feléleszteni a hagyományt s birtokba 
venni a szent örökséget. En csak annyit mon-
dok i t t most elüljáróban, hogy előre kell küldeni 
az észt, és csak azután bocsássuk szabad gyep-
lőre a lelkesedést. A hódítás hadjárata pedig 
előre meg lesz nyerve, mihelyt középiskoláink 
hittanitói magukévá teszik szent Imre hg patro-
nátusának nagy katholikus és nemzeti szent 
ügyét." 

Sokáig gondolkoztam e nagyjelentőségű sza-
vak felett, mig élénk érzetemmé érlelődött, hogy 
a hallgatás könnyebb burából kikelni és szólni, 
tenni parancsol a kötelesség. — Előre bocsátom, 
hogy, mint egykor az egyetemen, hálás szófogadó 
tanitványa akarok lenni e lap szerkesztőjének 
most is. 

Lelkes ügyeimébe ajánljuk mindazoknak, a kiket 
illet országszerte. A sserlc. 

Előre kell küldeni az észt. Ott tanultam, 
hogy az ur a sziv, az ész pedig a járműben 
kocsis. Az nem indul e nélkül, s a hova az paran-
csol, ez arra h a j t ; csak fiatal korban, akkor is 
csak ri tkább eset, hogy ur hajtson kocsis helyett. 
Előre hát az észszel! Ez pedig azt mondja, hogy 
a világon nemcsak a magasztos jó ügyet, még 
az alantas rosszat is ki lehet vinni, csak mód-
já t kell tudni. A módot pedig Istentől tudom, 
hogy a ki magasztalódik, az megalázódik, dicsé-
ret közönségesen hevit, legtöbbet vakit, előtér 
irigyeket szerez, legtöbbet megdönt. Kevesen 
vannak, kik sem dicséretre, sem ócsárlásra nem 
adnak, hanem mennek az uton, amerre inaik 
vihetik. Az élet sikerének nagyszerű ti tka, hogy 
•csak alázatból kél a felmagasztalás. Aki nagy 
dolgot akar fölemelni, feküdjék alája, hajánál 
fogva ritkán érni czélt. Amaz eljárásnak köszön-
hetem még iljaim körében is a meglepő ered-
ményeket; előrebocsátom őket, csak az irányt 
jelölöm, ők gondolnak, éreznek ós tesznek. 

Szent Imre herczeg ifjúi pátronátusát, ősi 
örökségünket, újból fölemelni látszólag könnyű 
dolog, valódi üdv, és amint még a mult év 
május havában irtaim az egyetemre készülő ifjú-
sághoz: Miért ne lehetne megtenni azt?! Nem 
vagyunk-e királyi nép? Isteni nép vagyunk! Isten 
ege alatt, mely nemzet az, amelynek oly királya 
volna, mint a mi szent István királyunk ; mely 
nemzet ifjúsága az, amelynek olyan pártfogója 
volna, mint a mi szent Imre herczegünk? ! 

Oly helyen, mint Székesfehérvár, szent Ist-
ván székesvárosában, szent Imre szülőföldjén, a 
szent hamvak fölött, hol if jú népünk az ősök 

4 1 
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szellemével fűtőzik, hol a legnépszerűbb templom 
főoltár-képén szent Imre hg. folyton a szemek 
előtt lebeg, láthatólag nagyon könnyű dolog. 
Tanítványaink magok kérték, hogy legalább 
minden hó első vasárnapján a rózsafüzéri t i tkok 
kisorsolása alkalmával ünnepélyt í-endezzenek az 
ő pátronátusában. Im igy nekem csak meg kel-
lett engednem — üdvösségemet. És azt hiszem, 
szavunk „A magyar ifjúság Rózsafüzére" által, 
mint azt a múltban tevők és a jövőben is tenni 
szándékozunk, az ország távolabbi vidékeire is 
kihat. Mindamellett csalódnánk, ha azt hinnők, 
hogy ennyiben és ezáltal az ősi örökség meg-
szerzésének, a nemzetfentar tó elem föléledésé-
nek. a haza regeneratiojának nagy kérdését vég-
legesen és érdemlegesen megoldottuk. Lelkem 
valódi alázatában érezem, e kérdés egyike azok-
nak, amelyeket elszigetelt egyesek az ügy nagy-
szerűségéhez mél tóan meg nem oldhatnak, nem 
tehetnek nagy országszerüvé. Egyesek, bármily 
vérmes reményüek', eloszlanak, mint vízcseppek 
a nagy Óceánban. 

Egyesülni kell ! Legyen csak egy vörös ten-
ger, ós akkor majd könnyű szerrel, száraz láb-
bal megy keresztül egy intésre if jú népünk az 
ígéret földjére, és az üldöző Pharaók akkor bo-
rulnak el. amikor, fejökre engedjük a hullá-
mokat. 

Ma még amint vagyunk „scopae dissolutae" 
csak nyomoroghatunk. 

Önképző köreink ? legtöbb helyt idegenek 
tan í t ják i f ja inkat még anyanyelvökre is. Az egy 
szükséges jót sokszor az ellenségeink kegyelme 
tűri. mint valami szükségtelen gonoszt. „A'ene-
run t gentes in haereditatem . . . polluerunt san-
ctuarium !" 

Sokat kell tenni még. „Messis multa." Az 
egyes erélye az igazság erejével, az Isten fegy-
verével saját körében sokat tehet , kivívja jogát, 
j >e mit nem tehet mint országos egyesület. 
Valóban, ha nem is a föld sarkát , amint Kalo-
c.say barátom legutóbbi kiadványánál ír ja, „kezé-
ben ta r t j a a jövőt." Ily egyesület létesítésének 
szükségességéről ma, amidőn kisebbszerü ügyek-
ben is. a la t tunk is, felet tünk is, mindenüt t szö-
vetkeznek. ki ne győződnék meg?! Mi i t t már 
régebben beszéltünk arról, de akkor időnk még 
el nem érkezett , és megvallom, nem gondoltam, 
hogy a nemzet fölött virasztó Gondviselés keze 
oly jókor, oly korán fog inteni. Hála Nékie ! In-

t e t t . é.~ azt mondta : Leuyen ! Leyven meg hát J C«y C 

az Országos. Hittanár-FJgyesiilet ! 
Eszme szül eszmét. íme igy függ ez össze. 

Oly magas é r t e n i körben, mint e lap olvasó-
közönsége, fölöslegesnek ta r tom bővebben indo-
kolni annak nagy horderejét, szükségét és idő-
szerűségét. 

Köszönettel tar tozom nagyságodnak, hogy 
nyílt felhívásával a Gondviselés munkatársaként 
kötelességemmé tevé it t nyíltan szólanom s ez 
ügyet felszínre hoznom. Meggyőződésem, hogy • a 
nagyságod által fölvetett , valamint annyi más 
nagy horderejű kérdés, a mi még reánk vár, 
csak országos egyesülésünk által okiható meg 
érdemlegesen és ügyünkhöz méltó dicsőséggel. 

A „Magyar If júság Rózsafüzére'' t e t t valamit, 
többet tehet , sőt ta lán sokat fog még tehetni , 
de ez magán dicsőség lenne, nekem pedig sem 
haj lamom, sem nem szabad keresnem magamat , 
„sum etenim servus inutilis." 

A jövő húsvét ünnepe lehetne már a mi 
á tmenetünk nagy ünnepe. Sőt még előbb, amikor 
mindenüt t van egy kis szabadság, a farsang 
utolsó napjaiban, amikor a sátán mulat a hon 
felett , fölmehetnénk a hon szivébe mula tn i mi 
is, szei-vezkednénk, egyesülnénk, hadd szeppenne 
meg egy kicsikét legalább az a sátán ! Nem 
késni soká ! Kész szervezettel lehetne talán egybe-
jönni o t t mind já r t kezdetben! 

Végleges megállapodás időre és helyre 
nézve, meghívók szétküldése, legkisebb gondunk. 

Az országos középiskolai tanár-egyesületnek 
22. év óta van organuma, sőt vannak közlönyei 
külön oly tá rgyaknak is, amelyek oly alant 
maradnak a mi ügyünktől, mint a föld göröngye 
Dante fény rózsájától, vagy a földi boldogság a 
A'alódi menyországtól. 

Szólhatnak ugyan egymáshoz a szülők oko-
san gyermekeik előtt is, hadd értsék; mégis a 
mi ifjúsági lapunk helyett , ha külön nem léte-

! sülne, fölkérnők a „Kath. Hi tokta tás" f t . szer-
kesztőségét, engedné át nagyérdemű lapját hiva-
talos közlönyünk gyanánt. Jó lenne azért is. hogy 
lenne összhangzatos egység, egységes fokozat 
alulról fölfelé. 

A fő: alakítsuk meg „az országos hittanár 
egyesületet.'- ha az létesül, meggyőződésem, mód-
j á t találtuk, miként kell érdemlegesen vissza-
szereznünk az ősi örökséget, helyesen jelölnünk 

i a jövő irányait , férfiasan megtennünk a jelen 
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kötelességeit. Föltételesen ? mondjuk ki határo-
zottan: 17gy vagyon, és ugy leszen! 

Ft . kartársaimnak, nagyságodnak és a Gond-
viselésnek kezébe ajánlva e nagy, katholikus és 
nemzeti szent ügyünket, imádkozom, mig az lesz 
a válasz, hogy: Amen! 

Kál m á n K ár ol y, 
főreálisk. h i t t anár . ') 

R e m i n i s c z e n c z i á k P e s t m ú l t j á b ó l . 
Irta Némethy Lajos. 

Az első kánoni vizsgálat Pesten. 

A főpásztori hivatal lényegéhez tartozik, 
hogy a íopásztorok hiveik felett őrködjenek, 
azért, vagy magok személyesen, vagy helyette-
seik által megyéjüknek területén szemlét tar t -
sanak, amit kánoni vizsgálatnak nevezünk. Ezt 
cselekedték már magok az apostolok is, kik 
időnként az általuk alapított egyházakat meg-
vizsgálták, vagy megbízható férfiaktól azokról 
tudósításokat kívántak. z) Az apostolok ideje óta 
mindig igy volt ez az egyházban, ami kitetszik 
az e vizsgákra vonatkozó zsinati végzésekből, de 
a vizsgáknak nagyrészt meglevő jegyzőkönyvei-
ből is. Az esztergom-érseki főmegyei levéltárak-
ban őrzött kánoni vizsgálatok legidősbje 1559-
ből való. Ez időben Pest a török járom alatt 
volt, benne kánoni vizsgálat nem tar ta thatot t . 
Van azonban Esztergomban, az' érseki levéltár-
ban egy vizsgálati jegyzőkönyv, melynek czime 
ez: „Visitatio plurium exemptarum parochiarum" 
1732. Pest is a kiváltságos plébániák1) közé 
tartozván, eme vizsgálat alkalmával szintén bele 
foglaltatott, s ez volt az első kánoni vizsga, 
mely Pesten megtar ta tot t . 

Az esztergomi érseki széken ekkor galanthai 
Eszterházy Imre ült, aki által vizsgálóul Berényi 

*) Hagyjuk e lelkes konczepczióju szózatot végig 
hangzani hazánkon. Azután kissé hallgatózni fogunk a 
visszhangra, mely nyomában kelni fog. Azután választ 
adunk a válaszra, ha szükség leszen reá. A SzerJc. 

2) Apóst. csel. 15, 36. I. Kor. 1, 11. Kolosz. 1, 4. 
3) A kiváltságolt plébániák, parochiae exemptae, 

melyek eme vizsgálat alkalmával megvizsgáltattak, a kö-
vetkezők : Vásárhely, Iszkáz, Pápa, Székesfehérvár, Föld-
vár, Szekzárd, Bátaszék, Szebény, Bozók, Pécsvárad, Varasd, 
Várkony, Boboricz, Versend, Berkesd, Eszék, Pétervárad, 
Pest, Visegrád, Szt.-Endre, Budavár, Buda szt.-Anna, 
Buda illír, Tabán, Országút, Újlak, Szt.-kereszt kápolna 
a várban, B. M. V. ad Sangv. a temetőben, Lazaret, Ro-
chus, ismét ad Sangv., szt. Zsigmond, az öt kápolna és a 
kórház. 

Zsigmond gróf, felszentelt püspök, érseki hely-
nök és esztergomi kanonok küldetett ki. 

Tárgya e vizsgálatnak a következő pontokból 
állott. Először a belvárosi templom rövid története 
mondatot tel . E pontban azért, mert a templom régi 
alapfalakkal bir, melyre a szentély épitve van, 
ama hiedelemnek adatik hely, miszerint maga 
szent István király építtette volna ide az első 
templomot. A további pontokban az egyháznak 
készlete soroltatik fel. I t t említtetik, miszerint 

í a templomnak hat oltára van, de az újonnan 
épülő részben hét oltár fog építtetni. Négy ol-

I táron deszka asztal van, melyek eltávolitára 
megparancsoltatott , mivel olyanokon misézni 
tiltva van. A többi készlet elég gazdag. Számos 
ezüst korona és fogadalmi ajándék (anathemata) 
függött a szent képeken. A szentségek kiszol-
gáltatásáról dicsérőleg nyilatkozik a vizsgáló. 
Emliti, hogy az anyakönyvek 169!) óta iratnak. 
A templom jövedelme forrásai között első helyen 
említtetik szőleje Jenő berezeg hegyfokán (a mai 
Budafokon), mely 70 akót termett . Volt szőleje 
Kőbányán is. Felsoroltatnak alapitványai is, me-
lyeknek tőkéit azonban az építésre felhasználta, s 
igy a kamatokat saját jövedelméből fizetni kény-
telen. Számadásai a város tanácsának terjesztet-
nek be. A németek számára ép ugy, mint a 
magyarok számára külön isteni szolgálatok tar-
tatnak. Egy további pont a plébánosról és jöve-
delméről szól. Azután szó van a magyar és né-
met iskoláról is. A hivek száma 3500-ra tétetik, 
ezek mindnyájan katholikusok, vannak azonban 
schismatikusok is, de sem a felekezetiek, sem zsi-
dók nem türetnek. A lakosság buzgó és erköl-
csös, a szentségekhez örömest járul. Több jám-
bor testvérülettel bir. A további pontban érintve 
van a városi kórház, melynek fentartására 400 
birka és halastó is szolgál. Felsoroltatnak végre 
rövid ismertetéssel a plébánia területén levő 
szerzetesházak és kápolnák. 

Berényinek velős rövidséggel t e t t feljegy-
zései e vizsgálati jegyzőkönyvben valóban becses 
adatokat őriztek meg számunkra a templom 
múltjából, melyek beléillesztve a templom tör-
ténetébe, annak kidomboritását nem csekélyben 
segítik elő. 

A kánoni vizsgálat mellé sorakozik mint 
főpásztori joghatósági tény a bérmálás szentsé-
gének kiszolgáltatása. 

1730-ban szeptember hóban volt Pesten bér-
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málás, melyet Eszterházy Imre, mint esztergomi 
segédpüspök, szept. 28-ikán délután az invalidu-
sok palotájában, 24-ikén vasárnap pedig a plé-
bánia templomban teljesített , amidőn a szervita 
atyák is nyúj tot tak segítséget.1) 

Úgyszintén 1743-ban is volt bérmálás, melyre 
a gyermekeket nagy fáradsággal Andreovics 
Ignácz oktatta, amiért is a városi tanács ama 
kérelmet, bogy a gyermekeknek bérmálási emlé-
ket adhasson, meghallgatta és neki szept. 16-iki 
üléséből, e czélra 15 fr tot szavazott meg. A bér-
málás szentségét ekkor Barkóczy Ferencz gróf 
felszentelt püspök és szepesi nagyprépost osz-
tot ta ki. 

Érdekes még a templom történetében az is. 
hogy 1744-ben szenteltetett fel e templomban 
Frivaisz Mihály Ignácz esztergomi nagyprépost, 
érseki helynők segédpüspökké gerraanopolitanusi 
f'zimmel Patasich (fábor kalocsai érsek által, 
Eszterházy Imre nyitral püspök segédkezése 
mellett. >•) 

A főtemplom nagy megtiszteltetésére szolgál 
már 1748 óta az a dicséretes szokás, hogy benne 
a farsang utolsó három napján, a legméltóságo-
sabb oltári szentség közimádásra kitétetik. Mi-
dőn nevezett évben ez először történt meg. 
Pesten a különféle zárdatemplomokban még 
temérdek testvéridet létezett; ezeknek elnökeit 
febr. 23-ára a plébános egybegyüjtötte, hogy 
felkérje, miszerint a testvérületek óránként az 
imádásra megjelenjenek ; ezek, habár testületileg 
való megjelenésére le nem kötelezték magukat, 
mégis tagjaik egyenkint igen nagy számban 
jelentek meg. 

Az akatholikusok kísérletei, hogy Pesten megteleped-
hessenek. 

I. Lipót fejedelem a török kézből vissza-
szerzett testvérvárosoknak, Buda és Pestnek gazda-
godását és nagyobbodását, amiből az ő birodalmá-
nak disze és ereje is keletkezik, ugy vélte legbiz-
tosabban elérhetni, ha abban csak egy vallás, és 
pedig a róm. kath vallás virágzik. Azért midőn 
1703-ban októb. 23-ikán kiadott kiváltságleve-
lével Pestet a királyi városok közé emelte, fel-
tételül tűzte ki, hogy senki, aki nem igazi 
római katholikus vallású, semmiféle ürügy alatt 

*) Diarium Servitarum. 
2) Protocollum Parochiae. 
3) Diarium Servitarum. 

fel ne vétessék polgárnak. ') Ha a nemzetiségek 
különfélék voltak is, mint az hazánkban más-
kép nem is lehetett, mégis kívánatos volt, hogy 
vallásuk egy legyen. Ebben a hit kapcsa által 
való egygyéolvadásban a fejedelem a szilárdsá-
got és a háborithatlan fejlődésnek biztosságát 
látta.-) Ez adott valósággal lendületet a pol-
gái'i társas-életnek, ez adott erőt Pest lakos-
ságának, midőn annak a visszafoglalás után 
majdnem száz éven á t hadjáratok, ragályok, 
áradások, stb. nyűge alatt tespednie kellett. Ha 
akkor a vallási villongások a megtelepedett 
akatholikusok által tovább szíttatik : ez bizo-
nyára felemészti egész tevékenységét a lakosság-
nak és magát is oda veti prédául ellenségeinek, 
amint ily eseményekről a történelem tényei elég-
szer bizonyitanak. 

A királyi szabadalom levél szigorú parancsa 
és a városi hatóság ama intézkedése daczára, 
hogy az akatholikusok csupán átutazóknak te-
kinthetők s csak rövid ideig maradhatnak meg 
Pesten, mégis több rendbeli kísérletek történtek, 
hogy Pesten megtelepedhessenek és közös isteni 
tiszteletet is rendszeresítsenek. 

Az első kísérlet már 1 705-ben történt. Akkor 
a harminczadbeli kerülő, (dreiszigst-überreiter), 
állott az élén annak, hogy lakásán evangelikus 
isteni szolgálat tartassék. Vasárnapokon 8-tól 
10-ig t a r to t t az. mely az epistola-olvasásból és 
énekekből állt ; azonban midőn a város tanácsa 
ennek tudomására jött, szigorú vizsgálatot ren-
delt el és jun. 30-iki ülésében ezt az eljárást 
eltiltotta. 

1720-ban lvajali András református vallású 
Pesten háztulajdonos volt. akinél hitsorsosai 
gyülekeztek ; azonban a tanács Althan bibornok 
segítsége által, kihez febr. 10-én tartott, ülésé-

' ) r H o c per expressum declarato, ut nemo a vera 
orthodoxa Romano Catholica Religione alienus in conei-
vem ullo sub praetextu admittatur aut toleretur." 

-') Eme igazsággal szemben Salamon ur, a „Száza-
dok" 1875-ik évf. 534. lapján azt állitja, hogy a kormány 
botorságot és örökös biint követett el azon elv által, hogy 
a telepedők nemcsak németek, de egyszersmind katholi-
kusok legyenek. Ez okozta volna Pest visszamaradását az 
ipar és kereskedésben, szóval gátul szolgált fejlődésének. 
Nézete szerint ide kellett volna telepíteni XIV. Lajos 
vallásos üldözései miatt menekülő akatholikusokat. Az 
ipar és kereskedelem bármily magas fokán lehettek ezek 
hazájukban, mégis bizonyára tar thatot t tőle I. Lipót, 
hogy az uj hazába igen alkalmasakká válhatnak egy 
ujabb bertalani éj provokálására, vagy a törökökkel szem-
bén a franczia politika folytatására. 
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ben irásilag fordulni elhatározta, e háztulajdo-
nostól szabadulni remélt. Reménye teljesült is, 
mert midőn két év múlva Ráday kívánta hit-
feleit Pesten összegyűjteni, olyanok ot t nem 
tartózkodtak. 

Ráday Pál a magyarországi reformátusok-
nak úgyszólván feje, neje által Pesten házat 
szerzett, melynek birtokába lépni kivánt, hogy 
azonban ez lehetséges ne legyen, a polgárság e 
házat megbecsültette ós annak értékét Ráday-
nak készpénzben kifizetni kívánta, annál is 
inkább, mivel annak telke az invalidusok palo-
tájához szükséges volt. Már korábban azonban 
fejedelmi rendeletből e háznak birtoklása neki 
megengedtetett : most tehát a fejedelemhez fel-
lebbezett, ahonnan a városnak meghagyatott, 
miszerint Rádaynak házáért pénz helyett a 
városban egy más hasonértékű ház adassék át. 
Eme felségi intézkedés ellenében orvoslást a 
polgárság az ország prímásánál, Keresztély Ágost 
herczeg és bibornoknál k e r e s e t t a k i n e k el-
mondja, miszerint mióta Pest a töröktől a magyar 
királyságba kebeleztetett, oly szerencsés, hogy 
benne csak a katholikus vallás virágzik, amely 
veszélyeztetve lenne eme református nemesnek 
befogadása által, ami egyszersmind praejudikálna 
kiváltságainknak, sőt mindamellett, hogy a feje-
delmi rendelet ama feltételt szabja, miszerint 
nevezett nemes ur házában katholikus polgárt 
tartson, mégis előre látható, hogy e házban a 
kálvinisták és lutheránusoknak folytonos tartóz-
kodási helye leend, sőt idővel imaház fog kelet-
kezni és onnan fog titokban az eretnek tan 
terjesztetni. 

A bibornok erélyes intézkedései a királyi 
kiváltságot továbbra is biztosította. Épségben meg-
őriztetett az mindaddig, mig az 1790/1 évi 
26. és 27-ik törvényczikk azt el nem törülte. 

Tehát ez esetben az esztergomi érsek volt az, 
aki főpásztori tekintélyét mérlegbe vetve, egy-
házi joghatóságánál fogva, melyet Pestre nézve 
birt, ott a katholika vallásnak épentartását az 
által is törekedett biztosítani, hogy tevékeny 
segédkezet nyúj to t t arra, miszerint onnan a 
felekezetek a kiváltságlevél értelmében távol-
tartassanak. 

' ) A herczeg-primási levéltárban Esztergomban. Ant. 
Intr. 553. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

t . 
L I P T A Y L A S Z L (), 

szepesi őrkanonok. 

A következő gyászjelentést kaptuk : 
„A szepesi székesegyházi káptalan a maga és az illető 

rokonok nevében, fájdalomtelt szivvel jelenti szeretve 
tisztelt kartársa, illetőleg rokonuknak, nagyságos és főtisz-
telendő Liptay László urnák, szepesi őrkanonok, czikádóri 
apát, szentszéki ülnök, zsinati vizsgáló, az elaggott papok 
alapjának kezelője s aranymisés áldozárnak folyó évi 
november hó 12-én délutáni félkettőkor, hosszú szenvedés 
s a haldoklók szentségeinek ájtatos fölvétele után, életé-
nek 75 ik évében történt gyászos elhunytát. Az Istenben 
boldogult lelki üdveért az engesztelő szentmise-áldozat 
folyó hó 14-én délelőtti 10 órakor a székes-káptalan 
templomában fog a Mindenhatónak bemutat tatni ; s hült 
tetemei ugyanazon időben, a székesegyházi sírboltban örök 
nyugalomra helyeztetni. Szepeshely, 1889.. november hó 
12-én. A béke angyala viraszszon szendergő porai fölött, 
s az örök világosság fényeskedjék neki !" 

Róma, 1889. november 12. Nagyságos és főtiszte-
lendő szerkesztő ur ! — Amily megható, oly szerencsés 
napoknak voltunk szemtanúi ezeren és ezeren f. hó 10-én 
és 11-én. Tizedikén 10 óra után, boldognak — „beatus" -
nak — hirdettette ki ő szentsége, szokásos szertartások 
közt Perboyre János Gábor lazarista rendbeli martyrt , ki 
1802-ben született Francziaországban, s kinek két édes öreg 
testvére, az egyik ugyanazon rend tagja, a másik nővére, 
irgalmasrendi apácza, és 3 unokatestvére jelen voltak, 
mind a reggeli szertartáson, mind a délutáni ajtatosságon. 
Ez utóbbin ő szentsége 12 bibornok és több főpap, az 
összes vatikáni klérus kíséretében jelent meg, kis hordozó 
székén a portikus feletti teremig, azután a hosszú kápol-
nán keresztül középen a guardia nobile között, áldást 
osztva, s fel jöt t a főoltár elé, hol a boldognak fényesen 
illuminált arczképe előtt térden állva, mintegy 25 per-
czig imába merült a 80 éves aggastyán. Ima után el-
fogadván a missió congregatiójától különféle ajándékokat 
és lábcsókra bocsátván az ünnepelt boldognak testvéreit, 
rokonait, miután jól szemügyre vette a szentély közepé-
ből az égbeemelt kezekkel festett megható szent alakot, 
mosolygó s örömtelt arczczal vatikáni lakosztályaiba 
vonult vissza. Reggel, mig a beatificatio promulgáltatott , 
privát audienczián fogadta ő szentsége Cspszka György 
püspök ur ő excját, Richnavszky Pál kanonok ur ő ngát 
és főt. Zemancsek t i tkár urat . 

Másnap a fáradhatlan munkásságu pápa fogadta a 
franczia katholikus munkások harmadik nagy csoportját, 
és valamint mindenben, ugy ezen ünnepélyes audiencziára 
vonatkozólag is a legbölcsebb tapintatossággal jár t el 
ő szentsége. A 70-es évek elején tar to t t vatikáni conci-
lium helyiségében a confessio jobb oldalán, külön magas 
trón-oltárt állíttatott. Ide sereglett össze jó előre mintegy 
3000 franczia, oly .épületes rendben, hogy aki ezt elejétől 
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végig látta, lehetetlen volt lelkében legnagyobb örömet 
nem élveznie. Reggel 7 órától tar tot t a zarándokok har-
monikus ének közt való körmeneti bevonulása a/4 nyol-
czig, kik miután öten-öten egy-egy sorban körmenetet 
alkotva megkerülték az egész templomnak belsejét, köz-
ben-közben 50—60 lobogóval, a rendezők által vezérel-
tetve, végre elhelyezkedtek a felállított ol tár-fülkében. 
Itt vártuk be mély csendben ő szentségét, ki szokásos 
ünnepélyességgel kis hordozó székén bekisértetvén, mint 
az öreg Simeon, legnagyobb pietással elvégezte a csen-
des szent misét, pápai áldásával. A hálaima alatt, mely 
jó ideig tartott , elhelyezték a zarándokokat, ugy, hogy a 
roppant templomnak belsejében a falak mellett környös-
körül tömve volt a nép, és midőn ő szentsége környös-
körül, vörös köpenyébe öltözötten körül hordatta magát, 
mindenki közelről láthatta, sőt kezét csókolhatta. Az 
egész ünnepélyes actus alatt legnagyobb figyelmet keltett 
a nézőkben főt. Ürge Ignácz hazánkfia az ő kis úti tár-
sával, a chinai 15 éves fiúval. Hárman állottunk együtt , 
közvetlen a svajczi őrség mellett, s midőn ő szentsége 
hozzánk jött , a kis, szembetűnt fiútól, olasz nyelven kér-
dezte hogy ki ő ? A kedves fiucskának oldalán tér-
delve szerencsés voltam én tolmácsolni olaszul kilétét, és 
bemutatni a magyar missionarius atyát, ki aztán franczia 
nyelven adott bővebb feleletet ő szentségének, a ki tovább 
5 percznél beszélt hozzánk, az alatt mindig a kis chinai 
fiu kezét tartva és arczát simogatva. Legérdekesebb kér-
dései voltak a pápának, hogv a fiu hol kereszteltetett 
m e g ? mi a neve? és ruhámra nézvén kérdette tőlem, 
vájjon a missionarius is konventuális minor i ta? Mind-
ezekre francziául felelt a missionárius, hogy a fiu Chiná-
ban meg van keresztelve, Péter a neve és ő maga nem 
minorita, hanem lazarista s csak azért került össze most 
velem, mert mindaketten magyarok vagyunk. Az egész, 
mondhatni imposans cerclenek vége csak délután fél-
egyre szakadt. Zártaj tók mellett tar tot ta a pápa az egé-
szet ; senki hívatlanul be nem jöhetett , és csak ismerős 
személyek igen kevesen mehettek ki. 

Ma pedig reggel 9 órakor az egész világi zarán-
dok-sereg ugyancsak szent Péterben megható énekek 
zengedezése mellett megáldozván, Rómából nagy lelki 
örömmel útra fog kelni. Ugy hallik, holnapután ismét 
jönnek francziák ; azért a trónoltárt nem is bontották el. 

Gniitter Alfonz, 
pápai magyar peni tencziár ius . 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-lstván-Társulat 

tudományos és irodalmi osztályának 
1889. nov. hó 19-én tartott gyűlése. 

Nagy számmal jöttek össze a tudom, és irodalmi 
osztály tagjai ugy a fővárosból, mint a haza legtávolabb 
vidékeiről. Az elnöki asztalnál: dr Steiner Fülöp páp . h. 
praelatus és Hummer Nándor t i tkár foglaltak helyet. 

Dr Steiner Fülöp a következőleg nyitja meg a 
gyűlést. 

Midőn szerencsém van a tisztelt osztályt őszi gyűlé-
sünkön szivélyesen üdvözölni, először js, bár kegyeletes, ! 

de szomorú tisztet kell teljesítenem. Utolsó ülésünk óta 
osztályunk két nagy jótevőjét veszté el Buhla Károly 
esztergomi nagyprépost s Bonnaz Sándor csanádi megyés 
püspök személyében, a kik a keresztény charitás széles-
körű legnemesb gyakorlásában osztályunkról is bőkezűen 
emlékeztek meg. Szivünk hő óhaja s imája, nyerjék el 
mielőbb a minden javak adományozójától örök jutalmu 
kat ; e kegyelettel emlékezem meg egyszersmind egy 
nem rég elhunyt tagtársunkról is, Ney Ferencz reáltano-
dái igazgatóról. Mindnyájan ismertük, tiszteltük, szerettük 
a hithű katholikus férfiút, a lelkes magyar hazafit, az 
emelkedett szellemű költőt, kinek vallásos meggyőződése 
szolgáltatta költészete ihletét. Nem egyszer lelkesültünk 
költészete remekein. Emléke áldott leend közöttünk ; meg 
vagyok győződve, a tisztelt osztály közohaját fejezem ki, 
midőn inditványozom, hogy e kegyeletes megemlékezé-
sünk szeretett halottainkról jegyzőkönyvileg örökittessék 
meg. — E szomorú jelentéseim után a tisztelt osztály 
becses figyelmét egy eseményre hi vom fel, amely, meg 
vagyok győződve, élénk örömet kelt mindnyájunkban. 

Osztályunk Nesztora, a Hőmérők s Chrysostomusok 
klasszikus nyelvének kitűnő müvelője, a ki az ókori s a 
keresztény hellen irodalom nem egy remekét ültette át 
hazai nyelvünkre, Szabó István a nagy hellenista, a most 
folyó évben jubiláris évet ül. Most ötven éve, hogy a 
jeles tudós felvétetett ama tudományos areopagba, melyet 
a nagy hazafi Széchenyi István s annyi jelesünk lelkesült 
bőkezűsége létesitett édes magyar nyelvünk müvelésére, a 
nemes magyar szellem s tudományosság terjesztésére. Szabó 
István ez évben ötven éves akadémikus. Tisztelt osztály ! az 
érdemekben gazdag aggastyánnak, a jubiláris akadémi-
kusnak öröme a mi örömünk is. S e vele megosztott 
mélyen érzett örömünkben kivánjuk, nyújtsa neki a 
Mindenható testi lelki áldásokkal tetézett évek még hosszú 
sorát. 

Tudom lelkesült visszhangra talál azon indítványom, 
adjunk most nyilvánított legbensőbb érzelmeinknek ki-
fejezést jegyzőkönyvünkben is, melynek kivonatát szol-
gáltassa át az elnökség az érdemteljes férfiú kezeibe. 

Az első felolvasó dr Kiss János volt. — Kiss János 
„Ázsia világossága és a világ világossága" czimü érte-
kezésében összehasonlítja az Ázsia világosságának neve-
zett buddhismust a kereszténységgel. Miután előadta a 
buddhizmus megalapítójának életét s elsorolta a buddhis-
must tartalmazó szent könyveket, vázolta Buddha hit- és 
erkölcstanát. Kézzelfoghatóvá tette, hogy a atheistikus, 
agnostikus buddhismus az ő absolut pessimismusával, és 
Nirvanajával nem nyú j t szilárd alapot komoly erkölcsi 
életre, annál kevésbbé ösztönöz előhaladásra, művelődésre. 
Ellenben a kereszténység végtelenül tökéletes Istenével, 
a világ és az ember teremtésével Isten lényegének után-
zására, józan mérsékelt optiinismusával s az Isten és az 
ember közt állított viszonynyal erős alapot vet az erköl-
csös életnek, ugy az egyest mint az emberi társaságot 
haladásra, tökéletesedésre és művelődésre indítja. A két 
szóban levő világnézlet ugy áll egymással szemközt, hogy 
a Nyugaté, a kereszténység, dolgozik és halad, a Keleté, 
a buddhizmus, nem mozdul és álldomoz ; a Nyugat 
imádja azt, a ki van, szolgálja az élő Istent, szereti a jó 
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Istent ; a Kelet tiszteli a Nirvánát, a halált, az enyésze-
tet, a semmit. 

Mind ebből az következik, hogy a dicső keresztény 
tan összehasonlítása a sokak által annyira magasztalt 
buddhismusszal csak ujabb megerősítése az apostolfeje-
delem intő szózatának: „Nincs másban senkiben üdvösség 
mint az Ur Krisztusban, mert nem adatott az emberek-
nek az ég alatt más név, melyben üdvözülniük kellene, 
mint Jézus szent neve." (Apóst. Csel. 4, 12.) 

A második felolvasó dr Platz Bonifácz „A világ-
eredete" czimü előadásában a Laplaçe-rendszer ismerte-
tése után Nendwich tanával foglalkozott, kimutatván, 
hogy természettudományi képtelenség a Nendwich által 
(Budapesti Szemle 153. füzetében) felállított világmeg-
ujulási theoria. 

Következett a II-dik szakosztály s az okiratszer-
kesztő bizottság jelentése. Dr Rapaics Rajmund előter-
jeszti a távollévő Bunyitay Vincze nyomozásainak ered-
ményét az eperjesi és bártfai városi levéltárakban, vala-
mint saját nyomozásainak eredményét az egri egyház-
megyei levéltárban, folytatólag Dr Timon Ákos társszer-
kesztő röviden jelenti az esztergomi primási levéltárban 
valamint a szepeshelyi, lőcsei, késmárki és győri levél-
tárakban eszközölt kutatásait, melyek nagyobb részben 
nagyobb mérvű oklevéltári felfedezéseket foglalnak ma-
gukban. A szerkesztőségnek már ez idő szerint oly jelen-
tékeny anyag áll rendelkezésére, mely kötetekre terjedő 
publicatiót enged meg s mely a 16-ik és 17-ik század 
egyházi tör ténetére részben u j világot fog vetni. 

Ezek után dr Rita Dezső, dr Rreznay Béla és 
Maszlaghy Ferencz előadók terjeszték elő az osztály 
általános helyeslései között jelentéseiket. 

A jelentések alatt a dr Kerékgyártó Árpád elnöklete 
alatt dr Pauler Gyula, dr Kisfaludy A. Béla, Mocsy Anted 
tagokból álló bizottság összeállitotta a tagajánlásra vonat-
kozó szavazatokat s az eredményt az ülésen beterjeszté. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : dr Wolafka 
Nándor és Lubrich Agostou. 

IRODALOM. 
= Katholikus erkölcstan. Irta Dr Müller Ernő 

b. e. linczi püspök. A 3. eredeti kiadás után, a veszprémi 
egyházmegyei hatóság jóváhagyásával, fordította a vesz-
prémi növendékpapság Pázmányköre. Harmadik kötet. 
Veszprém, 1889. XII. 618 1. Ára 2 fr t 70 kr . 

A legjobb tankönyvek egyikét ültették át a vesz-
prémi Pázmánykor nagyreményű tagjai. Vele jó munkát 
végeztek. 

= Elemi katekizmus magyarázata. Dr Schmitt 
Jakab, a sz. péteri érseki papnevelde repetitora Deharbe-
féle Káté-Magyarázatából fordítva, illetőleg az esztergomi 
érseki tartományban elfogadott kátéhoz idomítva, a sz. 
Istvánról czimzett esztergomi ősrégi papnevelde magyar 
cgyházirodalmi iskolája által. (A főméltóságu érseki ha-
tóság jóváhagyásával.) Harmadik kiadás. Esztergom, 1889. 
203 1. Ára fűzve 1 fr t 20, félvászonba kötve 1 fr t 60 kr . 

Semmi sem bizonyítja jobban e munka czélszerüsé-
gét és hasznos, mondhatni szükséges voltát, mint az a 

körülmény, hogy az aránylag nem hosszú idő alatt a 
harmadik kiadását érte. A krit ika mindig nagyon elis-
merőleg nyilatkozott e maga nemében kitűnő munkáról. 
A sok elismerő nyilatkozat közöl szabad legyen egyet 
felfrissíteni. A Religio 1878. évi márcz. 13-iki számában 
a 2-ik kiadásról a következőket mond ja : 

Örvendetes jelenségnek tar t juk , hogy e jeles mun-
kának első kiadása teljesen elfogyott, ugy hogy másod-
szor kellett ezt nyomatni. Az eredetinek jelessége min-
denütt el van ismerve, a fordításban pedig csakis a 
nyelv változott, és az is oly tiszta, egyszerű, a gyermek 
eszének megfelelő magyarságú, hogy ha a czimlapon 
nem állana, rá se lehetne ismerni, hogy ez forditás. A 
mi változás történt a munkában, az csak emeli értékét, 
amennyiben az esztergomi egy-h. tar tományban előirt 
kátéhoz át van idomítva. Használhatóságát illetőleg saját 
tapasztalásunkból állítjuk, hogy segítségével a legszebb 
eredményeket elértük. A hitelemző "csak egy tétel ma-
gyarázatot olvasson s azonnal a hasonalaku és tárgyú 
példák egész özöne támad lelkében és a kedves kisdedek 
mintegy ösztönszerűleg vezettetnek ezek fonalán az igaz-
ság megismerésére. Ily előnynyel bírván a szóban lévő 
magyarázat , a jánl juk a hitelemzők figyelmébe, s külö-
nösen növendékpapjainknak kívánjuk, hogy már a pap-
neveldékben tanulják s onnan egy sem távozzék e ma-
gyarázat nélkül. 

Kiadó, ugy látszik, szem előtt tar to t ta az emiitett 
előnyöket s a könyvnek gyakori használatát, s azért vas-
tag papiroson csinos kiállításban nyúj t ja a papságnak, 
hogy az külsőleg is vonzó erővel birjon. Hisszük, hogy 
nemsokára harmadik kiadás is szükséges lesz. 

A kitűnő munka most harmadik kiadásban s épp 
oly szép kiállításban jelent meg mint a második kiadás. 
Mindazok, a kik a hitoktatással foglalkoznak, alkalmas 
segédkönyvet fognak benne találni nagyfontosságú tisztök 
teljesítésében, a miért is azt a főtisztelendő papságnak, 
a tanítóknak és a tanítással foglalkozó apáczáknak kivá-

j lóan ajánl juk. 
Irodalmi jelentés. 

Tájékoztatás végett tudat juk a t. közönséggel, hogy 
régibb és ujabb kiadványaink közül a lehető legnagyobb 
árleszállítás mellett még a következő müvek kaphatók : 

A központi növ. papság m. e. i. iskolájának törté-
nete. (Séda.) 1874. (374 1.) 30 kr. 

Dr Hergcnrőther József. A kath. egyház és keresz-
tény állam. Ford. a bpesti növp. m. e. i. isk. csak a 
II. köt. 60 kr. Maire C. : Az oktatás-szabaclsdg. Ford. a 
bpesti növp. m. e. i. isk. 1879. (254 1.) 50 kr. Az 
állani által monopolizált iskola-rendszer ellenében meg-
védi a család, község és egyház jogát . Korszerű tárgy 
jeles feldolgozással. 

Si már : A babona. Ford. a bpesti növp. 1870. 
(98 1.) 15 kr. Szép világításba helyezi a mű a babona 
fogalmát , természetét, tö r téne té t ; erélyesen és egyúttal 
alaposan czáfolja meg azt a sokszor hallott rágalmat, 
hogy az egyház a babona szülő-anyja. (Egy pár példány.) 

Munkálatok. 43. évf. 1880. Ta r t a lma : A vasárnap 
megszentelése. — Az emberi törvények és az engedel-
messég. A bold. Szűz szeplőtlen fogantatása és a kihir-
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detés korszerűsége. Költemények. József Egyptomban. 
A szécsényi gyűlés kora vallásügyi viszonyainak ismer-
tetése. Aquin. sz. Tamás és bold. Szűz szeplőtelen fogan-
tatása. 647 1.) 80 kr. 

Munkálatok: 45. évf. 1882. Tar ta lom: A ker. há-
zasság. Zsoltár fordítások. Sz. Je romo^ |#Wte»^Algas ias -
hoz. Az egynejüség és f e l b o n t h a 1 ^ l 9 í i s á J ^ ^ \ z s i d ó k 
házasságában. Költemények. A római pápák befolyása 
hazánkra az Árpád-házból százmazott kir. alatt. 352 1. 
60 kr. Munkálatok : 46. évf.-ból külön lenyomat: Hettinger 
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 . köt. (395, 266 1.) együtt 3 f r t . külön az 
I. köt. 2 f r t . ; a IL köt. 1 frt . 

Munkálatok: 48. évf. II . eredeti dolgozatokat tar-
talmazó része. (168 1.) 75 kr. Tar ta lma: A magyaror-
szági főpapnevezések történelmének vázlata 1000—1526. 
Költemények. Vallásos irányú szépprózánk fejlődése. (Fel-
öleli e mü a kath. szépirodalom összes termékeit ; 
nemcsak az önálló kiadványokat, hanem a lapokban 
elszórva megjelent novellákat is.) 

I)r Ratzinger Gy.: Az egyházi szegényápolás tör-
ténete. Ford. a bpesti növp. m. e. i. isk. I. köt. (430. I.) 
2 f r t . II. köt. (269 1.) a magyarországi szegényápolás 
történetét tárgyaló eredeti függelékkel együtt . 1 f r t 40 kr . 

Munkálatok: 50. évf. 1887. II. eredeti dolgozatokat 
tartalmazó része. Tartalma : Iskolánk kiadványai. Költe-
mények. Egyházunk küzdelme a boszniai bogomil eret-
nekekkel (250 1.) 1 fr t 60 kr. (egy-két példány.) 

Munkálatok. 51. évf. 1888. Tar ta lma: Edgár vagy 
atheizmusról a tiszta igazságra. Hammerstein után német-
ből. Költemények. Vallás és szinpad, vagyis a dráma 
vallás-erkölcsi szempontból tekintve (eredeti ért.) A ma-
gyarországi ruthenek és az unió, a legrégibb időktől 
1706-ig. (tört. tanulmány). (449 1.) 2 frt 50 kr. 

Dr Schneider Vilmos. A szellemekben való ujabb hit. 
Tények, csalódások és elméletek. A 2. javított kiadás után 
ford, a bpesti növp. m. e. i. iskolája. 1889. (527 1.) 2 
f r t 20 kr. E korszerű munka érdekes képet tár fel a 
spiritizmus világából ; adja kifejlődését, felsorolja csodá-
latos és kétségbevonhatatlan tényeit ; a kereszténység 
világánál kritizálja a különféle megfejtési kísérleteket s 
a spiritualismus elméletét vezeti diadalra. 

Növendékpapok âO°j0-nyi kedvezményben részesülnek. 
— A könyvek postai szállítási diját mi fedezzük. 

A t. közönség szives pártfogását kéri : a budapesti 
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. 

VEGYESEK 
*** A Szent-László-Társulat f. hó 28-án ta r t ja 

ezévi rendes közgyűlését. A társulat magas szellemű 
elnöke, nm. és ft. dr Schlauch Lőrincz nagyváradi lat. 
szert, püspök a rabszolga-kérdésről fog megnyitó beszédet 
mondani, hogy ez által a rabszolga-kereskedés ellen európa-

szerte megindult kere>ztény mozgalmát .nálunk is érdem-
legesen initiálja. Kívánatos volna, hogy a dolog nagy 
érdekénél fogva ez a nagygyűlés valamely, a nagy kö-
zönségre nézve könnyen hozzáférhető nagy helyiségben, 
például a város- vagy a megyeház nagy termében tar-
tassák meg. 

-f A Szent-István-Társulat 1889-ik évi november hó 
21-én délutáni 4 órakor választmányi gyűlést tart . Tárgy-
sorozat: 1. A gazdasági- és hetes bizottság jelentései. 
2. Folyó ügyek. 2. A tud. és irodalmi osztály f. hó 19-én 
tar to t t közgyűlésében ajánlott u j tagok megválasztása. 

= Hogyan lehet az autonomiai mozgalomból életre-
való katholikus köztevékenység és állandó egyházjogi 
institutió, megmutat ja Pozsony városa, a hol dr Rimely 
Károly lelkes apát-plebános ur vezetése alatt a róm. kath. 
hitközség autonóm szervezetének alapszabályai elkészül-
tek és elfogadtattak s nem sokára fensőbb szentesítés alá 
kerülnek. A pozsonyi tervezet átküldését hir szerint már 
öt város kérte. 

— Szobrász-iskola. — A főváros ismét egy uj kultu-
rális intézettel gazdagabb. Ez a m. kir. szobrászati iskola, 
melynek építését épp most fejezik be. Az u j intézet 
a festő mesteriskola telkén épült Gerster Kálmán műépí-
tész tervei szerint. Az épületben egy szökőkúttal ellátott 
előcsarnokon kivül van egy nagy, fölülről világított mű-
terem, melyben Stróbl Alajos tanár, a kinek a számára 
voltaképen az intézet készül, Arany János szobrát fogja 
már a legközelebbi napokan mintázni. Et től balra van 
egy hosszúkás nagy terem, melyben a szobrásznövendékek 
fognak mintázgatni. Az egész 28 ezer forintba került, 
mely a Deák-szoborra begyült összegből fölöslegként 
maradt meg, s a melyet a kormány a közoktatásügyi 
miniszter, illetőleg Szalay Imre min. osztálytanácsos javas-
latára fordított erre a czélra. 

— A budapest-belvárosi plebánia-templom folyamat-
ban levő restaurálását karácsonyra fejezik be. A templom-
hajóban serényen folytat ják a munkát. A hajó renaissance 
részében a pilléreket márványozzák, a góthikus részben 
pedig a falakat festik, s a veres márvány-oszlopzatot ara-
nyozzák. A falak egy részét márvány-lemezekkel lát ják 
el, azonkívül ú j ra átsimítják és átfestik. Az ablakok uj, 
festett üvegeket kapnak. A templom belsejének felső része 
teljesen elkészült, s közepét a Vastagh György által fes-
tet t falfestmények díszítik. 

— Protestáns logika ! A bayreuthi evangélikus Ge-
neralsynode néhány nap előtt t i l takozást adott ki a mün-
cheni érsek abbeli rendelete ellen, hogy vegyes házassá-
gok esetén a gyermekek katholikus neveléséről gondos-
kodva legyen. Ugyanez a zsinat nyomban e tiltakozás 
után szigorította az egyházi büntetéseket az oly protes-
táns szülőkkel szemben, kik családjukban a gyermekek 
katholikus nevelését megengedik. Ha kath. főpap sürgeti 
a vegyes házasságokban a kath. nevelést, az rettenetes 
bűn a szabadság ellen ; de az, ha egy protestáns zsinat 
szintén vegyes házasságokban a protestáns nevelést bün-
tetésekkel is erőszakolja, — az már szabadság és logika ! 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A budapesti 

S z e n t * í m r e - Ö11 k é p z ó' - E g y 1 e t 
elnökének válasza 

a m i n y i l t l e v e l ü n k r e . 
E lelkes levél, a nielv „az eredmények után vágyó 

ifjú hév" fogadalomszerü megnyilatkozása, igy szól : 

Nagyságos Uram ! 
A „Szt.-Imre-Önképző-Egylet" választmányá-

nak megbízásából, van szerencsém Nagyságodnak 
megköszönni egyletünk iránt tanúsí tot t jóakaró 
érdeklődését, melynek oly kiválóan szép kifeje-
zést méltóztatott adni azon nyilt levélben, me-
lyet a „Religio" 37-ik számában az egyesülethez 
intézni kegyeskedett. 

Az egyesület áthatva azon czél fontosságá-
nak tudatától, melyet születése alkalmával, nagy-
érdemű megalapítói közt első sorban Nagyságod, 
elejébe ki tűzöt t ; a jövőbe vetett erős remény nyel, 
eredmények után vágyó ifjú-hévvel, s megalapítói 
iránt érzett igaz hálával eltelve fog ezentúl is 
haladni a kitűzött vton. 

Fogadja Főtisztelendőséged az egész egylet 
nevében kifejezett őszinte hálánk nyilvánítását, 
melylyel vagyok 

Budapesten, 1889. riov. 18-án 
Nagyságodnak alázatos szolgája 

Zichy Járn is gr., 
elnök. 

Reminisczencziák Pest múltjából. 
Ir ta Németh íj Lajos. 

Pestvárosa maecenáskodása ifjú áldozárok iránt. 

Mig Pest közönsége egyhitü, róm. katholi-
kus volt, a polgárok pappá lett gyermekeit maga 

fiainak tekintet te s azért, ha ilyenek első misé-
jüket mondták ha szerzetesi professziójukat tet-
ték, ha tudori vitájukat végezték, azt családi 
ünnepnek tekintette, s gyakorta tanácsi végzés-
sel hozzájárult az ily ünnep emeléséhez. A ta-
nácsülés! jegyzőkönyvek nyomán több ily emlé-
kezetreméltó esetet emiithetek fel, mintegy em-
lékül a pesti polgárság testvéries és vallásos 
társadalmi életére. 

1726-ban Stern Bernát Vitus, a várostól 
azt kérte, hogy az általa való eltartás czimén 
(titulus mensae) szenteltessék fel. Tekintve atyjá-
nak a város körül szerzett érdemeit, kórelme 
nov. 29-ikén ta r to t t tanácsülésben méltányosnak 
találtatott . 

1734-ben ugyanazt kérte Hechtl Jakab, ki-
nek atyja pesti polgár volt. A Hechtl család 
takács ipart űzött. A tanács ápril 16-iki ülésé-
ben kivánatát teljesítette. Hechtl utóbb beteges-

! kedett, s mint ilyen a város által 1744-ben 
febr. 12-ikén segélyeztetett. 

1734-ben Kocsor Keresztély kegyesrendi for-
dult a tanácshoz, hogy első miséjét tar taná ki. 
Tekintve, hogy ő pesti fi, kinek atyja oO évig 
körülbelől sekrestyéskedett, a város tanácsa ápril 
30-adikán a templomnak 3 font viaszgyertyát, 
a kegyesrendi knek pedig ebédre 30 f r tot ado-
mányozott. Kocsor egyik kitűnő tagja volt ren-
dének. 

1734. febr. 22-ikén elrendelte a tanács, hogy 
a város gazdája Stachó János Endre váczme-
gyei áldó/.ár, pe*ti polgár fia, első szent miséje 
kitartásáról gondoskodjék. 

1 735. okt. 30-ikán Graff, a reá következő 
42 
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év ápril 8-ikán, egy, kinek neve feljegyezve 
nincs, mondta első miséjét a plebánia-temp-
1 ómban. 

1742-ben Bobics János szept. 24-ikén 30 
f r to t kapott a várostól első miséjére, mert pesti 
polgárnak fia volt. A Bobics család szappanos 
iparral foglalkozott. 

Midőn 1787-ben Szojecz Judi t clarissa apá-
czává lett. május 17-ikén a város tanácsa pénz-
segélylyel mozditotta elő eme szándékát e pesti 
születésű hajadonnak. 

Nagylelkűnek bizonyította magát a tanács 
az egyháziak irodalmi működése támogatásával is, 
kivált a tudori thesisek diszes kiadása elősegí-
tése által. Már 1 712-ben jan. 28-ikán kérte a vá-
rost Sigray Endre thesiseinek kiadására. Ekkor 
azonban a város még igen mostoha pénzviszo-
nyok között létezett, azért e kérelemnek eleget 
nem tehetett . 

1717-ben ápril 16-ikán P. Lőrincz bosna-
tartománybeli ferenczrendiriek 40 fr tot adott a 
város, thesisei diszes kiadására.1) 

171S-ban május 17-ikén Perczl József böl-
csészeti tételei számára a tanács 75 fr tot ado-
mányozott, mert azokat a fejedelem arczképe 
fogja disziteni. 

1721-ben márcz. 2-ikán Ambros József jézus-
társaságinak tételei kiadására 50 fr tot résolvait 
a tanács, mert f rá ter Kerschensteiner szívesség-
ből igen sokat gyógykezelt és meg is gyó-
gyított. 

1 727-ben Moszl Miksa kegyesrendi, kinek 
atyja évek hosszú során át Pesten syndicus 
és jegyző volt, tehát helybeli születésű, bölcsé-
szeti tételei kiadására ápril 18-ikán a tanácstól 
50 fr tot kapott. Ugyanakkor Biankovics Alanus, 
szt. Domonkos-rendi, szintén tételei kiadására 
25 frtot kapott. 

1735-ben szept. 9-ikén a város tanácsa Bónyi 
Gellért pálosrendü bölcsészet tanárnak 4 aranyat 
adományozott, mert tudori disputatióját a tanács-
nak ajánlotta és a raj ta levő rézmetszetbe a 
város czimerét alkalmazta. 

1743-ban szeptember 9-ikén- a tanác- azt 
határozta, hogy inkább oly költségek, helyett, 
minők a közel múltban a fejedelemnek cseh 
királylyá tör tént koronázása alkalmából t a r to t t 

. *) Sajnos, hogy ily thesisek, melyek rendesen diszes, 
olykor műbecscsel .biró rézmetszettel valának ékesitve, 
egybegyűjtve nincsenek, sőt nagyrészt elvesztek. 

Te Deumkor a lakmározásnál történtek, tartas-
sák ki valamely tudori vita, minő már régen 
nem tar ta tot t , most pedig olyat a budai í'eren-
cziek szándékoznak szervezni, azért erre 75 f r t 
adományoztatott. 

1744-ben Füzy Pius szt. domonkos-rendi 
pásztor dalát, melyet a pestis megszűnése, az 
ellenségek kiűzése és a királyi kúria visszahelye-
zése alkalmából készített és a városnak ajánlott, 
a tanács febr. 10-ki ülésében elfogadott és annak 
kiállítása költségeit 30 f r t 75 dénárt kifizetett. 

1747 ben Bobics György szt, domonkos-
rendi, pesti fi, theologiai disputatióit a város-
nak felajánlotta, melytől jun. 23-dikán 30 fr tot 
kapott. 

1 748-ban Balthasar (a Jesu et Maria) kegyes-
rendi, mint helybeli születésű, disputatiójára a 
várostól márcz. 29-ikén ."0 frtot kapott. 

Ezek Pest városa nemeslelkü adakozásai az 
egyházi és tudományos pályára lépett gyerme-
keinek segélyezésében, de az irodalom és művé-
szet pártolásában is, melyeket tanácsülési jegy-
zőkönyveiben feljegyezve találtam. Igy folyt ez 
bizonyára még tovább is, valószínűleg mindad-
dig, mig a vallás és szolgái iránt az ősi nagy 
kegyelet tar tot t . 

Mária Terézia királynő 1751-ben Pesten. 

A hová a nagy fejedelem-asszony utazásai 
alkalmával érkezett, első sorban a templomokat 
és egyházi intézményeket látogatta meg. E sorok-
ban is némely oly érdekességről kívánok meg-
emlékezni, melyek egyrészt a királynő vallásos 
lelkéről, másrészt az akkori viszonyokról kellő 
képet nyújtani bírnak. 

1751. aug. 4-ikén hajón érkezett a királynő 
férjével I. Ferencz római császárral és a lotharingiai 
herczeggel, Károlylyal. A bevonulás körülbelől 
esti ! i 10 órakor történt. Amidőn a polgári őr-
ségnek négy százada a váczi kaputól volt felál-
lítva egész az egri püspök házáig a pálosok 
mellett, ahová a fejedelmi vendégek szállottak 
volt. A városháza előtt kivilágított diadalív állt. 
A papság díszruhában volt felállítva, a szerviták 
is palliumban jelentek meg, s a püspöki palota 
előtt helyezkedtek el. Ezek közül a fejedelem-
asszony megismerte P. György definitort, egyik 
meghitt emberét, s feléje háromszor baljával 
intett , mig jobbjával a férjét figyelmeztette, 
mondván: ott van. ott van! Mely szavakra a 
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fejedelem is reá tek in te t t és a lotharingiai her-
czeg is, ki velők egy kocsiban ült. 

„Aug. 6-ikán, folytatja tovább a szerviták 
perjele naplójában, P. György definitorral együtt, 
ebéd alat t bementem a fejedelmi palotába. Mind-
járt beléptünkkor a fejedelem-asszony megis-
merte Györgyöt, magához hívta és mosolyogva 
beszélt vele, ez után a lotharingi herczeg hivta 
magához és küldte a magyar királyhoz. György 
távollétében egy fél negyed órán át, a fejede-
lemasszony velem beszélt. Hányan vagyunk, mily 
szerzetesek vannak még itt1? Ez alatt György 
visszaérkezett és az ebéd be lőn fejezve. Az asz-
tali ima után ismét felénk fordult a fejedelem-
asszony s monda: Örvendek, hogy ő szaváttartó 
ember, s bennünket Pesten meglátogat. Beszél-
tem még a lotharingiai herczeggel és a főher-
czeggel. Midőn elkezdtek játszani, mi eltávoz-
tunk. 

Aug. 10-ikén kegyeskedtek a fejedelmek 
Károly herczeggel együtt 9 óra körül templo-
munkba jőni. Számukra diszitett bely volt ké-
szítve az evangeliumi oldalon mindjárt a rácsozat 
előtt. Én karingben öltözve és stolával ellátva, 
szenteltvizet nyúj tot tam nekik. A többiek pal-
liumban két oldalt sorfalat képeztek A mise-
öltönyökbe öltözött áldozár a ministránssal együtt, 
a főoltár előtt, az epistola oldalon várt, és 
azonnal megkezdte a misét, melynek végeztével 
a ministráns térdelve maradt, a pap pedig a 
kellő reverentiák után, bement, de azonnal má-
sik jött az oltárhoz és misézett, melynek be-
végzése után a fejedelmek mindjárt távoztak. 
Ekkor a rendház tagjai tisztelgésüket épp ugy 
teljesítették mint érkezésükkor. Midőn a feje-
delmek a templom kapujához érkeztek, még 
egyszer visszatekintettek és megnézték templo-
munkat, és a nagyszámú közönség hallatára 
dicsérték annak szépségét, tisztaságát, és látván, 
"hogy uj, kérdezte a királynő, hogy ennek előtte 
hol végeztetett az isteni szolgálat, mire P. György 
detínitor válaszolt : a mecsetben, mely az invali-
dusok háza helyén állt. A fejedelmek ekkor az 
invalidusok háza felé mentek, de öt vagy hat 
lépés után a császár visszafordult P. György 
detínitorunkhoz és németül kérdé őt, hogy mi- j 
kor térend vissza Bécsbe? Csakhamar, mondá ő, 
követem felségteket, A fejedelmek még aznap 
este Gödöllőre mentek, a hol két éjet töltöttek. 
Ott az egész kert ki volt világítva, s mint mon-
datik. hatvanezer fehérviaszkkal töl töt t lámpa 

égett, ami felséges látványt nyújtott . Szó volt 
róla, hogy a fejedelmek szavoyai Jenő jószágát, 
a ráczkevei kastélyt is meglátogatják, de ez 
nem volt oly állapotban, hogy oda mehettek 
volna.'' 

Aug. 3 3-ikán reggeli G órakor távoztak. 
Elhaladván a szeplőtelen Szűz szobra előtt, ot t 
egy század polgári gárda állott A szerviták is 
mindnyájan palliumban kereszt elővitele mellett 
tisztelgésül sorfalat képeztek.1) 

Regnum Mar ianum. 

Értekezés, felolvasva a budapesti Szent-Imre-Egyletben 1889. 
évi november lw 16-án. 

A mai Magyarország vallási és erkölcsi irányát 
tekintve igen népszerűtlen thémáboz fogtam, midőn a 
Regnum Marianum-ot kívántam bemutatni. Ma az intéző 
körök a felekezetlenség áramlatában eveznek, ez pedig 
teljes ellentétben áll egy Regnum Marianum természete-
vei ; mert aboi a merész negatiónál is veszélyesebb fele-
kezetlen közömbösség hangoztat ja jelszavát, ott nincs mit 
keresnie a Mária-kultusnak, mely kultus ragyogó köz-
pontja kizár minden tagadást, minden közömbösséget a 
vallás terén. 

De nagy lelki örömmel fogtam a munkához, tud 
ván, hogy azon válogatott közönséghez szólok, melynek 
helyén van az esze és szive. Esze, melynek világánál 
felül emelkedik a modern esztelen törekvések ködén : 
szive, mely hálával van eltelve azon dicső ősök iránt, 
akiknek Mária tisztelete biztosította a nemzet ezeréves 
fennállását, és mely sziv vonzódik az ősök példáinak 
útjára. 

Nem is nehéz e feladatom, a mennyiben egész hal-
maza fekszik előttem a történeti adatoknak, melyek a 
gondolkozót meggyőzhetik azon igazságról, hogy Ma-
gyarország par excellence Mária országa — Regnum 
Marianum — és hogy nemzete életérdekének tudatában 
nincs az a magyar, aki Magyarországot Máriától elsza-
kítva szeretné boldogitni. 

Azért nem is kimeritő tanulmányt, hanem inkább 
rövid átnézetet kivánok nyújtani a régi Mária-tisztelő 
Magyarországról, a Regnum Marianum-ról, röviden érint-
vén az adatokat, melyek Magyarország fejedelmeit, kirá-
lyait, nemes családjait, papságát, népét minden századon 
át a Mária-tisztelet világában mutat ják be. De nem is 
csodálkozhatunk az adatok e bősége fölött. 

Aki a régi történetírókat kívánja számba venni, 
akik a meghiusítat.lan történetet adják elénk, ott találja 
az ország első állami szervezkedésénél a legfőbb ország-
alapitót Máriát, aki természetfölötti jelenésben muta t ja 
meg az alapokat, melyekre az államszervezetnek helyez-
kednie kell, hogy az tartós legyen. 

]) Mária Terézia királynőnek Buda és Pesten volt 
időzéséről több érdekest közöltem „A budavári főtemplom 
története" czimü müvemben. 183, 184. 1. 
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Geyza fejedelem barátságosan fogadja országába a 
katholikus hittéritőket, ő maga is örömest hal lgatja a 
tanítást szűz Máriáról és annak isteni fiáról. E jóindula-
tát Krisztus vallása iránt meg akarta jutalmazni szűz 
Mária; megjelent előtte mennyei fényben, szent szüzek 
társaságában és e szavakat intézte hozzá : »Légy jó 
lélekkel Geyza ! én vagyok azon Mária, azon érintetlen 
szűz, akit a keresztények Jézus Krisztus, az Isten fia 
anyjának neveztek előtted ! Akarom, tudd meg, hogy 
kedvesen fogadta fiam azon jóindulatodat, melyet az ő 
tisztelői iránt tanúsítottál. Azon tiszteletért tehát, melyet 
ezeknek adtál, a legbőségesebb jutalmat fogja neked 
nyújtani ." x) 

Nem csoda, ha az első szent király apostola lett az 
országnak, melyet egy égi jelenet az apostoli egyház 
út jára utalt , és ha Máriának ajánlotta fél az országot, 
melynek fennállását Máriának köszöné. 

Midőn a domonkos-rendi szerzetesek a t izenharma-
dik század elején a kunok megtérítése végett hazánk 
földjére léptek, a bátortalan és a sikerben keveset bizó 
szegény szerzetes, buzgón kérte társát, imádkoznék az ő 
szent missziója eredményeért. Ez imában tölté az éjsza-
kát, amidőn is a következő látománynak lett szemlélője. 
Látot t egy nagy folyót s annak hidján különféle vallású 
embereket átjárkálni, a folyóban pedig a domonkosiakat, 
amint azok mindegyike külön - külön egy, emberekkel 
megtelt kocsit húzott. Egyik-másik nem birta már a 
kocsit húzni, s munkáját abban hagyta. Ekkor megjelent 
neki a Boldogságos Szűz és segitette a fáradt szerzetest. 
A folyó túlsó par t jára érkezve, a legszentebb Szűz kel-
lemes virányok közé vezette őket az ő kimondhatlan 
nagy örömükre. Reggel elmondta a jámbor szerzetes 
amit látott , amiből a bátortalan hittérítő megtudta, hogy 
nagy munkájában a legszentebb Szűz fogja segitni .2) 

Nem csoda, ha a buzgó hittéritők ily biztatás után 
megvetették a halált és annál kevésbbé rettentek vissza 
a térítés fáradságos munkájától. 

A pálosok rendje, ezen kizárólag magyar rend, 
melynek feladata volt az életszentségre törekvő férfiak-
nak a bűnbánó szent életre alkalmat adni, láthatólag a 
Boldogságos Szűz pártfogása alatt állott. Bizonyítja ezt 
azon eset, hogy midőn a svédek a rendnek czesztochovi 
zárdáját 12,000 katonával ostromolnák, azok a szoron-
gatott szerzetesek védelmében a levegőben a zárda körül 
egy nőt lát tak körüljárni, aki betegségeket küldött az 
ostromlókra, villámokat szórt közéjük, annyira, hogy 
Lengyelország legyőzői szégyen szemmel voltak kénytele-
nek elvonulni a zárda falaitól, ott hagyva egyszersmind 
eddigi győzelmeik eredményét .3) 

(Foly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 22. A képviselőházban „az idegenek 

karzatán.u — 
Ott voltam tegnap én is. Mert ide is el kell néha 

Ó Inehoffer Annales. 208. 1. 
2) Fe r r e r . De reb. hung . O. Praed . 
3) Kollenicz, Thesaurus in ag io absconditus. Tyrnav . 1713. 

menni. Parlamentáris életünket, politikai küzdelmeink ki-
váló alakjait és — azt a rengeteg sok fényes, tar fejeket, 
melyeknek látására a honatyáknak csakis egy-egy olyan 
r i tka népes „ülése" nyújt alkalmat, a milyen a tegnapi 
volt, — csak a „helyszínén," nem a lapokból lehet iga-
zán megismerni, tüzetesen áttekinteni tanúimányos pillan-
tással. A mi a lapok retortáján átmegy, az már subjectiv 
felfogás, nem maga a valóság ; szines szemüvegen át né-
zett látványos bár, de már siri-csendes panoráma, nem 
maga a szenvedélyesen vagdalkozó parlamenti viaskodás. 
Ezt látni kell — a maga valóságban, hogy az embernek 
végképp elmenjen a kedve a mai pártviszonyok között 
képviselőnek lenni : ugy van, ezt látni kell, hogy minden, 
hazáját szerető honfi felhíva érezze magát, ha nem is 
mint képviselő, de mint egyszerű polgár, lelke teljes ere-
jével részt venni oltásában annak a veszélyes láznak, a 
melyben Magyarország képvise'őháza, sajnos, oly végzet-
szerűen szenvedni látszik. 

Eszünk ágában sincsen, hogy a politikai pár t tusákba 
belesodortatni engedjük magunka t ; mi a lélekismeret, a 
psychologia és ethika csendes magányában tartunk köz-
életünk fölött bírálatot . . . A történelem üljön birálatúnk 
fölött í téletet! . . . Vajha ez — meghazudtolja sejtel-
meinket, melyek aggódó lelkünkben bírálatunk nyomán 
kelnek ! 

A pártok fölött lázas szenvedély vette át az ural-
mat a hideg ész kezéből ; Deák Ferencz nyugodt bölcse-
ségének patriárkálisan békés vezetése helyett, itt a 
hosszú és viszontagságos használat által meggörcsösödött 
hatalomnak szeretete ; ott a hatalom nagyreményű s 
már tikkasztóvá vált, de még semmiben sem bűnös vágya, 
emitt végre, egy minden magyar előtt kedves álom-
képnek cynikus megtépetése miatt támadt elementáris 
harag, — ez inspirálja, többet mondok, instigálja, ösztö-
kéli, ostorozza a szellemeket a szenvedély ut ján előre. 
Hol, mikor, mily körülmények között fognak a felzakla-
to t t szenvedélyek hullámai lecsendesedni : valami kül-, 
belkatasztrófában fognak-e végződeni, vagy vájjon talán 
szét fognak lassanként oszlani mint a víz a ködpárába 
felszublimálódik vagy mint ugyanaz a viz egy véletlenül 
támadt vagy okosan csinált léken a föld homokjában 
látatlanul szétszivárog: ki tudná azt megmondani?! 

A ki kezdte, nem most, mert a baj már régi ; 
a ki a pártviszály és a szenvedélyes politikai harczok fej-
bóditó ringelspieljének az első lökést adta : az a bűnös 
ebben a veszedelmes politikai bonyodalomban, ebben a 
végzetes államférfiúi tornajátékban, a melyben a dárdák 
komolyan a sziveknek vannak immár irányozva. Kintornás-
indulót pedig csak az ördög intonálhatott hozzá, nem 
más ! Mert i t t már most, bár igaz, észből észhez is be-
szélnek mindig hatalmasan, de mégis főleg szivből-szivbe 
röpülnek a nyilak, tömegesebben, mérgesebben, nagyobb 
igényekkel mint az ész szikrái röpködnek az eszek felé. 

Három beszédet hallgattam végig : Beöthy Ákosét 
a mérsékelt ellenzék részéről, Tisza Kálmánét a miniszteri 
piros székek elsejéből, és — az elnök haragosan erélyes 
parlamentirozását a parlament háborgó elemeivel. Mert 
ehhez a három különféle szerkezetű beszédhez egy — 
negyedik is járul t ; nem beszéd, hanem a szélsőbal lázas 
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demonstrácziója, a mely előtt Tisza szólásnak indult aka-
rata is némán volt kénytelen majdnem tiz perczig érezni 
az emberi tehetetlenséget, mely közös sorsa nagynak és 
kicsinek, gyengének és hatalmasnak, bizonyos körül-
mények között. 

Beőthv Ákos ritka fegyelmezett ész ; lassan, majd-
nem vontatva ereszti, mert látszik, hogy erősen meg-
gondolja, a mit. mond. Előre jelentette, és beszéde fona-
lán többször ismételte, hangsulylyal állította, hogy nem 
lesz személyeskedő, hogy mérsékelten fog szólani a mér-
sékelt párt kebeléből. És mégis — egy helyen, nern 
tudom az ész viziója volt-e, vagy a szenvedély elragad-
tatása — oly borzasztó tüzfény csapódott be szemembe 
beszédének hatása alatt , hogy önkéntelenül eszembe ju to t t 
gróf Széchenyi István, a ki már lángban látta égni ha-
záját, mikor másoknak tüzet még sehonnan sem jelzett 
az aggódás és sejtelem. 

Beöthy Ákos beszédének e, méhében zivatart és pusz-
tító villámokat hordozó mord részlete igy szól : „En, úgy-
mond, sokat foglalkoztam a történettel ; ismerem azoknak 
az igazán végzetszerű 'politikusok és államférfiaknak törté-
netét, kik konfliktusokat é s forradalmakat idéztek elő. 
Merem állítani, hogy azoknak működése ugy hasonlít a 
t. miniszterelnök ur működéséhez, mint tojás a másikhoz." 

Ha mind ez csak rhetorikai szóvirág, meddő rheto-
rikai hatásra számítva : akkor az egész könnyelmű játék 
a halált hozó mérges virágokkal. Ha a politikai pártszen-
vedély ez a vád : ám, a higgadt megfontolás napirendre 
fog térni fölötte. De ha esetleg történeti tényt lát tatott 
benne Beöthy Ákos viziója : akkor Magyarország vég-
zetes lejtőn gurul ! 

Az, hogy a baloldal élénk" helyesléssel, a jobb-
oldal ,,élénk" ellenmondásokkal kisérte ezt a — hangzás 
szerint szörnyű enuncziácziót, — egy fokkal sem emeli 
az ország helyzete tisztaságának evidencziáját. Sőt ez a 
helyzet drasztikus kétértelműségét még jobban érvényre 
ju t ta t ja . És hogyha mindehhez még hozzávesszük Tisza azt 
az ünnepélyes kijelentését, hogy ő „czélját még nem 
vitte keresztül :" akkor, már igazán, közönséges halandóra 
nézve legvőzhetlen homály borit ja a közszellem állapotát, 
melyből hogy merre és hogyan fog ut nyílni egy higgad-
tabb, békésebb, normálisabb hangulatba, csak a jó Isten 
tudná megmondani. 

Lélektanilag értem Tisza Kálmánt, hogy a kit minden 
ellenzéki képviselő űz, hajszol és kigúnyol, szintén gúnyosan 
és epésen válaszolt beszédében, melyet az ő mindenkor kész 
sajátos debatter eloquencziájával rögtönzött Beöthy Ákos 
beszéde után. Értem, igenis, emberileg lelkének felin-
dultságát, melyet a beszéd csendes és lassú folyama akar t 
takarni ; de sem ethice, sem a politikai eszély és fensőbb-
ség nézőpontjából nem érthetem meg, miért marad meg 
e nagyeszű államférfiú oly konokul az ellenfelei iránt 
való oly mérvű megvetésben, a milyet beszéde vége felé, 
mint mindig, ugy az alkalommal is tanúsított . Deák oly 
helyzetben, a milyenbe Tisza került az ellenzékkel szem-
ben, nem tovább bosszantani az ellenzéket tar tot ta volna 
kötelességének, hanem a higgadtság és csendes munkál-
kodásának ú t j á r a visszavezérelni. 

Szóval, az ország politikai pár t ja ink szenvedélyes, 
lázas, veszélyes háborgása miatt válságos helyzetben van. 

Az lesz Magyarország gondviseléses férfia, a ki a 
kedélyeknek visszaadja a békét, a honfi sziveknek a köl-
csönös megbecsülést és testvéri szeretetet. 

Engedje Isten e férfiút meglátni, de mihamarább ! 
? ? 

Róma, november 20. 1889. Nagyságos, s főtisztelendő 
szerkesztő ur ! — Ezen régen kelt latin mondáshoz : 
,varietas delectat" igen szépen illenek eme összhangzó 
szavak: „dum mens ad Deurn speetat;" vagyis: VA vál-
tozatosság gyönyörködtet, ha az ész Istenben lel örömet." 
Ily változatosságoknak, itten hál' Isten gyakran vagyunk 
élvezői ; mer t a hol sok a templom, ott gyakran külön-
féle czimü, de mindenkor Isten nagyobb dicsőségére czélzó 
ájtatosságok támadnak. Igy például alig mult el a két 
vértanú beatificatiója és a franczia munkások példás 
ájtatossága, ime e hó 19-én, magyar sz. Erzsébet napján, 
a 12 apostolokhoz nevezett, majestaticus minorita temp-
lomban tr iduummal összekötött impozáns ünnepély volt. 
Tudva levő dolog, hogy sz. Eszsébet, mint a dicső Á r -
pádok sarjadéka, mihelyt fér je thüringiai Lajos elhalá-
lozott, azonnal megvetvén minden világi pompát és dicső-
séget sz. Ferencz harmadik rendjébe lépett és magától 
a rend alapitójától kapta meg a szegény szerzetesi öl-
tönyt, a hozzá tartozó jelvényekkel, melyek alázatosságra, 
engedelmességre és tiszta életre figyelmeztetik az illető-
ket. — Befejezvén a dicső sz. özvegy viszontagságteljes 
földi életét, még IX. Gergely pápa által a szentek so-
rába iktattatott és azóta az emiitett harmadik rendnek 
mennyei védőnője, patronája. Ez a tisztelet a dicső ma-
gyar sz. Erzsébet iránt nagyobb mérvben nyilvánul, 
különösen itt Olaszországban, amióta szentséges atyánk 
XIII. Leo pápa és király az egész keresztény világnak 
szóló encyclikájában a sz. Ferencz 3-ik rendjébe való 
belépést annyira, mind a két rendbeli hívőknek, nemcsak 
ajánlotta, hanem, ad exemplum regis, szólam szerint maga 
is belépett, és pápai talár a lat t kordát visel. — Hogy 
miért különösen a nevezett minoriták templomában ün-
nepelték meg oly fényesen a mondott szent napot, oka 
annak alkalmasint az, hogy ezen nem rég gyönyörűen 
restaurált imaház Rómának mintegy kellő közepén, tágas, 
és legszebb helyen áll : továbbá, mint haliám, itt vannak 
beiratkozva, szent Ferencz fiainál, a legtekintélyesebb uri 
férfiak, uri- sőt herczegnök a harmadik rendbe. A meg-
előző három napon át. nemcsak a beiratkozott tertiáriusok. 
hanem számosan mások is jelentek meg a délutáni előirt 
imák elmondására és szent gyónásra. Mindezen ájtatos-
kodókat, magán az ünnep napján, reggel 8 órakor ő exja 
Grasselli Antal a minorita rendből kolosszi érsek s a 
délia Visita Apostolica t i tkára áldoztatta meg. Fél tizen-
egyig szakadatlanul a napi szentnek ez alkalomra készí-
te t t és díszesen felékesített oltára előtt olvasott sz. misék 
tar ta t tak, s végül szolemnis szertartásokkal, teljes segéd-
lettel, a rendi szoralisták működése mellett, nagy mise 
zárta be a délelőtti isteni szolgálatot. — Délután 4 óra-
kor egy fiatal jeles minorita szónok dicsbeszédet — 

l sermonem panegiricum — mondott, mig befejezésül Paarch 
i 
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bibornok-vicarius ő emja a legméltóságosabb Oltári-szent-
séggel áldást adott a tágas templomot betöltve tartó uri 
publikumra és a jelenvolt többi hívekre. 

Hogy alulírottat mi szándék vezérelte e napon a 
vatikáni bazilikától félórányira eső minoriták templomába, 
mind a sz. misét elmondani, mind délután ott jelen lenni: 
ennek egyelőre csak két okát adom elő: 1-ör magyar 
dicső szentünk és a magyar minorita provinczia pátro-
nája iránti tisztelet. 2-or, hogy mint magyar alattvaló itt 
rójam le hálámat, igen itt, ily ünnepélyes alkalommal 
emlékezzem meg a magyar nemzetet hőn szerető Erzsé-
bet felséges királynénkról. 

Gmitter Alfonz, 
minor i ta áldozár s pápai magyar 

penitencziárius. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 

A Szent-István-Tarsulat 
választmányának 1889. évi nov. lió 21-én tartott ülése. 

Előkelő társaság jelent meg a társulat választmányá-
nak ülésén, tudósok és irók, a legfőbb biróság tagjai, a 
fővárosi társadalom kilünőségei. 

Elnökölt. : gróf Zichy Nándor és dr Steiner Fülöp 
páp. h. praelatus. 

Az ülés elején dr Steiner Fülöp fájdalomtelt szív-
vel emlékezett meg a társulat halott járól , Huszár István 
orsz. képviselőről, ki a társulati választmány tagja volt, 
fáradhatlan munkása a társulat czéljair.ak ; indítványára a 
választmány elhunyt jeles tagjának emlékét jegyzőkönyvbe 
iktatá. 

Bemutattatott dr Haynald Lajos, kalocsai bibornok-
érsek levele, melyben köszönetét fejezi ki, hogy a társu 
lat öt áldozársági jubileumán üdvözölte, kivánja, hogy a 
társulatnak hazánk, egyházunk javát munkáló szolgálatai 
fényes sikernek örvendhessenek. 

A választmány nagy lelkesedéssel fogadta a bibor-
nok-érsek levelét. 

Dr Steiner Fülöp előadja, hogy a társulat r tudom. 
és irod. osztálya" magyarországi szt. Erzsébet napján 
tartott őszi ülésében az osztály kiegészítésére uj tagokat 
ajánl megválasztásra. Bemutat ja az ajánlott tudósok és 
irók névsorát, kéri a választmányt, hogy a választást 
ejtse meg. — A szavazatszedő bizottság elnökévé felkéri 
Gervay Mihály főrendiházi tagot, a bizottság tagja ivá : 
Romeiser József, Bán Sándor, dr Balogh Sándor, báró 
Barkóczy Sándor választmányi tagokat . 

A szavazatszedő bizottság elnöke Gervay Mihály a 
szavazatok összegyűjtése után jelenté, hogy a 27 ajánlott 
tag közül megválasztatott 20 tag. 

Dr Steiner Fülöp elnök átvette a megválasztottak 
névsorát s kijelenté, hogy a megválasztottak a szabályza-
tok értelmében megerősítés végett ő emja a bibornok-
herczegprimáshoz felterjesztetnek s a választás eredménye 
az ügyrend értelmében a legközelebbi nagygyűlésén közzé 
tétetik. 

Dr Steiner Fülöp előterjeszté a „tudom, és irod. 
osztály" kérelmét, mely a folyamatban levő okmánytára 
költségeire a társulattól évente 1000 fr tot kér. 

A választmány egyhangúlag szavazta meg ez össze-
get. s utasitá a költségvetést készítő bizottságot, hogy 
ezen összeget a költségvetés kereteibe beilleszsze. 

A társulati gazdasági bizottsági előterjesztésére a 
választmány dr Steinberger Ferencz és Petrovácz József 
tagokból álló szerkesztő-bizottság beadványát az átdolgo-
zandó tankönyvek díjazására nézve egyhangúlag elfogadta. 
Ugyancsak elfogadta az „Egvptomi József" czimü mű 
megvételét. 

A választmány a hetes bizottság előterjesztése alap-
ján Makra-Rózsa szerzők, tankönyveik ügyében beadott 
ajánlatát és Janssen műveinek lefordítására vonatkozó 
előterjesztését nem fogadta el. 

Kudora beadott müve bírálatra kiadatott . 
Dr Kiss János jelentést tett a társulati beadvá-

nyokról. 

Társ. titkár előterjeszté az „orsz. közegészségi egye-
sület" átiratát, mely a hetes bizottsághoz utasít tatott . 

Hummer Nándor társ. t i tkár jelenté, hogy Payer 
Mihály plébános Szt.-Margiton a társulat alapító tagjává 
le t t ; hogy néhai Herman Ágoston plébános a Társulat-
nak 5 fr tot — néh. Lengyel Miklós egri nagyprépost 
100 frtot, — Ferdesy Márk csendlaki plébános 2 fr t 
10 k r t hagyományoztak. — Jelenti továbbá, hogy a 
Társulat 18 iskolának adott ajándékkönyveket a haza 
különböző részein. 

Venczell Anted társ. pénztárnok jelenté, hogy a 
társulatnak f. é. október hó folyamán bevétele volt 15958 
fr t 86 kr., kiadása (beleértve az értékpapírok vételét) 
15407 f r t 27 kr, — pluszmaradék 551 fr t 59 kr. — A 
vatikáni okirattárra beérkezett a rozsnyói káptalantól 
100 frt , — a pozsonyi káptalantól 100 frt, — Rimely 
Károly apát tól 100 frt , — a pannonhalmi főapátságtól 
300 frt , — Modrovics Gergely zalavári apáttól 50 frt, — 
összesen 650 frt . 

A társulati ügynökségben október hóban elkelt 
80,462 drb könyv, 350 szt. kép, 3384 drb nyomtatvány, 
15,291 fr t 6 kr. értékben. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek dr Kisfaludy 
A. Béla, Szentiványi Zoltán vál. tagok. 

Az ülésnek egyéb tárgya nem volt. 
A társulatba léptek, mint alapító tag : Pá jer Mihály 

pleb. Szent-Margit, mint r. tagok : Kaszta Péter szigorló 
orvos Budapest, dr Duka László kir. bitó Nagybecskerek, 
Csicsay Alajos s.-lelkész Debreczen, dr Kuba Lajos esp. 
pleb. Nagy-Szt.-Miklós, gömöri Havas Sándor nyug. állam-
titkári belyettes Budapest. 

A Szent-lstván-Társulat 
tud. és irod. osztályában a III-ik szakosztály értekezletének 

f . hó 19-én lefolyásáról. ') 
Ez a jog-, állam- és társadalomtudományi szak-

osztály a tavaszi osztály-gyűlés által határozattá emelt 
indítványa értelmében mtinkaprogrammjának megállapí-
tásával foglalkozott. 

Munkaprogramra megállapítása alatt a szakosztály 

') E je lentés kivonatos veleje szerint e lőadatot t a tud . és 
irod. osztály ugyanaznap t a r t o t t gyűlésében ; készült pedig àz osz-
tály-gyűlés jegyzőkönyve számára 
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nem azt érti, hogy szőrszálhasogató részletességgel pa-
pírra Írassék fel előre, hogy mi mindent akar tenni a szak-
osztály most és a jövőben ; hanem, igenis, munkaprogram-
mot vél megállapítani akkor, ha a Szent-István-Társulat 
tudományos és irod. osztályának czél ját általában és 
különös a jog , állam- és társadalom-tudományi szakosz-
tálynak speciális rendeltetését szem előtt tartva, eviden-
cziára emeli a szakosztály munkálkodásának vezérelveit, és 
pedig nem csupán elméletileg, hanem mindjárt tényleg is, 
valamely mű, könyv, szóval irodalmi vállalatnak létesítése 
által, hogy igy a szakosztály munkaprogrammja azonnal 
életté s mintegy kézzel fogható ténynyé váltan jelenjék 
meg a közönség szeme előtt. 

Alulirt előadó erre vonatkozólag kifejté először, 
hogy a szakosztály értekezlete előtt mi szolgált az esz-
mecsere alapjául, másodszor, hogy mire nézve jöt t létre 
az értekezletben megállapodás. 

Alapul, substrátumul szolgált az előadó levele, 
melyet a szakosztály tagjaihoz a jelzett irányban eszme-
csere keltése végett intézett, továbbá a szakosztály másod-
előadójának, dr Bozóky Alajos kir. tanácsos, jogakadémiai 
igazgatónak e levélre adott válasza. O o 

Előadó levelében feltüntette a keretet, melyben a 
szakosztály munkaprogrammját megvalósitani lehet. E 
tekintetben, úgymond, tájékozás végett mindenekelőtt 
három dologra kell figyelmünket kiterjeszteni, u. m. 1. a 
Szent-István-Társulat tud. és irod. osztályában a III. 
vagyis a jog-, állam- és társadalomtudományi osztálynak 
specziális czéljára, a mi nem egyéb, mint eme tudomány-
szakoknak a keresztény katholikus hit- és erkölcstani 
elvekkel összhangzásban művelése; 2. arra a munkake-
retre, melyet a Szent-István-Társulat a többi szakosztá-
lyokéval párhuzamosan ennek a III. szakosztálynak mun-
kálkodása előtt már jelenleg megnyitva tart , t. i. hogy 
ez a III . szakosztály épp ugy mint a többiek jogosult és 
köteles az osztály-gyűléseknek értekezéseket, a „Szemlé"-
nek irodalmi dolgozatokat szolgáltatni ; 3. végül ki kell 
terjeszteni figyelmünket arra is, vájjon nem kellene-e ezt 
a már megnyitva álló munkakeretet , a II. szakosztály 
lelkesítő példája szerint kibővíteni, és a III. szakosztály 
számára is szakszerű együttes működés keltése és nagyobb 
hatáskör kikezdése végett valamely uj munkatért meg-
nyitni ? 

Előadó folytatólag rámutatot t arra a példára is, 
melyet a külföld e tekintetben nyújt . A „Görres-Verein" 
például egy nagyszabású „Staatslexikon" kiadását inditá 
meg, s belőle már az 1. kötet ki van nyomtatva. A német 
.Kath . Juristenverein" egy folyóiratot ad ki : „Jurist. 
Rundschau" a neve. A franczia katholikus jogtudósok 
szövetsége jelentékenyebb tevékenységet fejt ki. Evenkint 
tart közgyűléseket, a melyekben a felmerült jog-, állam-, 
társadalom-tudományi és egyházpolitikai kérdések tüzetes 
megvitatás tárgyai. A közgyűlésen felolvasott tanulmányok 
és értekezések a szövetség közlönyében, a „Revue des 
institutions et du droit"-ban látnak napvilágot. 

Mi, a mi III. szakosztályunk munkásságát, jelenleg, 
ennyire nem terjeszthetjük ki. A „Görres-Verein" Staats-
lexikonjához fogható monumentális műre gondolnunk még 
korai dolog. A ,-,Katholikus Szemle" mellett, a mely 

közös közlönye mind a négy szakosztályunknak, külön 
közlönyt megindítani akarni, ezélszerütlen, éretlenség 
volna. Azonban egy mindezeknél kisebbszerü irodalmi 
vállalkozás talán már czélba vehető leszen a III . szak-
osztály részéről is. E r r e nézve előadó levelében megpen-
dité azt, hogy a III . szakosztály talán adna ki „egy 
egyetlen kötetre számított Zsebszótárt a jog-, állam- s 
társadalmi tudományok köréből, a mely a katholikus 
„Görres-Verein* Staatslexikonjának velejét venné fel ma-
gába, különös figyelemmel hazánk szükségleteire." 

Dr Bozóky Alajos másodelőadó levelében kijelenti 
1. hogy a Zsebszótár eszméjét helyesli s létesítésére ere-
jéhez képest szívesen közreműködik ; 2. szakosztályunk 
„sikeres működhetésének biztosítása czéljából elengedhet-
lennek tar t ja , hogy a Szent-István-Társulat mindenek 
előtt egy válogatott könyvtárt létesítsen a katholikus 
szellemű, vagy legalább is a katholikus szellemmel nem 
ellenkező jog- és államtudományi müvekből, melyeket az 
egyes tagok használat és tanulmányozás czéljából kölcsön 
kapnának ;" 3. nézete szerint „kiadhatna a jog- és állam-
tudományi szakosztály időhöz nem kötött kisebb-nagyobb 
terjedelmű füzeteket (röpiratokat), melyekben az e szak-
mába vágó korszerű kérdéseket, közben-közben jogtör-
téneti és társadalmi tanulmányokat lehetne tárgyalni ;" 
4. egyelőre pedig gondoskodni kell a szakosztálynak 
arról, „hogy legalább a „Kath. Szemle" minden számában 
egy jog- vagy államtudományi értekezés is legyen." 

íme, ez az eddigiekben ismertetett terv- és tárgyhal-
maz szolgált a III. szakosztály mai értekezletében az 
eszmecsere alapjául. Mindenek előtt kitűnik az egészből 
két dolog. Az egyik, a Szent-István-Társulat könyvtárát 
illeti, a másik a ILI. szakosztály speciális munkaterére és 
programmjára vonatkozik. Amaz mintegy föltétele emennek. 
Hatásos, sikeres irodalmi működéshez csakugyan a szük-
ségletek és igények magaslatán álló, lehetség szerint leg-
alább a főbb művekre nézve komplét könyvtár szüksé 
ges. Azért is a szakosztály értekezlete először a könyvtár 
felemlítése kapcsán támadt kérdést intézte el. 

Konstatálta az értekezlet azt, hogy a Szent-István-
Társulat könyvtára, éppen mivel egy hírneves kath. 
publicista. Danielik János vál. püspök könyvtára alkotja 
zömét, világos, hogy igen tekintélyes számát bír ja már-
most is a jog -, állam- s társadalomtudományi munkáknak ; 
ámde mivel a legújabb időben mindsürübben jelennek 
meg oly szakmunkák, melyek a sociologiával kiválóan 
foglalkoznak, vagy pedig a jog- és államtudományokat a 
kereszténység és a katholika egyház elveivel való össz-
hang/, ásukban világítják m e g : a szakosztály szükségét 
látja a könyvtár tüzetes megtekintésének, hogy konsta-
tálható legyen a netaláni szükséglet s formulázható az 
esetleges kívánalom. Erre nézve a szakosztály két tagjá-
nak megbi/ást is adott. Í z eredményről a szakosztály a 
jövő, téli osztály-gyűlés plenumában fog jelentést tenni. 

A mi a szakosztály munkatervét illeti, erre vonat-
kozólag az értekezletben igen érdekes és beható eszmecsere 
folyt le, és pedig széles mederben. A vita a Zsebszótár 
körül forgott , még pedig ugy, hogy az eszmecsere folyama 
két eszme, mintegy két végpont, mintegy két part kö-
zött indult meg. Az eszmecsere egyik folyampart já t 
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jelezte Lévay Imre szakosztálytag, bemutatva Reichen- ; 
sperger „Phrasen und Schlagwörter" czimü talpraesett | 
kis népies német müvét. 0 kívánatosnak tar t ja , hogy a , 
mit a szakosztály Zsebszótár czime alatt kontemplál, az j 
a bemutatot t minta szerint családi olvasmányul is hasz- j 
nálható népies műben lelje megvalósulását; hogy legyen 
irodalmunkban egy zsebkönyvünk, a mely hamarosan 
tájékoztassa például a közügyek iránt érdeklődő if júságot 
és népet oly jog-, állam- és társadalomtudományi kérdé-
sekre nézve, a melyek iránt a kereszténység elveivel 
ellentétes nézetek jöttek divatba és uralkodnak. A nép-
ben van a nemzet ere je ; az if júságban a nemzet jövője : 
ezekre kell hatni ! Lubrich Ágost és dr Aschenbrier Antal 
tagtársak mindenesetre a tudomány igényeinek szak-
szerű kielégítését is szükségesnek tar t ják a czélba vett 
Zsebszótárban. Dr Aschenbrier kiemelte azt, hogy nem 
pusztán szépirodalmi, hanem első sorban tudományos osz-
tályban vagyunk. Különösen pedig. Lubrich hangsúlyozta 
azt, hogy ő a más oldalról jelzett tisztán népies iránynyal 
szemben, a felvilágosítást nem alulról a népnél kezdve 
tar t ja előbbvalónak, hanem felülről, a legmagasabb értel-
miségnél kezdve. A felkelő nap is először a hegyormokat 
világítja meg ! Dr Való Simon, Novak Lajos s az előadó 
hozzászólása, valamint az előbbiek többszörös nyilatkoza-
tai után, az előadó konstatálta a vélemények közeledését 
egy középút felé, és ezt a középutat abban jelezte mindjárt , 
hogy határozatilag kimondatni inditványozá, miszerint: 1. a 
szakosztály, egyszerűsítve a czimet, egy „Zsebszótár" kiadását 
, a társadalmi tudományok köréből" elvben e l fogadja ; 1 ) 2. 
hogy e mű létesítésében szem előtt kívánja tartani az értel-
miségnek szükségleteit és ízlését. Értelmiségünk szük-
séglete ugyanis megkívánja azt, hogy oly jog-, állam- és 
társadalomtudományi kérdésekre nézve, a melyekben 
keresztény- és katholikus-ellenes nézetek uralkodnak az 
u. n. közvélemény fölött, magyar intelligens osztályunk 
rövid bár, de alapos, tehát tudományos tájékozást nyer-
jen. Értelmiségünk igénye és Ízlése pedig azt teszi kívá-
natossá, hogy ez a t/jékozás eredeti és magyaros fel-
fogással a magasabb népiesség színvonalán mozogjon, 
azaz oly müvet alkosson a tervelt Zsebszótárban, a mely 
ne a köznépet tartsa csupán szeme előtt, hanem inkább 
a közép- és felső osztályokhoz forduljon, de oly népies 
modorral, hogy az alkotandó mű családi olvasmányul is 
beváljék, és katholikus értelmiségünknek a közügyek 
terén iránytűül, katholikus i f júságunknak pedig jog-, 
állam- és társadalomtudományi tanulmányaiban kalauz 
gyanánt szolgáljon ; 3. a tervezett műbe felveendő esz-
mék, illetve tárgyak sorozatát a szakosztály — szem előtt 
tar tva mint tájékoztató két határvonalat a középúton, 
egyfelől az a jog-, állam és társadalomtudományi erudiczió 
oly müveit, milyen például a Görres-Verein Staats-
lexikonja, másfelől pedig az oly népies iratokat, milyen 

;) Czimét esetleg hangzatossá is lehet t e n n i : péld. i g y : 
_ Kis Zsebszótár nagy tévedések helyreigazítására a társadalmi 
tudományok köréből.'-'- A szerk. 

a fentemiitett Reichensperger-féle „Phrasen u. Schlag-
wörter", — a jövő, téli osztály gyűlésig állapít ja meg. 

Ebben az értelemben mondatván ki a szakosztály 
értekezletének határozata, előadó kérte a közgyűlést, hogy 
a határozatot pártolóiag elfogadni szíveskedjék. 

Megtörtént. 
A mi az „időhöz nem kötött kisebb-nagyobb terje-

delmű füzetek" kiadásának megindítását és azt illeti, 
hogy a Kath. Szemle minden számában jelenjék meg 
egy-egy dolgozat a jog- , állam és társadalmi tudomá-
nyok köréből: erre nézve az értekezlet azt a véleményt 
nyilvánítja, hogy az irodalmi munkálkodásnak jelzett e 
kettős irányzata egygyé olvasztható össze, t. i. kívánatos 
dolog, hogy a „Kath. Szemle" olyan értekezéseit és tanul-
mányait, a melyek korkérdéseket tárgyalnak, külön füze-
tekben is kiadva igyekezzék terjeszteni értelmiségünk 
körében. Er re nézve az osztály azonban sem valamely 
határozatot nem hoz, sem indítványt ezúttal nem tesz ; 
csakis kívánalmat nyilvánít. 

Jegyzette 
dr Breznay Béla, 

a jog-, állam- és tá rsadalomtudományi 
szakosztály előadója. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa rögtön a mint a brazíliai köz-

társaság kikiáltásáról értesült, Szolverini rio-janeirói nun-
tiusnak utasítást adott a papság magatar tásának mikénti 
irányzására nézve. Az egyház monarchia és respublica 
között Braziliában semleges állást foglal el és nem 
törődik, csak a maga dolgával. 

— A Szent-László-Társulat ezidei r. közgyűlésének 
napját , múltkori tudósitásunktól eltérőleg. legújabb érte-
sülésünk szerint a mai választmányi ülés fogja meghatá-
rozni. 

— A „Szent Imre önképző-ecjyletu f. é. november 
hó 16 -án hozott választmányi határozatainak 2-ik pont-
jához képest, ezentúl minden szombaton este 6-kor gyűlést 
tart , melynek tárgyát, valamint az egyleti ügyeket illető-
leg, a fekete tábla nyúj t felvilágosítást. Miután több meg-
hívó, a választmányi megállapodáshoz képest, szétküldetni 
nem fog, jelen sorok, tudomásvétel végett, a tiszt, tagok 
nak becses figyelmébe ajánltatnak. Budapest, 1889. nov. 
22. Petrus Nep. János, jegyző. 

= Meghívó. A budapesti katholikus körben f. hó 
30 án szombaton d. u. 6 órakor Dr Poór Imre egyetemi 
tanár felolvasást fog tartani a „Katholikus autonómiáról." 
A kör ezen alkalomból a tagok családját és a vendégeket 
is szivesen látja. Budapest, 1889. nov. 22. Az elnökség. 

— A pozsonyi káptalan nagytudományu u j prépost-
ját, mélt. és ft. Dankó József pápai praelatus urat tegnap-
előtt installálták uj méltóságába. Ézzel egy munkában 
serény, érdemekben gazdag papi élet nyert uj megkoszo-
rúzást főpásztora és az apostoli király kezéből. Számos 
tanítványai e hazában szivesen kívánunk „ad multos 
annos"-t. 

— Ganglbauer bibornok, bécsi érsek egészsége sehogy-
sem- akar tar tós javulásnak indulni. 

— Lavigerie bibornok a rabszolgaság-ellenes mozga-
lom ügyében levelet irt a belga királyhoz. Olvasható a 
„Moniteur de Rome" f. hó 21-iki számában. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VIII., Pál-utcza 
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demény czimzendő. 

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

NEGYVENNYOLCZÀDIK ÉYFOLYAI. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- : 
tőnél, és Rndnyánszky ; 
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Budapesten, november 27. 43. II. Fé lév . 1889. 

TAKTALOM. Vezéreszmek és Tanulmányok : Néhány vonás a pesti főtemplom tö r t éne tébő l — Regnuni Marianum. — Kmjházi Tudósi-
t isok : B u d a p e s t : Az országházban a képviselőkkel egy színvonalon. — B e r l i n : Az u j német császár protestáns világmissziója. — 

Kath. Egyleti Elet : A Szent-László-Társulat igazgató-válaszztmányi gyűlése. — Vegyesek. 

Nehánv vonás a pesti főtemplom történetéből. 
1710—1752. 

Midőn a plébánia administrálásától 1710-ben 
a jézustársaságiak visszaléptek, érezhetővé lett, 
hogy hiányzani kezd amaz erő, mely a hitéletnek 
a kellő lendületet megadni képes. Ez pedig több 
irányban tűn t fel. Először is a mindenüt t mérv-
adó anyagi erő elégtelenségében. Mig addig a 
két páter, akiknek egyike a magyar, a másik a 
német híveknek szolgált, a collegiumtól nyert 
segedelemből, a dézsma és stolából meg bir t 
élni ; addig a megválasztott plébánosok a meg-
élhetés nehézségeivel kénytelenek valának küz-
deni. Ami leginkább az álta1 is nyilvánult, hogy 
a megválasztott német ajkú plébánosok, a jöve-
delem csekélysége miat t , magyar ajkú káplán 
tar tására nem akar tak reá állani. Ami termé-
szetesen az akkor még tekintélyes számú ma-
gyar lakosság elnémetesedéséhez tetemesen hozzá-
járult. 

Cini János Pál1) csak azért t a r t o t t két 
káplánt, mert betegsége arra kényszeritette. 

Cini németországi volt. Korábban a premontrei 
rendhez tartozott. „Canonicum Reguláris et Culiuae Prae-
tectus ad S. Nicolau m Passaviae" czimmel fordul elő 
1697-ben szept. 7-ikén, midőn utazásra 150 irtot kölcsön 
vett. (Primási ltár 2141. 57.) Eme csekély összeget, mint 
pesti plébános nem birta visszaadni, ez okból halála 
után vagyonára itrényt tartott a premontrei kanonok rend. 
József szt. miklósi prépost 1712. jul. 7-iken a prímáshoz 
fordult, hogy az általa, ez ügynek rendezésére kiküldött 
klingeraui kanonokot pártolásban részesítse (U. o. 2141. 
53.) A printás már ápril hóban és május 12-ikén tilta-
kozott Cini végrendelete ellen, azért hagyatéka letéte-
ménvben őriztetett. (U. o 2136. 88, 95.) Annak elintézé-
sével az egyházi hatóság 1713. febr. 4. és jun. 4-ikén a 
budai jézustársaságiak rektorát, P. Gelb Gotthardot bizta 

Wellenzoa her. János, aki mint dévényi l ) 
plébános választatott meg Pestre, oly sokára 
halasztot ta a kevésbbé dotált plébánia elfoglalá-
sát, hogy arra az egyházi hatóság, őt annak elvesz-
tése terhe alatt kényszeríteni volt kénytelen 1712. 
jul. 9-ikén kelt rendeletével. ') Mire a plébániát 
elfoglalta. ) W ellenzőn a magyar prédikácziókat 
tekintetbe sem vette, azért a város magát 
a bibornok prímással, Keresztély szász herczeggel 
érintkezésbe tet te , tőle decz. 13-dikán kérve, 
hogy miután sem magyar szent beszédek nem 
ta r ta tnak , sem magyar gyóntató atya nem léte-
zik, épp igy van ez a ráczokkal is, kegyesked-
nék oda hatni, hogy mindezt a szerzetesek tel-
jesítsék. 4) A herczeg decz. 23-ikán tuda t ta a 
várossal, miszerint ugyanaznap Wellenzonnak is 
megparancsolta a magyar predikálást. Ez azon-
ban, mivel maga nem tudot t magyarul, kérte a 
prímást , hogy miután Pesten a szerzetesek 
templomaiban mindenütt német beszédek tar-
ta tnak, a pálosok magyarul szónokolhatnának, 

meg, (U. o. 2136. 107. és 2137. 39.) kitől az ügy Wel-
lenzonra is átment, ki jul. 30-adikán, az okból, mert 
Pest a ragály miatt zárva van, s igy a budai rektor át 
nem jöhet, a holmik pedig elrouilanak, egyéb intézkedést 
kért. P. Gelb pedig tnáj.21-ikén magát felmentetni kérte, 
mert rendházából ez ügyben el nem járhat, azért a vég-
rendeletet és a leltárakat Wellenzonnak által adta. Az ez 
ügyben váltott levelezést lásd u. o 2141. 7. 35. 93. vala-
mint 2136. 141. 173. számok alatt. 

M Nem dévény-ujfalusi, mint más helyen mondatott. 
Dévéuyt a „Series Parochiarum collatarum" szerint 1711. 
szept. 14-ikén nyerte. 

-) U. o. 2136. 123. 
3) Wellenzon a plébániát Kiss Ferencz káplántól 

vette át, ki több nyelvet beszélt. Kiss temérdek kellemet-
lenségei miatt Pestről távozott. 

4) U. o. 2141. 11. 
39 
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mert a plébánia templom magyar káplánt tar-
tani nem bir.i) 1713. január elején meghagyta 
a herczeg-primás neki, hogy magyar káplánt 
tartson. Mivel ez több ideig nem történt, febr. 
elsején és 18-ikán ismétlődött e parancs a bene-
ficium elvesztésének terhe alatt. Azonban, mind-
addig mig a magyar káplán jő, mondjanak a 
pesti szerzetesek a plébánián magyar beszéde-
ket.-) De mindamellett, hogy a szerzetesek ezt 
tenni megigérték, mégis Wellenzon már febr. 
7-ikén arról t e t t jelentést, hogy még fizetés 
mellett sem talált magyar szónokot a pestiek, 
de igenis a budaiak között és pedig a k a p u c i -
nusok guardiánja bocsátott egyet rendelkezésére, ") 
Amit ugyan a primás jóváhagyott, de szigorúan 
megparancsolta, hogy gondoskodjék a plébános 
káplánról, annál is inkább, mert ellenkező eset-
ben hivatalától kénytelen lesz őt felfüggeszteni. 
Eme nyomasztó helyzetben csak akkor tör tén t 
némi enyhülés, midőn a kegyesrendiek megtele-
pítésüknél a kápláni teendők teljesítését fel-
tételképen kénytelenek valának átvállalni. Azon-
ban i t t ismét az anyagi erő hozta érvényre 
döntő hatalmát. Ugyanis sokkal csekélyebb volt 
a kegyesrendiek pesti alapítványa, mintsem hogy 
abból tanításhoz és káplánkodáshoz elegendő 
egyéneket tar tani lehetett volna, azért a tul-
csigázott munkának véget kellett érnie. Ekkor 
ismét előkerült a régi baj, a mely folyton tar-
tot t Wellenzon haláláig. 

A magyar szónoklatok ügyében kedvező 
fordulatot idézett elő Pest-vármegye áldozat-
készsége. Ez 1738-ban folyamodott az ordinaria-
tushoz, miszerint engedtessék meg, hogy a megye 
alapítványt tehessen arra, hogy a ferencziek 
templomában ünnep és vasárnapon magyar 
predikáczió ta r tassák; ezt az ordinariátus márcz. 
25-ikén megengedte, amiről a ferencziek és a 
plébános is értesí t tet tek. Előbbiek tar tományi 
főnöke april 23-ikán írásban ígérte, bogy a 
szónoki tiszt betöltéséről gondoskodni fog.4) 

Wellenzon sokszor megkisérlette, hogy anyagi 
helyzetén segítsen. 1714-ben plebánoskodása ele-
jén 11. pontban adta elő, miként lehetne ezen 
segíteni és kéri a herczeg közvetítését a város-
nál. ' ) Amire a berezeg jun. 15-ikén keményen 

r) U. o. 2136. 205 206. és 2141. 12. 
U. o, 2137. 4. 34. 55. 
U. o. 2141. 61. 

4) U. o. Arch. Vet, 955. 
s) U. o. 2141. 3. 

reáparancsolt a városra, hogy amit a plébános 
jogosan kér és pontonként felsorol, az adassék 
meg neki, a kegyúri jogok elvesztésének terhe" 
alatt.*) A jövedelem csekélységéhez mérte Wel-
lenzon tevékenységét is és ötszörnél többször éven-' 
kiut nem prédikált. Emiat t a város őt a prí-
másnál feljelentette, ki őt megintette, de ő a 
jövedelem Csekélységére hivatkozott s ebben 
kérte a herczeg részéről a támogatást, ki decz. 
22-ikén ir t is a városhoz Ratisbonból levelet.'-) 
Azonban ez nem változtatott sokat a dolgon, 
azért Wellenzon egyezkedésre akart a várossal 
lépni,3) mely egyességet az esztergomi consis-
torium megvizsgálta és a prímáshoz márcz. 
21-ikén kelt jelentésében elvetendőnek nyilvání-
tot ta , 4) amit a hg april 9-iki válaszában szintén 
elvetendőnek ítélt.'5) Ekkor a bizonytalanság 
állapota maradandósittatott , azért 1. 22-ben april 
14 ikén ismét a consistoriumot kérte fel Wel-
lenzon fizetésének rendszeresítésére. ') A végleges 
rendezés egész a kánoni vizsgálatig húzódott, 
amidőn szintén kitűnt, hogy a fősuly a bizony-
talan stólajövedelemíe van fektetve. Wellenzont 
a lelkészkedése alat t előfordult sok küzdelem, 
az anyagi körülmények mostohaságával együtt, 
megtörni látszottak, azért amaz öntudatban, hogy 
eleget fáradt, 1721-ben, szept. 13-án folyamodott 
főpásztorához, hogy a Winkler kanonok halálozása 
által a szepesi káptalanban megüresedett stal-
lumra, vagy valamely más káptalanbelire őt 
kegyelmesen kineveztetné.7) Óhaja, amely után 
több éven át reménykedett, nem teljesült, ami 
kedélyére igen nyomasztóan hatot t . 

Kedvezőbb anyagi viszonyok között volt 
Hérics Ferencz csak kilencz évig tar tó plebános-
kodása alatt .8) Mig Cini mindjárt működése első 
évében, addig Hérics csak hatodik évében kapta 
meg az infulát, Wellenzon pedig harmincz évi 
működése alat t distinctió nélkül maradt. 

A pénzbeli viszonyok a templom épitését 
tekintve szintén nem voltak előnvösek. de mégis J - O 
mind e mellett sikerült az erők tülfeszitésével 

') U. o. 2141. 161. és ugyanakkor Wellén'zon-
nak. 167. 

•) ü . o. 2141. 279. 281 283. 291. 
0 U. o. 2141, 401. 
l ) U. ... 2140. 307. 
") U. o. 2140. 308. 
"j U. o. 2140. 687. 

U. o. 2141. 487. 
s ) Pozsonyi kanonokká proiuoveáltatott, de arról 

lemondott. Nagyszombatba vonulván vissza, ott 1781-ben 
márcz. 15-dikén halt el. 
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•és terjedelmes idő alatt, 1725-től 1740-ig, teliát 
tizenöt év lefolytával a templom. hajóját, két 
diszes tornyával együtt felépíteni. A pénzforrást 
nyúj tot ták a templom és a Szentháromság con-
fraterni tás alapítvány tőkéi, valamint a város és 
a polgárok adakozási készsége. 

Ez időben Pesten a domonkosiak, feren-
cziek. klarissák, pálosok, piaristák és szer-
viták templomai és zárdái, a szerzetes-rendek 
saját költségein készültek. Olykor telkeiket is 
pénzért vásárolták. Azonban emez épületek létre-
hozásában a városnak is nagy érdeme van, 
mert a kő- és téglaanyagot többnyire tőle 
kapták, sőt olykor pénzösszeggel is segélyez-
rettek általa. Bizonyára többet is t e t t volna 
a város érdekökben, ha pénzereje azt meg-
engedi. Mindannyiszor hivatkozott is erre, vala-
hányszor ily irányban hozzá fordultak. Templo-
maik és palotaszerű zárdáik, kivált a pálosoké, 
fokozták Pestnek szépségét, tetszetős alakját . 

Azt amit a kolduló szerzetesek jámbor ado-
mányokból gyűjtöttek Pest lakóitól, dúsan vissza-
adták az iparosoknak adott kereset által, de a 
nyúj tot t alamizsnával és a t e t t lelkiszolgálatok 
czimén is. 

Feltűnő nagy anyagi áldozatokat hozott 
a polgárság és egyesek a kápolnák, kálvária és 
szobrok állításában. Ugy, hogy némelyek va-
gyonuk tetemes részét adták ily czélra, sokan 
-aját kezök munkáját ajánlották fel. Épületes 
az, amit Keresztély Ágost szász berezeg és esz-
tergomi bibornok-érsek a pestiek áldozatkész-
ségéről 1711. aug. 12-ikén Pest városához irt 
levelében') dicsérőleg mond, midőn felsorolja 
azoknak fogadalmait, hogy szent Rókus és 
Rozália tisteletére kápolnát épiteni, ") ide szent 
meneteket tartani, e szentek napjainak vigiliáit 
böjttel megtartani és a Szent-Háromság tiszte-
letére confraternitást alapítani szándékoznak. 
Továbbá magasztalja amaz asszony szándékát, aki 
a városon kívül, a Lazaret mellett levő teme-
tőben a 14 segítő szent tiszteletére kápolnát 
épiteni kíván, melyben a Lazaretben a pestis 
áldozataivá le t t elholtak lelki üdveért szent 

• q U. o. 2141. 1. 
*) Az e kápolna szántóföldei után járó dé/sina eleu- ; 

gedéséért folyamodott a város a prímáshoz, 1721. aug. 
19-ikén, de a herczeg amaz indokolással,, hogy más egy-
házi alapítványok után is. adatik dé/.sma, mert ez a de'zs- j 
ma lényegében van, azt szept. 2-iki rendeletével el nem 
engedte. U. o. 2141. 476. 478. 

mise mondassék. Melynek, midőn 1 719-ben el-
készült felszenteléseért decz. 15-ikén maga a 
város folyamodott a herczeg-primáshoz, ez azt 
örömest megengedte.3) 

A pénzviszonyok mostokasága közepette, 
hogy Pesten az egyházi építkezésre ily rend-
kívüli áldozatok történtek, azt mindenesetre 
csak a vallásbuzgalom müvének, a hit erejének 
kell tekintenünk. Ennek ébresztésére hatottak leg-

. inkább a szerzetes-rendek.2) A lelkészekként mű-
ködött jézustársaságiak megadták volt az irányt 
Ezek távozása után a lelkészkedő papságnak 
kellett volna az adott irányban tovább haladni, 
de csakhamar kitűnt , hogy csekély száma és 
mostoha körülményei között nem volt képes 
vallási buzgalmat fejleszteni kivált ott, hol 
erejét túlhaladó kívántatot t tőle. 

(Folytatjuk.) 

Regnum Mar ianum. 

Értekezés, felolvasva a budapesti Szent-Imre-Egyletben 1889. 
évi november hó 10-án. 

(Folytatás.) 

Hogy mily élő hit uralkodott nemcsak a kereszté-
nyek, hanem még a hitetlenek közt is Szűz Mária pár t -
fogása iránt, melylyel a magyarokat ápolta, kitűnik Buda 
várának 1541-ben történt elfoglalása alkalmával a basa 
által kiadott rendeletből, mely megtil t ja a török katonák-
nak, akik a templomot istállóvá változtatták át, hogy a 
Szűz szobrát sértsék vagy helyéből elmozdítsák vagy ösz-
szezuzzák, nehogy a magvarok Nagyasszonya által a 
keresztényekérti közbenjárás következtében a törökök sze-
rencséje megsemmisíttessék. 

Nem csoda, ha ily pártfogó védelme alatt nagy szám-
mal léptek a pálosok szerzetébe és éjjel nappal zsolozsiuákat 
zengedeztek a legszentebb Szűz tiszteletére. Igv például 
csak a budai pálosi-zárda több mint ötszáz ily szent 
életczéllal biró lakót foglalt magában. o o 

A történetíró dicsérettel emlékszik meg a magyar 
népről, mint amely távolról sem volt oly vad, minőnek 
azt mások jellemezték, hanem kedvelte Istent és az ő 
Szűz anyját — fui t quondam Deo ac Deiparae favorabilis 
Hungaria catholica. — Ezt azon áldásnak köszönhetni, 
mely a magyar népnek már első téritőit követte. 

Igv történt, hogy Magyarország mindinkább szoro-
san fűződött a Mária névhez s azért Mária országának 
neveztetett, mely országot István első királyunk mint-
egy szövetségi joggal és szerződéssel a bold. Szűzre 
ruházott ; ez ország e királyi akarat és fogadalom folytán 
örök tisztelettel adózott Szűz Máriának és magát soha 

•»)' U. o. 2141. 275. 277. 371. 387. 
-) Most is, mint már egyszer mondtuk, kivált a 

vagyonosoknak, templomot és házat kellene épiteni az 
ország szivében. A szerk. 
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sem mondotta saját jának, hanem a mennyország királynéja 
tulajdonának. Ezért épült Székesfehérváron a királyi szék-
helyen Szűz Mária tiszteletére a főtemplom, csodála-
tos alkotásban és költséggel — admirabili structura et 
sumptu — ahol nem egyszer az egész papság és nép 
imádkozot t ; a királyok és lelkipásztorok éjjel-nappal 
könyörögtek a népér t ; itt jelentek meg az adományokért 
folyamodók és bőkezű adakozók, mely utóbbiak Mária 
katonáinak neveztettek, mint akik a király és ország 
javára vették és adták adományaikat. Ezenkivül az egész 
országban Szűz Mária adományának tekintették mind azt, 
amit a templomok és papok fentartására áldoztak, vagy 
mint világi vagyont birtak. Igy nem volt ékessége a 
férfiúnak, nőnek, melyet nem a legszentebb Szűz képe 
ékesitett volna ; nyakékszer gyanánt szent olvasók tün-
dököltek a nők nyakán ; nemesi czimer ékei gyanánt 
mindenütt Szűz Mária képei diszlegtek. e képekkel ékes 
kedett minden arany, ezüst, minden pénzdarab, minden 
fegyver, minden ruha, minden szerződési okmány ily 
képpel lett e l látva; sőt a hónapok és ünnepélyes napok 
is Mária nevét viselték. 

A régi irók Máriától nem is tudják elválasztani 
Magyarország scrsát. Egyikük igy i r . „ V á j j o n ki nem 
tudja, hogy Magyarország elejétől fogva Mária országá-
nak hivatot t? Mária volt elejétől fogva a magyaroknak 
Nagyasszonya, Pár t fogója . Mind békességben, mind hábo-
rúban Mária volt a magyaroknak cziraere és lelke. Mária 
képe lobogott a magyarok zászlóin. Mária képe villogott 
ragyogot t a magyarok fegyverén, Mária volt a magya-
roknak főhadivezére és mennyből küldetett segítsége : ő 
ébresztette és bátoritotta, ő vezérletre tanította és segí-
tet te őket a harczra és a győzelemre ; ők is viszontag 
minden nyereségöket az ő dicsőségére fordították." • 

A királyi családokban is Mária tekintetett az ország 
egyedül jogos birtokosának, ugy hogy midőn a királyi 
család fonala megszakadni látszott, a király, utódhiányá-
ban a legszentebb Sziiz mint jogos birtokos kezébe tette 
le az országot. Igy szent István. Igy szent László, ha-
sonló körülmények közé jutván, szintén kifejezte ezen 
végakaratát sőt e végakaratnak az által is kifejezést 
adott, hogy azt a pénzeken is megjelölte. Századokon 
keresztül megőrizték a királyok e végakarat nyilvánulá-
sát — quod, vagyis e végakaratot, hodieque ita sanctum 
reges habent, ut altera ex parte Deiparae Virginis se-
dentis. altera Regis Ladislai Stantis imaginem exhibere 
velint." E végakaratot a királyok ma is oly szentnek 
tekintik, hogy a pénz egyik oldala Máriát a trónon ülve, 
másika pedig Lászlót állva tünteti elő. 

E jámbor szokást a királyok öt századon át hiven 
megőrizték, mint azt egy másik történetíró mondja. •') 

A királyok Máriatiszteletéről igy ir egy harmadik 
i ró 1 ) a mult században: „Semmire sem volt nagyobb 
gondjuk a mi királyainknak, mint sem arra, hogy orszá-
gokkal együtt Máriának oltalma alatt, melybe azt a mi 

l) Máriafi 1785. 
s) Inchoft'. Annales. 
") Pie tas Hungar ica , Kolozsvár, 1"36. ló . lap. 
4) Fr idvalszky : Supellex concionatoria in fes ta Deiparae 

Virginis 1781. 

első apostoli királyunk a ján lo t ta , megnyugodhassanak. 
Alig adtak ki egy diplomát is, vagyis egyházi jószágot 
illető adománylevelet, melyben Máriához való különös 
haj landóságukat válogatott szókkal ki ne jelentették volna ; 
ott őtet Magyarország Asszonyának, pátronájának, szó-
szólójának, reménységének, erősségének, oszlopának, tá-
maszának s Isten után egyetlen egy reménységének ne-
vezik. 1) 

A fehérvári templomról, mint a mely a legszentebb 
Szűz tiszteletének volt szentelve, a következőt mondja 
egy másik könyv : „Egykor a királyok ezen templomban 
vették fel jelvényeiket és ugyanitt temettet tek el ; hogy ez 
által is nyilvánossá tétessék, miszerint a méltóságnak kez-
dete és vége Mária hatalmában van és hogy tudják meg 
a királyok, hogy ő egyedül bir ja örökön ez országot, 
ők pedig csak ideiglenesen, és hogy neki kell visszaad-
niok a királyi pálczát. mint akitől azt kapták. ä ) 

A királyokon kivül maga a nép is épp igy tisztelte 
szűz Máriát. Igv 1550. évben az országgyűlésben egy 
szivvel egy lélekkel elhatározzák, hogy örök időkre fenn-
tartassék az a szokás, hogy a pénzekre a bold. Szűz képe 
veressék. •') (Ferd. I. deer. XII . art . 48.) 

Magyarország e Mária szövetségét külföldi irók, sőt 
ellenkező vallásúak is elismerik. Hogy csak egy-kettőt 
emlitsek, megemlékezem Heim f 746-ban megjelent köny-
véről (abbatia gotbardensis), melyben az áll, hogy: „Ma-
gyarország méltán Mária-országának neveztetik és hogv 
ezt a dicsőséges titulust az egész világ megadja neki." 
Igy Czvittinger Dávid protestáns (Specimen Ungariae litera-
tae pag. 9. 41.), szt. István Máriatiszteletéről szól Smei-
zel lutheránus (Diss. Epist. de Statu Eccl. Luth, in 
Transsylv. p. 13. not. 40.) ugyanazt mondja, sőt István-
nak Izea bolgár fejedelem fölött 1004-ben kivívott győ-
zelmét Mária közbenjárásának tudja. Igy Smail luthe-
ránus praedikátor (Ecclesiae lutherano ev. Ratkov in 
verbo Dei ministri adversaria 1765.) 

E folytonosan ápolt nagy Máriatiszteletről tanúsko-
dik a protestánsok következő régi gúny irata : 

„Felhozta már Isten magyarok csillagát 
Aki e l ron to t ta Bóma bi rodalmát 

Már kezükbe a d t a a pápis ták házát 
Hiába kiá l t ják ezután Máriát ." 

(Igaz magyar I. 108.) 

1738. évben megjelent egy könyv Nagyszombatbau, 
melynek czime is mutat ja , hogy Mária-országa a mi 
országunk. E könyv czime: „Omnis telicius Hungáriáé e 
singulari favore Mariae." Hogy a Máriatisztelet kisebb 
vagy nagyobb mértéke szerint az ország sorsa is eldöntve, 
azt egy más iró is igazolja. 4) 

Ugyanezt mondja Bzovius, ugyanazt Taxonyi J ános 3 ) 
„Az emberek erkölcsei az Isten igazságának tükörében." 
„Oly dicsőséges nemzet vala régente a magyarság, hogy 
az egész Európát és Ázsiát betöltötte volt sok győzel-
meinek liirével. De mióta a Luther és Kalvinus eretnek-

') Máriafi 1. 26. 1. 
2) P ie tas Hungarica , Kolozsvár, 1736. 
3) Pá lma Károly. Heraldiea regni Hungár i áé LIC. VIII . 
4) Inchofi'er. Annal, eeíles. regni Hungár iáé 1644. 
5) I I . R. I. tö r t . II. 
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sége megdöglelte az országot, és a mennynek és földnek 
királynéját csak közasszonyok rendibe ütötte volna, azóta 
oda van minden dicsősége." 

(Foly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 25. Az országházban a képviselőkkel 

egy színvonalon — ültem ma. — 
Hogy miképp és miért tet tem ehhez az üléshez a 

vakmerő lépéseket, tüstént megmondom. A miképp ugy 
történt, hogy nem mentem fel az „idegenek" karzatára, 
ahol én legalább idegent még soha látni szerencsés nem 
voltam, hanem bementem a képviselőház üléstermébe, az 
„irók" karzatára Ez, egv színvonalon fekszik a képvise-
lők padjainak tetejével, mi több, magával az elnöki szék-
kel. Tehát igv jutot tam én Magyarország képviselőivel 
az ülésre nézve egy színvonalba, Hogv miért igyekez 
tem közelebb jutni hozzájok. azt is megmondom. Meg-
untam a tar fejek tetejét vizsgálni, annál is inkább, 
minthogy a vita jelenleg köztudomás szerint szenvedélye-
sen folyik, a szenvedélyeknek pedig székhelye nem a 
koponya, hanem a sziv: tehát a tiszt, házban uralkodó 
szenvedélyesség tűzhelyéhez, a szívhez igyekeztem köze-
lebb jutni ; hátha, gondolám, valamit sikerül a szivek 
kamrájában ellesnem. 

Nem sikerült ellesnem semmit ! 
Kaas Ivor bárót, Budapest belvárosának féllábbal 

közjogi ellenzéki, féllábbal közjogi alapon álló képviselő-
jét — a nap első szónokát — nem hallottam. Erre már 
késő volt az érkezésem. De hogy nem hallottam, Kaas 
báró érdekében nem bánom. Igy most Kaas Ivor báró 
sokkal nagyobb ember előttem, mintha beszédét hallom 
vala. Legalább hinnem lehet még mindig, hogy .nem ugy 
mondta azt a mit mondott. 0 mindig szenvedélyes volt, 
most is. Csakhogy most már háromszor is túllépte Ma-
gyarország belbékéjének határát , nem egyszer. Először 
midőn a baloldal parlamenti „szeczessziójának" eshetősé-
gét felvetette, másodszor mikor „forradalom"-mal fenye-
getett, harmadszor mikor „merénylet* - tel kecsegtette Tisza 
Kálmán makacsságát. Mikor nekem valaki ezeket elbe-
szélte, lelkem mélyén megrendültem. Minap a higgadt 
Beöthy Akos vádolta Tiszát, hogy ugy hasonlít a „kon-
fliktusokat és forradalmakat" csináló államférfiakhoz, mint 
„tojás a tojáshoz." Ma a szenvedélyes b. Kaas Ivor a 
forradalom tetejébe már „merénvlet"-et állított fel. És az 
elnök nem talált okot a megrovásra ! Én ámulva-bámulva 
nézem a dolgok e fejlődését és azt kérdeni magamtól : 
aludt-e az elnök vagy ébren volt, akkor, midőn a gyil-
kosság eszméje mint igény, jog és szabadság Magyaror-
szág képviselőházán végig vonul t? Én szeretem hinni, 
hogy a ludt ; mások erősen fogják állítani, hogy ébren 
volt. Miféle ember ez * jó Péchy Tamás? Azt mondják, 
hogy lutheránus. Én jól tudom, hogy lutheránus ; de hogy 
ebben az esetben lutheránus lett volna, abban holtomig-
lan Tamás leszek. A merényletet a szólás szabadságának 
fényes leple alatt az elnök észre nem vette. Pedig apró, 
kis szikrából észrevétlenül nagy tüz kerekedett már nem 
•egyszer ! 

Mikor az irók karzatára beléptem, Gajáry Ödön 
beszélt Tisza intimusai köréből. Mert most ebből a pár t -
ból, ugy mint különben rendesen, mikor ba j van, csak 
az intimusok beszélnek, kiknek a szerepköre nagyszabású 
taktikával van kiosztva. Valamennyi egy-egy ügyesen 
jelmezett hivogató gimpli, a melyek két nótát szoktak 
f ú j n i : egyet a kormánypárt lelkes „hallgató" honatyái 
lelkiismeretének további elaltatására, másikat az ellenzék-
nek tévútra vezetésére. Ezen az utóbbi nótán kezdte 
Hegedűs Sándor és Rakovszky István. Amaz, mikor bor-
zasztó volt az ország deficzites állapotja, annak hirdetője 
volt mindig, hogy még soha sem álltak olyan jól az 
ország financziáinak akcziái. Most, hogy a deficzit eltűnni 
akar, szerény arczot vágott az előadó és nem dicsekedett 
a javulással, nehogy az ellenzéket provokálja a javulás 
eszközei desperátus voltának leleplezésére. Rakovszky A? .̂ 7 • 
István Tisza szabadkőműves intimusa, aki az intimitás 
révén a kath. alapok és alapitványok kezelését ellenőrző 
bizottságba is belekerült, de szabadkőművessége révén 
abból kiugrasztatott„ Hegedűs Sándornál az ellenzékkel 
szemben még tovább ment a ravasz cselfogásban. Fel-
vetett egy eszmét, melyet Apponyi Albert gróf és tár-
sai hirdettek évek előtt, de akkor ezeket megkövezték érte, 
— és most ő mégis leborult előtte mint egyedüli, vagy 
legalább is legfőbb panacea előtt. Felvetette az agrar-kér-
dést, azt hogy földmivelő ország lévén, ezt az irányt, ezt 
a tér t becsüljük meg mindenek előtt. A taktika nem 
használt semmit. Az ellenzék kérlelhetetlenül, szenvedé-
lyesen támadt. Előrukkoltak tehát az elaltatok: Tisza 
István az ö fiúi érzelmeivel és bámulatával, s Gajáry Ödön 
az ő finom, sima és hajlékony dialektikájával, mely a fe-
héret feketének, a feketét fehérnek tudja demonstrálni, ha 
szükséges. Ez az eszes ember ugy tűnik fel előttem, mint 
egy robbanó anyagot czipelő slepp-hajó egy „Protestántiz-
mus" nevű hatalmas gőzös által vonszoltatva! 

Szólott még Ábrányi Emil és Petrich Ferencz, 
mindketten a szélső baloldalról. Petrichet. már nem volt 
időm meghallgatni. Praktikus, ősi magyar tiszta jellemű 
embernek ismerem őt régóta. Ábrányi Emil szónoklata a 
művészet szempontjából remek volt s azt a gondolatot 
keltette fel lelkemnek, miért nem áll nálunk az egyházi 
szónoklat a magyar szólás művészetének oly magas fokán, 
mint parlamenti szónoklatunk ? 

Ábrányi E. után Tisza I. pat tant fel ülőhelyéből 
személyes megtámadtatás czimén ; mert Ábrányi kegyet- • 
lenül kigúnyolta apja mellett való szentimentális fellépé-
seért. Szemébe vágta neki, hogy nem illett hozzá, a fiatal 
emberhez, apjának „érettségi bizonyítványt állítani ki" 
az államférfiúi méltóságból. 

Eddig tehát, a mint látjuk, csakugyan nem sikerült az, 
a miért ma sok másra szükséges időmet a képviselőháznak 
szenteltem. Nem sikerült a szivek kamrájába betekinteni. 
Csak Tisza István mód nélkül büszke és fennhéjázó repli-
kája mozgatott meg egy leplet a sziv kamrája felett, a 
mely mögött azonban nem vehettem ki tisztán, hogy mi 
mozog. Tisza István mód nélkül gőgösen traktál ta az 
egész ellenzéket. Cátóhoz illő rövidséggel adta tudtára az 
ellenzéknek, hogy lenézi egytől-egyig, megveti, sőt gyűlöli. 
Azzal fenyegette, hogy az apja. „a miniszterelnök*, a ki 
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..már annyi kcèerû órát szerzett az ellenzéknek, - ' — még 
„fog" ilyeneket „szerezni" a jövőben is. 

En nem tudom megmagyarázni magamnak ezt a 
fen h éj ázó szellemet, mely „keserű órákat" szerez, és 
azokkal akar ja traktálni jövőre is azokat, a kik vele 
nincsenek egy véleményen, — és azért mégis fenSóbbségre, 
békés uralomra akar igényt tartani fölöttük a jövőben is ? 
Ez az eljárás előttem psychologiai rejtély. Ezzel akarnak 
szeretetet, megbecsülést, tiszteletet gerjeszteni és fenn-
tartani ?! 

E fölött a rejtély fölött gondolkodva értem haza. 
Mikor aztán foglalkozásaimra térvén kezembe akadt a 
budapesti „Protestáns egyházi és iskolai Lap" nov. 24-iki 
száma, a mely Gönczy Pál nyugalomba lépése alkalmá-
ból elmondja, hogy mily nagy protestáns ember ez a 
„fényes tehetségű vezérférfiak" mellett „kevésbbé fényes 
tehetségű s anyagilag amazoknál sokkal szegényebb 
férfiú" — minden kisebbsége és szegénysége daczára. 
Az okát is megmondja a czikk irója. Gönczy Pál, úgy-
mond, a nagy protestáns alak, kit a király a Szent-
István-rend keresztjével tüntetet t ki, busz év óta oly 
irányban működött, hogy általa „a protestáns szellem 
jelentékeny hódítást tet t hazáukban", s hogy „ily érte-
lemben volt ő, bajnok társaival, pedig jórészt külsőleg 
más vallásfelekezetekhez tartozó társaival együtt a pro-
testáns szellemnek a haza összes polgárai között — 
terjesztője. " 

A mit a képviselőház zajos vitájában nem értem 
el, elértem olvasásom csendes magányában. Előt tem fek-
szik nemcsak a kulcs a szivek titkos kamará jához ; ha-
nem az a kamara már megnyitva áll előttem. A magyar 
protestáns szellem ugy egymás között, in camera fra ter-
nitatis. elmondja, sőt büszkén hirdeti azt az egynémely 
praktikus tekintetben talán jogos, más, sok, elvi és alap-
vető tekintetben azonban nevetséges, mert képzelt és 
képzelgő fensőbbségét, igazi néven tehát fenhéjázást, mely 
magát mások fölött messze kimagaslóan hivatva érzi az 
ország sorsának intézésére és a ,,külsőleg" más vallásokhoz 
tartozók által a haza czime alatt a .protestáns szellemnek 
a haza összes polgárai között terjesztésére." 

I t t a nyitja az apa és fiu fenhéjázásának. Ebben a 
szellemben öklelte le Tisza K. 1875-ben a fúziókor a 
kath. és konszervativ b. Sennyey Pált Deák Ferencz 
örökségének átvételétől. Ebben a szellemben igyekezett 
Szilágyit Apponyitól elszakítani és szándékozik neki 
Apponyival szemben Deák örökségét áthagyományozni. 
Ebben a szellemben kell venni Tisza Istvánnak azt a t. 
nyilatkozatát is, hogy Appónyi Albert gróf az államférfiúi 
képességre nézve elbújhat az ő édes apja mellett ! 

A katholiczizmus csak „traditio"-ja lehet Apponyi 
Albertnek ; a jelen és a jövő a protestáns szellemé, a 
protestáns államférfiaké — „a haza összes polgárai 
között!" 

Megértettük ? . . . ? ? 

Berlin, nov. 20. Az uj német császár protestáns 
világmissiója» — 

II. Vilmos császár furcsa, hogy ne mondjam, kinö-
véseiben szomorú, gyümölcseiben válságos szerepet kezd 

játszani. A lepel mindjobban lehull általánosan tisztelt 
alakjáról s a nagy aspirácziókkal t rónra lépett i f jú csá-
szárból lassanként kibúvik a lutheránus pápa-császár az 
ő protestáns világmissziójának óriási ábrándjával. Itthon 
és külföldi ú t jában II. Vilmos császár már nem is csinál 
t i tkot belőle, hogy mi ő, s mi akar még inkább lenni, a 
protestantizmus számára. Igy tett legújabban az ő hires 
athéni és konstantinápolyi út jában, melyet Bismarck vele 
a franczia világkiállítás vakitó és világhódító hatásának 
ellensúlyozása czéljából végeztetett, hogy legyen a világ-
nak Németországról részéről is mit csodálnia. II. Vilmos 
császár ő felsége és neje Auguszta császárnő athéni és 
konstantinápolyi ut jokban, a mellett, hogy Bismarck ter-
veinek kitűnő szolgálatot tettek, még a protestantizmus-
nak is kötelességöknek tartották feltűnő eljárásuk által 
propagandát csinálni. Mig kath. alattvalóinak nagy bosszú-
ságára Vilmos senkivel a világon nagyobb puszi-pajtásságot 
nem folytat, mint a páparabló Viktor Manó fiával, Um-
berto olasz királylyal és az ő istentelen ministerével, a 
bizalmas Crispivel ; a mit azáltal mutatot t meg, hogy 
nővére esküvőjére és a szultán látogatására utazva oda-
vissza beköszöntött annál a királynál, a kinek a koronája 
éppen ugy, mint az övé, polgárháborún, vérontáson és a 
szuronyok erdején nyugszik : addig Athénben és Konstan-
tinápolyban is tüntetőleg mutogatta, hogy ő. protestáns és 
lutheránus. Nagy pompa kifejtésével vonult itt is, ott is 
protestáns imaházba, ugy, hogy a német császár és csá-
szárné templomjárása nem annyira ájtatosságból, mint 
inkább hatásra látszott inscenirozva lenni, annak meg-
mutatására, hogy a hatalmas Németország hatalmas csá-
szárja — protestáns ám és nem más vallású. Konstanti-
nápolyban sok a német lakos, és sok ezek között a 
katholikus német. Most, a protestáns német császár pro-
testáns misszióval egybekötött keleti utjának hatása után 
Konstantinápolyban a nép azt hiszi, hogy német ember 
nem is lehet más, mint protestáns. 

A Konstantinápolyban lakó német katholikusokTelke 
mélyén kiismerték az ő protestáns császárjokat. Azon a temp-
lomi szolgálaton, melyen a császár megjelent, tele tüdővel 
énekelték Luther „korálját," a mely a protestantizmust 
ugy tünteti fel, mint a római egyház ellenében felállított 
bevehetlen várát Istennek ! Ugy látszik, hogy II. Vilmos 
császár ú t já t Jeruzsálembe is ki akarta terjeszteni. Csak-
hogy kevés volt az idő, és azalatt a rettenetes konkurrens 
franczia-nemzet világkiállítását is bezárták. Híre jár, hogy 
a porosz kormány költségén Jeruzsálemben ugy is fényes 
protestáns templomot akarnak építeni. Jaffában mái-
épül a protestáns templom, melyre Vilmos császár tete-
mes összeget áldozott. Jeruzsálemben palota is fog épülni 
az ottani német protestáns „püspök" számára. I t t is, 
Jeruzsálemre tit és Rómára néz az a sauda protestáns 
mészáros, a kit ugy hínak, hogy — Bismarck. 

Az alatt mig ő protestáns fBlsége Keleten terjeszté 
a „tiszta évengyéliomot," Spandauban 350 ik évfordulóját 
ülék meg annak, hogy a protestáns német császár őse 
II. Joachim volt német-lovagrendi nagymester szerzetesi 
fogadalmaitól aposztatált, katholikus hitét elhagyta és a 
lutheránus kommunióban először részesült életében. Ez 
az első lutheránus kommúnió Spandauban volt a tojás, mely-
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bői a porosz-protestantizmus kikelvén, most oly befolyásos 
világhatalommá fejlődött. Természetes, hogy a protestáns 
császár protestáns ősének ünnepeltetéséu Hohenzoller vér-
ből származó hg által képviseltette magát. Frigyes Lipót 
hg kíséretében azonban a protestáns Hohenzollern-ház 
több tagja is megjelent Spandauban, valamint a császár 
kedvencze Waldersee gróf is, ki jelenleg Moltke gróf 
utódja a táborkari főnökségben, s kitől Bismarck hg 
Herber t je s maga Bismarck hg is komolyan félteni lát-
szik a mindenható befolyás örökségét II. Yilmos császár 
uralkodásának Bismarck hg halála után következő folyá-
sában. Az ünnepi beszédet Levetzow kormányelnök tar-
tot ta , hirdetve, hogy. a Hohenzollernek császári háza leg-
főbb védnöke a protestantizmusnak, és hogy ennek fel-
legvára Németország. Hosszasan és nagy emphasissal 
beszélt a német protestantizmus hódításairól és haladásá-
ról és a fényes jövőről, mely előtte áll. Szónok gondosan 
kerülte a kath. egyház egyenes megtámadását ; de az 
egész ünnepély nem levén egyéb mint hivatalos és ünne-
pélyes támadás a kath. egyház ellen, szónok nem tartóz-
ta that ta meg magát az erre való vonatkozásoktól, melyek 
beszédében igen számosak vajának. Megadta különben a 
szónoklatnak igazi értelmét az ének, mely utána követ-
kezett, a melyet Róma ellen az egész gyülekezet, Wal-
•dersee gróffal együtt, lelkesen elénekelt. A császár és a 
császárné Athénből küldtek üdvözlő táviratokat , kérve az 
ég áldását az ünnepre és eredményeire, A császárné táv-
irata kiválóan lendületes volt az ég áldása kérésében. 
Zárjel közt jelentem itt azt is, hogy Auguszta császárné 
kedveért nemsokára rá Konstantinápolyban a szultán külön 
irádét adott ki az iránt, hogy Bethlehemben is protestáns 
templom legyen építhető. 

Hozzáadom mindezekhez azt, hogy a protestáns és 
liberális lapok is jó idő óta hosszú czikkeket közölnek 
Luther és a ,,reformáczió" dicsőítésére, ennek tulajdonítva 
Németország jelenlegi hatalmát és hirdetve a kath. egy-
ház és a pápaság közeledő végleges bukását, a mely 
párhuzamos lépésekkel halad Németország hatalmának 
növekedésével. A kath. lapok csak ritkán válaszolnak és 
röviden ezekre a leplezett és nyilt támadásokra, a mi 
nem egészen felel meg az én Ízlésemnek ; mindazáltal 
nem hagyhatom dicséret nélkül az érzelem nemességét 
és az előre látó bölcseségét, mely a kath. lapok e 
passziv magatartását sugalja. ') 

Napról-napra világosabb lesz előttünk, hogy a 
támadó protestantizmus magát Németország urának tekinti 
és a katholikusokat csak olybá veszi, mint a kiket 
tiirni kell addig, mig az ellenállás minden eszközétől 

-és erejétől meg nem lesznek fosztva. Csak egy esetet hozok 
itt fel. Az „evangelikus Bund" vagyis szövetség itteni 
fiókja f. hó 19-én gyűlést tartott . Remscheidből meg-
hívták erre a gyűlésre Thümmel lelkészt is, a fanatikus 
protestantizmus e vándorló izgatóját. Csak protestánsok 
kaptak meghívókat ; de azért, hogy-hogynem, katholiku-
sok is számosan jelentek meg a különben nyilvános jel-
legű közgyűlésre. Az elnök felszólította őket a távozásra. 
Ők ülve maradtak s egy sem mozdult ki helyéből. Egyi-

') Ez az igazi módja ! Vim tempara tam dii quoque pro-
vehunt ! A szerk. 

kök feltűnő magaviselete által a szószék alatt kiválóan 
magára vonta a figyelmet. „Der Mann muss ' raus!" — 
hangzott fel száz és száz torokból. Ez pedig gúnyosan 
felkiál tot t : „Hiszen én protestálni jöt tem ide és igy én 
is protestáns vagyok!" Végre megjelent a rendőrség, a 
katholikusok távoztak és csend lett. Ekkor az elnök be-
mutal ta Thümmelt, mint oly jámbor embert, a ki nem a 
„ csendesen hitök szerint élő katholikusokat támadja, 
hanem az ál-római és jezsuita ideálokat." Ekkor azután 
felállt Thümmel és a gyűlés tapsai közt kijelenté, hogy 
horgonyát az . i f jú császárba vetve, ők „nemsokára egy 
egyetlen német evangyéliomi keresztény egyházat fognak 
kapni " Er re a kijelentésre azután következett egy igazi 
lutheránus hymnus, a melynek kezdete az, hogy ha a 
világ ördögökkel volua is tele, ők e reményökben állha-
tatosan megmaradnak, — „Und wenn die Welt voll 
Teufel war!" 

A spandaui ünnep különben még arról nevezetes, 
hogy azon Luthernek egy maradéka is jelenvolt : dr 
Luther Róbert Márton gyakorló orvos Luchenwaldeból. 
En nem láttam őt soha; nem mondhatom meg, hogy 
milyen ember ; csakis annyit tudok róla, hogy — nagy* 
ivó mint reformátor őse. Hogy" utólérte-e már e tekin-
tetben Márton doktort, alapos kétségeim vannak. Egyéb-
iránt, hogy mikor és mily körülmények közt fedezték fel 
Luther Márton maradékit, az is érdekes dolog. 1817-ben, 
mikor Európa leverte nagy Napoleont, a ki Poroszorszá-
got Jenánál tönkre tette, a porosz protestánsok nagy 
ünnepélyt rendeztek a reformáczió emlékére. Kerestek 
mindenfelé Luther-maradékot Bora Katalin és Luther 
szolgálója Fruchsch Rozina nyomán egyszerre. Végre 
Mochreben, Thiiringiában, találtak egy• szegény fiatal em-
bert, a kinek Luther János György vala a neve. A po-
rosz király kiemelte őt a nyomorból, theologiát végezte-
tett vele s azután kinevezte Wit tenbergbe „pásztornak." 
Ettől a pásztortól származik Luther Róbert Márton a 
doktor, a ki 1870-ben Francziaország ellen barczolva vas-
keresztet is kapott. Evvel a vaskereszttel a mellén díszel-
gett a spandaui prot. ünnepélyen. 

Mi lesz ennek a protestáns nekibuzdulásnak a vége, 
csak az Isten tudná megmondani? 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 

A Szent-László-Társulat 
november hó 23-án tartotta, a közgyűlést megelőző 
igazgató-választmányi gyűlését. Elnököltek : Dr Schlauch 
Lőrincz n.-váradi püspök ő exc. és gr. Zichy Nándor ő exc. 
Jelen voltak Márkus Gyula egyh. alelnök, dr Balogh S. 
világi alelnök. Egyháziak közöl : dr Steiner Fülöp, Bán. 
dr Breznay, dr Wolafka, Wenczell, Bogisich, Romeiser, 
Csaplár, HorváthPius , dr Csajághy, dr Robitsek. Vi lágiak: 
báró Barkóczy, Barta, dr Scherziger Rezső, Borszéky, 
Gervay, Liptbay Kornél, Frey, Kerékgyártó, b. Stockin-
ger, Tillmann stb. E lnök : A küszöbön álló közgyűlés 
megtartásának módozatait óhaj t ja megállapittatni, s evvel 
az óhajjal kapcsolatban, hogy a Sz.-László-Társulat, ez a 
legrégibb magyar keresztény humanisztikus intézmény, 
adja meg az első lökést Magyarországban az afrikai 
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rabszolgaság ellen irányuló törekvésnek. Az a kérdés is 
felmerült, nem volna e kivánatos, hogy a közgyűlés a 
szemináriumnak diszes, de e czélra sztik terméből, olyan 
helyiségbe vonuljon, amelybe könnyebben elférnek a tagok, 
családjaik, a közönség. Ha igen. ugy a közgyűlést meg-
előző előkészületek azt javasolják, hogy a közgyűlés ha-
lasztást szenvedjen. Elnök kéri a választmányt, hogy 
határozza el, mikor, miként, hol tartassék a közgyűlés. 
Bogisich prépost ugy véli, a választmány legjobban tesz, 
ha lelkesedéssel csatlakozik az eszméhez : a közgyűlés 
tágasabb teremben tartassék, legczélszerübben az uj város-
ház disztermében, amelyet a társulat 25 éves fennállása 
alkalmával a polgármesterek és a főv. tanácsa olyan 
>zivesen bocsátottak a társulat rendelkezésére Az időt ille-
tőleg ajánlja a jövő hónap első felét, valamely szombati 
napot, amelyen leginkább rendelkeznek idejökkel, ugy a 
magasabb, mint az alsóbbrendű hivatalnokok, hogy igy 
nekik is legyen alkalmuk ő exc.-jának kilátásba helve/et t 
nagyszabású beszédét meghallgatni. Romeiser prépost ő 
excját kéri, hogy határozzon napot. Elnök : határozatké-
pen kimondja, hogy a társulat a termet, a közgyűlés 
napját illetőleg a főv. polgármestereivel érintkezésbe lép, 
hogy a közgyűlés, tekintettel az if júságra is, d. u. y^S-kor 
tartandó. 

Márkus Gyula alelnök külön meghívók kinyoma-
tását és szétküldését javasolja. Ezt Zichy gróf is helyesli, 
egyúttal köszönetet mond ő excjának, hogy fekete test-
véreink borzasztó sorsáról, az afrikai rabszolgák helyze-
téről fog értekezni, hogy igy Magyarországot is bele-
vonja abba a nagy mozgalomba, , amely elől elzárkóznia 
katholikus szívnek nem szabad. (Altalános helyeslés.) 

Dr. Robitsek t i tkár felolvassa a beérkezett köszönő 
leveleket, ezek között a belgrádi cs. és kir. követségét 100 
írtról az odavaló róm. kath. iskolára; a bukaresti érseki-
helynök 1864 frtot nyugtáz, amelyet a társulat istentisz-
teletre és magyar tanítók fizetésére küldött, a vágbeszter-
czei plébános 50 frtot, a mostari püspök 200 frtot a 
krajovai plébános 120 f r to t köszön, amelylyel a társulat 
templomi és iskolai kiadásait segitett fedezai. 

Wenczell pénztáros jelenti, hogy a szombathelyi 
megyéből 146 frt , a pannonhalmi főapátságból 24 fr t 90 
kr., a ft . szervita és ferenczreudi atyáktól 35 f r t 72 kr, 
kisorsolt földhitelint. záloglevél után 400 frt , szelvény-
kamatokból 297 fr t 91 kr. folyt be. amely a maradék 
2021 fr t 88 krral összesen 2926 ' frt 41 kr t tesz ; ebből 
levonva a múlt gvülesen megszavazott és elküldött össze-
geket, egy uj záloglevél vételére kiadott 389 frt 93 krt, 
az irnok és szolga fizetését, összesen 1214 f r t 93 krt, 
marad 1711 fr t 48 kr. 

Titkár következő hagyományokat jelenti be : boldo-
gult Mészáros Károly után 21 fr t 20 kr., néhai Bubla 
eszt. cz. püspök után 1000 trtos földteherm. kötvény; 
néhai Bolemann plébános 5 fr t ; néhai Lengyel Miklós 
egri nagyprépost 100 f r t . 

A kérvényezők közül a nagv-ernyei r. k. iskolának 
100 fr tot szavazott meg, a választmány függőben hagyta 
a bukaresti apáczák és a nischi apostoli hitküldér ügyét . 

0 exc. ajánlja, hogy a segély megszavazásánál inkább 
az ország határain belül, vagy annak keleti határaihoz 
közel eső vidékekre kell figyelnünk, ahol nemcsak a 
katholiczizmusnak, de a magyarságnak is vannak érdekei, 
hogy igy működésűnk intensivebb legye»1. 

Romeiser prépost indítványozza, hogy a társulat 
adja ki azt a titkári jelentést, amelyet dr Wola fka a 
társulat 25 éves jubileuma alkalmával irt és felolvasott, 
amely a társulat történetét tartalmazza, hogy igy minél 

többen legyenek a társulat czélja és működése felől tájé-
kozva. Élénk eszmecsere után, amely dr Wolafka, Már-
kus Gyula, Barta és Romeiser között e tárgyra nézve 
folyt, az elnök ugy vélte a kérdést leginkább megoldan-
dónak, hogy az elnök maga tárgyaljon dr Wolafkával ez 
ügyben, aki leginkább fogja tudni, vájjon más irányú elfog-
laltsága mellett van-e érkezése ily irányú irodalmi műkö-
désre, amely igen kivánatos volna a társulat érdekében, 
de másrészt nagy feladat az idő rövidségét tekintve, amely 
a közgyűléstől elválaszt. A jegyzőkönyv hitelesítésére el-
nök Bogisich prépostot és Tillmann Lajos igazgatót kérte 
fel. Ezzel a gyűlés véget ért. 

VEGYESEK. 
*** A nagyérdemű eist , rendiek egri kath. főgym-

násiumának tanár-testülete, a gondjaira bizott i f júsággal 
együtt, ünnepet ült Szabó István kazári plébános akadémiai 
tagságának félszázados évfordulója alkalmából Szerencsés 
gondolat, buzdító példa, jeleseink tiszteletére, katholikus 
if júságunk buzdítására, hogy a jövő nemzedék magyar 
irodalmunk művelése terén, serény munkálkodás által, a 
nemzet jeleseinek első sorába felemelkedni törekedjék. 

— A bécsi püspöki konferencziákból, melyek szokat-
lan sokáig tar tot tak, semmi sem szivárgott ki a közönség 
közé. Ez a körülmény rendkivíil fokozza a kíváncsiságot 
az egyház körében épp ugy mint azon kivül, hogy miben 
fog a konferenczia eredménye nyilvánulni. 

— Tehát a brazíl iai császárságnak, az egyedüli 
monarchiának Amerika területén, ugy látszik, hogy 
vége, talán mindörökre. Bajos is lehet csupa köztársasá-
gok között egy monarchiát a köztársasági szellem min-
den befolyásától teljesen elszigetelni. Egyébiránt a sokat 
emlegetett és dicsért II. Dom Pedro császár, maga is elő-
segítette bukását. Rokonszenvezett a kereszténység-ellenes 
anarchikus szabadkőművességgel s feláldozta nekik pél-
dául a szerzetes rendeket. Maga segitett igy tönkre 

'tenni a tekintély és hagyomány tiszteletét A forradalmá-
rok tettük indokolására azt említik, hogy a trón örököse, 
Izabella jövendő császárné vallásos nő, pártolója az ifjú-
ság nevelésével s a nép erkölcseinek nemesítésével fog-
lalkozó szerzetes rendeknek. Jegyezzék meg maguknak 
Európa monarchái, hogy trónt azért is el lehet immár 
veszíteni, ha valaki vallásos! A pápa királyi t rónjának 
cserben hagyása Európa monarcháira nézve azon a czi-
men, mert ez a trón a vallással volt összenőve, még 
végzetessé vá'hatik nemsokára Európa trónjaira nézve ! 

— Strossmaycr József diakovári püspök köszönő 
levelet irt egy franczia püspökhöz részvéteért. „Martyr-
nak" nevezi magát benne. S egy helyen összehasonlítja 
magát az apostolokkal s idézi a szentírásból a maga 
ügyére ezt a mondást : „Ibant gandentes a concilio, quia 
digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam páti ." A 
levél a párisi „Défense*-ban jelent meg. 

— Bajorországból, hová jelenleg az egész kath. világ 
figyelme központosul, egymásnak ellenmondó hírek ér-
keznek. Az egyik hír szerint a kath. Centrum audiencziát 
kért a regens-herczegnél, de ez azt megtagadta volna. 
Liberális óhaj ! A katholikus sajtó ellenkezőleg azt jelenti, 
hogy a regens-herczeg nincs megelégedve Lutz miniszter 
magatartásával. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Néhány v o n á s a p e s t i f ő t e m p l o m t ö r t é n e t é b ő l . 
1710—1752. 

Nagy szükség van a hit erejére a veszélyek 
idején, a ragályok pusztításai alatt . Ekkor a 
lelkészkedő papságnak önfeláldozó buzgalma által 
példát nyújtva kell híveiben a hit erejét létre-
hozni, fokozni. Mig Budán a lelkészkedő jézus-
társaságiak mindig elegendő egyént állítottak a 
pestisesek szolgálatára, ha mindjárt a halál tőlük 
nagy áldozatokat kivánt is, ') addig Pesten — 
ahol pedig szerencsére a veszedelem nem volt 
oly nagy mint Budán, — temérdek nehézséggel 
jár t a ragályosok számára lelkészt kapni. A 
plébános, vagy káplán nem mehettek, mert az 
egészségesek lelkészkedését el nem hagyhatták. 
A szerzetesekre pedig nem tar tozot t a lelki-
pásztorkodás s csak ha önként vállalkoztak elöl-
járóik beleegyezésével, lehetet t közülök vala-
kit kapni. 

Midőn 1712-ben a ragály kiütött, Kiss Fe-
rencz káplán ment ki a Lazarétbe, Wellenzon 
otthon maradt. De Kiss ellen panaszok merülvén 
fel, azért el távolí t tatott .2) Ekkor nem találkozott 

x) Különböző időben igy összesen nyolezat vesztet-
tek el. Magy. Sión 1880. 121. 

*) Mózel által az ivásban mértékletlenségről és pap 
hoz nem illő viseletről 1712. jul. 5-ikén a primás előtt 
vádoltatott. (Primási Itár 2141. 79.) A tanács Wellenzon-
nak aug. 8-ikán jelentést is tett, (U. o. 2141. 83.) mi-
szerint Kiss. Pásztori Jánost vadászfegyverrel támadta 
meg. s lelövéssel fenyegette. Wellenzon még aznap fel-
szólította káplánját, hogy tisztázza magát, nehogy az ügy 
magasabb forum elé kerüljön. (U. o. 2141. 91.) Kiss 
aug. 10-ikén mentegető levelet irt Wellenzonnak. (U. o. 
2141. 87.) Aki jónak látta az ügyet a prímásnak 
felterjeszteni, amit aug. 13-ikán megcselekedett. (U. o. 
2141. 93.) Kiss aug. 28-iki keltezettel a Lazaretben tar-

senki helyébe. A szerzetesek vonakodtak, mert 
nem ők a lelkipásztorok, azért erre az ordiná-
riátus által 1712. jul. elsején felszóli t tat tak. ' ) 
Találkozott is két szerzetes, és pedig P. Egyed 
szervita és P. Lukács Ferencz-rendi, kik önként 
vállalkoztak emez áldozatra, azonban mielőtt 
a Lazarétbe kimentek volna, Pestről áthelyeztet-
tek. A ferencziek attól tar tot tak, hogy a ragály 
áldozatává lehet ő is, mint az, ki a mult évben 

tózkodóktól bizonyítványt mutatott fel. hogy papi köte-
lességeinek kellőleg eleget tett, (U. o. 2141. 97.) mire az 
egyházi hatóság Wellenzonnak szept. 2-ikán utasításokat 
adott. (U. o. 2136. 142.) Erre Kiss esedezett decz. 10-ikén, 
hogy ügye megvizsgálására a bibornok két vizsgáló birót 
küldjön ki. (U. o. 2141. 101.) A primás 1713 jan. 14 ikén 
Bakay Imre szt. Pál-rendi definitornak és Pécsi Dániel 
szt. Ferencz-rendi praesidensnek Pesten teljhatalmú meg-
bízást adott ez ügyben való eljárásra. (U. o. 2141. 125. 
és 159.) Ezek 46 tanút hallgattak ki, kik mindnyájan 
dicsérőleg nyilatkoztak Kiss felől, amit a vizsgáló birók 
jan. 28-ikán jegyzőkönyvbe vettek fel. (U. o. 109. 126.) 
Azonban eme vallatással a primás nem volt megelégedve 
és részrehajlónak vélte, annál is inkább, mert időközben 
behatóbb kérdőpontok érkeztek hozzá. (U. o. 135. 136.) 
De meg a városi tanács is arról vádolta a vizsgáló birókat, 
hogy neheztelnek a tanácsra, mert még mult évi junius 
hóban ellenök feljelentést tett a prímáshoz, hogy a ra-
gályosokhoz senkit sem akarnak adni lelkészül (U. o. 
2141. 113.) azért febr. 4-ikén tudatta a herczeg a város-
sal és Wellenzonnal, hogy még egy inquisitiót fog tar-
tatni, (U. o. 2141. 116 és 2137. 35.)' de febr. elsején egy-
szersmind a budai rektort is kiküldte ez ügyben, (U. o. 
2137. 35,46.) kitől a tanács a kérdőpontokat betekintés végett 
átkérte, de hiába, amiről márcz. 7-ikén a rektor a prímás-
nak jelentést is tett, (U. o. 2141. 117.) amit a herczeg 
márcz. 13-ikán megdicsért, (U. o. 2141. 119.) de nem 
egyezett a rektor ama kérésébe, hogy a még mindig 
zajló Duna miatt halasztassék az ügy, hanem meghagyta, 
hogy amint lehetséges, azonnal menjen át. (U. o. 2114. 
123.) Az akkor történt vallatásokból kitűnt, hogy a vá-
dak Kiss ellen túlzottak voltak. (U. o. 2141. 137.) de a 
béke kedveért Kissnek Pestről mégis távoznia kellett. 

' ) U. o. Arch. Vet. 2136. 121. 
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exponálva volt. i) Mózel János Antal városi 
syndicus. jul. 7-ikén jelentette a prímásnak, 
kivel gyakori levelezésben volt és Pozsonyban 
az országgyűlések alkalmával összeköttetésben 
állt, bogy a budai kapuczinusok hajlandók áldo-
zárt adni, s mást nem is kérnek eme szíves-
ségért, mint azt, bogy a város őket szíves emlé-
kében megőrizze.2) Mindezek mellett a Lazarét-
beliek augusztusban sem bírtak lelkészt, mert 
o-ikén a plébános komolyan megintetett , hogy 
a ragályosok lelki gondjairól kellőleg gondos-
kodjék. 3) 

Amint ez igy volt 1711 és 12-ben, éppúgy 
történt az 1739-ben is a ragály pusztítása alkal-
mával, a káplánok nem mehettek, mert elha-
nyagolni az egészségeseknél sem lehetett a lel-
készkedést. ") Azonban akkor találkoztak mái-
többen a szerzetesek közül, kik a felebaráti sze-
retet e nemes áldozatát önként magukra vállalták. 

A hit erejének fokozására amennyi kitelt, 
mégis csak tör tént e korszakban is. Ennek bizo-
nyítására néhány érdekes adatot sorolhatunk fel. 

A czéheknek insti tut i ója katholikus vallási 
alapra levén helyezve, mindig hatot t a hitélet 
emelésére. Igy például az, hogy a czéhek az egy-
házi körmeneteken kötelességszerüleg részt vet-
tek. Pesten számos ily czéh volt, ezek mindnyá-
jan sorakoztak a körmeneteken. 1726-ban a 
hajó-ok kértek engedelmet a tanácstól, hogy uj 
zászlójukkal szintén részt vehessenek, ami jun. 
14-iki ülésben megengedtetett nekik. Az iparo-
sok czéhei évnegyedenként testületileg megjelen-
tek a számukra mondott misékre. 1732-ben a 
kereskedők is elhatározták, hogy ily miséket 
fognak szolgáltatni, azért a tanács előtt 80 f r t 
tőkét te t tek le ily misékre, amit az, aug. 25-iki 
ülésében elfogadott. 

Kiindulva az ősi keresztény szokásból, 1729-
ben jan. 2S-ikán határozta a tanács, hogy a bol-
tok ünnep és vasárnap zárva tartassanak, kivéve 
a mészárosok székeit, melyek 7* 9-ig reggel nyitva 
lehetnek, a többi élelmiszerek boltjait csak 
félig szabad volt kinyitni. A korcsmákat sem volt 
szabad reggeli 10 óra előtt kinyitni, ig}- hatá-
rozta ezt a tanács 1733. máj. 4-iki ülésében. 

Az ünnepek (festorum decretalium) kellő 

' ) Extract aus einem Schreiben von Pest nacher 
Presburg. 1712. jun. 25. és 28. U. o. 2141. 69. 

2) U. o. 2 i41 . 79. 
U. o. 2136. 128. 
U. o. Arch. Y e t 954. 

megünneplését fejedelmi parancsra 1733-ban. á 
helytartóság rendelte el, azért Pesten febr. 
23-ikán t a r to t t tanácsi ülés határozata követ-
keztében 27-dikén ez trombita szó mellett hir-
det te te t t ki. A herczeg-primás pedig a közös 
ima együttes és épületesebb végzésére 1713. 
máj. 6-ikán azt rendelte, hogy az angyali üdvöz-
letre a harangozás egyszerre történjék, ez okból 
a szerzetesek alkalmazkodjanak a plébánia után. 0 

A hitéletnek kellő lendületet adni képes 
erő hiányát okozta harmadszor az erkölcsi erő 
hanyatlása. A lelkipásztorok elsősorban őrei az 
erkölcsöknek. De lia eme őrök nincsenek kellő 
számban, vagy alusznak, az ellenséges ember mily 
könnyen elhintheti a konkoly magvát. A jézus-
társaságiak lelkészi állásaikat mindig kellő számú 
egyénekkel töl töt ték be, tehát nem volt hiány 
a lelki őrökben. De magok is azon voltak, hogy 
az evangelium által taní to t t erkölcsök megtar-
tásában az első példát adják. Azért erkölcsi 
supremac-ziájok hatása alatt meg kellett hajolni 
egyházinak épp ugy mint világinak. Az adott 
jó példát, a hallott intelmet mindenkinek meg kel-
lett fogadni, mert az evangelium szerint tör tént 
acl majorem Dei glóriám ! 

E korszakban többé ily alkalmas őrök nem 
voltak, azért egy is más is előfordult, ami azok 
őrködése mellett bizonyára nem történik. 

A történelmi munka, hogy hitelt érdemel-
jen. részrehajlás nélkül kell. hogy írva legyen. 
Azért elmondjuk a tényt ugy, amint történt . 

Keresztély Ágost szász berezeg és esztergomi 
bibornok-érsek 1714-ben Pesten volt, s akkor 
tudomást szerzett magának arról, hogy a zár-
dákba a nőknek szabad bejárásuk van. A do-
monkos-rendiek házfőnökéről pedig megtudta, 
hogy az Buda mellett valamely falun nőkkel 
tánczolt. Ez okból a prímás a domonkos-rendiek 
tar tományi főnökét julius 15-ikén felszólította, 
miszerint azonnal intézkedjék, hogy ezentúl 
botrányos dolgok ne történjenek és a clausura 
megtartassék, mert különben kénytelen lesz őket 
Pestről kiutasítani. Elrendelte továbbá, hogy a 
többi szerzeteseknek excommonicatió terhe alatt 
szintén clausura parancsoltassák, és hogy ennek 
végrehajtásával a plébános bizassék meg.") 

(Vége kör.) 

') U. 0. 2137. 97. 
2) Hozzá a felszólítás jun. 15-ikén ment, U. o. 

2138. 22. A berezegnek ez ügyről tett sajátkezű feljegy-
zései u. o. 2141. 6. 
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Regnum Marianum. 
Értekezés, felolvasva a budapesti Szent-Imre-Egyletben 1889. 

évi november hó 16-án. 
(Folytatás.) 

Most pedig emlékezzünk meg az egyes királyok 
Máriatiszteletéről különösen, még pedig minden századból. 

-4 XI-dik században. 

Szent István a pogányok felett nyert győzedelem 
után felépíti a hires egyházat, melynek gazdag templomi 
ruha felszereléseit a kegyes királyné Gizella készíté maga 
udvarhölgyeivel. 

Szt. István fia Imre születésekor ismét templomot 
építtetett kolostorral. Az Isten legszentebb szülőjének, Má-
riának tiszteletére. 

Midőn a szent királyt alamizsna kiosztásánál a kol-
dusok megtámadták és szakállát tépdelték, ő a Mária-
templomba sietett hálát adni azért, hogy Mária gyerme-
keitől bántalmazást szenvedhetett .1) Ugyané király nagy-
asszonyának nevezte szűz Máriát a zászlósok gyűlésén; 
egyszersmind elrendelte, hogy szűz Mária mennybevitetésé-
nek ünnepe Nagyboldogasszony napjának neveztessék. A hal-
dokló szent király a legszentebb Szűzhöz intézett e sza-
vakkal vesz búcsút az élet től : „Neked ajánlom e birto-
kokat óh királyné. Te viseld gondjá t : te védelmezd az 
ellenségektől, te gyámolítsd a gonosz lélek támadásaival 
szemben ! Mennyország királynéja ! a te pártfogásodba, a 
te imáidba ajánlom az egyházat és országot annak nagy-
jaival és a néppel, akiktől most örökre búcsút vévén, lel-
kemet kezeidbe a jánlom. 2 ) 

I. Endre fogadalmat tett , hogy ha legyőzi Henrik 
német császárt, szűz Mária tiszteletére templomot és zár-
dát alapít. Győzött, és ekkor alapította a tihanyi apátsá-
got a Balaton mellett. 

I. Béla Kolosmonostort alapítja, hogy a még csak 
terjeszkedő kereszténységnek és .Mária-tiszteletnek mint 
egy vára legyen. Egy másik apátságot és Mária tisztele-
tére egy kápolnát alakit, azzal a jámbor kívánsággal, hogy 
oda temessék. I. Béla Mária-tiszteletéről tanúskodnak az 
ő pénzei, melyeknek egyik oldalán a trónon ülő szűz 
Anya van ábrázolva. Ugyancsak ilyenek Salamon király-
nak pénzei is, .ki élete végét folytonos ima, bűnbánat 
közepette Mária-tiszteletben töltötte. (Regn. Ung. Ma-
rianii. Fridvalszky, Vienna 1775.) 

I. Geiza Mária tiszteletére székesegyházat alapit, 
mely körül a mai Vácz keletkezett. Ennek története a 
következő : A visegrádi hegyekben egy jámbor remete 
élt, kinek neve Vácz volt, e férfiú a hires Hettyei csa-
ládból származott s már i f jú korában a magányba vonult, 
hogy egyedül Istent szolgálja. Később átment a Duna 
másik par t jára remetéskedni, s ott találkozott 1072-ben 
Géza és László herczeggel, kiknek megjövendölte Sala-
mon elleni győzelmüket. Az Isten ezt csodával is bebi-
zonyította, mert az égből egy angyal jöt t alá, s koronát 
tet t Géza fejére, Lászlónak pedig egy fényes lándzsa 
jelenté a győzelmet. Er re a jámbor herczegek mielőtt 

') Corona czimü- régi la t in könyv 139. 1. 
Pietas Hungar ica . Kolozsvár, 1736. 

ütközetbe ereszkedtek volna, fogadalmat tettek, hogy a 
szűz Anya és sz. Márton tiszteletére templomot emelnek. 
Midőn a győzelem után esküjökről megemlékezve, egy év 
múlva a csatatérre mentek, hogy a templom helyét ki-
jelöljék, egyszerre egy óriási szarvast pillantottak meg, 
melynek szarvai arany fényben tündököltek. Az állat 
egy nagy körben körül szaladt, aztán eltűnt. A testvérek 
magukhoz jöve meglepetésükből, megértették, hogy a 
boldogságos Szűz igy akar ja tudatni, hogy oda építsenek 
templomot, a hol a szarvas lábnyomai látszanak. Ott 
aztán egy gyönyörű székesegyházat emeltek. Templomot 
építettek arra a helyre is, a hol az angyal Geizát meg-
koronázta. Géza király nagy javakkal ajándékozta meg ez 
egyházat. 

Szent László sisakjára, paizsára Mária képét vésette. 
Egyszer vadászat alkalmával egy helyét akart kijelölni 
egy építendő Mária-templom részére ; és ekkor neki is 
épp ugy mint Geiza előtt csodálatos módon lett kijelölve 
a templomhely, körülfutván egy aranyszarvu szarvas a 
kiválasztandó helyet. E templomnak ajándékozta végren-
deletileg drága ruháit , minden aranyát, ezüstjét és egész 
kincstárát. Szent olvasóját kardmarkolatján hordotta, mint 
amely eszköznek tulajdonította győzelmeit, Országát, 
mint fönnebb emlitém, örök birtoklási joggal szűz Má-
riára ruházta, amit pénzein is megörökített . László szá-
mos más templomot is épített. 

A X I I . században. 
Kálmán király kolostort épített 1102-dik évben em-

lékül azon győzelemre, melyet szűz Mária segítségével 
a dalmaták fölött kivívott, mely vallomásáról a templom 
fölirata is tanúskodik. 

II. Géza *) hogy Henrik osztrák herczeg elleni 
csatája szerencsés legyen, mindennap könyörög az egész 
papi testülettel a bold. Szűzhöz, mint Magyarország 
védasszonyához ; akinek segítségével le is győzi ellenét, 
mely győzelem emlékére Budán 1146-ban templomot 
épit. Ugyanő Mária iránti tiszteletből húgát Zsófiát 
zárdába adja, később azonban követek ut ján vissza kívánta, 
e kívánságot azonban a Szűz erélylyel visszautasitá, előbb 
a szüzek királynéjához esedezvén pártfogásért . 

(Foly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 29. A képviselőház budget-vitájának 

végén. — 
A budget-vitának tehát vége. De nincs ám vége a 

parlamentben kitört válságnak, az ország ezidőszerint e 
legégetőbb bajának. A kormány költségvetését a többség el-
fogadta ; de a kormány elnöke s a kormányzó többség régi 
tekintélyét, hatalmát, nemcsak vissza nem foglalhatta, hanem 
még u j veszteségeket is szenvedett benne. Furcsa parlamenti 
harcz volt ez a jelenlegi budget-vita ! Az ország háztartása ha-
tározottan javult ; s az ellenzék, bár ezt elismerte, az orszá-
gos háztartás javaslatát mégis elvetette, a kormánypárt 
pedig kevesebb lelkierővel, gyengébb ragaszkodással já-
rult hozzá, mint mikor a deficzitek a feneketlen örvény 

') Bonfin dee. II. L. VI. 
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szélére vonszolták hazánk financziáit. Az óriás kormánypárt , 
az eredményeket tekintve, igazán kitűnő költségvetést adott 
az országnak : és a budget-vita eredményével, a jó budget 
elfogadásával még sincsen megelégedve ; mérgelődik, duz-
zog, a ház elnökéhöz intéz „kérelmeket," „óhajokat." Az 
ellenzék elvetette a jó budgetet : és mégis örül eljárásának, 
azt hirdeti, hogy ő a győztes. Furcsa egy helyzet, érthe-
tetlen bonyodalom az előtt, a ki figyelmen kivül hagyja, 
hogy ez most nem közönséges budget-vita volt, hanem 
az elvek és szellemek gigászi mérkőzése annak eldöntése 
végett, hogy mely szellem jogosult Magyarország sorsá-
nak tovább intézésére, a korona tanácsolására, a nemzet 
vezérlésére. 

Ha közönséges budgetvitáról lett volna szó : mi, 
kikhez a politikai pártok élete oly távol esik, mint akár 
a Hortobágy, oda se néztünk volna neki, hogy budget-vita van 
a t. házban : ámde itt most hazánk sorsáról, fennállásának és 
fejlődésének alapföltételeiről volt a szó, mihez azután, a ka-
tholiczizmusnak is érdekei és jogai levén hozzáfűzve ezer éves 
kapcsok által, hogy hozzálátni és hozzászólni e nézőpont-
ból is kötelesség és jog e hazában, ki merné azt kétségbe 
vonni. 

Sajátságos egy vita volt ez a mostani azért is. mert 
itt most harmadrendű stbi ily tekintély és szónok fel nem 
szólalhatott — illetékesen ; oly nagy, oly óriási volt hozzá 
képest a feladat, melyet a nemzet szelleme ezúttal kép-
viselőházunk elé tisztázásra kitűzött. H a mégis ily kisebb 
nagyságok jóhiszemüleg, vagy szereplési viszketegből 
beleszóltak, mint például Varasdy és b. Rosner Ervin a 
jobboldalról, Pázmándy és Károlyi Gábor gróf a balol-
dalról, a szóban forgó tárgy és érdekek nagysága törpék-
nek tüntette fel őket, és ha esetleg beleütköztek valamely 
szereplő óriásba, kit a nemzet egymással viaskodó jó és 
rossz szelleme szószólójául avatott fel, biztos lehettek róla, 
hogy tésztává lapitja le valamely politikai matador haragja 

- s talán egyetlen megjegyzése. 
Ha röviden akarnám jellemezni ezt az ezidei budget-

vitát, legtalálóbban szólnék, ha azt mondanám, hogy ez 
Magyarország jelenleg szereplő legnagyobb á'lamférfiainak s 
legnagyobb parlamenti szónokainak történeti nevezetességű 
csatája volt annak eldöntésére, micsoda elvek szerint, mi-
csoda szellemben és irányban kell most, és a jövőben Magyar-
országot kormányozni. 

Jellemző, hogy ezt a kérdést Tisza kormányzásának 
15-ik évében kellett felvetni. Jellemző mindkét i rányban: 
mind az ellenzékre, hogy csak most veti fel az ily kérdéseket, 
nem mikor Tisza a kormányt átvette ; mind a kormány-
pártra nézve, mely oly politikai helyzetet teremtett az 
országnak, hogy majdnem veszekedésig fajuló vitában kell 
tisztázni az irányelveket és a szellemet, a mely szerint 
Magyarországot a jövőben kormányozni, bárki üljön a 
miniszteri bársonyszékek elsejében. Ezt akkor kellett volna 
mindjárt elvégezni, mikor Tisza az ország vezetését át-
vette. Neki önként kellett volna programmot vagyis poli-
tikai hitvallást tenni arról, hogv micsoda vezérelvet fog 
ő Deák örökségében követni, a ki Deák politikáját az 
ellenzék padjánál kárhoztat ta és üldözte. S minthogy ezt 
Tisza önként nem tet te meg akkor, a két ellenzéknek 
kellett volna már akkor a mostanihoz hasonló vitát pro-

vokálni és előre tisztázni az ország kormányzásának ve-
zérlő elveit. Mindakét fél hibát, mulasztást követett el 
akkor, következésképp most iszszák mindakét oldalon a 
levét ; csakhogy azzal a különbséggel, hogy a kormány 
pár t ján keserű ez a lé ; mert busásan szolgáltak reá, az 
ellenzék részén pedig édes az utólagos kritika leve, mert 
nem az ő hibáikon kell az államférfiúi bonczkéssel szűrni, 
metszeni, vagdalni, hogy kitűnjék az ország kormányzá-
sában a hibás gyakorlat és az eszményi helyesség között 
a véderő-vita alkalmával kitárult — tátongó űr, a mely 
Tisza államférfiúi renomméjából elnyelte a legbecsesebbet, 
a nemzeti aspirácziók hitének és bizalmának talizmánját. 

Én ez alkalommal nem folytatom tovább ezeket az 
államférfiúi konsziderácziókat, hanem utolsó, bezáró, futó 
pillantást óhajtok csupán vetni, a parlamenti országos 
akczió és a magyar politikai szónoklat tanulságainak szem-
pontjából, a lefolyt epochalis budget-vita három utolsó-
előtti napjára : keddre, szerdára és csütörtökre. 

Kedden beszélt a kormánypár t legandalitóbb, leg-
bűvös-bájosabb beszélő szólásmestere, Jókai Mór, és jelenlegi 
parlamentünk legDagyobb szónoka, gróf Apponyi Albert. 

Soha még ily tehetetlen állapotban szónokot nem 
láttam, mint Jókai Mórt kedden. A népszerűség világhírű 
bálványa még csak azt sem bírta kivívni, hogy türelem-
mel meghallgassák ; pedig ő előre kijelenté, hogy senki-
vel polemizálni nem fog, hogy ő „minden, az övével bár-
mennyire ellenkező elvet nagyon (plane) tisztel — egy-
nek, a vallási türelmetlenség elvének a kivételével," 
mert ezt ő „nagyon kevéssé tiszteli." A türelemre és 
a nagyon kevéssé tisztelt türelmetlenségre történt min-
den esküdözés daczára Jókai Mór, a kinek pedig ajkai-
ról a magyar szó, igazán, ugy folyik mint a legillato-
sabb színméz, ugy hangzik szét mint a legünnepélye-
sebben csengő estharangszó, — tehetetlen volt az ellen-
zék béketürésének megnyerésében. Rossz ügyet védel-
mezett, még pedig a lehető legrosszabban. Meglátszott 
ra j ta , hogy szerepe csinált szerep volt, nem természetes. 
Annyi irás az invenczió e mestere előtt még nem volt, 
mint kedden, és ő szónoklata közben a szellem papírmun-
káit soha annyiszor elő nem kereste, mint ezen a reá 
nézve igazán fatális, nefasztus napon. Mintha csak regényt 
akart volna irni, minden áron meghatni igyekezett, a nél-
kül hogy jogát erre bebizonyította volna. Nagy eszét oda 
kötötte a fantázia gyeplőjéhez lógóra, és el akarta hitetni 
velünk például azt, hogy nem akkor volt Magyarország 
nagy, mikor egymagában igazi nagyhatalom volt Európá-
ban, nagy Lajos és Hollós Mátyás idejében, hanem most, 
— (oda gondolva) Tisza Kálmán alatt. A gonosz ellenzék 
ki is kiáltotta rögtön Jókai titkos gondolatát ! Mikor az-
tán a történelem költői látványa nem bűvölt el senkit, 
Jókai rettenetesen prózai lett s oly ridegen számolta el 
az ő pár t ja tetteinek hosszú sorát tizenöt évről, mint 
egy akczia-társulat közgyűlésén a pénztáros szokta rideg 
számokban csoportosítva előadni — a bevételeket. Nem 
sikerült ez sem, pedig ridegen igaza volt mindenben, csak 
abban az egyben nem, hogy a jelenlegi kormánynak ér-
demei közé sorozá, hogy „az egyházi javakat nem konfis-
káltuk." Mintha a jogtiprás, a rablás köteles kerülése di-
csekvés tárgya lehetne már. Hogy Jókainak még a tények, 
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az igazi s az ellenzék által is elismerendő tények logikája 
sem birt türelmet kivívni azok részén, kiket meggyőzni, 
mi több elbájolni akart , annak egy kolosszális rketorikai 
baklövés volt az oka, melyre az utána következő Apponyi 
szubtilis szónoki tapintatával oly gyengéden, a mint csak 
nemzeti irodalmunk világtisztelte bálványával szemben 
tenni lehet, rásütötte a „sutor ne ultra crepidam" pirító 
bélyegét. Jókai a kormány alkotásának felsorolásával 
kezdte s azzal azt az optikai csalódást keltette fel az el-
lenzékben, mintha csak alkotásokat ismerne, vagyis egy-
oldalú laudator temporis acti akarna lenni, nem pedig a 
mulasztásokat, a hátralevő teendőket is számba vevő igaz-
ságos történetfestő, a minek utóbb csakugyan kitűnt, a 
midőn a teendőket is csakugyan számba vette. 

Jókai beszéde, szóval, megmutatta, hogy a geniali-
tásnak egy külön fa ja szükséges arra, hogy valaki csak 
tűrhető szónok is lehessen, minden genialitása daczára! 

(Foly ta t juk . ) 

Eger. A cist. r. főgymnasium irodalmi ünnepe. — 
Szabó István, kazári plébános, kitűnő hellenistánk, 

a mult szombaton, f. nov. hó 23-án ünnepelte meg magy. 
tud. akadémiai taggá történt megválasztatásának ötvene-
dik évfordulóját. — Szabó István 1801-ben született, s 
még Kazinczy Ferencz védő szárnyai alatt lépett az 
irodalom terére. Azóta folytonosan munkálkodott az 
ó görög irodalom remekeinek irodalmunkba való átül-
tetésén. Homeros két nagy époszát, az Iliászt és Odys-
seát, az ő erőteljes, zamatos fordításában bir juk. For-
dított azonkívül a görög lyrai költőkből, továbbá az 
attikai szónokok beszédeit és Aesopus meséit. A görög 
egyházi atyák magyarra tételével vallási irodalmunknak 
tet t kiváló szolgálatokat. Sok fordítása még kéziratban 
hever, melyek azonban közelebbről szintén meg fognak 
jelenni. Szabó István pár izben városunkban is megfor-
dult, mint kedves és nagyrabecsült vendége az egri eist, 
rendháznak, melynek tagjai közt régi barátokat s nagy 
tisztelőket számlál. Maga az egri eist. r. főgymnásium 
önképző köre ez ünnep alkalmára irt ódákban adott ki-
fejezést mély tiszteletének s hálájának hazánk e veterán 
tudósa, s a klassikus görög nyelv nagy tehetségű müve-
lője iránt. Az egri cist. r. főgymnásium tanári kara 
pedig a következő üdvözlő iratban adott az ősz tudós 
iránt való határtalan tiszteletének s nagyrabecsülésének 
kifejezést : 

„Főtisztelendő, Tudós Szabó István kazári lelkész 
urnák az egri kath. főgymnasium tanártestülete üdvözle-
tet, szerencsét, boldogságot ! Alig volt valaha alkalom-
szerűbb irodalmi ünnep hazánkban, mint Főtisztelendő-
séged akadémiai tagságának felszázados napja, mely épen 
ma — mikor az uralkodó áramlat mindentől, mi az egy-
szerű erkölcsök ápolására egyedül alkalmas, kicsinyelve 
sőt becsmérelve, el akarja vonni a szellem érdeklődését, 
s magát a szellemet, ha meg nem tagadja is még, az 
anyag békóiba törekszik azt verni, hogy a felszabadult 
önérdek akadálytalanul űzhesse romboló mesterségét, — 
Főtisztelendőséged életére és munkálkodására fordít ja a 
nemzet figyelmét s elmélkedni kényszeríti a felett, mi a 
sokaság előtt szinte érthetetlen már, hogy van élet, még 

pedig, Isten különös jóvoltából, hosszú élet, mely ha 
nemes munkának van szentelve, mintegy eltemetkezve is 
boldog lehet. 

Mert Főtisztelendőséged nem tett soha egy lépést 
sem az ünnepeltetés felé, sőt, mintha a valódi érdemnek 
sirja volna az, aggódva kerülte mindenkor, csupán abban 
a nemes törekvésben keresve megnyugvást, hogy Isten-
től nyert tíz talentumát Isten dicsőségére s a magyar 
nemzeti szellem nemesbitésére mennél gazdagabban gyü-
mölcsöztesse. 

Szerényen kezdett munkálkodását azonban a nemzet 
legjava férfiai megsejtvén, nemes gyümölcsözést reméltek 
tőle és sietve siettek, hogy Főtisztelendőségedet magok közé 
számlálván, az irodalom bajnokává ünnepélyesen felavassák. 

Az embert, az Isten szolgáját, nem lehetett kikény-
szeríteni magaszerette szük köréből ; de munkálkodását 
folyton növekvő ámulattal kisérte a jelesek figyelme, és 
ma, félszázad után, nincs müveit magyar sziv, mely Kazár 
nevének említésénél büszkén meg ne dobbanna, hogy 
honfijának nevezheti annak jóságos, öreg lelkipásztorát. 
Mert az a csendes munkálkodás, a mellett, hogy a ma-
gyarság egy kis csoportja előtt immár egy emberöltőt 
jóval meghaladott időn át az örök élet ösvényét nem 
lankadó buzgósággal egyengeti : az eszményiség diadalá-
nak világ csodálta legnagyobb műremekekben megnyilat-
kozott példáit minden más nemzet irodalmánál ragyogóbb 
sikei'rel mutat ta fel, — nemzedékről nemzedékre figyel-
meztetve édes hazánk gyermekeit arra, hogy a nemzeti 
dicsőséggel az egyén boldogulása csak az „eszmény" nyo-
mában j á r t és fog járni mindenkor. 

A sejtés, mely félszázad előtt a nemzet legjobbjai-
nak szivében támadt, beteljesedett ; azért vetélkednek ma, 
félszázad után, hazánk első irodalmi intézetei megvinni 
Kőtisztelendőségednek a nemzet hálás tiszteletét, és a 
biztosítást, hogy mig a Főtisztelendőségedtől oly ragyogó 
fényben felmutatot t eszményiségnek tisztelői lesznek, addig 
Árpád népének jövője biztosítva van. 

Mi, az egri kath. főgymnasium tanártestülete, mint 
szerény munkásai a Főtisztelendőségedtől időt muló mű-
vekkel szolgált elveknek, szivünk-lelkünlc parancsának 
engedelmeskedünk, midőn Főtisztelendőséged félszázados 
akadémiai tagságának ünnepét, gondjainkra bizott növen-
dékségünkkel együtt megüljük, és a nemzet közlelkese-
désének örömzajába a mi üdvözlő szavunkat is bévegyit-
vén, magyar őszinteséggel kívánjuk, hogy Főtisztelendő-
ségedet a magyarok Istene, keresztény magyar népének 
javára, s nemzeti irodalmunk dicsőségére még messzebb 
időkig tartsa meg. Egerben, 1889. november 23-án. A 
czist. r. egri kath. főgymnásium tanártestülete. (Alá-
írások). Eger. 

Bruxe l l e s , nov. 19. Nemzetközi konferenezia a rab-
szolgakereskedés eltörlése ügyében. — 

A kath. egyház, mely mindig feladatául tekintette a 
gyenge védelmét az erősebbel szemben, s mely fennállá-
sának hosszú századai alatt már annyiszor felemelte sza-
vát a rabszolgák felszabadítása ügyében, ezúttal is tényleg 
főtényezője, inditó oka és sugalmazója ennek a békessé-
ges és dicsőséges gyülekezetnek itt, a mely tegnap Bel-
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gium fővárosában megnyílott . Dicsőségesen uralkodó XIII. 
Leo pápánk a czivilizált népekhez, mint köztudomásu 
dolog, felhívást intézett a rabszolgaság eltörlése, a rab-
szolgakereskedés megszüntetése iránt, és megbízta Lavi-
gerie biboros érseket, hogy Európa közvéleményét ennek 
a nagy ügynek megnyerje. Ez volt az első lépés ennek 
a napról-napra növekvő mozgalomnak megindításában, a 
mely mozgalom végre arra birta Lipótot, Belgium kirá-
lyát, hogy a világtörténelemben páratlanul álló ezt a 
nemzetközi értekezletet ide összehíja. 

A rabszolgaság és a vele együtt járó többi sajnála-
tos jelenségek épp oly régiek, mint maga az emberiség. 
A keresztény vallás előtti időkben a rabszolgaság minde-
nütt uralkodott , és senkinek sem jutott eszébe, hogy 
abban sérelmet lásson az emberi személyiség és méltóság 
ellen. Csakis a kath. egyház kezdte hirdetni az u j tan 
fölött ámuló népeknek az emberek jogát a szabadságra 
és mindenkinek kötelességét e szabadság tiszteletére. A 
keresztény vallásra tért római patríciusoknak első teendő-
jüknek tar tot ták rabszolgáiknak felszabadítását. S a hol 
az egyháznak nem sikerült a rabszolgák szabadságát ki-
vívni, ott legalább sorsukon igyekezett enyhíteni, jobb 
bánásmód kieszközlése által. Mindig példával jár t ebben 
az egybáz elül : Acacius, hogy példát említsek, Amida 
püspöke eladta temploma szent edényeit, csakhogy 7000 
rabszolgát válthasson ki a perzsa fogságból. Nagy sz. 
Gergely pápa, sz. Eligius, Wilfrid püspök, sz. Anzelm és 
más főpásztorok tömegesen váltották ki a rabszolgákat, 
hogy szabadokká tehessék. Nem egyszer, csaknem szám-
talanszor emelték fel szavukat a pápák a rabszolgák 
javára, sorsuknak enyhítésére. 1462-ben II. Pius, a nagy-
szellemü Aeneas Sylvius, megrótta a portugálokat, mert 
Guineában a szerecseneket rabszolgákul használták. 1639-
ben VIII. Orbán rendeletet adott ki, mely megtiltá az 
indiánok rabszolgául való használását. 1741-ben XIV. 
Benedek pápa megujitá e rendeletet. 1839-ben XVI. Ger- I 
gely tilosnak hirdeté ki a rabszolgakereskedést. A kath. 
egyházban élő keresztény félebarátszeretet is hiven meg-
tette a maga kötelességeit. Az egész világ ismeri Las 
Casas erőfeszítéseit. Valóságos hadjáratot indított, V. Ká-
roly és udvara flamand urainak támogatásával, az indiá-
nok felszabadítására. Az egyház közel kétezredéves élete 
folyamán egész szerzetes rendek is keletkeztek a rabszol-
gák megszabadítására és evangelizácziója végett. S nincs 
s nem volt kath. missionárius a földkerekségen, a ki a 
rabszolgaság eszméjében és intézményében rejlő barbár-
ságot ostorozni elmulasztotta volna, valahányszor erre 
alkalom nyilt. A kath. egyház mellett az angolokat illeti 
első sorban a tisztelet és érdem azért, hogy a rabszolga-
ság ellen a harczot az európai nemzetek körében meg-
indíták. 1780-ban kezdte Anglia alkotmányában, társadal-
mában, birtokaiban az első rabszolgaságellenes akcziót, és 
1834-ben angolok által bírt földön már nem volt egyet-
len rabszolga sem. Pedig hogy mily nehéz, mily veszélyes 
a rabszolgaság ellen küzdeni, mutat ja a legújabb eset 
Braziliában, a hol a forradalomnak egyik indító oka két-
ségkívül a rabszolgaság eltörlése. És az egész forrada-
lomnak, úgy látszik, a császárság végleges megszüntetése 
le?z az eredménye. 

A rabszolgaság sokkal inkább el van terjedve még 
most is a föld népei között, hogy sem vele egyes államok 
sikeresen szembe szálhatnának ; erre okvetlenül az összes 
művelt keresztény népek közreműködése szükséges. A czi-
vilizált világ együttes köteles hadjárat ra kelni az emberi-
ség e gyalázatának kiirtására. Hadi tervet megállapítani 
ehhez a czivilizatórius hadjárathoz : ez a feladat lebeg a 
belgák királyának elnöklete alatt itt egybegyűlt nemzet-
közi értekezlet előtt. Az európai czivilizáczió ugyan a 

. legutóbbi évtizedek alat t avval az édes megnyugvással 
vélt táplálkozhatni, hogy az afrikai embervadászatok terü-
letét szükebre sikerült szorítania; ámde kitűnt legújabban, 

I hogy a felsarjadzott czivilizáczió hosszú időre tönkre van 
téve a máhdi fanatikus és vérszomjas hordái által, kik 
sorban egész Nubiát, Kordofánt, Bár-el-Gázelt, az egyen-
lítőn fekvő vidékeket és Szudán éjszaki részét meghódí-
tották. 

Wádelai elestével összeomlott az európai czivilizá-
cziónak utolsó vára Afrika szivében és a rabszolgakeres-
kedők épp oly szabadon, épp oly tömegesen űzik fertel-
mes üzletöket, mint ezelőtt bármikor. Kitűnő gyorsptiská-
val az egyik kezökben, a koránnal a másik kezökben, ezek 
az állatias emberek sorba rendezik mindenfelé a vérfür-
dőket, és a kiket rabszolgalánczra nem hánynak, azoknak 
lelkét „térítik" legalább hatalmukba, Mohamed kultuszára. 
Mert a mohamedanizmus, mely Európában összezsugoro-
dik, Afrikában izmosodik és tért hódit. S ha ez a moha-
medán haladás így tart, vége az afrikai néptörzsek jövő-
jének ; mert nincs a világon elég erős szer az ellen, hogy 
a természetnek e barbár fiai a mohamedánizmus elállato-
sító, erkölcstelen, materialisztikus „czivilizáczió"-jának ha-
tása alatt baromnál aljasabbakká ne váljanak. És éppen ez 
ama veszélyek egyike, a mely ellen az európai népeknek 
komolyan kell fegyverkezni. A mohamedán rabszolgavadá-
szoknak legtermékenyebb, legkedvesebb területe Tan-
ganjika, Manzema, Bár-el-Gázel, Kordófan, Niam-Niam, 
Dahomey vidékei és éjszaki Szudán. Legjobb piacza van 
pedig az emberanyagnak Marokkóban, Tripoliszban, Ará-
biában, magában Egyiptomban, Szanszibárban, Perzsiá-
ban, Törökországban s általában mindenütt, a hol a mo-
hamedanizmus uralkodik, Keleten, Indiában stb. 

Ama javaslatok közöl, melyeket az értekezletben 
tenni fognak, néhány már ismeretes. Ilyenek : Afrika part-
jain minden rabszolgakereskedö kikötő megostromlása ki-
vétel nélkül ; kiterjesztése a hajók és kikötők megvizsgá-
lása jogának minden hatalmasságra, a mely ebben az itteni 
értekezletben részt vesz ; szigorú felhívások, támogatva 
hajóhadak operácziói által, oly afrikai országokhoz, a me-
lyek a rabszolgakereskedést nyiltan vagy titokban tűrik ; 
fegyverek- és szeszes italok bevitelének eltiltása ; a rab-
szolgavadászok lefegyverezése ; benszülöttek köréből szer-
vezése védelmi csapatoknak európaiak vezérlete alatt. Ez 
az utóbbi eljárás az, melyet Jouber t a vitéz zuáv kapi-
tány már eddig is követett és igen sikeresnek talált. A 
keresztény czivilizáczió őrszemeit fogják felállítani. Vér-
ontás nélkül a rabszolgaságot kiirtani soha sem fog 
lehetni ; de a kiontandó vér most igaz, szent és nagy ügyért 
fog folyni. E mellett, természetes, a keresztény hit ter-
jesztésére kell a fősúlyt helyezni. A fegyver csak a vad 
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erőszak visszaszorítására és a ker. hit terjedésének bizto-
sítására legyen használva ! 

Ezekben előadtam a bruxellesi értekezlet nagy, ne-
héz, igazán czivilizátórius feladatát. Azok a férfiak, kiket 
a különféle hatalmasságok ide küldenek, reményt keltenek 
bennünk, hogy feladatuk magaslatán fognak állani és 
•czéljukat el fogják érni. Ha e remény teljesül : akkor 
ezeknek a férfiaknak a nevét áldással fogják nemzedékről 
nemzedékre emlegetni mindazok, a kik fel fogni képesek, 
mit tesz az, az emberiség egy részének visszaadni az em-
beri tiszteletet és szabadságot. És ez a dicsőség becsesebb, 
mint az, melyre háború, pusztítás, bosszú és gyűlölet által 
lehet szert tenni ! 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A magyar katholikus ifjúság 

szeat Imre hg mennyei oltalma alatt Erdélyben. 
Nagyérdemű laptársunk az erdélyi „Közművelődés" 

lelkes visszhangot adott annak az eszmének, melyet a 
budapesti Szent-Imre-Egylet rendes tagjaihoz intézett 
nyilt levelünkben megpenditénk, hogy t. i. Magyarország 
kath. ifjúsága fölött sz. Imre hg mennyei patronatusa, 
mint ősi szent örökség, teljes erővel és hatályossággal 
ú j ra feléledjen és használatba jöjjön. 

Maga a lap jeles szerkesztője adta a pártoló vissz-
hangot , a melyből egyúttal örömmel értesül Magyaror-
szág katholikus közönsége arról, hogy hazánk erdélyi 
részében sz. Imre hg már most is több gymnasium védő-
szentje ; hogy napját az ifjúság, a tanári kar, a felsőbb 
tanhatóság templomi és iskolai ünnepélyekkel üli meg. 
Kimondja, hogy miért kell i f júságunknak ideál s miért 
éppen sz. Imre h g ? „A ki ez ellen van, úgymond, az 
fusson az i f júság közöl, mert nem oda való." Oly erdélyi 
tanintézetekre nézve, a hol sz. Imre hg napja még nem 
iskolai ünnep, ahol sz. Imre hg még nem védőszent, Pál 
István ur indítványozza, hogy kéressék fel püspök ur ő 
excja szent Imre hg patronatusának mindenütt elrende-
lése iránt. 

Mi tehát i t t a Királyhágón innen az ifjúságiinknak 
olyannyira szükséges mennyei eszmény, oltalom és vezér-
let tekintetében, a mi az erdélyi részeket illeti, teljesen 
megnyugodhatunk. J ó kezekben, nagy sikerrel kecsegtető 
gondozásban van ott annak ügye. Pál István, a Közmű-
velődés, és a kinek ez a derék magyar katholikus határ-
őrünk közlönye, az erdélyi r k. irodalmi egylet, sőt maga 
Erdély apostoli lelkű főpásztora tar t ják az ügyet ke-
zűkben. 

Kövesse Magyarországban minden gymnasium az 
erdélyiek példáját ! Mondja ki minden hitoktató és hittanár 
erős fogadással először magában, azután lelkes, elragadó 
elhatározással az i f júság előtt, egy ünnepi szent beszéd-
ben, hogy sz. Imre hg tiszteletét mint nemzeti katholi-
kus hagyományt egész nagyságában felélesztik ! 

De halljuk az erdélyi szózatot szószerint. : 
„Az erdélyi róm. kath. status gymnáziumaira vonat-

kozólag örömmel sietek tudatni, hogy Szt. Imre több 
gymnaziumnak a védőszentje és ilyen lielyt nov. 5-ike 
egész nap iinnep iskolai szünettel, iinnepies templomozással 

és akadémiaszerü ünnepekkel, a mit maga a tanhatóság 
is annyira megkíván, hogy esetleg elmaradását keményen 
rosszalja. 

Rosszul állanánk, ha vitatnunk kellene, hogy az 
i f júságnak szükségesek-e az ideák és hogy a magyar 
if júságnak ki lehetne inkább ideája s egyszersmind védő-
szentje is, mint Szt. Imre hg, és hogy kell-e a magyar 
if júságnak az ő emlékét ünnepelnie akkor, a mikor az 
állambölcsek is mindenütt nemzeti ünnepeket akarnak 
kitalálni. Én azt hiszem, hogy bármennyire is gondol-
kozunk reálisan, mégis annyira kell ideálisán éreznünk, 
hogy ezt a kérdést nem fogjuk vitatni, hacsak nem akar-
juk magunkat — még önmagunk előtt is megbélyegezni; 
a ki ez ellen van, az fusson az if júság közöl, mert nem 
oda való. Helyes tehát és elfogadandó az az indítvány, 
a mely azt czélozza, hogy mivel Szt. Imre úgyis ab ovo 
patrónusa a magyar if júságnak, ez is őt fogadja el 
mindenütt a maga önképzőkörei, egyéb egyesületei és 
társulatai közös fő védőszentjéül s igy aztán ezen egy-
letek mind affiliálódhatnak a budapesti központi Sz. 
I. E.-hez. 

A mi iskoláink itt Erdélyben, ott a hol még nem 
Szt. Imre a védőszent, megkérhetnék püspök urunk ő 
nagyméltóságát, hogy engedje, illetőleg rendelje min-
denüvé Szt Imrét védőszentül s adja nov. 5-ikét min-
denütt általános iskolai ünnepnek. P . 7." 

IRODALOM. 
*** Az emberinem rég i sége . Történelmi és őstör-

ténelmi szempontból. Ir ta dr Székely István. Külön lenyo-
mat a „Kath. Szemle" II. és I I I kötetéből. Budapest. 1889. 
8-r. 151 1. 

Nagybecsű dolgozat. Megérdemelte a külön kinyo-
matást. 

- f István bács i k é p e s Naptára 1890. évre. Alapitá 
Majer 1., szerk. Kőhalmi-Klimstein József tanár. XXXV. 
évfolyam. Budapest, Franklin-Társulat , 1890. Kapható 
minden könyvárusnál és könyvkötőnél. 

Hagyományos nemes iránya és becses tartalma 
czikkekben s illustrácziókban minden kath. családnak régi 
meghitt barát jává tették e Naptá r t már hosszú idő óta. 

= Szent B e s z é d e k (exhortátiók) a tanév minden 
vasárnapjára. Az elemi, ipar- és polgári tanodák, s külö-
nösen a középiskolák katholikus hitoktatóinak használatára. 

E czim alatt megjelenendő müvemre bátorkodom a 
ft. hi toktató és hit tanár uraknak, édes magyar hazám 
reményeit, a magyar if júságot az örök élet és üdv s 
általa a valódi nagyság és nemzeti dicsőség eszménye felé 
nemes ügybuzgalommal s szent lelkesedéssel vezető kar-
társaimnak és egyúttal a ft . lelkészkedő papságnak szives 
és jóakaró figyelmét felhivni. 

A tér, melyre jelen kiadványommal Isten kegyel-
méből lépni szándékozom, a mily magasztos czélu s a 
mily messze, az örök életre kiható küldetésü, hazai irodal-
munkban, fájdalom ! épp annyira parlagon hagyott. Károly 
Gy. Hugónak immár második kiadást ért eredeti és Márk 
Dávidnak. Ágoston Károly által fordított ifjúsági szeut 
beszédei teszik ki e téren jóformán az egész számot s azt 
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is csak a legújabb időben, természetesen nem számítván 
ide amaz ifjúsági szent beszédeket, melyek alkalmiak 
lévén, csak egyes rendkívüli esetekben és szétszórtan 
adattak ki. Pedig mondanom sem kell, hogy ennél hálá-
sabb irodalmi tér nem létezik. Szólni egy nemzet jövőjé-
hez s e jövő által egy kor szellemének alakulására irá-
nyító hatással lenni s ekként csaknem korszellemet al-
kotni, tehát egy nemzet jövő nagyságának és boldogsá-
gának közvetlen munkásává lenni . . . oly működési tér, 
mely gazdag sikert s a sikerben örökre élő hálát igér. 
S e működési téren áll minden ifjúsági hitszónok. Jófor-
mán kezében tar t ja a jövőt. Nagyrészben tőle függ, 
milyen legyen az ! S maholnap immár ezer éves honunk 
if júságának felette égető szüksége is van azon szellemre, 
mely dicsővé tette e hon múlt já t s a melynek hanyat-
lása szülte jelen korunk elszomorító erkölcsi sülyedését 
s az eszmény iránt való lelkesedés kihaltát s ekként az 
elégedetlenséget, a bajt , a boldogtalanságot. Ily korban 
nevelődik a mostani i f júság ! . . . Nem csoda, lia virág-
talan . . . vagy ha korán hullat ja ártatlansága erényvi-
rágait ! . . . A jelen korszellem fagyasztó realismusa 
s anyagiassága megdermeszti, elhervasztja, elpusztítja 
az eszmény minden virágát. „ Videmus . . . . subolescere 
moribüs opinionibusque depravatam juventutem" igy szól 
i f juságunk nevelődése felől legfőbb tanitónk, szentsé-
ges atyánk, XIII. Leo pápa, f. é. augusztus hó 15-én 
kelt „Quamquam pluris" kezdetű encyklikájában. If jusá-
gunk nevelődése és fejlődése felett kimondott eme pápai 
kárhoztató Ítéletnél világosabban senki sem bizonyíthatja 
a ba j orvoslásának szükségességét ! 

Nagy a száma, immár i f júság a neve a pápai szó 
szerint azoknak, kik a mai korszellem bűnei között, ész-
ben és szívben, gondolkozásban és erkölcsben romlottan 
serdülnek fel. S a pápai Ítélet alól nemzetünk sem képez 
kivételt. Az elszomorító valóság világosan mutat ja ezt. 
Az i f júság romlása egy nemzet jövőjét s ezzel együtt 
lételét teszi válságossá. 

Egyedül Jézus Krisztus szelleme az, mely e komor 
jövőbe fényt s világot vetni, és e gyászos erkölcsi pusz-
tulásba életet lehelni képes. S ezt a szellemet hirdetik az 
ifjúsági hitszónokok ajkai ! E szellem lelkesítő és tet tre 
gyúj tó nyilvánulására nincs hatalmasabb mód és eszköz 
az ünnepélyes szent beszédeknél. 

I f júsági hitszónoki tisztem eme kimondhatatlan hord-
erejű küldetésének fontossága birt arra, hogy szent beszé-
deimet, melyeket hazánk ez ősvárosának, Székesfehérvár-
nak főgymnáziumi i f júsága előtt tar tot tam, külön kötetben 
is nyivánosságra hozzam. 

A mü a f't. székesfehérvári egyházmegyei hatóság 
engedélye mellett 20 nyomtatot t iven fog f'. é. november 
hó végére megjelenni. Tartalmazni fog 44 szent beszédet 
a tanév ugyanannyi vasárnapjára s ezek között egy beszéd-
sorozatot az ifjúság szokásos nagyheti szent gyakorlataira. 
A mü nyomdai kiállítása Székesfehérvár katholikus szel-
lemű s a szent ügy érdekében áldozatkész nyomdatulaj-
donosának, t. Számmer Imre urnák jóhirü intézetére van 

bízva. Mind a tartalom, mind a külalak és kiállítás értéke 
felől tájékozást nyújt az I. szent beszédnek a jelen fel-
híváshoz mellékelt próba-ive. 

A 20 nyomtatot t ivre — 320 oldalra — terjedő 
kötet ára fűzve 1 forint. Egész vászonba kötve 1 frt 
50 kr. Bérmentesítetten 10 krral több. Bolti ára a mű-
nek fűzve 1 f r t 50 kr leend. A megrendeléseket és elő-
fizetési pénzeket november hó első felében (utalványon) 
Székesfehérvárra, t. Számmer Imre ur könyvnyomdájába 
kérem küldetni. Ily magasztos czélú s hazai irodalmunk-
ban oly szükséges s olyannyira, mondhatni páratlanul 
olcsó emez irodalmi vállalat pártolását és saját körében 
való szives terjesztését kérve, maradtam kiváló tisztelettel. 

Székesfehérvárott, 1889. évi október havában. 
Kalocsay Gyula Alán, 

zircz-cisterci rendű áldozó-pap s főgymnáziumi 
oki. r. h i t t anár . 

VEGYESEK. 
*** A világ leggazdagabb n e m z e t e i : az Egyesült-

Államok népe, Anglia és Francziaország. Amott 255 mil-
liárd, Angliában 235 milliárd. Francziaországban 228 
miliárd a jelenlegi vagyon értéke. Legjobban van meg-
osztva a vagyon Francziaországban, a hol egy-egy főre 
legtöbb vagyon esik, mig Angliában és az Egyesült-
Államokban kevés dúsgazdag mellett sok a viszonylagos 
szegény, sőt Angliában az igazi nyomor is. A büszke 
német császári birodalom népének vagyona csak 140—150 
milliárdra emelkedett. 

•—• Ez azután könyvpiaez; Németországé! A tudo-
mányok e ködös, de rendkívül termékeny hazájában több 
mint 3000 könyvkereskedés van. Ezek közöl a túlnyomóan 
katholikus irodalommal kereskedő czégek száma körül-
belül 100. Száz háromezer közt nem sok; de mégis 
aránytalanul több a katholikus könyvkereskedés Német-
országban mint nálunk. 

— A Szt.-László-Társulat nagygyűlése, mint érte-
sülünk, decz. hó 14-én délután fél öt órakor tartat ik meg 
az újvárosháza közgyűlési termében. Dr Schlauch LÖrincz 
nagyváradi püspök ő excja tudavalevőleg a rabszolga kér-
désről fog nagyszabású elnöki megnyitót tartani. 

— Ipolyi Arnold emlékszobra. Fraknói Vilmos, 
nagyváradi kanonok, ki legtipikusabban képviseli köztünk 
Ipolyi Arnold történetbuvár szellemét s ez által a kath. 
egyház érdekében az országra való hatását, néhai Ipolyi 
Arnold nagyváradi püspök szobrát saját költségén készít-
tette el. A bronzból öntött szobor, melyet a székesegy-
házban, mindjárt a főbejárathoz közel, a jobboldalon 
helyeznek el, teljes ornátusban, áldásra emelt kézzel tün-
teti fel a boldog emlékezetű tudós főpapot . A talapzatot 
e felírás díszíti : Ipolyi Arnold emlékének kegyelet tel 
emelte Fraknói Vilmos váradi kanonok. 1823—1886. A 
müvet Kiss György mintázta. 

— „Szent Imre önképző egylet" f. é. november hó 
30-án este 6 órakor saját helyiségében (IV. Kecskeméti 
u. 13. a) felolvasó ülést rendez, melyen ft . P t . Tomcsányi 
atya fog előadást tartani. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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B r ú n ó s z o b r a . * ) 

Kaczagj Sátán, tapsoljatok, no ra j ta ! 
Ti a pokolnak minden fajzati, 
Hisz egy világ hoz koszorút ma annak, 
Ki a keresztet, Istent megveti ; 
Hisz egy világ ful diadal-mámorba, 
Hogy a tagadás büszke szobra áll. 
Kaczagj Sátán, — nincsen ki ellenállna; 
Magad vagy ur, te átkos Béliái ! 

Kaczagj Sátán, a gúnynak kaczajával, 
Üljed meg ezt a diadal-napot, 
Melyhez hasonlót annyi század éven 
Szemed csak ugy is ri tkán láthatott. 
Hogy egy világ uszszók a föld sarában, 
Nem is érezve többé szégyenét. 
S kéjéig ve fetrengjen a bün-mocsárban 
Imádva a mi por, piszok, szemét! 

Kaczagj Sátán, hatalmad ime teljes. 
Élvezd a bosszú édes gyönyörét ! 
Hisz birodalmad kénköves erővel 
Pusztitá el egykor a büszke ég, 
S te Szodomát ma uj életre kelted, 
Fiának szobra ime ott ragyog. 
S lábánál egy egész világ tombol, 
Szomjazva kéjt, bünt és gyalázatot! 

Kaczagj hát Sátán, élvezzed a perczet, 
Uralmad ugy is csak rövid leszen, 
Le fogsz bukni a dicsőség egéről 
Te hitvány, gőgös, átkos Luczifer! 

*) Mutatványul szerző 9ajtő alatt lévő költeményeiből. 

Eljő a perez, midőn majd lábainkkal 
Rugdaljuk össze ezt az oszlopot, 
Hisz áll a szikla a zajgó viharban, 
Nem félve soha, semmi ostromot! 

Gyür-ktj Ödön. 

Nehánv v o n á s a p e s t i í ö t emplom t ö r t é n e t é b ő l . 

1710—1752. 

A Pesten létezett szerzetes-rendüek közül 
jun. 14-ikén a domonkosiak, pálosok és szerviták 
számára adatott ki ünnepélyes alakban ren-
delet a clausuráról. 

Wellenzon plébános jun. 15-ikén bízatott 
meg e rendeletek publikálásával, amihez instru-
ctiót kapott. Ennek értelmében ő jun. 23-ikán 
felkereste a domonkosiak rendházát s ot t a hon-
levőknek az okmányokat felolvasta és a zárda 
falára felfüggesztette. A pálosok és szerviták 
superiorjai nem lóvén honn, azok helyettesei a 
felolvasás után a felfüggesztést mindaddig kér-
ték elhalasztani, mig azok megérkeznek. Amiről 
Wellenzon még aznap a prímásnak jelentést 
tett.:1) Már 26-dikán megint irt a herczegnek, 
jelentve, hogy a domonkosiak házfőnöke (vicariusj 
megérkezve Kassáról, az okmányt átolvasván, lesza-
kí tot ta és azzal fenyegetődzött, hogy azt Rómába 
küldendi. Wellenzon relatióin a primás igen 
megneheztelt, azért uj dekrétumokat készíttetett 
jun. 30-iki keltezette!. Abban a domonkosiak 
házfőnökét felszólítja, miszerint az ujabb decre-

' ) U. o. 2138. 18. és 2141. 151. 
*) U. o. 2138. 22. és 2141. 168. 
) U. o. 2141. 143. 

") U. o. 2141. 145. 
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tum felfüggesztése után 15-dik napra jelenjék 
meg Nagyszombatban a consistorium előtt, hogy 
magáért feleljen. ') Junius 30-dikán a három 
szerzetesház számára való rendeleteket megküldte 
a primás Wellenzonnak av*ral az utasítással, misze-
rint csatlakozzék a maga mellé a tanácstól ki-
küldött tanácsnokokhoz és ezekkel együtt fényes 
nappal menjen a zárdákba és olvassa tel a ren-
deleteket és azokat azonnal függesztesse ki a 
zárda falára oly helyen, hol mindenki által szem-
lélhetők. Melléjök őröket állíttasson, kik éjjel és 
nappal őrködjenek, hogy azoktól minden sére-
lem távoltartassék. Harmadnap jöjjön ismét össze 
a bizottság és vegye le a rendeleteket. Wellen-
zon pedig jegyezze a rendeletek hátlapjára a 
hirdetésnek lefolyását, amit a bizottsági tagok, 
mint tanuk Írjanak alá és küldje vissza a ren-
deleteket. Az okmányokhoz mellékelt és a tanács-
hoz szóló levelet pedig azonnal adja át.-) Ebben 
felszólítja a primás a tanácsot, hogy a „bráchium 
saecularis assistentiát" adják meg a plébánosnak 
a decretnmok felfüggesztése alkalmával. •") A ta-
nács ezt készségesen megtette és grémiumából 
kirendelte Santermeister Ferencz, Skopek Ferencz 
tanácsnokokat és Budi Miksa József actuariust 
és négy fegyveres poroszlót. Ezek mindnyájan 
együtt julius 5-dikén délelőtt 10 órakor a pálo-
sok zárdájába mentek, de ott P. Imre perjelt 
bon nem találták, azért eltávoztak. Délután is-
mét fél kettőkor megjelentek, amidőn a perjel 
otthon volt, a ki előtt Wellenzon a kiküldöttek 
jelenlétében a decretumot felolvasta, amire a 
perjel, mintegy felhevülten a plébános felé for-
dulva mondá: A primás ő eminentiája a plébá-
nos ur által valószínűleg tévesen lett informálva, 
mert ily decretumokat küld. Miután azonban a 
többi okmányokba tekintett , P. Zsigmondnak 
megparancsolta, hogy az első decretumot füg-
geszsze ki. Midőn távozánk már ezt kifüggesztve 
láttuk. Mely három napon és éjjelen át kifüg-
gesztve volt. Harmadnap délutáni fél négykor a 
nevezettek jelenlétében eltávolíttatott , S-adikán 
aláí ra tot t és visszaküldetett. Az okmány sarkain 
a vörös ostya még most is látható.4) 

Ugyancsak 5-ikén 10 óra tájban a bizottság 
a szerviták zárdájához ment, a fegyvereseket a 
portán kívül hagyva, belépett a zárdába, A por-

I 
U. o. 2141. 163. 181. 
U. o. 2141. 197. 

•<) U : o. 2141. 193 
4) U. 0. 2141. 169. 

tánál szembetűnt a kifüggesztett első decretum. 
Azonban mindemellett a superiornak meghagya-
tott , hogy az okmány három napon át éjjel és 
nappal kifüggesztve maradjon. Harmadnapon 
délutáni 4 óra tájban a bizottság ismét meg-
jelent és eltávolította az okmányt, mely jul. 
S-ikán aláíratott és visszaküldetett. 

Úgyszintén 5-dikén 10 óra tájban a bizott-
j ság a fegyveres kísérettel együtt a domonkosiak 

zárdájához ment, ott a portán csengetett, melyet 
egy leányzó nyitott meg, hihetőleg a szakácsné, 
mely a házból még azon órában eltávolíttatott. 
A fegyveresek a kapun kivül maradtak, mig a 
többiek a zárdába léptek, ott P. Kramer Bene-
dek vikariusnak helyettese '') P. Pius prédikátor 
előtt az okmány felolvastatott, ki azt tisztelet-
teljesen végig hallgatta, de protestált az ellen, 
hogy eme okmány a residentiára kif'üggesztes-
sék, mert elöljárója határozottan megparancsolta 
neki, hogy azt meg ne engedje. Eme tiltakozás-
sal mitsem törődve, egyenesen ő emja parancsa 
haj ta to t t végre az által, hogy a decretum a nagy 
kapu mellett a falra kiszegeztetett és melléje 
négy fegyveres őr áll í t tatott , kik időnként fel-
váltattak. Harmadnapon, délutáni 3 óra tájban 
a nevezett bizottság jelenlétében ismét levéte-
tet t . Az oklevél a kellő indorzátummal és alá-
írásokkal el lát tatott és 8-adikán visszaküldetett. 
A szegek helyei jelenleg is látszanak benne. ') 

Ugyanekkor egyszersmind meg volt hagyva 
Wellenzonnak, hogy a rendeletet német és ma-
gyar nyelven a szószékről hirdesse ki, ami pün-
kösd után VII. vasárnap, azaz julius 8-dikán 
megtörtént .4) 

• Minthogy azzal fenyegettek a domonkosiak, 
hogy az ügyet Rómába felterjesztik s igy a 
primás jogos eljárását kérdésbe vonni akarják, 
összeállittattak a jogi érvek, melyek emez eljárá-
sát a prímásnak jogosultnak bizonyítják. Ilyen 
érv pedig összesen hat van felsorolva.6) 

A szász herczeg és primás arról is kellő 
tudomást kívánt bírni, hogy váljon a szabálysze-
rüleg történt kihirdetéseknek megvan-e a kívánt 
eredménye, azért Wellenzont jul. elsején felszólí-
totta, váljon többé nem-e járnak nők a zár-

r) U. o. 2141. 171. Emliti a Diarum Servitaruni is 
I jul . 4-iken. 

z) Kramer a visitátort Bécsbe kisérte volt. 
U. o. 2141. 181. 

4 j U. o. 2141. 173. Raj ta Wellenzon jelentése és a 
történt kihirdetést bizonyitó tanuk aláírása, 

í
 s) U. o. 2141. 153. 
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dákba. ') Amire Wellenzoll jul. 9-ikén megnyug-
tatólag válaszolt, -) és az indorsált decretumokat 
is visszakiildötte.3) 

Ezalatt a domonkosiak magyarhoni tarto-
mányi főnökétől P. Fizing Rajmundtól, ki ekkor 
Tridentben tartózkodott, megérkezett a bibornok 
junius 15-ikén kelt levelére a jul. elsején kelt 
válasz, melyben emliti a rendfőnök, hogy a 
hibás páter t 24 óra letelte előtt helyéből el-
mozdította és bérkocsin Bécsbe vitette, hogy ott 
carcerbe kerüljön. Csodálja ő eminentiája nagy-
lelkűségét és a rend iránt való kegyes hajlamát, 
mivel azonnal nem jár t el a legszigorúbban a 
hibás ellen.4) A tartományi főnök a herczeg leve-
lét eredetiben megküldte P. Bucelleni Tamás 
bécsi perjelnek, ki julius 14-ikén tudósította a 
herczeget, hogy Pestről a hibás pater társával, a 
szinte hibás laikus testvérrel Henrikkel együtt 
24 óra alatt eltávolít tatott és helyébe oly egyén 
fog küldetni, ki ő eminencziájának és a pestiek-
nek a legjobb elégtételt togja adni. 

Mivel a delinquens maga is már Bécsben 
volt, az ottani házfőnököt, P. Bucelleni perjelt 
a pesti legújabb eseményekről is kellett infor-
málni, ezt maga a herczeg két izben tette, elő-
zsör sajnálatát fejezte ki. miszerint jóakaró in-
tézkedése, melylyel a többnyire tolakodólag a 
zárdákba bemenni kívánó nőket a pesti zárdáktól 
távoltartani kívánta, a házfőnök hibás felfogása 
által meggátoltatott .5) 

A második levelében, mely jul. 16-ikán kelt, 
elmondja a későbbi tényállást és meghívta Bucel-
lenit Mária-Völgybe, Pozsony mellett, ahol a 
herczeg akkor tartózkodott .u) Bucelleni julius 
20-ikán kelt válaszában örömét fejezi ki a felett, 
hogy a herczeg a tartományi főnök és az ő leve-
lei által jogosult neheztelésében némileg meg 
van engesztelve, de bocsánatot kér, mivel gyógy-
kezelés alatt van, hogy a kegyes meghívásra 
nem jelenhetik meg Mária-Völgyben. ") 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, dtcz. 3. Apponyi Albert gróf, Tisza Kál-

mán, « Kossuth-kultusz. — 
Egy hibát kell mindenek előtt jóvá tennem Leg-

r) U. o. 2141. 196. 
-) U. o. 2141. 175. 
3) U. o. 2141. 169, 171, 173. 181, 183, 185. 

U. o. 2141. 225. 
5) U. o. 2141. 244. 
") U. o. 2141. 240. 
7) U. o. 2141. 211. 

utolsó tudósitásomat e helyütt ugy czimeztem, h o g y — ,a 
budget-vita végén." Ez optikai csalódás volt. Az általános 
budget-vitának igenis vége. A rés/.l. budget-vita maga tovább 
folyik, sőt tegnap, hétfőn, a kormányelnököt ért táma-
dások tetőpontjukat érték el — nem szenvedélyességben, 
mert ebben a tetőpont még nincs e'érve — hanem érv-
ben és bizonyításban a képviselőház két legnagyobb szó-
noki tehetséggel megáldott tagja, Ugrón Gábor és 
Apponyi Albert részéről. Ugrón Gábor készülten lépe t t 
fel, Apponyi Albert a pillanat hevében szánta el magát 
beszédre. Ugrón Gábor sajátságos alakja a szélsőbalnak. 
Legtöbb benne a szónoki tehetség, az bizonyos; de az 
még bizonyosabb, hogy több államférfiúi tulajdonság 
rejlik benne, mint az egész t. szélsőbalban együtt véve. 
Mert mig a t. szélsőbal hangadó férfiai többnyire allot-
riákat tartanak fődolognak, p. a Kossuth-kultuszt, és ebbe 
ölik bele lelkesedésök szine-javát: addig Ugrón Gábor, 
kiben mintegy őseinek, a székely rabonbánoknak nagyúri 
szelleme tartá feltámadását, a hazát a nemzetet, a magyar 
társadalmat, a nemzeti magyar politika elemi követel-
ményeit tar t ja szeme előtt és ezekért lelkesedik, nem ér-
zelmekért és visszahozhatatlan, szomorú reminiscencziákért. 
milyen a Kossuth-féle debreczeni dethronizáczió. Ugrón 
Gábor az ország javára, s hogy ezt eszközölhesse, kormá-
nyára törekszik. Ez nála az első, nem a Kossuth-kultusz ; 
Magyarország nagy, független államisága, nem Kossuth 
elmúlt dicsősége. Irányi, a szélsőbal vezére, szentimentális 
mint egy gyermek, mint egy asszony. És csodálatos dolog, 
legmarczonább férfias természetek vakon követik őt 
sáppadt idealizmusában és szentimentális érzelgéseiben. 
Ugrón Gábor egészen elüt az asszonyi szentimentalizmus 
vezetése alatt dörmögő vad férfiasságtól ; ő a meggon-
dolás és számítás s az alkotni vágyó tetterő képviselője a 
szé.'sőbaloldalon. Innen van, hogy oly könnyen megér-
tették egymást Apponyi Alberttel, kihez már is benső 
barátság kötelékei fűzik. Látni kell azt az erős kézszorí-
tást, melylyel ez a két szálas ember egymást a kép-
viselőház padjai előtt üdvözli, hogy fogalmunk legyen a 
nagyrabecsülés erejéről, melylyel ez a két, kath. vallású 
államférfia Magyarország jövőjének, egymás iránt viseltetik. 

De most nem erről szándékozom irni. A mult hé t -
ről maradt parlamenti események megbeszélését akarom 
befejezéséhez közelebb vinni. T. olvasóim tudják, hogy 
mely szempontok lebegnek itt szemeim előtt. Már mon-
dottam, s a tények bőven igazolták azt az állításomat, 
hogy most nálunk tulajdonképpen nem budget-vita a 
budget-vita, hanem budget-vita czimén a parlamentáris 
élet szellemének, elveinek, irányának mintegy elemi káté-
ját vitatja meg a képviselőház három párt ja , szétbon-
czolva Tisza Kálmán 15 éves miniszterelnökségét az állam-
politikai tevékenység legapróbb szálaira. Magyarország j ó 
vagy rossz kormányzásának, hanyatlásának vagy haladásá-
nak, szóval létének, léte békéjének alapjait tisztázza jelen-
leg a képviselőház: mik által, hogy az egyház és állam 
között hazánkban kezdet óta fennálló szerves összetar-
tozás kapcsán, katholikus egyházunk érdekei is az érint-
kezési pontoknak egész vonala hosszában feszült figye-
lésre vannak provokálva, azt, ugy hiszem, nem szükséges 
bizonyítani, elégséges konstatálni. 

45» 
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A mult. heti nagy parlamenti csatározásban kedd a 
Jókai és Apponyi napja vala. Jókai t már láttuk. 0 költő 
és nem politikus, iró és nem szónok. Apponyi Albert gróf 
éppen az ellenkezője. Államférfiú a legjavából, ki még 
mindig felfelé halad az államférfiúi reputáczióban, és oly 
r i tka fényes elme- és szivbeli tulajdonokat magában egye-
sítő szónok, hogy hozzá fogható —ál lamférf ia ink között 
jelenleg nincsen. Vannak, kik talán többet tudnának be-
szélni, például a jobb oldalon Tisza Kálmán vagy Szilágyi 
Dezső, vagy a baloldalon Horánszky Nándor, Eötvös 
Károly ; vannak, a kik erősebben, hevesebben tudnak 
talán hatni mint ő, a fantáziára, az érzelmekre, például 
Jókai Mór vagy Irányi Dániel, vagy Ábrányi Kornél ; 
vannak, kik talán egész az elragadtatásig tudják fokozni 
magukban és másokban is a pathoszt, a szenvedélyeket, 
például Kaas Ivor báró, Eötvös K., Polonvi és mindenek 
fölött Ugrón Gábor, ki Apponyi mellett, bár a hevesség 
szónoka páratlanul, mégis a leggondosabb, legfegyelme-
zettebb, subacti ingenii szónokok egyike : — de olyan, a ki 
ugy tudna magán és tárgya fölött uralkodni mint Apponyi, 
s a ki soha sem ragadtatik el sem valamely nem nemes, 
túlheves érzelemre ellenfelei iránt, sem valamely, talán 
alapjában igaz, de felállításában és használatában szerte-
len szónoki kép felállítására, állítás kimondására, hanem 
mindig megmarad az önuralom, a tárgyilagosság, sőt a 
tárgy fölött való teljes uralom óriás erejében, — olyan 
szónoka több képviselőházunknak Apponyin kívül jelenleg 
nincs. És hozzá még hangja, és a minek e hang visszhan-
gul szolgál : esze, szive, egész valója ! Ilyen szónoki erő, 
ilyen hanggal, — csak a legritkább esetekben található 
együtt az emberi szólás művészetének történetében. Igazi 
szónok csak az, a ki a pillanat hevében tudja a szólás 
remekét megalkotni. És Apponyi ebben is már igazán utol 
nem ért mester, mindenkit felülmúló szónoki lángész, ki 
a pillanat hevében is soha sem taszítja vissza magától 
sem az elméket, sem a sziveket, hanem amazokat hódo-
latra ragadja teljes igazságának fensőbb erejével, a szivek-
ben pedig mindig tiszteletet kelt és hagy maga után 
szellemének és törekvéseinek fenköltsége, lelkiismeretes 
tiszta hazafisága által. 

Ilyen szónok gróf Apponyi Albert. Keddi beszéde a 
mult héten, és hétfői beszéde e héten, mely utóbbi egé-
szen rögtönzés volt, legyen minta t. olvasóimnak, hogy 
benne Apponyi szónoki művészetét tanulmányozzák, élvez-
zék, bámulják. A mult keddi beszéd exordiuma, tekintve 
azt a helyzetet és hangulatot , a melyben előtte szólott 
Jóka i kudarczot vallva beszédét befejezte, a szó teljes 
értelmében páratlan rögtönzés, a tiszteletre, a nagy tisz-
teletre méltó, de pil lanatra megszégyenült ellenféllel szem-
ben való nemes érzelemnek és szónoki fensőbbségnek 
igazán a fenségessel érintkező alkotása volt. Jókai azt 
mondta beszédében, hogy ő tudja, hogy már többször 
elveté a sulykot, elveté magától a népszerűség polykra-
tesi gyűrűjé t — Tisza érdekében, de mindig akadt még 
egy hal, a mely azt neki visszahozta. Ezt a remek köl-
tőies szónoki képet Apponyi Jókai használatánál reme-
kebbül tovább folytatta beszéde kezdésében, s a népszerű 
Jóka i által Tisza, Apponyi legkérlelhetetlenebb ellenfele 
kedveért magától eldobott polycratesi bűvös gyűrűt mint-

egy a levegőben megkapta és visszaadta Jókainak a szó-
noki fensőbbségnek oly finom, igazsággal és nemes érzel-
mekkel teljes bókjai között, hogy a világhírű regényiró 
Jóka i Mór egyszerre ott termett ismét a tisztelt ház előtt 
a tisztelet és bámulat piedesztálján, a melyről kudarczos 
szónoklatával együtt azt mondta, hogy Tisza kedveért 
leugrott . Apponyi, a pártvezér, e fensőbbséggel teljes hó-
dolatával az érdem előtt, egyszerre általános tetszést ara-
tott politikai ellenfelei részéről is. Mert benne páratlan az 
önuralom, azért legnagyobb mint szónok, s legnagyobb lesz, 
ha ezt az önuralmat megőrzi, az élő nemzedék körében mint 
államférfiú. Az ő szónoklata hóditó szónoklat ; hatása alól 
nem vonhatja ki magát senki. Maga Tisza hirdeté más-
nap, persze gúnyosan, hogy Apponyi mult keddi beszéde — 
„oráczió" volt! 

Ilyen Apponyi A. gr. szónoklata, ilyen az ő alko-
tásra teremtet t államférfiúi reputácziója Amabban felül 
nem múlja senki, általános elismerés és bámulat veszi kö-
rül pártkülönbség nélkül ; emebben napról-napra emelke-
dik. Tisza Kálmánnál az ellenkezőt tapasztaljuk. Fogytán 
van, folytonos és fokozatos egymásutánban, régi debatter, 
vitatkozó szónoki erejének és egész a legújabb időkig 
tar to t t taktikázó államférfiúi tekintélyének, reputácziójá-
nak. Rekonstrukczióra, mások hirnevének támogatására 
szorul. Egyben soha sem hasonlított Tisza Apponyihoz: 

! vonzóan kedves lenni és ily kedvesség által megnyerni 
soha sem tudott senkit ; és ő legveszélyesebb, mert leg-
erősebb ellenfelét, Apponyit is, kezdetben legalább, a mig 
Apponyi teljes erőben nem jelent meg előtte, letiporni 
igyekezett mindig; ' mig Apponyi most is, midőn már 
szellemben és igazság szerint felibe kerekedett ellenfelé-
nek, nem letiporni akar ja Tiszát, hanem csak félre tolni 
a nemzet izmosodásának útjából, ha önként menni nem 
akar, — bárki foglalja el különben a helyét. ? ? 

Éjszak-Amerika. A kath. hierarchia alapításának 
századik évfordulója az Egyesült-Államokban. •—-

Gibbons Jakab, baltimorei biboros-érsek a kath. 
hierarchiának az éjszak-amerikai Egyesült-Államokban 
száz év előtt történt fölállittatása emlékezetére pásztor-
levelet bocsátott közre, mely magyar fordításban is élve-
zetes -s tanulságos olvasmányt nyújt . 

E pásztorlevél egyébiránt megmutat ja némely euró-
pai rövidlátó államférfiunak, hogy a kath. egyház az 
utolsó százesztendő alatt éppenséggel nem jutot t tönkre, 
mint a modern „felvilágosodás" apostolai jövendölték, 
sőt hogy mi sem tanúskodik jobban életrevalóságáról, 
mint a csodálatraméltó haladás, melyet az éjszak-amerikai 
biboros főpap levele beigazol. 

1789. évi november 5-én — ir ja Gibbons — VI. 
Pius pápa levelet irt alá, mely katholikus egyházi hier-
archiát alkotott az Egyesült-Államokban és első balti-
morei püspökké tiszt. Carroll Jánost nevezte ki oly püs-
pöki joghatósággal, mely az akkor Szövetséges-Egyesület 
alatt értett, egész területre terjedt ki. E püspököt 1790. 

j augusztus 5-én tiszteletreméltó Walmesloy püspök, london-
kerületi apostoli vikárius szentelte föl Luhvork-Castleben 
Angolországban ; amaz azonnal hajóra szállt és ugyan-

J azon évi deczember 7-én érkezett Baltimorebe. Miután 
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negyedszázadon át ült püspöki székén, életkor és érdemek 
teljében halt meg 1815. decz. 8-án, élete 81. évében. Ez 
érsek püspökségének története világosan muta t ja , hogy a 
személyében tett választás nemcsak bölcs és eszélyes volt, 
de gondviselésszerű is. A természettől kiváló tehetségek-
kel megáldva, melyeket hosszas tanulmányok utján a i 
legjobb tanintézetekben (angol jezsuiták kollégiumában 
Liège-ben és Saint-Omerben) kifejlesztett vala, tudomá-
nyával nagy tekintélyre tett szert. 

Hazafi és főpap. Carroll érsek a lelkes hazafi, a buzgó 
főpap és a tökéletes keresztény gentleman hármas jelle-
gét egyesité személyében. Odaadása hazája ügye iránt 
megszerezte számára az éjszak-amerikai nemzeti mozga-
lom vezéreinek bizalmát; apostoli munkálkodása meg-
nyerte a hivők szeretetét és tiszteletét, jóakaró szeretetre-
méltósága s udvarias modora meghódította mindazoknak 
a szivét polgártársai közöl, akik vele érintkezésbe jöt tek. 
A függetlenségért vívott küzdelem közepette foglalva el 
püspöki székét, és annak szellemétől lelkesítve, diadaláért 
buzogva, annyi bizalmat gerjesztett loyalitása és értel-
messége iránt, hogy a Continentalis Congresszus megbízta, 
kisérje el barát já t Franklin Benjámint, valamint unoka-
öcscsét Caroll Károlyt, és Chase Sámuelt egy igen fontos 
és kényes küldetésben Kanadába. 

A kath. vallás létezik és terjed minden kormány-
forma alatt ; alkalmas minden időben, minden helyen s 
minden körülmény között. Teszi pedig mindezt elveinek 
legcsekélyebb föladása nélkül, az egyház legfőbb tekin-
télyének sérelme és az egyedek lelkiismeretének érintése 
nélkül. Mivel a hitigazságok örökkévalók és kimozditha-
tatlanok lévén, az egyház disciplinája módosulhat, amint 
az ember mindig ugyanaz marad jellegzetes vonásaiban, 
bár öltözete a divat s idők szerint változik. Carroll érsek 
teljesen meg volt barátkozva politikai alkotmányunk géni-
uszával, törvényeink és kormányzati rendszerünk szelle-
mével. Azonfelül csodálatraméltó módon képesítve volt 
ama kényes föladatra, hogy az egyházi fegyelmet a 
szerint alkalmazza, amint nemzeti alkotmányunk igé-
nyeli vala. 

Gondviseléses férfiú. Az utókor nyugodt Ítélete elis-
meré, hogy Carroll János gondviseléses férfiú vala arra, 
hogy egységes egyházba gyűjtse össze az elszórt eleme-
ket az Egyesült Államokban. 0 nem akarta, hogy az 
egyház csak vegetáljon mint egy exotikus palánta ; ellen-
kezőleg ő azt akarta, hogy szilárd fává növekedjék, mely 
mély gyökeret verjen a talajba és gyarapodjék s virágoz-
zék az országgal, megszokva éghajlatát , kiállva a viha-
rokat, megerősödve általuk, és bőségben terjesztve a meg-
szentelés gyümölcseit. Ismerve a baj t , mely a nemzetiségi 
versengésekből származhatik, törekvése vala, hogy a pap-
ság s hivők, bármely országból jöttenek légyen, azono-
sítsák magukat a nemzettel, amelynek kebelében letele-
pedének, hogy tanulmányozzák törvényeit s alkotmányát, 
és összhangban legyenek ennek szellemével: egy szóval, 
hogy lehetőleg beleolvadjanak e társadalomba minden-
ben, ami a polgári életet érinti. Minél inkább tanulmá-
nyozzuk e főpap működését, annál nagyobb csodálattal 
viseltetünk iránta. 

Szorgoskodása az összes egyházi élet iránt, gondos-

sága papok nevelésére a missziók számára, személyes 
látogatásai elszórt nyája minden részénél, önmegtagadása 
és fáradozásai , nagy erőfeszítései az egyenetlenségek 
megszüntetésére, a panaszok elintézésére és szakadások 
meggátlására. buzgósága a kath. vallás védelmében az 

i összes támadások ellenében : mindez emlékezetünkbe 
idézi a nemzetek apostolának munkálkodását s fáradozá-
sait, melyeket önmaga irt le : gyakori utazásait veszélyek 
közepette folyókon, városokban, sivatagban, tengeren és 
hamis testvérek közt ; fáradalmas munka és nélkülözések 
közt. éhséget, szomjúságot tűrve, őrködve az összes egy-
házak fölött, ez mindennapi föladata. (II. Kor. XI.) 

Társadalmi viszonyok. Carroll érsek nyája iránt tanú-
sított folytonos szorgoskodása közepett sem feledé soha 
a keresztény felebaráti szeretet kötelmeit azon emberek 
iránt, akik nem tartoztak az egyházhoz. Viszonya a bal-
timorei protestáns hivőkkel s papjaikkal barátságos és 
szives vala. A közbecsülést, melylyel összes polgártársai 
iránta viseltettek, fényesen bizonyítják a tisztelet ama 
számtalan nyilvánulásai, melyekben hosszú püspöki mű-
ködése folyamán részesiték, főkép pedig a szeretetteljes 
fájdalom adója által, melyet szép pályafutása végén 
emlékezete iránt leróttak. Folyó évi november 11-én és 
két következő napon ünnepeljük Baltimoreben a kath. 
hierarchia megalapításának százéves fordulóját az Egye-
sült-Államokban, megüljük ezt pedig ugy vallásos, mint 
polgári ünnepségekkel. Nem vethetünk azonban, kedves 
testvéreink, egy pillantást sem emlékezetes eseményekre 
és a végéhez közelgő százévre, anélkül, hogy ne fejezzük 
ki hálás érzelmeinket Isten iránt a csodálatraméltó dol-
gokért, melyeket szolgái közvetítésével véghez vitt, akik 
előttünk munkálkodtak itt és most kipihenik fáradalmai-
kat, és hogy ne érezzük a felelősséget, mely reánk nehe-
zedik, hogy ugyanis kövessük hitbeli atyáink erényeit. 

A mult és a jelen. Carroll püspökké felszentelésekor 
az Egyesült-Államok lakossága közel négy millió ember-
ből állott, szabadokból s rabszolgákból együttvéve. A 
kath. népesség körülbelül negyvenezer hívőre rúgot t . 
Harinincz áldozárból álló csekély, de hősies csapat, mely 
majd kizárólag Jézus-társasága tagjaiból állott, gondozta 
e szétszórt nyájat . Nem létezett se menedékház, se kór-
ház az egész nagy ország területén. Templom se volt, 
hacsak annak nem vesszük azokat a szerény ima-házakat, 
melyek katholikusok lakta vidékeken, főkép Maryland és 
Pensylvánia államokban épültek. A georgetown-i kol-
légium. mely akkor alapittatott , volt az egyedüli kath. 
tanintézet. Ez a mult hü képe. 

Tekintsük most a jelent. Adjunk hálát a Minden-
hatónak áldásaiért, örvendjünk polgári s politikai intéz-
ményeink jótékony jellegének. 

Az Egyesült-Államok népessége száz év alatt 4 
millióról 55-re emelkedett, és oly boldog, mint egyetlen 
más nép sem a föld kerekségén. Hála a Szentléleknek, 
ki elárasztott minket malasztjával, hála a szabadságnak, 
melyet élvezünk, az egyház fejlődése lépést tar tot t az 
ország haladásával. Most ugyanis az Egyesült-Államok 
területén tiz milliónyi kath. lakosság van 19 érsekkel 
és 71 püspökkel, 8000 áldozárral, 10,500 templommal s 
kápolnával és 17 papnevelő intézettel, ez utóbbiak ki-
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zárólag oly if jak nevelésére, kik magukat a papi hiva-
tásnak szentelik; van továbbá 3100 plébániai iskolánk, 
520 kórházunk, melyekben az emberi nyomor és fogyat-
kozás minden neme ápolásra talál, ahol mindkét nem-
beli gyermekek lelki s testi táplálékot nyernek és 
előkészíttetnek, hogy a társadalom hasznos tagjaivá vál-
janak. 

Az- egyház meglepő gyarapodása. Mialatt azonban a 
katholikusok számbeli erejének örvendünk, még inkább 
örülnünk kell annak, hogy sehol sem akadunk a vallásos 
tespedés jelenségeire. Az egyház erélyes életerőt tanusit, 
termékeny szellemet, erőteljes tevékenységet és folytonos 
gyarapodást, melyek mind együttvéve a jövőre nézve 
biztos reményt nyújtanak a korlátlan elterjedésre. Annak 
is örvendünk, hogy a püspöki kar és a papság nagysze-
rűen megsokszorozódtak, őszintén egyesülvék az egy hit, 
egy remény, s egy közös szeretet kötelékei á l ta l : egy 
az Ur, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és 
mindnyájának atyja, aki mindnyájunk fölött, bennünk s 
köztünk vagyon. (Efez. VI ) 

Annak is örülünk azonfelül, hogy szerencsés és 
szives viszony uralkodik egyfelül a papság közt, mely 
mindig kész idejét, tehetségeit s mindennapi gondjait a 
hivők szolgálatának szentelni és vérét is ontani értük, 
ha szükséges volna, másfelől a hivők közt. akik viszont 
tiszteletükkel, fiúi szeretettel és önkéntes adományokkal 
tanusitják elismerésüket és odaadásukat. Ha a világ meg-
értené a gyöngéd és megszentelt köteléket, mely a pász-
tort lelki gyermekeivel egyesíti, soha sem tévesztené 
össze a fiu< engedelmességet s tiszteletet a szolgai féle-
lemmel, mert a tökéletes szeretet érdemet szül. (I. Jan. 
IV. 18.) Meg vagyunk győződve, hogy a papság s hivők 
közt létező e kölcsönös szeretet s bizalom megerősödött 
az önkéntes megadóztatás rendszere által, mely köztünk 
uralkodik. 

A törvény s rend barátja. Mi nem önmagunkért 
örvendünk az egyház előhaladásának, ami szük és őnző 
elégtétel volna. Örömünk szélesebb alapon nyugszik. Mi 
annak országunk érdekében örülünk, mélyen meg lévén győ-
ződve, hogv a keresztény hit előhaladása hathatósan közre-
működik alkotmányunk megszilárdításához és megörökíté-
séhez. Ez országban a polgárok szerencsésen élvezik az 
egyéni szabadság legtágabb gyakorlatát . De minél nagyobb 
a szabadság, annál inkább kell elővigyázattal élni, hogy 
azzal visszaélés ne történjék és hogy az szabadossággá 
ne fa jul jon. A kath. egyház barát ja a törvénynek és a 
rendnek; támasza a hatóságoknak, szilárd ellenfele az 
anarkhiának egyfelől, és fentartó szelleme által az erőnek 
egyik eleme a nemzetre nézve. 

Valóban, loyalitásunkat hirdetni oly kormány irá-
nyában, milyen a mienk, épp ugy a szeretet, mint az 
egyház által szabott kötelesség önkéntes ténye. Mert ha 
Nero korában az apostolok rendelték, hogy tisztelni kell 
az uralkodót és kérni kell, hogy parancsolatai végrehaj-
tassanak (I. Timót. II. ; I. Pét . II.), mily nagy szigorral 
parancsolnák ugyanők nekünk, hogy tiszteljük a nép saját 
választásából állított hatóságokat és engedelmeskedjünk a 
törvényeknek, abból az egyedüli czélból, hogy mindnyájának 
jóléte s boldogulása biztosíttassák ? 

Versenyezzünk elődeinkkel ! A küszöbön álló százéves 
forduló illő megünneplése megköveteli, hogy nemcsak 
hálát adjunk Istennek az atyáink által véghezvitt nagy 
dolgokért, hanem, hogy fölismerjük a kötelezettségeket 
is, melyek a jelen nemzedékre nehezednek. Ne elégedjünk 
meg azzal, hogy elmondjuk a zsidókkal : mi Ábrahám 
nemzedéke vagyunk. Ha Ábrahám fiai, mondá Megvál-
tónk, teljesítsék is Ábrahám parancsait. (Ján. VIII.) Ab-
ban semmi enyhítő körülmény sem volt, ellenkezőleg 
sulyosbitá a bűnét azoknak, kik Üdvözítőnket keresztre 
feszitették, hogy Ábrahám, Izsák s J ákob utódainak jelle-
gével dicsekedtek. Es a hit- s buzgalom-hiány részünkről 
annál kárhoztatóbb volna, mivel szemünk előtt lebeg egy 
Carroll, egy Cheserus, egy Klaget, egy Huguet, egy Eng-
land ') és mások példája. 

A mult nemzedékek polgári s erkölcsi erényei nem 
a mi é rdemünk: ellenkezőleg elitélnek minket, ba nem 
tanusitunk hasonló jámborságot s ugyanazon hazafiságot, 
mint azok. Hiába fogjuk dicsérni fenkölt tetteiket, ha 
nem erőlködünk őket követni, mert Isten nem tog min-
ket mások tetteiért jutalmazni. Nekünk megvan ama 
mennyei igéretünk, hogy az egyház nem fog elenyészni 
soha ; de Isten másodrendű közegek által miveli csodáit, 
és nekünk ugy kell magunkat tekintenünk, mint akik 
benfoglaltatunk amaz eszközök között, melyeket rendel-
kezései végrehajtására kiválasztott. 

Ez örökséget nem azért kaptuk, hogy élvezzük, de 
hogy műveljük. És ha az amerikai egyház patr iarkája s 
út törő kisded csapatja oly nagy dolgokat vittek véghez a 
rendelkezésökre álló gyönge eszközökkel, amidőn a szol-
gaság éjéből kiszabadultak, amikor a polgári és vallási 
téren annyi akadályokkal kellett megküzdeniük : mennyi-
vel többet kell várni tőlünk, midőn a hivők száma anv-
nyira megnövekedett és segédforrásain felszaporodtak, 
most midőn mi a szabadság fényes napjának teljes melegét 
élvezzük? Nekünk is hátra kell hagynunk magunk után 
hitünk emlékeit és hasznos müveit, amelyekről az utókor 
büszkén fog szólani, amikor országunk történetének má-
sodik száz évét fogja megünnepelni. 

Kedvező előjel. Szerencsés előjelnek tekintjük, hogy 
az u j száz év egy katholikus egyetem megnyitása által fog 
megkezdetni, amely ép összeesik ama száz év végével, 
melynek elején a georgetown-i tanintézet megnyit tatot t . 
Amint VI. Pius élénk lendületet adott a vallásnak 1789-
ben a kath. hierarchiának köztünk való létesítése által, 
akként X I I I . Leo 1889-ben uj reményt önt belénk, ami-
dőn fenséges szentesítését adja nemzeti egyetemünk álli-
tásához. VI. Pius plántált, XIII. Leo öntözött, adjon Isten 
növekedést ! (I. Korint. III. 6.) 

Szilárd bizalmunk az Urban, hogy kegyeskedni fog 
jóváhagyni Leo áldását, amint bőségesen megerősíté VI . 
Pius áldását. Mivel e két tiszteletreméltó pápta mint An-
nak képviselői szólottak, aki „testté lőn és köztünk lako-
zék," kinek neve 19 századon át jótévő hatalomként ural-
kodik és aki naponkint áldásával árasztja el azokat, akik 
segélyül hivják. Nagy örömmel jelentjük nektek, hogy az 
Egyesült-Államok hierarchiája és hivői, ugy szintén más 
országokéi is, e fordulót megünnepelni készülnek. Már 63 

') Az amer ikai Egyesül t -Államok nagy püspökei . 
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érsek s püspök bejelenté nekünk megérkezését. Az Egye-
sült-Államok majd minden vidéke képviselve lesz. Nagy-
számú kanadai püspök is megígérte nekünk, hogy eljő 
ez ünnepségekre, közőlük szerencsés vagyok említeni ő em-
ját a québec-i érseket. Nővérünk, a mexikói köztársaság 
legalább két főpapja által lesz képviselve. 

A pápa képviselőt fog küldeni a szentszék részéről. 
A souverain pápa egyik ujabbi levelében ama kegyelmes 
szándékát nyilvánítja, hogy egyházi méltóságot fog kül-
deni Rómából a szentszék képviseltetésére a baltimorei 
és washingtoni ünnepségeken. Az ő szentsége által kije-
lölt érsek nemcsak kiváló pap, hanem oly főpap, kit a 
szentatya személyes barátságával tisztel meg. Ismervén a 
baltimorei közvélemény szellemét, nem kételkedünk, hogy 
polgártársaink, ha nincsenek is egy hiten velünk, tetézni 
fogják örömünket azzal, hogy abban részt vesznek és 
Isten hozott-tal, a rendes szívességgel fogadják majd e 
kiváló vendégeket. 

Hasonlókép biztosak vagyunk róla, hogy a papság 
s hivők megtisztelve fogják érezni magukat, mint más 
alkalommal, midőn fogadták a főpapokat, akik elfogadják 
vendégszeretetünket. Egyesüljünk, adakozzunk mind e 
fogadtatásra és a megtiszteltetésre, mely a főpapok, a 
papság és a kath. kongresszus küldöttjeinek látogatása 
által minket ér, ugy, hogy vendégeink kellemes emléke-
zetben tartsák Baltimorét és lakosait, és épüljenek tanul-
ságain az ünnepségeknek benyomásaitól, amelyekben részt 
vesznek. 

Adatott Baltimoreban. 1889. október 8-án. 

Gibbons Jakab. 
bibornok, ba l t imore i érsek, 

Éjszak-Amer ika pr ímása. 

Erre az ünnepélyre vonatkozólag levél érkezett Ró-
mába a .Moniteur de Rome"-nak, a melyből idézem a 
java részét: 

Baltimore városa, igy kezdi levelét az amerikai tudó-
sító, hol annyi egyetemes érdekű esemény folyt le, egy 
páratlan ünnepnek volt szemtanuja. A katholikus egyház-
kormány felállítása centennariumának ünnepe volt ez. 
Szentséges atyánk XIII. Leo pápa kiváló szeretetét az 
amerikaiak iránt ez alkalomból azzal akarta megmutatni, 
hogy képviselőt küldött az ünnepre mgr Satolli Ferencz 
lepantói cz. érsek és a nemes egyházi akadémia kormány-
zójának kedves személyében. Az Egyesült-Államok püs-
pöki kara csaknem teljes számban megjelent e nagy 
ünnepélyen. Külföldi püspökök közöl itt voltak Tasche-
reau québeci biboros érsek, a montreáli, ottawai, halit'axi 
és sz. bonifáczi érsekek, több püspök szintén Kanadából, 
a mexikói püspöki kar két képviselője, mgr Gadd salfordi 
püspök Angliából Manning biboros érsek és az angol püs-
pöki kar képviseletében, mgr O'Connel a római amerikai 
kollégium kormányzója. Kora reggel óta óriás néptömeg 
lepte el az utczákat, melyeken az ünnepi menet vala felvonu-
landó. 10 óra 20 perczkor kezdődött a felvonulás a 
főszékesegyházba. A menet élén 240 kisszeminarista, az-
után 175 nagyszeminarista növendékpap következett, ezek 
után 160 felszentelt pap a nagy köztársaság, a külföld 
különféle egyházmegyéiből, aztán a pápai kamarások, kano-

nokok, 74 püspök, 17 érsek következett, kiknek legvégén 
a pápa követe Satolli, Gibbons bibornok baltimorei érsek és 
Taschereau québeci biboros érsek lépdeltek. Ily látvány-
nak az Egyesült - Államok főszékesegyháza még soha 
tanuja, színhelye nem volt. A szentmisét mgr Williams 
bostoni érsek, Gibbons biboros után a legnevezetesebb 
főpap, egy keresztény Nesztor tekintélyével celebrálta. A 
megjelent tekintélyes hivek száma vagy háromezerre tehető. 
Köztük ott volt Jackson, Maryland kormányzója, Latrobe 
baltimorei polgármester, Mércier Québecből, Doughberty 
a hires szónok, Bonaparte Károly Jeromos, Mayer, és az 
első katholikus kongresszus számos tagja Zene és ünnepi 
szónoklat fenségesen sikerültek. Ez utóbbit mgr. Ryan 
philadelphiai érsek mondotta. Carroll első baltimorei püs-
pök életének rajzolásával kezdette, azután át tér t a kath. 
egyház száz éves kifejlődésére az Egyesül t -Államokban. 
Te Deum zárta be a reggeli templomi ünnepet. Délben 
bankett volt Gibbons bibornok előlülése mellett. 0 emja 
ekkor jelenté, hogy Rómából a következő pápai üdvözlet 
és áldás érkezett : 

„Solemnitas qua saecularis erectionis episcopatus 
Americani memoria celebrata est, magnae nobis jucundi-
tati fuit . Dum fausta quaeque americanae Ecclesiae omi-
namur, petitam benedictionem peramenter impertimur. 

Leo P P . XIII ." 
Er re Gibbons bibornok a pápa egészségére mondott 

felköszöntőt, mire felkelt mgr. Satolli és latin nyelven 
válaszolt, tolmácsolva a szentatya kiváló szeretetét az 
amerikai katholikusok iránt, s abbeli reményét, hogy a 
szabadságos köztársaság szabadságszerető fiaih&z illően 
mindenha támaszai lesznek a pápaság szabadságának, a 
melyre jelenleg oly nehéz viszonyok súlyosodnak. Er re 
Gibbons bibornok a québeci biboros érseket üdvözlé, ki 
püspöktársai nevében meghatottan válaszolt. Következett 
a mexikói püspöki kar üdvözlete; azután Gadd salfordi 
püspök Manning bibornok levelét olvasta fel. Tudva azt. 
hogy az Egyesült-Államokat első sorban Anglia és Íror-
szág népesitik be, Manning bibornok magasztos allusió-
ban utalt arra, hogy az amerikaiak katholikus ünnepé-
ben részt vett canterburyi sz. Ágoston, éppen ugy, mint 
Irhon védszentje sz. Patr ik. Azután igy fo ly ta t j a : „A világ 
legnagyobb köztársaságában, a római kath. egyház mély gyö-
kereket vervén és napról-napra szélesebb körben elterjed-
vén, felhiv mindenkit a hit szabadságára, az emberhez e leg-
illőbb szabadságra, az emberi nem legszabadabb népfaja. 
Napjainkban épp ugy mint kezdetben, az isteni Mester 
a nép körében forgolódik (nem a koronák körében), a 
mely őt hal lgat ja és követi, mert látja, hogy ő részvéttel 
viseltetik a nép iránt." — Megható volt az ir püspökök 
átirata. „Róma után, igy szólnak a vértanuk és hitvallók 
örökzöld szigetének főpásztorai, egy sem az ősi egyházak 
köréből, nem tar that nagyobb igényt Irhon egyházánál 
arra, hogy a ti ünnepetekben részt vehessen." Elmond-
ják Irhon püspökei, hogy nekik az már Istentől kiszabott 
sorsuk, hogy nyájaik számát Amerika javára fogyni lás-
sák, de vigaszuk is egyszersmind, hogy látva a tengeren 
túlra kivándorlott irhoniak boldogulását és haladását, e 
században már nem egyszer fordulhattak testvéreikhez az 
Óceánon túl kenyeret koldulva Irland otthon maradt 
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gyermekeinek, kik az ország polgári és politikai intéz-
ményeinek mostohasága következtében éhhalálba kerget-
tetének. Mi ezt a keserveket, igy folytatják, nem emiitjük 
tel mostan, csakis azért, hogy nemzetünk háláját nyil-
vánítsuk Amerika nemeslelküsége iránt. — Estefelé vespe-
rás volt a főszékesegyházban, melyen a niilwankeei érsek 
pontifikált és mgr. Ireland st. pauli püspök mondott 
ünnepi beszédet. Reggel mgr. Ryan a múltról beszélt; 
délután mgr. Ireland a jövőre irányzá a hallgatóság tekin-
tetét. „Az u j század, felelősségeink, kötelmeink, remé-
nyeink." Ez volt beszédének tárgya. Igy halad az egyház 
Amerikában, megvilágítva a multat, hogy tanuljon, meg-
világítva a jövőt, hogy el ne lankadjon a lelkesedésben 
e's munkában. Ireland püspök reményét nyilvánitá az 
iránt, hogy Amerika a katholikus hité és egyházé leszen. 
Tudom, úgymond, hogy e reményemben még sokan nem 
osztoznak. Azt mondják, a mostani hívek megőrzése is 
már herkulesi m u n k a ! ,.Ha mindenki igy beszélne, igy 
végzé a szónok, akkor a világ soha sem lesz Istenhez 
vezérelve és az egyház ellenségei mindig urai lesznek a 
világnak." Beszédének ez a része valódi remekmű, az 
egyház isteni Szellemének a revelácziója, a kiről énekli 
az egyház imájában : 

Emittc Spiritual tuum : et creabuntur, 
Et renovabis faelem terrae! 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A kath. autonómiáról a budapesti katholikus körben 
szombaton este tartotta meg dr J'oór Imre egyetemi íKnáif 
általunk is előre hirdetett nagyjelentőségű felolvasását. 
Meghallgatására nagyszámú és előkelő közönség jelent 
meg a kör helyiségeiben. A tudós értekező visszapillan-
tást vetvén a hazai autonomikus mozgalmak történetére, 
hangsúlyozta, az autonomia szükségét és fontosságát. A 
jövőre nézve pedig mindenek fölött azt óhaj t ja , hogy a 
világi katholikusok is tegyenek meg mindent, mi erre a 
czélra szükséges. Első teendő, végzé szavait, a kath. tár-
sulás és tömörülés. Er re vonatkozólag pedig indítványozza, 
hogy a budapesti kath. kör alakítson kebelében egy ál-
landó autonomikus bizottságot, melynek mind a főváros-
ban mind a vidéken egyházi és kétannyi vi1 ági tagjai 
legyenek. E bizottság feladata lenne társadalmi uton 
nyílt, férfias, utógondolat nélkül való mozgalmat inditani 
a kath. tömörülés érdekében. A nagy hatást keltett be-
szédet, — melyet egész terjedelmében fogunk közölni — 
a hallgatók zajosan megtapsolták, a kör elnöke ft, Lévay 
luire ur pedig meleg szavakban adott a kör köszöneté-
nek kifejezést. 

IRODALOM. 
* 

* * 

pai követ stb. IV. Váradi Péter kalocsai érsek stb. V. 
Pruisz János váradi püspök. VI. Erdődi Bakócz Tamás 
a hatalmas primás. VII . Tomori Pál kalocsai érsek, a 
mohácsi csata hadvezére és áldozata. VIII. Burgio Antal 
pápai követ. IX. Draskovics György bibornok. ki a trienti 
zsinaton dicsőségesen képviselte Magyarországot. X. Pos-
sevin Antal pápai követ. XI. Pázmány Péter. XII . Buon-
visi Ferencz pápai követ. 

= A prózai műfajok e lmélete . Ir ta Acsay_ Ferencz 
benczés tanár. Budapest, 1889. 8-r . XIV, 790 1. Ára 5 frt , 

Átlapoztuk, egyes részeiben behatóan megvizsgáltuk 
ezt a müvet s azt találtuk, hogy valamint a kifej tet t el-
mélet, ugv a felhalmozott példák tekintetében hézagot 
tölt be a magyar iró-nevelés terén. 

Szerző rendeletéből bekiildetett : A magyar egy-
háztörténelem nagy alakjai. Fraknói Vilmostól. I. köt. 
Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete. 
I r ta Fraknói Vilmos. Budapest, Hornyánszky V. könyv-
kiadó hivatala, 1890. 12-r. 134 lap. 

A nagynevű szerzőtől a nevezett könyvkiadó hivatalnál 
ebben a sorozatban még a következő 12 mü fog megjelenni: 
II. Vitéz János eszterg. érsek stb. III . Carvajal János pá-

H I V A T A L O S . 
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 

folytán : Szabó István róm. kath. plébánosnak és a magyar 
tudományos akadémia tagjának, a tudomány és az iroda-
lom terén 50 éven át kifejtett buzgó és sikeres működése 
elismeréseül, Ferencz-József-rendem lovagkeresztjét ado-
mányozom. 

Kelt Gödöllőn, 1889. évi november 24-én. 
Ferencz József, s. k. 

B. Orczy Béla, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Pápai kitüntetés magyar papnak. Ö szentsége, 

mint az „Osservatore Romano" nov. 27-iki számában 
olvastuk, Haudek Ágoston pannonhalmi benczés atyát, a 
római sz. Ben. r. kollégiumban az egyházjog tanárát , 
ál lamtitkársága ut ján, a püspökök és szerzetesek Congre-
gatiójának tanácsosává nevezte ki. Ki az örök városban a 
magyar névnek dicsőséget szerez, fogadja honfiainak szi-
ves üdvözletét és jó kivánatait! 

— Peru délamerikai köztársaság püspökei f. évi szept. 
26-án kelt feliratot intéztek XIII. Leo pápához. Tárgya a 
feliratnak : az egyháznak, a pápaságnak Rómában a val-
lástalan politika által teremtett tűrhetetlen helyzet és a 
Giordano Bruno ünnepeltetésében nyilvánuló istentelenség. 
Perü püspökei a vallás, az egyház szabadsága, a pápaság 
semmi világi hatalomnak alá nem rendelhető lelki leg-
főbb hatósága érdekében tiltakoznak a vakmerő merény-
letek eddigi végrehajtása és a jövőnek irányított minden 
tervezése ellen. 

— Megtérés. Tatay Tivadar ev. ref. káplán nov. 
14-én tért át Veszprémben a katholikus vallásra, letévén 
a sz. hitvallást ngos Szabó György kanonok plébános ur 
kezébe. A bérmálás szentségében méltóságos Pribék István 
felszentelt püspök ur részesítette, ki egyébként is mintegy 
másfél esztendőn át tanitott ta. Kívánjuk az áttértnek, hogy 
hitvallása lelki üdvére, maga pedig az igaz egyház dí-
szére váljék. 

— A franczia katholikusok lillei kongresszusa nov. 
19-től 27-ig tartott . Elnökölt a cambrayi érsek. Össze-
esett a kongresszussal a lillei kath. egyetem uj tanévé-
nek ünnepélyes megnyitása. Annyi idő alatt tömérdek 
munkát végzett a lillei kath. kongresszus. Nálunk egy 
félnap negyedrésze teljesen kimeríti összes katholikus 
szellemünket és — sokaknak ülésező türelmét. A franczia 
katholikusok egy hétre való munkát találnak és birnak 
el a katb. köztevékenység terén ! 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij • 
félévre helvben s pjsta-

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. 

NEGYYENHYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

!.. 
Előfizethetni 

minden 
t i r . postahivatalnál; : 

Budapesten a szerkesz- : 
tőnél, és Rudnyánszky j 
A. könyvnyomdájában, : 
IV., Papnövelde-utcza : 
8. sz. alatt, hova a ne- : 
taláni reclamatiók il, | 
bérmentes nyitott levél- : 

ben, intézendők. [ 

Budapes t en , deczember 7. 46. II. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Néhány vonás a pesti főtemplom történetéből. — A szabadkőművesség eredete. — A 
„Religio" Tárczája: Bucsuzásom Magyarországtól. — Egyházi Tudósítások: f Dr Apáthy I s tván .— B u d a p e s t : Apponyi Albert gróf, 
Tisza Kálmán, a Kossuth-kultusz. — Irodalom: Jelentés a Horváth-alapi tvány ügyében. — A t ihanyi apátság története. — Bukaresti 

Képes Naptár . — Vegyesek. 

Néhány v o n á s a p e s t i fő t emplom t ö r t é n e t é b ő l . 
1710—1752. 

(Vége). 

Időközben a visszaérkezett decretumok az 
érseki consistorinmmal és Pyber László egyete-
mes lielynökkel is közöltettek. Előbbi jul. 17-ikén 
kelt levelében a megidézett iránt való eljárásra 
utasításokat kért. ') 

Bucelleni látván a herczeg engesztelékeny-
ségét, Kramer Benedekkel, midőn az érseki 
szentszékhez ment Nagyszombatba, aug. 22-ikén 
kelt levelet küldött a herczegnek. melyben es-
dekel, hogy a bűnös, ki hibáját belátja, ne kap-
jon nagy vétségéhez mért büntetést és küldessék 
ismét vissza Bécsbe. A biboros herczegtől pedig 
a neheztelésnek még árnyéka is távozzék.2) . 

Aug. 25-ikén a bibornok herczeg-érsek sze-
mélyes elnöklete mellett és annak teljes udvara 
jelenlétében t a r t a to t t meg a consistoriális ülés 
annak összes tagjai által. Bebocsáttatott a vád-
lott is, a ki ellen a consistorium ügyésze emelte 
a vádbeszédet. Miután a vádlott hibáját beis-
merte, indítványozta az ügyész, hogy tekintve 
azt, miszerint a vádlott maga a házfőnök volt 
és igy a botrány annál nagyobb, melyet ő a 
főnökök főnöke, az érsek és ország prímása tekin-
télyének sértésével okozott: azért üdvös példa 
nyújtására a vádlottra a szigorú áristom bün-
tetés mondassák ki. Azonban a bibornok herczeg 
kegyelmes véleménye alá helyezi indítványát.5) 
A consistorium látván a vádlottnak szerzeteshez 

;) U. o. 2141. 200. 
U. o. 2141 221. 

») U. o. 2141. 219. 

nein illő viseletét, melyet megjelenésével tanú-
sított, annak szigorú büntetését sürgette, de a 
herczeg a rendhez való hajlamánál fogva és 
főnökeinek kérelmeit tekintve ocla nyilatkozott, 
hogy megelégszik, ha a bűnös térden állva Krisz-
tus sebeinek nevében kér tőle a consistorium 
előtt bocsánatot. Amihöz csatoltatott, hogy távoz-
zék Magyarországból és saját főnökei három hó-

[ napon át zárják el. A pater a kivánt bocsánat-
kérést teljesítette.1) Még aznap saját maga jelen-
tet te a herczeg emez eseményt a bécsi perjelnek. 
Fogalmazványában szomorúságának kifejezést ad, 
melyet neki a pater daezos viselete a consisto-
rium előtt okozott. Ha a pater alázatosságot 
tanúsít, hihetőleg sokkal elnézőbb lett volna irá-
nyában a herczeg mint azt a pater remélhette. ) 

Erre P. Bucelleni a pesti uj vicariust P. 
Strat temair Antalt elküldte a herczeghez, részint, 
hogy magát bemutassa, részint, hogy levelét 
megvigye, melyben a herczegnek P. Benedekkel 

! gyakorolt kegyességeért köszönetet mond. Azon-
kívül pedig, hogy megvigye a rendnek magyar-
országi tar tománya történetét. ) A herczeg szept. 
20-ikán kelt levelében a küldött könyvet meg-
köszönte és a páternek büntetését három hóról 
egyre szállította le.4) 

A pesti főtemplom történetének eme rövid 
korszaka a tények megczáfolhatatlan argumen-
tumaival bizonyítja, hogy a kath. egyház kicsi-
ben is ép ugy Isten oltalma alá van helyezve, 

!) ü . o. 2141. 217. 
2) U. o. 2141. 215. 
•') ü . o. 2141. 231. 
4) U. o. 2141. 233. 
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mint nagyban; mert annak részein sem vehetnek ! 
erőt a pokol kapui, még akkor sem, ha gyönge 
pásztorok őrködnek fölöttük. Sőt mentől gyön-
gébb az emberi erő az egyház őrizetében, annál 
eresebbnek bizonyul az isteni, mely olyankor 
nemcsak oltalmazza, de még diadalra is segiti 
az egyházat. Német Juj Lajos. 

A s zabadkőművesség e rede te . 

Befejezés. 
Történeti tanulmányunknak végére é r tünk ; lássuk 

röviden annak egyes részeit. 
Minthogy nagyon el van terjedve azon nézet, mely 

szerint a modern szabadkőművesség 1717-től veszi ere-
detét, az első fejezetben ezen nézetet megezáfoltuk, s az 
1717-iki esztendőnek a szabadkőművesség történetében 
való jelentőségét kimutat tuk. 

A második fejezetben a szabadkőművességnek egyik 
ősi okiratát, a yorki okmányt ismertettük, mely alapját 
képezte azon véleménynek,, mintha a szabadkőművesség 
paradicsomi eredetet tulajdonitana magának. 

A harmadik fejezetben a szabadkőművességnek nagy-
fontosságú irott emlékét, a kölni-okiratot idézzük, minek 
kapcsán a negyedik fejezetben a gnostikusokról szólunk, hol 
a szabadkőművesség csiráját a modern szabadkőművesség 
elveivel és törekvéseivel biró titkos szövetséget feltaláljuk. 

Az utolsó két fejezet megmutat ja , miként szárma-
zott e titkos szövetségből a modern szabadkőművességnek 
két rendszere: a János-rendü és a skót szertartású szar-
badkőmüvesség. A János-rendü a középkor kőműves 
czéhein, a skót szertartású a templomosok rendjén át. 

S most engedjük át magunkat e tanulmány befolyá-
sának, s igy vessünk egy rövid pillantást az emberi tár-
sadalomnak történetére. 

A. legrégibb időkben, melyekre a történelem emlé-
kezik, minden népnél a tudomány és hatalom a papi-
rendnek, vagy kasztnak birtokában volt. S ezen . osztály 
a serdületlen népnek többi részét szolgai állapotban tar tá . 
s felette zsarnok uralmat gyakorolt. Legvilágosabban szól 
Egyptom története, miután erről birunk a fenmaradt 
történeti emlékek és ad-atok folytán legtisztább fogalmat. 
A papi osztálynak hatalma ezen országban oly nagy volt. 
hogy maga a fejedelem is tőle nyerte trónját , s csak az 
ő rendeleteinek végrehajtója volt, A papi 'rend anyagi és 
testi élvek között élt, melyeknek számláit az elámított 
nép fizette. Gondoskodott azonban ez osztály, hogy az 
úgynevezett „mysteriumok"-ban a nép is lerészegedhessék 
a kéjelgések mocsok özönében. 

A papi osztálynak hatalmát megtörték a görög, 
később a római fegyvereknek hódításai. Azonban ugy a 
görögök, mint a rómaiak a keleti hadjáratokból elhozták 
hazájokba a mysteriumok titkait, s ugy Göröghonban, a 
művészetek e természetes hazájában, mint az. egyszerű 
erkölcsű Rómában is életbe léptették. 

A bölcselőknek nagy része a mysteriumok hive 
volt, s — mint Pythagoras egész iskolájával s álta-
lában az epikureusok — ezek gyönyöreinek hódoltak. 

Végre megjelent Krisztus, .és vallás- és erkölcstaná-
val a világ átalakitását megkezdette. Hogy mily hatással 
volt a bölcseleti iskolákra, azt a gnosztikusokról szóló 
fejezetben láttuk. Létrejött az eklektikus bölcselet, a 
gnoszticizmus és a manichaeizmusban alakot öltvén. ezen 
felekezetbe behozta a mysteriumokat. létrejött a titkos 
szövetség. Miként származott belőle a modern szabad-
kőművesség, már láttuk. 

E szerint a szabadkőművességnek legelső csiráit a 
keleti pogány népeknek mysteriumaiban birjuk, a bölcse-
leti iskolák között pedig az epikureusokéban. A valódi 
szabadkőműves ezen iskolának hive; s a titkos szövetség 
ezen iskolának elveit az egész társadalomra rákényszerí-
teni akarja, s ezen elveknek megfelelő átalakítására 
törekszik. 

Súlyos vád ez a szabadkőművesség ellen, mely ellen 
tiltakozik is számtalan testvér, de melyet elfogad a valódi 
szabadkőműves, s melvet okadatol a szabadkőművességnek 
működése. — Midőn a franczia szabadkőművesség azt 
liivé, miszerint elérte a czélt, melynek elérése egyedüli 
feladata, szint vallott. A parlament elhatározta, hogy 
Isten •— a milyenben a népek eddig hívének — nincsen. 
Egyedüli Isten az ész. Ezt jelképezte Parisban a nagy-
szerű színi előadás, melyre hivatalból megjelentek a 
a szabadkőművesség fejei, Robespierre vezetése alatt A 
színpad a vallás, a trón. s a társadalmi osztályok jelvé-
nyeit mutat ja , Vakitó láng tör elő, a jelvényeket meg-
emészti, az osztályok képviselői egyenlően öltözve állanak 
ott, s Isten gyanánt a kékes lángból egy meziteleii kéj-
hölgy lép elő. ki előtt mindnyájan leborulnak. A kéjhöl-
gyet diadalmenetben viszik a templomba, az oltárra állít-
ják. s neki tömjénnel áldoznak. Ekkor tilte diadalát a 
szabadkőműves humanitás. E rajzolt képet magyarázni 
felesleges. Lát juk, miszerint a vakító fçny, a szabadkő-
művesség világossága megemészti a vallást, a trónt, meg-
szünteti a társadalmi osztályok különbségei t : életbe lép 
az egyenlőség és testvériség. 

A tényből előtűnik az uj Isten, egy kéjhölgy sze-
mélye által jelképezve: a kéj. Az embernek természet-
feletti rendeltetése megszűnik, főczélja többé nem az 
örök, hanem a földi, az anyagi boldogság. Er re figyel-
mezteti az avataiidót azon pár női keztyü, melyet beavat-
tása alkalmával neki átijyujtanak, s az úgynevezett János-
rózsák, melyekről már szóltunk. 

A pogány mysteriumokból indultunk ki, s az epi-
kureusokon, gnosztikusokon, a kőműves czéheken és temp-
lomos renden át ismét reájok bukkanunk. 

A pogányság visszaállítása képezi tehát a szabad-
kőművesség végczélpontját, s ezen okból nevezhető összeJ 

esküvésnek az egyház, s mivel egyenlőségre törekszik — 
összeesküvésnek a trón ellen. „Hogv valóságos összees-
küvéssel van dolgunk, bizonyitja azon körülmény, hogy 
némely elveket, mig azok az alattomos pártnak javára 
varinak, legszentebb alaptörvényeknek tart, s amint az 
emberiség tervezett világegv házának út jában állanak, 
ellenzetre térve kárhoztat ja azokat. A türelem nevében 
a legfeketébb türelmetlenséggel dühöngenek mindaz ellen, 

: mi a hivők előtt szent ; vallásszabadságot hirdetnek, 
1 egyedül a katholikusokat kivéve; a szabadsajtot a leg-
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szentebb vívmánynak tar t ják, de a kath. sajtó ellen a 
rendőrség minden eszközét felhasználják ; lelkesülnek a 
társulati jogokért, de azokat mind a világi katholikusok-
tól, mind az egyházi rendektől megvonják; a szabad für-
készés és nézetszabadság mindenütt meg van engedve, de 
a, szószéken tilos ; a választási szabadság szent, de csak 
addig, mig a páholy javára történik ; a spanyol inquiziezió 
a pokol szülötte, ellenben az ultrám on tánok ellen indított 
állami inquiziezió szükséges önvédelem ; a szabad költöz-
ködés a polgárnak főjoga, egyedül a kath. papot sza-
bad belebbezni ; a haza még a gyilkostól sem tagadható 
meg, de igenis a jámbor püspököktől és szerzetesektől. 
A papot vádolják, ha politikába avatkozik : azon politi-
kát azonban, mely nem avatkozik a vallás ügyeibe, ok-
talannak mondják. 

Ha a testvérek iratait lapozzuk : azokban a társa-
dalom bajainak okául az egyház, az ő tanitmánva és a 
papság állíttatik. Midőn a nép a szabadság hajnaláról és 
előrehaladásáról beszélnek, ugyanakkor fenyegetve mond-
ják : „Itt a pillanat, a melyben mindazok aj ta ján a 
halál kopogtat, kik az emberiség rabszolgaságát, szét-
választását és elnyomatását óhaj t ják," azaz a katboliku-
sokén, kik a titkos szövetségnek ellenállának. Áradoznak 
az emberszeretettől és Jakobinus gyűlölettel üldözik a 
hivő keresztényeket. Kenetteljesen szólnak éji gyűléseiken 
a világ építőmesteréről, s kinevetik a jámborokat , akik 
személyes Istenben hisznek; mondják ugyan : „Az Istentől 
származót! lélek halhatatlan," de sem mennyországban, 
sem pokolban nem hisznek; magasztalva hirdetik az 
ember méltóságát, s rajongnak a négykezü őssziilőkért. 
Szóval minden tettök ámítás, s nekik minden eszköz jó, 
ha czéljok kivitelére alkalmas, ami abban áll, hogy az 
emberiség atyáinak Istenétől elvonassék, s az emberi 
észnek iinádására a porba taszittassék," 

Xem tagadhat ja senki, miszerint a jelen időben már 
ily modorban foly a harcz az egyház és vallás ellen, s a 
társadalmi rendet iszonyú rázkódtatások fenyegetik. 

,.Mi figyelmeztettük a fejedelmeket," mondja XII . 
Leo, „de ők a lud tak ; mi értesítettük a minisztereket, és 
nem vigyáztak. Innét ered a baj, mely nekünk faj." A 
felelősség azokat terheli, kik hivatva voltak a népek jó-
létéről és biztonságáról gondoskodni, s felettök őrködni. 
A waterloi ütközet után mondotta Bonaparte Napoleon : 
A monarchák örvendenek, hogy engem megsemmisítettek. 
Nem gondolják meg, hogy velem bukik a monarchia. A 
szabadkőművesség az, mely alapjait aláássa, s romba fogja 
dönteni. Egyedül én menthettem volna meg őket, mert. 
én ismerem e hydrát, s bátran torkon ragadtam, s ha 
sorsom nem igy fordul, meg is foj tot tam volna. 

De bármily rémes napokat hozzon a jövő, mi, a 
vértanuk unokái nem félünk, hogy egyházunkat elnyeli 
a szabadk.'. által kontemplált pandaemoniumos világegyház. 

„Nisi Dominus aedificaverunt domum, in vanum 
laborat, qui aedificat eám." 

Ha az Ur nem építi a házat, hasztalan dolgozik 
ra j ta — a szabadkőművesség. 

Pachtler. ' Human i t á s bályánya. I. 419. 1. A tudós szerző a ' 
németországi ' eg-yházállapotokat -és. pol i t ika i , viszonyokat t a r t j a 
szgm előtt. • , • 

A ..RELIGIO- TÁRCZÁJA. 

Bucsuzasom Magyarországtól.l) 
A rám bízott föladat, mely végett Khinából hazámba 

visszatértem, ha nem is érdemleg, de mindenesetre időleg 
végét érvén, illendőnek tartom, s különben is őszinte szív-
vel teszem, hogy bucsut vegyek azoktól, kikkel az or-
szágban járva szerencsém volt személyesen érintkezni, 
valamint azoktól is, kikkel szemben e szerencsém nem 
volt, de akikről méltányos dolog föltennem, hogy velem, 
illetve a képviseltem ügygyei egyetértenek ; tehát igen 
sokaktól, úgyszólván az egész országtól. Mindenekelőtt azt 
adom elő, hogy miriő okok vittek Magyarországba, és 
minő eszmék vezették eljárásomat. 

A külmissziók a kath. egyház lényeges föladatát s 
ennélfogva lényeges alkatrészét képezik. E részben birja 
és kizárólag birja Krisztus Urunk világos parancsát, sőt 
végrendeletét, vagyis azt, ami isteni Megváltónknak leg-
inkább szivén feküdt. A történelem tanúsítja, hogy a mi-
óta a kath. egyház fönáll, soha sem volt. külmissziók nél-
kül ; arról pedig, hogy ezután sem lesz meg nelkülök, 
kezeskedik hűsége és szeretete, melylyel isteni szerzője 
i ránt mindenha viseltetett. A jóravaló katholikus tehát 
igazán szeretvén a mi urunkat Jézus Krisztust, szeretni 
fogja annak szeplőtelen jegyesét is, a kath. ' egyházat, s 
ezen szeretetből kifolyólag óhajtani, sőt tehetségéhez ké-
pest előmozdítani fogja, hogy a kath. egyház mennél 
inkább gyarapodjék és terjedjen. Kérdem most már, lehet-e 
valódi katholikus előtt közönyös a külmissziók ügye? 
Mivel ez nem lehet, és mivel másrészt tudtam, hogy 
nazánkban még vaunak katholikusok, elmentem nekik 
alkalmat nyújtandó, hogy hitöket és egyházunkhoz való 
ragaszkodásukat érvényesíthessék, amire a jelen időkben 
oly nagy szükség van. Es nem csalódtam, találtam lelkes 
katholikusokat, a gyűj töt t összeg örök bizonyságot fog 
erről tenni. 

Hajdan a külmissziók anyagi szükségleteit legtöbb-
nyire a kath. kormányok, némelykor a római pápák vagy 
egyes szerzetes testületek födözték. Akkor még volt kath. 
politika, mely a vadakat legelőbb keresztényekül szerette 
látni ; volt a római pápának külön fönhatósági területe, 
mely őt ilynemű kiadásokra képesí tet te; volt a szerze-
teseknél annyi mód, hogy hasonló czélra áldozhattak. Ma 
ez mind megváltozott. Azonban a külmissziók a helyett, 
hogy apadtak volna, inkább oly mértékben, szaporodtak, 
melyhez foghatót a világ eddig nem látott. E rendkívüli 
jelenséget csak ugy magyarázhat juk meg, ha tekintetbe 
vesszük Istennek ama bölcs és bizonyára gondviselésszerű 
intézkedését, melynél fogva a külmissziók ügyét közegy-
házi ügygyé emelte, részt engedvén benne ugy az egy-
szerű hívőnek a misszió társulat, mint a még bölcsőbeli 
kisdednek a szent gyermekség müve által, és igy leg-
alább közvetett értelemben az egyház minden egyes tag-
já t hitterjesztővé avatva úgyszólván összes haderejét 
mozgósította és sikra szállította a sötétség birodalma 
ellen. Mintha döntő csata volna készülőben. Egyúttal e 

. .') Kér jük a . központi lapok t . szerkesztőségeit e . sorok 
átvételére. ' ' 
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fönséges tünemény mut.at.ja a kath. egyház erejét, dicső-
ségét. mulhatlan diadalát ! Midőn tehát az országban 
körüljár tam és misszióm számára, melyet magyarságomnál 
fogva nem oktalanul nevezhetek magyar missziónak, 
segítséget gyűjtöt tem, azt akartam, hogy hazámnak ka-
tholikusai is mennél számosabban beálljanak ama segéd-
csoportokba, melyeket kétségkívül Isten maga szervezett, 
s melyek az emberiség örök javaiért folyó harczot támo-
gatják. Volt ebben, nem tagadom, egy kis nemzetiségi 
eszme, melyről azonban nem hiszem, hogv hibáztatható 
volna. Ugyanis előttem lebegett hazáuk régi múltja, mi-
dőn Krisztus koporsóiáért küzdött, vagy midőn a keresz-
ténység védbástyája volt az izlam ellen. Ez egészen dicső-
séges, de egészen katholikus multság. Ezt a multat 
akartam a jelennel összekapcsolni és szálait a. jövőbe 
átfűzni. 

Nem lehet benne kétség, mert tények bizonyítják, 
hogv a külmissziók a leghelyesebb és leghatalmasabb 
eszköz a többé-kevésbé műveletlen pogány vagv egészen 
vad népek értelmi és erkölcsi fölemelésére, nemesítésére, 
mert visszaadván nekik az Istent, kinek ismeretét elvesz-
tették, visszaadjuk őket saját emberi méltóságuknak, föl-
tár juk előttük saját rendeltetésöket, megjeleljük nekik az 
egyetlen helyes irányt s igy helyreállít juk náluk a külső 
és belső ember között a kellő összhangzatot. Az e tekin-
tetben észleli meglepő eredményeket legszájasabb elleneink 
sem merik tagadásba venni, s ezen eredmények egyrna-
gokban elegendők volnának, hogv a müveit világ elisme-
réssel viseltessék azon férfiak iránt, kik a pogányok 
megtérítésére szentelik életöket. Azonban a jó keresztény-
nek s még inkább nekünk hitterjesztőknek a fődolog nem 
a pogányok művelődése, hanem az ő leiköknek üdvössége, 
s csak e cziinen várnak elismerést nem annyira az embe-
rektől, mint inkább Istentől. Az. első a második nélkül 
semmit vagy legalább nem sokat é r ; míg ha emez meg-
van, amaz ugy sem szokott elmaradni. Tehát a külinisz-
sziók gyámolitása tulajdonképen annyi, mint a lelkek 
üdvének előmozdítása, vagyis oly cselekedet, melynél na-
gyobbat embertársaim iránt nem tanusithatunk, s amely 
a többi képzelhető jócselekedeteket mind magában fog-
lalja, sőt azokat fölülmúlja, a mennyiben közvetlen czélja 
a lélek mentés, a megváltás érdemeinek értékesítése. Már 
pedig tudjuk, hogy az istenes cselekedetek soha sem 
veszhetnek kárba ; természetfölötti jutalmuk mindenkor 
biztos, hacsak magam le nem mondok ró luk ; ideiglenes 
jutalmuk pedig, tudniillik Istennek földi és anyagi áldása, 
szinte nem ritka Avval tehát, hogy haza menve magyar 
hitfeleimtől a nyújtot t alamizsnát, a valóságos lélekpénzt, 
elfogadtam, azt is óhaj tot tam eszközölni, hogy ők Isten 
szeretetére, ideiglenes és örök áldására mennél érdeme-
sebbekké legyenek. Ami jó Magyarországon van, az két-
ségkívül Istentől ered, aki ezt a jót a jóknak kedveért 
műveli ; és ha lesz még Magyarországból valami, ugy azt 
szinte a jók fogják végbe vinni azáltal, hogy Isten áldá-
sát magokra vonják. 

Amit eddig mondtam, arra való, hogy küldetésem-
nek és eljárásomnak elvi okait föl tárjam. Ezen okoknak, 
mint kiki észreveheti, két vonásuk van : katholikusok és 
magyarosak. Mert ne gondolja senki, hogy távol a hazá-

tól megszűntem magyarnak lenni. Inkább némi honfi 
érdemül rovom fel magamnak, hogy ime hazámnak jó 
hirét fogom magammal vinni a messze keletre. Ezentúl 
számtalan khinai tudni fogja, hogy van Magyarország, és 
ismerni fogja a magyar embernek két legszebb tulajdon-
ságát : jó szivét és szeretetét. De egyúttal megvallom, 
hogy mint Krisztusnak igénytelen apostola és szent István 
királynak hü magyarja én mindent katholizálni szeretek : 
hitet, hazát, nemzetet. Előttem csak igy van értelme, 
érdeke és érdeme mindezen dolgoknak. 

Hátra van, hogy a gyűjtés lefolyásáról és eredmé-
nyéről ejtsek néhány szót. Mindenek előtt kijelentem, 
hogy most nehezebb szivvel hagyom el Magyarországot, 
mint mikor első izben kimentem belőle. Ennek oka a 
szeretet, melyet most bővebb alkalmam levén tapasztalni, 
bennem is kölcsönhatást, nagyobb viszonérzést, szívósabb 
ragaszkodást gerjesztett . Senki sem tagadott meg. Akár-
merre mentem és akárhol megjelentem, mindenütt és 
mindenkinél a legnagyobb előzékenységet, figyelmet, rész-
vétet, szóval mindent észleltem, amik emlékeinket kedve-
sekké és feledhetlenekké teszik. Különösen áll ez a fő-
és alpapságról, kikkel érintkezni, vagy kiknek vendég-
szeretetét élvezni szerencsém volt. Nyilván tanúságot 

j teszek róla és minthogy életemben sok földet bejártam, 
e tanúságomnak némi súlya lehet, hogy sehol a világon 
nem található annyi szivesség, mint a magyarországi pap-
ságnál. De ugyanazt mondhatom a bármely rangon és 
renden levő egyénekről és családokról, kikkel szerteszét 
az országban érintkeztem. Magok a hírlapok szerkesztői, 
ugy a helviérdeküek, mint a központiak, ha talán egyet 
kiveszek, nagy készséggel voltak irányomban és ingyenes 
hirdetéseikkel, valamint őszinte ajánlásaikkal ügyemnek 
hathatós támogatást nyúj tot tak. A sokaság miatt kép-
telen lévén egyenkint és névszerint fölsorolni, itt egye-
temben mély hálámat és köszönetemet fejezem ki mind-
azok iránt, kik bármi módon leköteleztek, kérvén Istent, 
hogy legyen helyettem bőséges fizetőjük kegyelemben, 
testi és lelki áldásban ! 

Ami magát az eredményt illeti, nem panaszképen 
mondom, ami most már ugy sem használna, hanem 
mivel épen szó van róla, megvallom, hogy a szándékba 
vett czélnak s ennélfogva óhajtásomnak nem felelt meg. 
Amint a szószékről és magánkörben mindenütt hangoz-
tattam, czélom volt, először árvaházat épiteni, melléje egy 
kis kórházat néhány ágygval s mindkettőbe irgalmas 
nénéket helyezni ; másodszor kápolnámat vagy nagyob-
bítani, vagy ha jut és marad, ujan és szilárdabban épi-
teni. E kettős czélra a helyszínén megejtet t számítás 
szerint szükségem lett volna százezer forintra, melyekből 
hatvanezer építésre, negyvenezer tőkésítésre ment volna, 
hogv az árvák, betegek és nénék ellátása biztosítva le-
gyen. A m a gyűjtés az egésznek épen harmadát eredmé-
nyezte. Ezen összegből létesíteni fogok valamelyes árva-
házat és valamelyes kórházat, szerencsémre ily dolgok-
nál különbség van a nagyobb és kisebb között ; azonban 
a templom okvetetlenül elmarad. Még igy is nyakamban 
szárad az ellátás gondja, ami csekély fölfogásom szerint 
lényegesebb, mint maga az épités. Helyzetünk épen olyan 
lesz, mint a lorettói szent házé. Erről az mondják, hogy 
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pincsen talapzata, hanem csak ugy függ a levegőben. 
Mindazáltal elfogadom ezt az állapotot is, ha a jó Isten 
rendel néhány angyalt, kik házaimat a levegőben fön-
tartsák. Azért az Isten szent nevében és a halhatatlan 
lelkek érdekében fölkérem a t, lelkész urakat, valamint 
egyéb honfitársaimat, hogy ezt a nagy és szent ügyet 
megszívlelni, és részint személyes adakozással, részint 
gyűjtések eszközlése által támogatni méltóztassanak. 
Amugyis sokfelé kellett volna még mennem, ahová majd 
hívtak, majd meg szivem húzott, de kifogytam az időből. 
Főkép segítve volna raj tam bizonyos évi járadék fölaján-
lásával, vagy pedig szent misék végzésével. Mind a ket-
tőre és bárminemű adakozásra nézve a Kath. Hitterjesz-
tés Lapjainak szerkesztősége volt szives magára vállalni a 
közvetítést, ahova akármikor és minden rám vonatkozó 
ügyben fordulni szíveskedjenek. 

A szives Istenhozzád, melyet ezennel mindenkinek, 
akiket illet, fölajánlok, örök időkre szól, mert nincs hozzá 
reménységem, hogy még viszontlátásunk legyen itt e 
földön ; de imádságaimban és szent miséimben szüntelen 
emlékezés leszen mindazokról, kiket a természetben, még 
inkább azokról, kiket Krisztusban, leginkább pedig azok-
ról, kiket mind a kettőben őszintén szeretek. Hő tiszte-
letem és köszönetem kifejezése mellett vagyok barátaim-
nak, ismerőimnek, pártfogóimnak, jóakaróimnak és min-
denrendü honfitársaimnak 

alázatos szolgájuk 
Ürge Ignácz, 

apóst, h i t te r jesz tő Khinában. 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 

f 
Dr A P A T H Y I S T V Á N . 

A katholika egyház jogai védelmének oszlopos férfia, 
a hazafiúi törekvés, munka és alkotás fáradhatatlan baj-
noka. a tudomány avatott ja szállt át az időből az örökké-
valóságba. Mikor három hét előtt meglátogattam őt, hogy 
tudtára adjam a Szent-István-Társulat tud. és irod. osz-
tályának abbeli szándékát, hogy az egyház tulajdonjogának 
védelmében kifejtett érdemei elismeréseül őt tagjai közé 
szándékozik megválasztani, a hosszú betegség által meg-
tör t férfiú bágyadt szemébe még egyszer kiült az itju 
hév és lelkesedés. De a test nem birt.a el a remények 
megvalósítását. A közelgő halál előérzetével távoztam 
tőle, mi a búcsúzás tiszteletét élénken fokozta keblemben. 

A derék férfiú most már halott. A tud. egyetem 
következő gyászjelentést adott ki róla : 

A budapesti kir. m. tudomány-egyetem tanácsa, az 
egyetem nevében, fájdalomtól meghatottan adja tudtul a 
gyászhírt azon súlyos veszteségről, mely az egyetemet 
érte azáltal, hogy felejthetetlen kartársuk dr Apáthy 
István, kir. tanácsos, a vaskoronarend lovagja, ny. r. jog-
tanár, országgyűlési képviselő, a m. tud. Akadémia r. tagja, 
az egyetem volt rectora, a jog- és államtudományi kar 
volt dékánja, f. évi deczember hó 4-én hosszas szenvedés 

után meghalt. A boldogult földi maradványai f. évi de-
czember hó 5-én d u. 3 órakor fognak a halottas házból 
(IX, ker. vámház körút 13. sz.) a kerepesi köztemetőbe 
örök nyugalomra helyeztetni. Budapesten, 1889. deczem-
ber 4. Áldás és béke poraira! 

Budapest, decz. 6. Apponyi Albert gróf, Tisza Kál-
mán, a Kossuth kultusz. — 

Tisza és Apponyi versenye, küzdelme Magyarország 
sorsának vezetéseért, igazán most még mérhetetlenül 
tanulságos korszak hazánk történetében sokak előtt. Ezt 
a korszakot a magyar protestantizmus főközlönye, a 
budapesti „Prot, egyházi és isk. Lap" nov. 24-én egész 
puritán rövidséggel igy jel lemezte: „ H a j d a n az országos 
főbb hivatalok a protestánsok előtt zárva valának, — ma 
az érdem előtt tárvák.' . . . Most képzeljük magunknak a 
magyar protestáns szellemet, a mely magát nálunk ka-
tholikusoknál, mindig egy fokkal magasabb hazafiságunak 
érezte és hirdette ; képzeljük magunknak ezt a büszke, fen-
héjázó, bennünket katholikusokat és egész katholikus mul- ' 
tunkat a maga képzelt elsőrangú hazafiságának magasla-
táról lenéző magyar protestantizmust — a maga sajátságos 
hatalomszomjában, mely háromszáz évig kénytelen volt a 
legfőbb hatalom intézését Magyarországban nélkülözni, azt 
a katholikus nádorok, a katholikus tanácsosok, a katholikus 
királyok, katholikus irányú kezelésében látni, a nélkül, 
hogy ő intimusa lehetett volna a királynak, intézője a 
haza sorsának : és most egyszerre ez a kiéheztetett ma-
gyar protestáns szellem, egyik legkiválóbb, legtehetsége-
sebb, szólásban és intriguában leggyakorlottabb vezér-
férfia Tisza Kálmán egyszerre a katholikus Deák Ferencz 
örökségébe pottyant bele, intimusa lett a királynak, 
intézője Magyarországban minden ember sorsának ! Mily 
mámora a századok óta nélkülözött hatalom élvezetének. 
mily remények, mily tervek és aspirácziók, mily eltökélé-
sek az oly sokáig éhen-szomjan, eltikkadtan várt hata-
lom megtartására — támadtak milliószámra az ország 
értelmesebb, gondolkozni és tervezni szerető protestáns 
lakosságának szivében, a mely epekedve tekintget vissza 
hazánk ama zivataros korszakába, a midőn II. Mátyás 
királyban csaknem már egy kész protestáns „apostoli" 
király ült fel szent István katholikus királyi székébe ! 
Gróf Károlyi Gábor szavai szerint a Tisza Kálmán-féle 
áramlatnak a Deák-féle áramlattal 1875-ben történt „fu-
zió"-jakor Jiypnotizálva volta az egész ország, Eötvös 
Károly szavai szerint „országos volt a mámor." Készek 
lettek volna az emberek akkor mérget venni arra, hogy 
— no német, majd befütvül neked ez a vaskalapos pro-
testáns „tigris" Kálmán! Mindenki meg volt győződve 
arról, hogy a protestáns Tisza alatt, a ki a „nemzet ér-
dekében" a 60-as évek elején a Kossuth-irányzattal a trón 
ellen is kész volt „konspirálni," a mint ezt a vádat a 
szélsőbal a mostani budget-vita alatt egyenesen szemébe 
vágta neki, — igen, általános volt a fúziókor a meggyő-
ződés, hogy a protestáns Tisza K. alatt Magyarországban 
a nemzeti lét s az állami önállóság felvirágzásának oly 
felpezsdülése fog bekövetkezni, a milyenre a „királypárti" 
kath. korszakban gondolni sem lehetett soha. Az általánossá 
vált hypnotikus politikai álom első perczeiben, igazán, csak 
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kevesek közt, első sorban, de ő is csak négy szem között, 
az egy Deák Ferencz maradt teljesen ébren ; ő mondta 
ki az egész mámorra és a belőle kifejlődött 15 évi kor-
mányzásra az első kárhoztató Ítéletet, amaz ismeretes mon-
dásában híveihez: „Süssétek meg!" A kik azonban a fúzió 
hypnotikus álmának mámorában nemcsak ébren maradtak, 
nemcsak négy szem közt mint Deák Ferencz mondottak 
előre kárhoztató Ítéletet, melyet íme az események és 
fejlemények igazoltak, — hanem nyilt, p árt a. lakitáss a l is 
kiléptek Tisza Kálmánnal szemben a politikai küzdő té r r e . ' , 
az a két vezér államférfiú, báró Sennyey Pál, a kit Tisza 
K. a Deák F. örökségének átvételétől elementáris erejével 
a hatalomra vágyásnak hátra öklelt, és gróf Apponyi 
Albert a politikai ujoticz valának ; amaz konszervativ, 
emez szabadelvű, nem a vallástalan és istentelen franczia, 
hanem a vallásos, istentélő és istentisztelő angol politikai 
szellem értelmében. Báró Sennyey Pál nemsokára kibete-
gedett a sorból; nem volt képes az eszközökben éppen 
nem válogatós Tisza-féle mindent megmozgató taktikával 

.a versenyt kiállani ; öreg volt már arra, hogy a szabadelvű 
nemzeti haladó politika terére, tehát Tisza K. kizárólagos 
tulajdonának hirdetett terrenumára menve át, álljon szembe 
az áliiberális Góliáthtal és saját területén saját fegyverei-
vel verje le a magyar nemzeti politika egyedárus protes-
táns kibérlőjét ; látta, hogy uj korszak kezdője nem lehet, 
elment tehát , Tisza meghívására, a magyar konservativiz-
mus fellegvárába, a főrendiház elnöki székébe, megmen-
teni a mi még megmenthető vala, az ősi konszervativ érde-
kek számára. Azután végre meghalt. Maradt a Tisza-ellenes 
magyar nemzeti elvi politika élén gróf Apponyi Albexi. 
A 48 előtti és a Deák kiegyezése előtti korszak konszer-
vativ, arisztokratikus szellemű nagy alakja b. Sennyey 
Pál épp jókor hagyta el gr. Apponyi Albert elől a Tisza-
ellenes nemzeti elvi politika vezérségét. S itt kezdődik 
Magyarország történetében, Magyarország politikai és par-
lamenti életében az az uj korszak, a mely a mult héten 
és most, és tudja Isten még meddig, oly küzdelmek szín-
helyévé teszi az ország képviselőházát, a melyben a nem-
zet ősi, államalkotó politikai géniusza a legnagyobb kor-
szakokra emlékeztető óriás szellemi erővel vívja a kor-
mányzás elveit tisztázó párt tusákat . 

Mikor gróf Apponyi Albert b. Sennyey örökségét 
átvette, tulajdonképp semmit sem vett át, csakis egy 
nemesen harczolt, de vivmányt felmutatni egyet sem 
képes párt töredékei szálltak át reá örökségül. Apponyinak 
uj lelket, u j szellemet kellett a becses politikai örökségbe 
öntenie, — neki egészen uj pártot kellett alkotnia, hogy 
sikerrel szembe szállhasson Tisza elvtelen, többnyire igazi 
tartalom hiányában szűkölködő ügyeskedéseknek, for-
télvoskodásnak, egymás rászedésének és pártos tönkre-
tételének taktikázó szellemére alapított politikájával. 
Apponyi Albert gróf, mikor az államférfiúi alkotások 
legnehezebbikére, az uj pártálakitására vállalkozott, még 
aránylag igen fiatal ember vol t ; alig hogy egy-két évig 
forgolódott a politikai élet praxisában. Hogy Deák Fe-
rencz őszbeborult fejjel kiegyezést hozott létre a viszályok 
chaoszából a nemzet és királya között, az bámulatos, de 
mindenki természetesnek fogja találni az adott körülmé-
nyek között egy őszbeborult bölcs öreg -államférfiú 

részéről ; de hogy egy fiatal államférfiú, a kinek arczá-
rói az i f júságnak tavaszi pirját az élet még el nem fúj ta , 
első önálló lépését mindjárt avval kezdje, hogy a felül-
múlhatatlannak elismert, s a nemzetet, a közszellemet elbű-
völő taktikus összes taktikázásának szemfényvesztése kö-
zepett eltalálja vele szemben azt az egyszerű és világos 
álláspontot, a melyről a nemzet szellemét a tiktika szem-
fényvesztésének altató mámorából kiemelni és az önren-
delkezés jogának öntudatára jut ta tni lehet ; szóval, hogy 
egy fiatal ember egy geniális taktikussal szemben első 
tapintásával eltalálja azt az emeltyűt, mely a Tisza 
körül csoportosulva volt nemzeti bizalom és lelkesedés 
sugarait a nagy taktikus kezéből kiemelje, kiszabadítsa, és 
az ő, aránylag most is még. mindig ifjú államférfiúi a lakjá-
nak homloka és keble köré gyűjtse össze — mint világító és 
melengető napot az ország jövője számára: ez már nem-
csak a bölcseség, hanem a geniálitás nagyságánál fogva 
is bámulatos. És ezt tette meg, ezt haj tot ta végre eddig 
Apponyi Albert gróf Tisza Kálmánnál szemben. Nem egy 
emberöltő, egy nagy korszak harczát végezte diadalmasan 
gróf Apponyi Albert rövid tiz év alatt. Kit Tisza, mint 
legveszélyesebb politikai ellenfelét a megsemmisítésnek 
szánt oda, az most mint a nemzeti aspirácziók reménye 
áll Magyarország színe e lő t t ; annak páratlan szónoki 
tehetségét s elsőrangú államférfiúi képességét pár tkülönb-
ség nélkül mindenki elismeri, tiszteli és bámulja. Jellemző 
és igen tanulságos dolog gróf Apponyi Albert államfér-
fiúi tekintélyének ez a rohamos emelkedése s ennek az 
emelkedésnek viszontagságos története, — és én igazán 
csodálkozom a fölött, hogy legújabb politikai életünknek 
ezt a részét még senki tüzetesen figyelemre nem méltatta, 
vagy ha méltatta is, de az ország szine előtt érdeme 
szerint, a monumentális történelem vésőjével hazánk év-
könyveibe fel nem irta. 

Tisza Kálmán, mint messze földön páratlanul álló 
taktikusa az ország sorsának, gróf Apponyi Albertnek 
is szánt pozicziót az ország sorsának intézésében. Csak-
hogy nem lett volna ám köszönete benne sem az 
országnak, sem Apponyi Albertnek, hogyha ez a ka-
tholikus „tradicziók"-ban nevekedett Apponyi, a protes-
táns „aspirácziók" kiválasztott emberének reá vonatkozó 
sugallatát, utalásait, irányzását követte volna. Tisza oly 
Bismarckféle embernek tar tot ta eddig s talán tar t ja most 
is még magát, a ki tetszése szerint maga alá gyűri a ki 
neki tetszik, oppoziczióba kergeti, a ki vele nincs meg-
elégedve, de ugy hogy ő szabja ki mindenkinek, még az 
oppoziczióban is, az állásfoglalás és eljárás kényszer-
zubbonyát. Tisza azt gondolta, tehát azt akarta is, hogy 
Apponyi Albert gróf egyszerűen folytassa báró Sennyey 
Pál konszervativ politikáját, mely az ország 48-iki 
nagy nemzeti átalakulásnak, valamint az 1867-iki Deák-
féle kiegyezésnek útját nem egy tekintetbén jogos, nem 
egy tekintetben azonban kétségtelenül téves akadékos-
kodással, tévelyek és aggályok támasztásával és felállítá-
sával, ha nem is tehette járatlanná, de mégis megnehezí-
tette mind a két alkalomkor. Azután gróf Apponyi Albert 
középiskoláit a jezsuiták páratlan nevelése alatt végezte. 
Tisza K., ezt tekintve, aző protestáns fejével, természetesen, 

I nem gondolhatott mást, mint, hogy ez a „jezsuita növendék" 
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első állaníférfiui lépésével okvetetlenül neki fog rohanni 
a falnak, s b. Sénnyey Pál ó-konszervativ politikájának 
anakronizmusát egy kis „ultramontán lázadás'-sal fogja 
tetézni — a protestáns befolyás részéről kibérelt törvény-
hozással és az ..apostoli" királysággal szemben. A taktika 
rettenetes ügyesen számított, de rettenetes ügyetlenül 
csalódott. Apponyi Albert gróf nem ment be a ,.csap-
dába." Geniális nagy esze keresztüljárt Tisza Kálmánnak 
nem kevésbé nagy, s a taktikázásban igazán geniális eszén. 
Apponyi Albert egy sasszem pillantásával áttekinté a 
helyzetet és észrevette, hogy neki Tiszával szemben 
másnak kell lenni, mint Sennyey vol t ; hogy ő, ha kon-
szervativ zászlót tüz ki, csak Tisza malmára ha j t j a a 
vizet nálunk, a hol a konszervativ hirnév annyira nép-
szerűtlen, hogy még maguknak a konSzervativeknek sem 
kell többé. S valóban, Tiszának csak a „szabadelvű párt" 
nevébe befoglalt kongó frázissal kellett volna csak egyet-
len-egvszer kirukkolnia Apponyi konszervativ zászlója 
ellen, hogv annak legutolsó hive, is politikailag megsem-
misítve, s teljes tehetetlenségre kárhoztatva érezze magát 
•a nemzet bizalmának és követésének meghódításában. 
Ilyen mostan nálunk az izlés. Erről pedig rég megírták 
a latinok a vezér-elvet: De gustibus non est disputan-
dum. Nálunk mindenki liberális akar lenni, liberálisnak 
akar legalább látszani. Hagyni kell a jelszavakat elbukni ! 
Igy j á r t el Apponyi Albert. Nem kiáltott ki a liberális 
pbrazissal szemben valamely konszervativ frázist. Nem 
ment be a taktika által az ő megfogása végett készített 
és kínálva kínált lyukba. Isten szabad ege alatt maradt 
kint s maga csinált, maga tört magúnak uj utat a politiká-
ban, utat a nemzet szeretetének, bizalmának és bámula-
tának megnyerésére, — utat a nemzet rokonszenve által 
diadalra és dicsőségre. Apponyi Albert gróf nem to'ta 
előtérbe az ő katholikus létét, az ő katholikus tradiczióit 
és az ő legalább is oly jogos katholikus aspiráczióit, a 
milyen jogos például Tisza Kálmánnak protestáns főgond-
noki minőségében tett ipolysági út ja alatt provokált és el-
fogadott országos, politikai jellegű ünnepeltetése ; gróf 
Apponyi Albert nem azzal akarta kezdeni politikai pályá-
ját, hogv az egyház vesztére, kudarczára, bukására éhes 
protestáns, szabadkőműves, zsidó liberalizmus koalicziója 
elé oda tartsa mint veres posztót bőszítő jelvény gyanánt .a 
katholikus lelkesedés követeléseit s igy ezeket is magát is a 
népszerűtlenség sorsára, a biztos bukás elé vezesse; ő igen 
jól tudja, talán a legjobban tudja az egész országban azt, 
hogy a képviselőházban és magában az országban mily 
gyenge a katholikus öntudat, a katholikus önérzet erélye 
és pezsgő életre, diadalokra és dicsőségre vágyódása a 
nemzet érdekében. Apponyi Albert gróf ott lát ja maga 
előtt mindennap azt az óriás szavazó gépet, az óriás 
,szabadelvű többséget", melynek katholikus vallású fele-
része, a másik protestáns és zsidó felerészszel vetély-
kedve mintegy hypnotizált állapotban sietett volna hallga-
tásával vagy lelkes támogatá-ával bármikor oda adni Tisza 
hatalmának a fegyvert, melylyel ez, az ..ügyetlen" Apponyi 
Albertet , annyiszor verhette volna az óriás szabadelvű 
áramlat tapsai közt a szabadelvüség nevében agyba-főbe, 
a hányszor neki tetszett volna. Apponyi Albert egy 
támogatás és lelkesedés nélküli piczi katholikus töredék 

élén, feltéve, hogy még ennyit is sikerült volna össze-
hoznia. éppen elég left volna arra, hogy mint »jezsuita növen-
dék" örökös czéltáblául szolgáljon Tisza és pár t ja s 
minden párt ostoba gyűlöletének és még ostobább élczelő-
déseinek, támadásainak. Apponyi A. gróf egy kath. konszer-
vativ törpe kísérlet élén egészen beillett volna Tisza 
takt ikájába eszköznek, üllőnek, a melynek hátán pompásan 
sikerült volna a magyar protestáns-szabadkőműves zsidó 
szabadelvű koalicziónak elverni a katholikus konszervativ 
viszketegen a port és kikovácsolni ra j ta a szabadelvű 
„reformok"-nak tetszés szerinti hosszú sorát. Tisza, a ki 
mint mondók, nagy takt ikájában Apponyinak is jelölt ki 
ellenzéki pozicziót, nem egyszer világosan kimondotta, 
hogy ő bizony ugy gondolta volna Apponyi állásfoglalását, 
hogy a nemes gróf ur lett volna konszervativ, ő meg 
maradt volna liberális — a népszerűségnek s az 
evvel járó hatalomnak kizárólagos birtokában. De Apponyi 
Albert nem hagyta magát megfogni ; ő fogta meg takti-
kájában a rókát. Igénytelen, egyszerű, csaknem semmit 
mondó „mérsékelt ellenzéki" czimmel versenyre szállt ki 
Tiszával — a népszerűségért. Nem katholikus konszer-
vativ bőszítő veres posztót lobogtatni a liberalizmus előtt, 
hanem elhódítani Tiszától a népszerűséget, s meghódítani 
a nemzet rokonszenvét és szeretetét, felkelteni és nevéhez 
fűzni a bizalom lelkesítő szálaival a magyar aspirácziók 
reménységét ! Erre szánta el magát, erre az útra lépett 
Apponyi Albert, mikor Sennyev nélkül önállóan alkotott 
magának politikát és programmot. Es bámulatos bölcses-
s é g e i . geniális tapintatossággal választott. Az események 
folyása teljesen igazolta eljárásának egyedül helyes voltát. 
Lépésről-lépésre, évről-évre. a mily mértékben c-ökkent a 
nemzetben a szeretet melege s a nemzeti aspirácziók bizalma 
Tisza Kálmán iránt, — oly mértékben nőtt Apponyi 
Albert gróf az egész Ország rokonszenvében, tiszteletében, 
a nemzeti aspirácziók bizalmában. Most már még ellen-
felei is elismerik, hogy a jövő — Tiszával szemben — az 
övé. Csak annyit kívánnak még tőle mostan, hogy álljon 
be előbb kapitánynak Tisza mellé, mint Szilágyi Dezső 
tette, mert, csak igy lehet belőle generális, kormányelnök, 
nem egyszerre! Majd meglátjuk. Elég annyi, hogy már 
ellenfelei is méltónak tar t ják az ország sorsának intézésére. 
A sikerrel tehát eddig Apponyi meg lehet elégedve. Meg 
lehet vele elégedve annál inkább, mert a szomszéd 
Ausztriában éppen ez év nyarán szemetszuró példa esett 
meg arra nézve, hogyan lehet katholikus konszervativ 
zászlóval a katholikus Ausztriában, a katholikus Taaffe 
mellett, a katholikus császár alatt, a lakosság óriásilag 
túlnyomó katholikus buzgósága daczára kudarczot val-
lani és megbukni. Liechtenstein Alajps hg, szintén a 
jezsuiták egykori növendéke, katholikus Centrumpártot 
alakított, és vezérelt a bécsi parlamentben. Nem kívánt 
egyebet, csak a mi nálunk kezdet óta szabadságos és 
csak tőlünk s a hitfelekezetektől függ, hogy ismét 
kizárólagos dolog legyen, nem kivánt egyebet, csak hogy 
az elemi iskolák hitvallásos jellege törvényben jogosultnak 
kimondassák. Addig huzta-halasztotta, addig taktikázott 
azonban a kath. Taaffe a katholikus indítvány opportunitása 
ellen és in opportunitása mellett, hogy maga a katlio-

I likus császár is végre kérni látta jónak a bécsi ka-
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tholikus Centrum párt vezérét az indítvány elnapolására. 
Ilyen erős az opportunizmus altatása a csaknem tisztán 
katholikus vallású Ausztriában ! Liechtenstein hg kényte-
len volt a pártvezérségről, sőt a képviselőségről is lemon-
dani — s vele a nagyreményű kath. Centrum-párt is fel-
oszlott, — egy része beolvadt a nem katholikusellenes de 
tisztein állampolitikai Hohenwart-féle klubba, más része 
összezsugorodott magában. 

Apponyi Albert gróf lángeszű államférfiúi fogásának 
helyességét a politikai állásfoglalásban és pártalakitásban 
igazolta tehát Magyarország és Ausztria 10 évi tör ténete ; 
igazolta nálunk a tények fejlődése, a szomszédban Liech-
tenstein bukása. 

Apponyi Albert gróf még nem érkezett el állam-
férfiúi működésének zenithjére, még ntban, emelkedésben 
van mindig a tetőpont felé. Még nem bírja a hatalmat, 
csak a közvéleményt, hogy méltó a hatalomra. A legne-
hezebb feladat elé csak most közeledik, csak ezután 
fog elérkezni. A népszerűség és tekintélyben megfo-
gyatkozott Tisza Kálmán kifogyhatatlan taktikával magá-
hoz vette át az ellenzéktől a szabadelvű népszerűségnek 
egy ragyogó eszű és persvaziv ékesszólásu bálványát, 
Szilágyi Dezsőt, aki késznek mutatkozik odaadni magát, 
hogy Tisza belőle a tekintély és népszerűség friss vérével 
tele szivja magát. Szilágyival, csakugyan, Apponyi párt-
jának programmját , népszerűségét, 10 évi munkáját olvasz-
totta be Tisza magába, olvasztotta be az ő személyéhez 
janicsári hévvel ragaszkodó óriás pár t jába. 

Sikerülni fog-e ez az utolsó, de legformidálisa*.^.s 
arra irányuló taktika, hogy Apponyi Tisza kezéből a ha-
talmat ki ne vehesse, ki ne vehesse különösen a maga 
keze számára, — még nem tudni. Annyi világos, hogy a 
küzdelem a hatalomért még óriásibb leszen, — ha a 
király szeme idejekorán meg nem nyilik . . . 

Gondolom, mindenki természetesnek fogja találni 
tőlem, ha azt mondom, hogy én mindezt nem megrende 
lésre, nem tölcsérezés után, hanem saját inspirácziómból, 
önként és ingyen irtam. 

A tények logikáját, a lélekismeret és ethika törvé-
nyeit hagytam beszélni. S ez kötelességem volt. Ez a 
Religio „irodalmi színvonala." ? ? 

IRODALOM. 
Jelentés. 

A budapesti kir. m. tudomány-egyetem hittudományi 
karának 1888. április 28-án tar tot t IV. r. ülésében a 
Horváth-alapitványból kitűzött két pályatétel közül, a 
következőre: Adassék elő a hazai kath. szentszékek jog-
történeti fejlődése, jelenlegi szervezete stb. f. évi november 
hó 30-ig, mint kijelölt határnapig, egy pályamű érkezett 
be, ily jeligével : Odia restringi, et favores convenit 
ampliari. Reg. Ju r . XV. 

A pályamű szabályszerű bírálatra kiadatott. 
Budapest, 1889. decz. 6. 

Dr Rapaics Raymond 
e. i. dekán. 

= A tihanyi apátság története. Hiteles okmányok 
nyomán és a balaton-füredfürdői lelkészi állomás százéves 
jubileuma alkalmából irta Jalsovits Alfréd szent Bene-
dek-r. áldozópap és fürdőintézeti lelkész. Pécsett, 1889. 
8-r. 144 1. 

Igen érdekes monografia, mely az olvasó figyelmét 
szakadatlanul lekötve tar t ja . Döbrőssy Alajosnak, a pécsi 
püsp. tanitóképző-intézet igazgatójának van barátságból 
ajánlva. Nemes barátság, mely ily gyümölcsöket terem. 

— Bukarest i Képes Naptár az 1890-ik közönséges 
évre. Első évfolyam. Szerk. és kiadta Veress Endre. Ára 
60 kr. 

Nagy becsületére válik a Romániában élő magyar 
protestánsoknak. 

VEGYESEK. 
—• Viktória özvegy német császárné, Frigyes csá-

szár neje, éppen ellenkezője Auguszta jelenlegi császár-
nénak. Ellensége a vakbuzgó lutheránus kul turkampfnak 
és szereti a katholikusokat. És ezt annak idején Bismarck-
kal is éreztette. Most, hogy Koblentzben székelt, az egy-
házmegye püspökét, a melyhez Koblentz tartozik, meg-
hívta magához több papjával együtt és tiszteletökre ban-
kettet adott. 

— Felség-sértés. Hogyan teszik tönkre némely euró-
pai fejedelmek tekintélvöket, tehát a monarchikus elv ha-
gyományos tiszteletét Európában , muta t ja II. Vilmos 
német császár példája. 0 felség-sértés czimén indíttatott 
pór t a „Potsdaméi - Zeitung" ellen azért, mert ez a lap e 
napokban azt jelenté, hogy a német császár egy kirándu-
lásból 2-ik osztályú kocsiban tért vissza a fővárosba. 
Ebben Vilmos császár felség-sértést talált, és nyomban 
kifejezé abbeli óhaját , hogy e czimén sajtópört indítson 
az ügyészség a nevezett lap szerkesztője ellen. 

— Windhorst, a német katholikusok Centrum-pár t -
jának nagynevű vezére, minap beszédet tartott a gyarma-
tosításról. Szokott genialitásával rámutatot t minden gyar-
matosító politika sikerének föltételére, arra, hogy a ker. 
hit terjesztését kell alapul venni ; rámutatot t egyszersmind 
a porosz-német kormány jelenlegi szűkkeblű politikájának 
veszélyeire, a mennyiben ez a kormány Bismarck inspi-

i rácziója szerint az afrikai német gyarmatokban a protes-
táns propagandának akar előnyöket nyújtani, a kath. hi t-
terjesztés megkárositásával. Windhorst kimondá a józan 
gyarmatosító politika jelszavát: Szabadságot a - hit ter-
jesztésnek ! 

— A hol a katholika egyháznak nincsen századok-
ról-századokra átörökölt vagyona, például mint Elő Indiá-
ban, ott a katholikus hivek buzgósága, élő hite teremti 
elő a főpásztorokuak a palotákat, az if júságnak az isko-
lákat, a vallásnak a templomokat. Ilyen eset fordult elő 
ez őszön Bombayban. Nem régen meghalt mgr. Porter 
az ottani érsek. Hivei annyira szerették, hogy temetése 
után gyűlést tar tot tak a kathedrálisban és elhatározták, 
hogy utódjának — palotát fognak építeni. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapes ten , deczember 11. 47. II. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Felhívás. — Czeczit-egylet. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : „Cicero pro domo sua." — 
K a l o c s a i f ő e g y h á z m e g y e : Egy kath. hitközség százados évfordulója — Kath. Köztevékenység : A katholikus önkormányzás 

(autonomia) ügyében. — Vegyesek. 

Felhiirás. 
Nem vétek talán sem az illem, sem a körül-

ményeket tekintetbe venni köteles tapintatosság 
ellen, hogyba a közeledő újév alkalmából, a 
szokottnál ime talán előkelőbb helyen, és a szo-
kásosnál kissé ünnepélyesebb hangon szólok t. olva-
sóim diszes közönségéhez, és általok Magyarország 
összes katholikus papságához. 

A jövő év utolsó év egy félszázadból a 
„Religio" életében. Egy év kell tehát csupán, és 
ez a lap eléri a félszázados lét jubileumát. Ezt 
még magyar lap meg nem élte. Es ez a lap ka-
tholikus lap, a kath. egyház, a kath. papság 
lapja. Es hogy ez a lap egy félszázad alatt tett vala-
mit a kath. egyház és papsága érdekében, talán, 
— bátran kimondhatom, mert benne nem az én 
érdemem a fö, hanem a nagy elődöké, — onnan 
tűnik ki, hogy e lap történetével egyházunk ós 
paptársaim félszázados életének s törekvéseinek 
története, nem minden előny nélkül mindakét 
részre, szorosan össze van nőve. 

A „Religio" egy Isten áldásától sugallt sze-
rencsés pillanat szerencsés alkotása a magyar 
katholikus vallásos ós hazafias szellemnek. Azért 
él oly sokáig! Nem múló érdekeknek szolgál. 
A világ folyásának nem aprólékosságnival bibe-
lődik, hanem a nagy dolgok köréből a legfőbbe-
ket nagyobbakat szemeli ki magának, s az 
eseményeket az egymást kergető pillanatok 
hevének felületes munkájából kiemelve, magasabb 
szempontból, úgyszólván kulturtörtenelmi világi-
tásban állítja olvasói, kora, és az utókor elé. 
Egyedül tar talmának előkelőségével és sulyjával 
igyekszik hatni. Mint kétszer hetenkint megje-

I lenő hetilap, nkt/mlitásávál fogva ott pezseg benne 
az élet a hírlapokkal versenyt fu tva; forrna te-
kintetében. pedig komoly revue, szemle számba 
megyen, melynek specziális termékei, a köny-
vek nehézkes olvasását helyettesítő essayk. tanul-
mányok, a melyek néhány pillantással teljes 
tájékozást nyújtanak a világtörténelem s hazánk 
eseményeinek hullámzó nyüzsgésében. És én e 
téren igazán nem tehetek róla, hogy az Isten 
oly optikai eszközöket bocsátott rendelkezésemre 
az emberiség élete s hazánk sorsa alakulásainak 

! megvilágítására, a melyek midőn főbb vonalak-
ban tiszta objektivitással mutat ják be a jelent, 
egyúttal előre megtanítanak a jövő idők munká-
jának sajátságaira is. Ha a ..Religio" ez utóbbi 
fajhoz tartozó sagallatait követtük volna évről-
évre mindenben: ma már nem ot t volnánk a 
hol vagyunk, ma már régen meg van gyó-
gyítva a kongrua-baj, biztosítva van az egyházi 
vagyon, ébren áll, hat ós alkot a kath. öntudat, 
kiépítve a kath. autonómia, kath. Centrum tar t ja 
kezében az országgyűlés mindakét házában a 
politika, az országkormányzás egyensúlyának 
mérőjén a billentyűt, s országszerte minden 
nagyobb városban palotaszert! „egyleti háza" van 
már a kath. önérzetnek, lelkesedésnek ós pezsgő 
társadalmi, egyesületi életnek ! 

Egy félszázados közhasznú működés követ-
kező, utolsó évfolyamát e lapban arra akarom 
felhasználni, hogy megkezdjem s esetleg be is 
fejezzem benne a „Religio" történetének ismer-
tetését, a mely történet — szerénytelenség nélkül 
lehet mondani, — nem kurta lélekzetü epizód, 
hanem világító fáklya é> vezérfonal a magyar 
kath. egyház félszázados történetén által. 
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Én azt hiszem, hogy ez a körülmény Ma-
gyarország minden papjának, minden lelkes ka-
tholikus fiának figyelmére, érdeklődésére méltó-
munka. Arra kérem ennélfogva t. olvasóimat, 
ezt a fényes állás, nagy érdem és ifjú lelkesedés 
által tündöklő törzsgárdát, hogy az imént jelzett 
körülményre ismerőseiket figyelmeztetni és őket 
ennek az irodalmunkban s hazánkban páratlan 
lap-jubileumnak alkalmából a „Religio- párto-
lásának megnyerni szíveskedjenek. Ezzel a lelkes 
buzdító a közügynek, az uj pártoló pedig első 
sorban magának tesz szolgálatot. Mert a „Religio" 
sokszor oly tájékozást nyújt, melyet másutt 
hiába keres az ember, s néha némely nagy 
ügyekre előre oly világot derít, a melyet nélkü-
lözni csak az események után ébredő szellemek 
tar tha tnak maguk részére kívánatosnak. 

T. olvasóim részéről egy félszázad munkája 
gondolom megérdemli e pártolást ; azok részéről 
pedig, kik eddig nem vagy csak gyérebben olvas-
ták a „Religio!," megérdemli a — figyelmet. 

Uj belépés esetére egyszerű levelező lapon elő-
zetes megrendelést is elfogadok, utólagos fizetéssel. 

Budapesten, 1S89. decz. 8-án. 
Dr Breznay Béla, 

pápai kamarás , tud. egyet. ny. r. tanár , 
tu la jdonos főszerkesztő. 

C z e c z i l - e g y l e t . 

A szatmári egyházmegyében régóta létezik 
egy a sz. Czeczil nevét viselő egylet, egykoron 
t. Nitsch József székesegyházi karmester buzgó-
sága nyomán keletkezvén. Ez egylet a székes-
egyházi énekkar kiegészítője gyanánt sok éven 
át buzgón működött ; a legutóbbi időben azonban 
némileg kissé hanyatlani, sőt meghasonlani kez-
dett, s ennek következtében végül, sajnálatunkra 
bár, fel is oszlott, nem ugyan, hogy végképp 
megszűnjék, hanem, hogy inkább Phönixként 
hamvaiból ismét uj életre támadjon. 

S valóban, a legközelebb mult napokban 
történt , hogy a figyelmét mindenre, ami Isten 
dicsőségét s a lelkek üdvét előmozdítani képes, 
gondosan kiterjesztő kegyes főpásztorunk, ft. Mesz-
lényi püspök ur ő mlgának varázs hatalomsza-
vára és sokak örömére ez áldásos egylet alig 
hüledezni kezdő, még meleg hamvaiból ismét 
kikelt. 

Örömmel adok ez örvendetes eseményről a 
„Religio"-ban hirt. mint oly jelenségről, mely 

kiválóan e becses lap hasábjaiba való, mi sem 
levén a buzgó egyházi éneknél alkalmasabb az 
Ur hajlékában a . lelket Istenhez fölemelni és-
hozzáfűzni — religare —, mint a buzgó szívből 
fakadó és fogékony szívre ható áhítatos egyházi 
ének. 

Tehát a szatmári Czeczil-egylet Szatmártt 
közörömünkre újból megalakult, megtartván né-
mely régibb tagjai t és számos uj erőt fogadván 
be kebelébe. 

A kibocsátott felszólításra pár nap alat t 27 
működő s 25 alapító tag jelentkezett s iratko-
zott be; kik azonnal egyletté alakulván, szent 
Czeczil hetében, pünkösd utolsó vasárnapján, a 
legünnepélyesebb istenitisztelet után, melyen 
püspök ur ő méltósága is részt venni méltózta-
tott , — testületileg járulának ő mlga szine elé, 
tisztelegvén s ő mlga atyai kegyeibe s pártfo-
gásába ajánlván újból megalakult egyletöket. 

Ez alkalommal az egylet elnöke az egylet 
czélját, hivatását s működését érintő következő 
beszédet intézett az egylet nevében ő méltósá-
gához : 

„Méltóságos püspök ur, legkegyesebb urunk s 
a tyánk! A húsz éven át sikeresen működött, a 
körülményeknél fogva azonban nemrég feloszlott 
Czeczil-egylet méltóságod főpásztori magas inten-
tióinak megfelelőleg újból megalakulván, továbbra 
is óhajt azon szép hivatásának megfelelni, mely 
a hasonnemü egyleteknek nemes feladata. 

Méltóságod kegyes akaratának készségesen 
meghódolva, lelkesedve csoportosultunk méltósá-
god védszárnyai alat t ismét egyletté, hogy ma-
gunkat az emberi hang müvelésében kiképezve, 
énekünkkel a nyilvános istenitiszteletnek fenségét 
ós ünnepélyességét emeljük; az istenitiszteleten 
jelenlevők áhítatát , buzgóságát fokozzuk; a száj 
s az emberi hang bűnei, főleg az emberi károm-
lások által megsértett isteni Fölséget megengesz-
teljük énekünkkel ; s a Megváltó eljöttét a dallam-
nak legszentebb harmóniájával üdvözlő angyalok 
müvét, tehetségünkhöz képest, reprodukálván, áld-
juk, dicsérjük és magasztaljuk buzgó énekünkkel 
az oltári szentségben immár állandóan köztünk 
lakozó üdvözítő Jézust s az imádandó teljes 
Szentháromságot, tiszteljük és segítségül hívjuk 
az ég királynéját, a boldogs. Szüzet s Istennek 
dicsőült szenteit. 

Ámde valamint a valódi remek szónoklatnak, 
vagy költészetnek, ugy a templomi zenének, vagy 
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éneknek is megvan, meg kell lennie a maga 
különleges nemes költőiségének, ihlettségének, 
emelkedettségének, hogy magasztos czéljának va-
lóban megfelelhessen. Az emberi hangnak, az 
egyházi éneknek ennélfogva, hogy buzditson, föl-
emeljen, lelkesitsen : szivből, lélekből kell fakad-
nia. A szivnek tehát tisztának, buzgónak, a 
léleknek áhítatosnak, istenesnek kell lennie, hogy 
a s.záj Isten ő szent Felségéhez méltó s az em-
beri lelket emelő hangot adhasson. Hisz „aminő 
a madár, olyan az ő éneke," szoktuk mondani. 
A műveletlen, vagy istentelen sziv nem fog az 
ajkon épületes hangot adni. Mi tehát, hogy hiva-
tásunknak teljesen s lehető legtökéletesebben 
megfelelhessünk, kifelé a tiszta, erkölcsös, ke-
resztény életmódot bensőleg a buzgó áhítatot 
fogjuk szivünkben megőrizni, ápolni és fentar-
tani , mennyei védszentünket, szent Czecziliát 
követvén, ki szeplőtlenül őrzé meg testét, lelkét, 
s a kiről a szent zsolozsma olyan szépen mondja, 
hogy Krisztus evangéliumát hordozá szivében. E 
dicső szentünknek védelme alatt s méltóságod 
atyai pártfogása és áldása mellett, reméljük, vi 
rágzani s üdvösen működni fog a mi egyletünk : 
ami hogy ugy legyen: kérjük a Fölséges Istent, 
hogy méltóságod drága életét, ami egyletünk 
javára is. hosszú évek során át terjeszsze bol-
dogan. Magamat s a gondviselésemre bizott egy-
letet méltóságod kegyeibe ajánlom." 

Ő mlga kegyesen fogadván az egylet tisz-
telgését, örömének adott kifejezést az egyletnek 
újból való megalakulása fölött, ama biztos kilá-
tásban és reményben, hogy az egylet szép hiva-
tásának továbbra is meg fog felelni; dicsérőleg 
emlékezett szintén a székesegyházi énekkarnak 
eddigi épületes működéséről a gregorianmn meg-
honosításával ; egyúttal óhaját nyilvánitá a gyer-
mek-ének behozatala s plébániákon az isteni 
tisztelet alkalmával a népéneklés terjesztése ér-
dekében. E czélból megigéré ő mlga, hogy a 
megye számára az egyházi énekek gyűjteményé-
nek kiadásáról is fog kegyesen gondoskodni. 
Isten áldása legyen ez üdvös vállalaton és mű-
ködésen ! 

Azok, akik Istennek szép adományát, hang-
jokat s abbeli tehetségök kiképezésére fordítandó 
idejöket, szorgalmukat Isten dicsőségére s a hi-
vők épülődósére oly önzetlenül s minden földi 
jutalom nélkül áldozzák fel, valamint azok is, 
akik e nemes törekvést hozzájárulásuk s párt-

fogásuk által előmozdítják, kiknek élén legke-
J gyesebb püspök urunk ő mlgának neve tündök-

lik, megérdemlik, hogy névszerint is megemlit-
tessenek s ismertessenek. Örvendetes esemény, 
hogy mig a szatmári nagyhírű világi dalárda 
honoratiorokból alakult, addig a Ozeczil-egyletbe 
legtöbbnyire iparosok, s kiválóan a helybeli Jézus-
társasági atyák által létesített Mária-társulat 
tagjai, iratkoztak be legszámosabban. kik ekképen 
a buzgó egyházi éneklésnek egyik biztositékát 
hozák magokkal az egyletbe. 

Működő tagokul a jelentkezés sorrendje sze-
rint beiratkoztak : nt. Müller Károly tanitóképezdei 
tanár, nt. Budaházy Imre, Hozás János, Sarma-
ságh Géza főgymnasiumi tanárok, dr Bnza Sán-
dor papnöv. aligazgató, nt. Jékel Antal egyházm. 
alapitv. pénztáros, t. Udvarhelyi Pál orgonista, 
Vodicska János hivatalnok, Polyánszky Miklós, 
Csécsei Ferencz, Reisz István, Turóczi István, 
Lengyel Gyula, Kosztelnik István. Lechner János, 
Eggenberger Gyula, Szűcs János, Fülöp Ferencz, 
Ribszky Ferdinand, Vokla Sándor, Torner Mihály, 
Timafi József, Miadencsik István iparosok, Farkas 
Bertalan hivatalnok, Tóth József gazdatiszt, Téka 
Sándor kertész. -— Alapító és pártoló tagok : I'rsik 
Ferencz apátkanonok, dr Keszler Ferencz apát-
kanonok, Pohl Károly prépost-kanonok, Jandri-
sics János apát-esperes, dr Kádár Ambrus és 
Hámon József tiszt, kanonokok, Unger Lajos, 
alapitv. pénztáros, dr Binder András hittanár, 
dr Lang Antal, Báthory Endre tanárok, Szalay 
Sándor tanár, dr Steinberger Ferencz igazgató-
tanár, dr Irinyi Tamás szentszéki h. jegyző, 
Kállay Lajos püspöki szertartó, Haraszthy Tamás 
ügyvéd, Antal Kristóf kereskedő. Morgenthal 
Mihály keresk., Rauka Mihály hivatalnok, Méder 
Mihály tanitó, Lukácsi György tanár, Gábriel 
András építőmester, Demidor Ignácz földbirtokos 
Fogarasy Sándor mérnök. — A Czeczil-egylet 
hivatalnokai : elnök Irsik Ferencz, alelnök Jékel 
Antal, t i tkár Szalay Sándor, pénztáros Polyánszky 
Miklós, könyvtáros Farkas Bertalan. 

Habár már ez is jelentékeny csoport, mind-
azáltal a beiratkozóknak száma, sem az alapító 
vagy pártoló, sem a működő tagokat illetőleg, 
még nem záródott s bizton remélhető a tagok-
nak növekvése: Praestet Deus incrementum ho-
minum conatui! X. 

47' 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 10. rCicero pro domo sua." — 
Felületes elmék protestáns atyánkfiai részén, kik a 

szellemi életnek olyan műveleteit, milyen p. a katholicziz-
mus és protestantizmus viszonyának megítélése, Magyaror-
szágban, nem szabad észszel. amint illenék és kellene, 
hanem eszüket századok óta fogva tartó érzelmek, képzel-
mek és rögeszmék pórázán végzik, midőn e helyütt leg-
újabban a katholikus Apponyiról és a protestáns Tiszáról 
s politikájuk és takt ikájuk sikereiről vagy sikertelenségei-
ről szóló czikkeinket olvasták, bizonyára nem maradtak 
megkímélve a gondolatok kisérteties megtámadásának 
egy bizonyos nemétől. Okvetetlenül feltámada lelkükben 
az a gondolat, hogy ime ezek a katholikusok, s ez a 
katholikus vezérlap, a „Religio," talán egy kanál vizben 
megfojtaná — a protestánsokat, ha lehetne! Csalódások 
csalódása és mindig csak önámitás ! Én lelkem egész 
erejével ragaszkodom sz. István királyunk vallási öröksé-
géhez, a kath. hithez, és lelkem lelkének mélyén érzem, 
hogy ez az ősi magyar keresztény hithüség nemcsak nem 
csökkenti, nemcsak nem tompítja, de sőt fokozza és tüzeli 
bennem a vonzódást és ragaszkodást, a rokoni és fajsze-
retet, többet mondok, az emberiességemtől elszakíthatat-
lan keresztény felebaráti szeretet hevét protestáns atyám-
fiai iránt. Eszem egész erejével, szivem minden érzelmével 
ragaszkodom gróf Széchenyi István nagy magyarságától 
sugallt ama mondásához, hogy — még a gyilkosoknak 
is meg kellene kegyelmezni, oly kevesen vagyunk mi 
magyarok a népek millióinak tengerárjától körülvéve, 
nem hogy egymásra szabad volna agyarkodnunk ! Nem, 
megfojtani egy kanál vízben, nem ez a vágy tehát 
az, a mi keblemet dagasztja, a mi szivem dobogását 
gyorsít ja valahányszor hazánkra és benne protestáns 
atyámfiaira gondolok : hanem annak az igazán szent igaz-
ságnak a szeretete, a mely magában véve se nem katho-
likus se nem protestáns, hanem természetes igazság, 
emberi természetünkbe beoltva a teremtő Isten által, a 
ki maga kiáltja protestáns atyámfiainak a fülükbe, hogy : 
szerénytelenség nélkül senki közőliik a protestantizmusnak 
sem a múltban, sem a jelenben, tehát a jövőre nézve 
sem tulajdonithat lelkesebb, bölcsebb, munkásabb, előre-
látóbb hazafiságot, mint a milyent a katholika egyház 
szellemének nevelése sz. István és szent László, Nagy-
Lajos és Korvin Mátyás, gr. Széchenyi István és Deák 
Ferencz dicsőült alakjaiban, hogy többekről ne is szóljak, 
e magyar hazának adott. Isten protestánsnak és katho-
likusnak egyenlő mértékkel adja a természet, a szellem, 
az ész és akarat adományait, s bizonyára nem fukarabb a 
katholikus anyától és apától született magyarok iránt a 
lángész és teremtő akaraterő kiosztásában mint a protes-
táns szülők szülöttjei iránt. Neveltetétsünk pedig a kath. 
egyház kebelén, legalább is kiállja a versenyt, valamint 
eszünk kiélesitésében, ugy egyszersmind az emberi, keresz-
tényi és honfiúi sziv érzelmeinek és általában nemességé-
gének, nagyratörekvésének kiművelésében. 

Honnan van tehát az a megfoghatatlan fennhéjázás, az 
a csaknem minden protestáns ember eszét fogva tartó rög-
eszme, a mely ösztönszerűleg uralkodik még a legmagasabb 

elmék fölött is a protestánsok körében, — igen, honnan van 
az a protestáns előítélet, mely a katholikust hazafiságra, 
nemzetének szeretetére, a magyar társadalom és állam 
szellemi munkájának végzésére kevésbbé alkalmasnak tar t ja 
magánál, és azért a hol csak szerét teheti, a hol csak 
nyilváníthatja véleményét és érvényesítheti akaratát , min-
denütt kicsinylést árul el velünk szemben és szükkeblűen 
csak protestánshoz kapaszkodik, ragaszkodik a protestáns 
első sorban, — a katholikust pedig ha el nem terelheti, 
le nem taszíthatja a nemzeti dicsőség emelésének útjáról , 
hát megtűri csupán, szivesen ignorálva mindannyiszor, 
valahányszor lehet? Nekem ugy látszik, hogy Magyaror-
szág történetét protestáns atyánkfiai szines szemüvegen át 
nézik, mert különben más tanulságokat vonnának le be-
lőle, mint a milyeneket tényleg követnek. Én Magyar-
ország legújabb politikai történetében is ugyanazt látom 
ismétlődni, a mi hazánk történetén 300 év óta végig vo-
nul. A katholiczizmus a mérséklet, a tartós alkotás szel-
lemét képviseli; mig a protestánsok köréből látni jobbára 
kiemelkedni azokat a szellemeket, a melyek a leginkább 
kath. vallású államférfiak alkotásait, hol csaléra, hol csákóra 
a végletek felé letéritvén az arany közép-utról, létrehoz-
ták azt. a mit társadalmi láz, konfliktus, forradalom és 
katasztrófa neve alatt ismer a történelem. Igy például, 
hogy messze ne menjünk, azt az u j Magyarországot meg-
teremteni törekvő szellemet, melyet a katholikus gróf 
Széchenyi István vert fel negyedszázados agitáczió által 
mély álmából nemzetünkben, Kossuth Lajos a lutheránus 
prokátor addig-addig korrigálta, toldozta-foltozta, mig 
utoljára teljesen leterelte a törvényesség útjáról a debre-
czeni dethronizáczióra s a világosi katasztrófáig. S most 
is, a mi alapot a katholikus Deák Ferencz az 1867-iki 
kiegyezésben király és nemzet között az ország nagygyá 
és hatalmassá tételére megalkotott és lerakott, arról 
a magyar országos jogász-egyesület elnöke, tehát a 
legilletékesebb jogtudományi tekintélyek egyike dr Ho-
dosy Imre kifejtette és bebizonyította, hogy a kálvinista 
Tisza Kálmán „sem akkor nem értette, a mikor ellene 8 
évig küzdött, sem most nem érti kellőleg, midőn annak 
alapján 16 éven át kormányoz," vagyis mint mások mond-
ták, ez az alapot, mely elég széles volt egy nemzet ösz-
szes aspiráczióinak befogadására, — összezsugorította. 

A magyar protestantizmusnak tehát nincs oka a 
fenhéjázásra, nincs oka valami különös fensőbbségét igé-
nyelni a nemzet szellemének poltikában és más irányban 
való vezetésére. A protestáns szellemnek nincs oka, nincs 
egy körömnyi joga arra sem, hogy a katholiczizmus tö-
rekvéseit a megerősödésre az ő szüklátkörü és szűkkeblű 

i protestáns felfogásával akadályozza, út jában csak egy 
perczig is késleltesse. Pedig igy jár t és jár el Tisza K. 
a katholikus autonomia megalkotásával szemben kezdet 
óta. Mikor az 1848. XX. t.-cz.-ben megállapított inter-
confesszionális . tökéletes jogegyenlőség és viszonosság"-
nak a protestantizmusra való alkalmazásáról van a szó: a 
tökéletes egyenlőség és viszonosság nem „chablon," me-
lyet kigúnyolni kell, hanem jog és igazság, melyet a 
protestantizmusnak kiszolgáltatni kell ; de mikor azt a 
katholikusoknak is megadni kellene : akkor az „chablon," 

j a mely szerint a dolgokat megítélni nem lehet az állam 
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és egyház közti u j viszony megállapítására ; akkor a 
katholikusoknál „a tökéletes egyenlőség és viszonosság" 
nem érvényesülhetnek, mert nekik a „pápa" a fejük és 
sok a vagyonuk. Igy argumentál t Tisza Kálmán 1883-
ban a katholikus autonomia ellen. Szavai ezek valának : 
„Meg kell azt tartani, hogy minden felekezetnek a 
viszonyát az államhoz nem lehet egy általános chablon 
szerint megítélni ; hanem figyelembe veendő egyfelől az, 
van-e azon felekezetnek feje kivül az államon, s figye-
lembe veendő másfelől, minő anyagi eszközök állanak 
azon felekezet rendelkezésére." Más szavakkal: a katho-
likusok ha jogegyenlőséget és autonómiát akarnak élvezni 
Magyarországban, mondjanak le először hitökről, mely 
szerint a római pápa egyházuk látható feje, és másodszor 
vagyonukról ; akkor hajlandó lesz nekik a magyar protes-
tantizmus autonómiát, szabadságot, életet adományozni 

- más különben nem. Tisza és a magyar protestantizmus 
még Bismarck szabadelvüségéhez sem képes felemelkedni, 
annál kevésbbé képes az Egyesült-Államok protestánsai-
nak a kath. egyház iránt való tiszteletét és megbecsülé-
sét megérteni. Bismarck egv ádáz kulturharcz mámorából 
kijózanodván kijelenté, hogy ő előtte a pápa nem kül-
földi, nem idegen, hanem mint a német birodalom katho-
likusainak látható feje, Németországban ugy otthon van, 
mint akármelyik német katholikus. 

Több szerénység, kevesebb fennhéjázás politikában 
és mindenben — a kath. egyházzal szemben : erre van a 
mi protestánsaiknak szükségök az ország javának, béké-
jének érdekében. 

Mert mi katholikusok a tolerancziából, de még in-
kább az egész keresztény felebaráti szeretetből készek 
vagyunk egész a fenékig kiüríteni kötelességeinket ; de 
rabszolgái lenni egy fennhéjázó szellemnek, s magunkat 
általa az élhetetlenek pellengérjére a világ szeme elé 
kiállítani nem engedjük, nem türjük. 

Es most már végezetül kinek-kinek Ítéletére bizha-
tom annak a kérdésnek eldöntését is, hogy a „Cicero pro 
domo" kötelességét kinek hogyan kell magára érteni és 
magára alkalmazni — katholikus és protestáns részről ? 

? ? 

Kalocsai íőegyházmegye . Egy kath. hitközség szá-
zados évfordulója. — 

D. a J . K. 
Mélyen Tisztelt Szerkesztő Ur ! 

Ez évi nov. hó 10-én ünnepeltük Isten kedvező jó-
voltából szivünket boldogító örömök között hitközségünk 
százados dicső é v f o r d u l ó j á t . E g é s z éven át készültünk e 
nagy ünnepre. Mert nem a rnu'ató világ módjára, fényes 
és válogatott étkezés, s vendégeskedéssel : hanem az 
Isten dicsőségének nagyobb emelésére, és a buzgó hivek 
lelki javára törekedtünk a százados ünnep ritkaságához 
képest tetteinket késő unokáink buzdítására megörökíteni. 
E napon tar tot tuk egyszersmind szűz szent Imre magyar 
királyi herczeg tiszteletére megáldott templomunknak 
bucsu-ünnepét is. 

A mai világ, mely fölött hacsak kissé éber szem-
l) Mély t isztelet tel ké re tnek a ka thol ikus lapok e sorok 

szives közlésére. Az író. 

mel áttekintünk, látjuk, tapasztaljuk, hogy a legcsekélyebb 
alkalmat is megragadja, hogy a dicső multak alkotásait 
nagyszerű emlékjelekkel és ünnepélyes szónoklatokkal, 
színházi dalmüvek lejátszásával, nem ritkán diszes, költ-
séges tánczvigalmakkal igyekszik a jövő részére neveze-
tessé tenni. 

Ilynemű legcsekélyebb mozzanat is forrongásba 
hozza az országokat, nemzeteket, mivel nagy tetteiben 
századok után is dicsőn élni akar, és az eltemetkezés 
sötét homályától fél és retteg. — Nem is ütközhetünk 
meg e felett, mivel a lét, s fennmaradási küzdelem vilá-
gában nemes indulat heviti kebleiket. 

Mi is baracskaiak dicső százados ünnepünk méltó meg-
ülésére tehettünk-e e magasztosabban, mint ha élő hitbuzgó-
ságunkhoz méltólag Isten nagyobb dicsőségének előmozdítá-
sára, vallásos érzelmeink fokozására oly tényt, oly műemléket 
törekedtünk létesíteni és alkotni a kath. társadalmi világban, 
mely mig egyrészről szerényen hirdetné élő hitünket, 
másrészről pedig alázatos példánk jelölné meg a rögös 
pályautat keresztény testvéreink s hitsorsosaink előtt, 
kik hasonló érzelmekre gerjedvén meghozzák az Isten 
dicsőségére és saját javukra az áldozatot. Mi nem művel-
het tünk szentebb cselekményt, mintha a templomnak 
avult belsejét művészies kivitelben kifestetni, oltárainkat 
és ehez egyéb műtárgyakat , faragványokal részint meg-
aranyoztatni, ezüstöztetni, részint márványoztatni hatá-
roztuk, amint azt a barokk-styl kívánta Oltárképeinket 
u. m. nagyoltárképünket , melyen sz. Imre teljes emberi 
nagyságban a kir. korona, jogar, kard jelvényes asztalka 
előtt állva az egek felé tekint, bizonyára a tünékeny kir. 
dicsőség helyett a biztos üdv koronáját szemlélve, amint 
ezt az Istenanya a magyarok nagyasszonya a, kisded Jé -
zust balján tartva, jobb kezével nyúj t ja ; megtisztí t tattuk, 
és gyönyörű mümetszetü keretét megaranyoztat tuk annyira 
szép kivitellel, mintha csak egy u j kép állana előttünk 
teljes ékességében. Épp e művészi kezelés észlelhető 
mellékoltárainknál, melynek egyike a golgotai keresztet 
a siránkozó Magdolnával ábrázol ja ; a másik a hattyuősz 
Simeont tünteti fel amint a sz. Máriától karjaira veszi a 
világ Üdvözítőjét, s boldogan felkiált : Most bocsátod el 
Uram szolgádat békességben, mert látták szemeim az 
Üdvözítőt. Mindkét kisoltár képeit 1854. évben Vondrák 
Ferencz r a j z o l t a . A nagy oltárképet pedig a mult szá-
zadban 1791. évben Falkoneri József Ferencz, a nevéről 
Ítélve olasz művész pingálta Budán. 

Van a barokk-stylben készült nagyoltáron sz. Péter 
és Pál apostolok életnagyságú két szobra, melyek Krug 
apatini műszobrász vésüjét hirdetik. Ezen műtárgyak 
mind kiigazittattak, átfestettek oly természetes lágy szí-
nezetű kivitelben, mely igazán a jól tanulmányozott, a 
jól átgondolt és érzett műkezelés tökélyére vall. — A 
szószék szintén nagyszerű ujitást és átmunkálást nyert. 
Valóban a tisztelt vállalkozó Steiner Lajos zombori mű-
festő és aranyozó, valamint az oltároknál a művészi farag-
ványu tabernákulum. gyertyatartók, kherabimok és egyéb 

l) I t t b izonyára tévedés van. Mert én Kalocsán végezvén 
iskolá imat , ily nevü képí ró t nem ismertem, hanem ismer tem Lacza 
Andrást , ki ál tal r a j z o l t a t h a t t a Vondrák Ferencz. k i szent-istváni 
plébános volt, 
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műtárgyabon művészi csínnal végzett remek munkát tün-
te t fel az éber vizsgáló teljes megelégedésére, mit a ki-
küldött bizottság elnöke elismeréssel ünnepélyesen nyil-
vánított is ; — ugy nemkülönben az Ízléses szószéken is 
a magasztal t művész értelmessége a természethű márvá-
nyozás, ezüstözés és aranyozásban hajszálig öszhangzatos 
szép sty 1 lel kiragyog és hirdeti minden részleteiben az 
alapos tanulmányu művész vallásos szellemét és egyházias 
érzékét. — Hasonló szép siker jutalmazta a szorgalmas 
művész fáradságát a templomi müfestészetben. A szentély 
mennyezetén a sz. Háromság művészi kivitelű freskó képe 
a kelő hajnal bibor felhői között angyalseregtől környezve, 
a mennyboltozat világos kék mezőjében tündöklő csilla-
gokkal diszlik. A templomhajó egyik mennyezetén Jézus 
keresztje, melyet üldöz a szabadkőműves világ, de le nem 
dönthet , aranysugarakkal amint Ítélet napján feltűnik 
keleten az ég boltján, ragyog ; a másikon pedig Isten 
szeme sürü aranysugárzattal hullámzik, tudatván a hívek-
kel, hogy lát mindent, még a titkos gondolatokat, sötét 
re j te t t helyen művelt tet teket is. A kborus mennyezetén 
végre sz. Dávid király koszorús hárfája Isten imádását 
hirdető hatalmas kürttel : jöjjetek imádjuk az Ura t 
szemlélhető. Az oldalfalak köröskörül havanna szinezetü 
ecsetelések, a bolthajtások fölegei, és az oszlopzatok 
czimzetei pedig változó színezetben kararai márványzások 
egész a csalódásig. — Ezt a dicső műemléket alkottuk 
mi dicső százados búcsúnk évforduló ünnepének alkalmá-
ból Isten nagyobb dicsőségére s élő hitünknek tanúsítására! 

Midőn igy ezeket gyenge tollal leecseteltem volna, 
nem lehet elmulasztanom köztudomásra hozni s kijelen-
teni. bogy mi tehetetlenek valánk ezen dicső emlék alko-
tására. Magunkra hagyatva tán sohasem valósíthattuk 
volna meg jámbor szándékunkat, ennek keresztülvitele 
czéljából a bőkezű és nagylelkű adakozók kegyes gyá-
molitásáért kellett folyamodnunk. S valóban mi szivünk 
mélyében átérezve Üdvözítőnk buzdító szavait; „ha mit 
kérendetek az én nevemben Atyámtól, megadandja nek-
tek" ; az ur Jézus szentséges nevében a könyöradomány 
gyűjtését indítottuk meg. És önzetlen erős bizalmunkban 
nem is csalatkozánk. A szerénység tiltja : mit tesz a jobb 
kezed a bal ne tudja ; a kötelesség pedig parancsolja : 
ugy fényeskedjenek tetteitek az emberek előtt, hogy lát-
ván azokat dicsőítsék az Atyát, ki mennyekben van, hogy 
hozzam körtudomásra a nagylelkű adakozók diszes sorát, 
kik bő adományaikkal megajándékozták a baracskai sze-
gény kincstári templomot. 

Igen, szép reményünk teljesedett. Mert ő fmga kegyel-
mes érsek urunk fiúi legmélyebb hódolatos esedezésünkre 
a magas kincstári kegyuraság alá tartozó templomunk 
belső ékesitési czéljaira száz forintot ; ugyancsak ő fmga 
kegyes kirendelésére a nagymegyei pénztárból száz f r tot ; a 
ngos és főt. káptalan ötven f r to t : a sz.-László-társulat 
mgos elnöke száz f r t o t ; az oltáregylet hatszáz sz. misét 
szaz husz forint értékben, melyeket főmegyénk főt. és 
lángbuzgalmu, minden áldozatra s nemes tet tekre kész 
jeles papsága végzett el. Ngs és főt, borsodi Latinovich 
Gábor val. apát, kanonok ur kerületünk főesperese husz 
f r to t ; ngs s főt. Hopf János prépost, kanonok ur tiz 
r tot ; ngs s főt. Molnár János prépost, kanonok ur tiz 

! fr tot , ngs s főt. Berényi Dániel apát, aiesperes s bajai 
J plébános ur hat fr tot , ngs borsodi Latinovich Gyula fő-

szolgabíró ur öt fr tot méltóztattak bőkezüleg s kegyesen 
adományozni, melyekért itt az egész nyilvánosság előtt 
szegény templomom nevében szivem mélyéből leghálásabb 
köszönetemet fejezem ki, ígérvén, hogy a kegyes jótevők 
életeért hála imánk száll az élet mindenható urához. — 
Folyamodtunk ő cs. kir. és ap. felségéhez mint legfőbb 
kegyurunkhoz, de legalázatosabb és hódolatteljes folya-
modványunk nmgu vall. és közokt. minisztérium utján 
megyénk főtanfelügyelősége által viszszaszármaztatott, 
bizonyára azért, hogy nem helyesen, és nem hőn könyö-
rögtünk. — Ugy szintén a nmgu pénzügyminiszter mint 
közvetlen kegyurunk elé is járul tunk szűkölködő templo-
munk nevében kiékesitési czélokra könyöradomány fillé-
reit kiesdeni, mert hiszszük, hogy az ékes templom inkább 
a kegyuraság, mint a köznépnek fogyhatatlan dicsősége, 
kérésünk eredménye még mindig a szép remény. Hiveim 
között is megindítottuk a könyöradomány gyűjtését, kik 
közül mintegy 141-en mint jobb módúak és jámborabb ér-
zelműek negyvenhárom forintot s néhány krajczárt adakoz-
tak ; holott községünk lélekszáma a háromezret meghaladja. 
Azt hinné az ember, hogy a gonosz Júdás bűnös halá-
lával megszűnt felhangzani : mire való e vesztegetés? Oh 
nem! Felhangzik ez manap is mindannyiszor, valahányszor 
Isten dicsőségére gyűjtünk, kitől minden boldogság, áldás 
és minden üdv származik. Ámde mulandó élvezetekre, 
költséges vigalmakra még a pór nép között is van pénz 
tékozlásig, vau bőség bukásig. — De el e szomorú kép-
pel ! A jövő század dicsőbb nemzedéket szüljön, és 
teremtsen tiszta uj szivet, mely hőn imádja az Istent és 
az ő egyszülött Fiát Jézust, ki adja ránk, utódainkra és 
jótevőinkre mennyből bőséges áldását. 

Bal assy István, 
baracskai plébános 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A katholikus önkormányzás (autonomia) ügyében. 

Dr Poór Imre felolvasása a bpesti kath. liőrben. 
Azon időben, mikor Haynald ő nmlga az erdélyi 

püspökségbői a kalocsai érseki székbe költözött át, 1866. 
év nyarán a pesti hazai takarékpénztár irányadó tagjaival 
(kik többnyire már nem élnek) egy asztaltársaságba ju-
tottam. Ebéd közben szóba lőn hozva Haynald ő nmlgá 
nak kalocsai érseki székfoglalása is : én örömömet fejez-
tem ki e székfoglalás fölött főleg azon reményben, hogy 
a nm. érsek majd Kalocsán szintúgy létre hozza a katb. 
autonomiát, mint az már Kolozsvárott akkor létre volt 
hozva. Azt hittem, hogy a protestáns urak, kikkel egy 
asztalnál ültem, szintúgy mint magam, örvendeni fognak 
a kilátásba vett autonomián, — s hittem, hogy e remény-
ben H. érseket a protestáns urak magasztalni fogják. 
Csalódtam. Az asztalvendégek igy szólottak : ,.Most- még 
nem kívánjuk a kath. autonomiát : majd előbb elveszszük 
a kath. papok jószágait, aztán szervezzék a katholikusok 
autonómiájukat a hivelc filléreiből ugy mint mi tettük."1 

Erre azt teleltem, hogy a kath. papoknak kir. adományo-
zás által nyert javaik (az úgynevezett püspöki és papi 
beniticiumok) nem magán tulajdonok, hanem egyházi javak, 
a papok és világialiból álló kath. egyháznak tulajdonai. 
Kérdék aztán tőlem. „Ugy-e tnr. ur, ön katholikus?" 
„Igen," mondám. „Vájjon kérdezték-e önt valaha kath. 
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papok egyházi ügyben ?" Er re nem birtam közvetlenül 
felelni, hanem mondám, hogy éppen ezen az anomalián aka-
runk segiteni: Erdélyben már az egyházi és világi hivek 
együtt tanácskoznak és határoznak egyházi, iskolai és 
alapítványi ügyekben: — ezt óhaj t juk eíérni mi is min 
den egyházmegyében országszerte. 

Az imént ej tet t Szavak 23 év előtt hangzottak el. 
Valóban abnormis állapot hazánkban, hogy mig a pro-
testánsoknak, sőt a többi bevett felekezeteknek jogai és 
kivánalmai törvénybe vannak igtatva : addig az ország 
túlnyomó többségének, a katholikusoknak ugyanazon 
hatáskörű jogos követelései máig sincsenek ez alkotmá-
nyos hazában kielégítve. Miért ? mert „scopae dissolutae" 
vagyunk, nem bírtunk máig egyesülni. Papjaink magok 
tesznek, amit birnak, vagy tenni jónak látnak ; mi világi 
katholikusok sem híva, sem küldve nem vagyunk, „nec vocati 
nec electi." Legyünk raj ta , hogy ezután hazánk s kath. 
egyházunk javára együtt munkálkodjunk papok és vilá-
giak. Ha elhagyjuk egymást, elhagy bennünket a magya-
rok Istene is. 

Hazánk 1848-iki törvénye kimondotta a hazabeli 
vallásfelekezetek egyenjogúságát, s ezzel megszűnt a római 
kath. vallás néhai uralkodása s felbomlott a nyolczszáza-
dos történelmi viszony is a magyar állam és a kath. 
egyház között. Ez óta állott be egyszersmind szüksége 
annak, hogy a hazai kath. egyház is autonom szervez-
kedjék, miként protestáns honfitársaink már régen szer-
vezkedtek. A magyar kath. episkopátus volt az első. mely 
az u j szervezkedés szükségét érezvén, már több izben kez-
deményezte az orsz. kath. autonomiát s azzal a magyar 
katholikusok hálás elismerését érdemiette ki. 

I. Először is még az 1847/8-iki alkotmányozó pozso-
nyi országgyűlés alatt az ott együtt levő püspökök több 
világi katholikussal együtt tanácskozván, tanácskozásuk 
eredméiiyeül kath. peticziót nyújtot tak be az országgyű-
léshez. melyben 'egyebek közt elmondják, hogy ezentúl „a 
kath. egyháznak saját híveinek védelme alá kell húzód-
nia . . ." „De erre nézve őket (t. i. a hiveket) közelebb kell 
hozni az egyház érdekeihez, hogy közel láthassák a ka-
tbolic/.izmus jelen szükségeit s annak törvényes biztosíté-
kok nélküli elhagyatottságát maguk is érezhessék. A 
világi katholikusokban észrevehető közönyösség egyházunk 
ügyei iránt nem annyira a vallásosság hiányának tulajdo-
nitható, hanem leginkább azon elszigeteltségnek, melyben 
egyrészről a kormány, másrészről megint a klérus kire-
kesztőleg kezelték a külegyházi ügyeket és viszonyokat. 
Ezentúl adassék a világiaknak is befolyás az egyház kül-
viszonyainak elintézéséhe; ami nem szorosan religiói vagy 
papi ügy, mi a lelki hatalom körén kivül áll, azok tár-
gy altassanak ezentúl vegyes egyházi gyülekezetekben, hol 
a kath. nép is választottai által képviselve vagyon . . . " stb.1) 

Azonban ezt az emlékiratot az a szomorú sors érte, 
hogy mint .elkésett," az 1847—8-iki országgyűlésen nem 
is lett tárgyalva. 

II. A magyar püspöki kar 1865-ben bold. em. Sci-
tovszky János érsekprimás elnöklete alatt az autonomia 
kérdését ujabb vitatás alá vette, s ezen üdvös és korszerű 
eszme megvalósítása végett elhatározta, hogv folyamodás-
sal fog a fels. királyi trón zsámolyához járulni. Ezen 
folyamodásban több izben történik hivatkozás arra. hogy 
a világi elemnek a kath. alapok és alapítványok ügyke-
zelése körül befolyás biztosíttassák, stb. Mi alatt pedig 
ezen folyamodásra ő felségétől válasz nem érkezett, • az 
ügybuzgó érsekprimás is elhunyt . . . . 

III . A püspöki kar 1866. őszszel ú j ra tárgyalás alá 
vette a kath. egyház törvényes állásának és autonómiá-
jának ügyét, s eziránti nézeteit kifejtve újra folyamodott 
ő felségéhez, s e folyamodványt Bartakovits egri érsek ő 

') Emléki ra t az 1847 8 országgyűlés a la t t Pozsonyban ta r to t t 
püspöki tanáeskozmányokról. f e s t . Kmicli. 1866. 

nmlga 1867-ben. január 8-án, személyesen nyújtot ta át ő 
felségének. 

IV. Simor. érsekprimás ő emja vezetése alatt 1868-
ban Budán, előbb püspöki tanácskozmány. aztán vegyes 
konferenczia lőn tartva, melyen Deák Ferencz és báró 
Eötvös József, is részt vettek. Deák Ferencz hive volt a 
kath. autonómiának, Eötvös b. pedig szintén sürgette az 
autonomiát. E konferenczián lőn az autonomiát szervező 
katholikus kongresszus tartásának módja megállapítva. 
Végre : 

V. Az ohaj tot t kath. kongresszust Simor János 
herczegprimás ő eminencziája 1870. okt. 20-án mint 
elnök nyitotta meg, megjelölvén az irányt és keretet, 
melyen belül az autonómiának mozognia szabad. Az 
autonomiát szervező kongresszus hat havi működés nyo-
mán 1871. márcz. 29-iki ülésében a 29-es bizottság, javas-
lata alapján 130 czikkelvben határozott. E nagy hord-
erejű határozatnak néhány ') érdekesb czikkelye rövidítve 
igv szól : 

„1 §. A magyarországi katholikusok egyházi és 
iskolai ügyeik intézésében az 1848. XX. t. cz 2. sze-
rint őket megillető önkormányzatot az egyházi s világi 
hivek közös részvétére s befolyására alapítva szervezik. 

2. Ezen önkormányzat hatásköre a személyi ki-
nevezési ügyekben, a köznevelés terén, a kath. egyházi 
és iskolai javak és alapítványok tekintetében s átalán 
fogva a magyarországi kath. egyház világi vonatkozású 
összes ügyeiben, kiterjed mindazokra, mik a szoros érte-
lemben vett hittani, egyház-kormányzási, liturgiái s egy-
ház-fegyelmi dolgok körén kivül - az egyházi s világi 
hiveket közösen érdeklik. 

,.3. Az apostoli király egyházfő-kegyúri joga 
épen tartatik . . . 

4. A kath. egyházi javadalmasok birtokában ille-
t ő i g kezelésük alatt levő összes javak és alapitványok, 
a vallási tanulmányi s egyéb kath. alapok a magyaror-
szági kath, egyház tulajdonát képezik . . . 

„7. §. A mgvarországi kath. egyházat átalában 
érdeklő ügyekre nézve legfőbb önkormányzati hatóság 
az országos kath, gyűlés, mely rendszerint Pesten évenkint 
egyszer tar t ja üléseit." 

„8. §. Ezen orsz. kath. gyűlésnek tagjai : a) az ér-
sekek, megyés püspökök és a pannonhalmi főapát ; illető-
leg a koadjutorok ; — széküresedés vagv akadályoztatás 
esetében a helynökök. b) A jászói és csornai prépostok, 
a zirci apát, a kegyesrendiek és a minorita rend főnöke, 
ç) Az egyházmegyék papi küldöttei . . . összesen 36. — 
d) Az egyházmegyék világi képviselői . . . összesen 132." 

A m. kir. minisztérium hatáskörét leginkább korlá-
tozó czikkelyek a 14. és 35-ik czikkely: 

„14. §. Mindazon kinevezéseknél és magasabb egy-
házi javadalmak adományozásánál, melyekre nézve a ki-
nevezés jogát az apostoli király ekkorig az állami kor-
mányzat utján gyakorolta, — az előterjesztést ezentúl az 
orsz. kath. gyűlés a szabályszerüleg alakított igazgató-
tanács által eszközli." 

„35. §. Az igazgatótanács a magasabb egyházi java-
dalmak betöltését akkép eszközli, hogy minden megürült 
helyre három egyént ezek közül leendő kinevezés végett az 
apostoli királyhoz fölterjeszt, ugy azonban, hogy 

„a) az érseki s püspöki székek betöltésénél, valamint 
a javadalmas apátságok és prépostságok adományozásánál 
a püspöki kart és az illető egyházmegyei tanácsot meg-
hallgatja." stb.-J 

Az autonomiai igazgatótanácsnak hármas kijelölése 
korlátozza ugyan a fejedelem eddigi kinevezési jogkörét , 
de ezen korlátozást maga az autonomia követeli ; — sőt 
az autonomiai szervezet által korlátoltatnia kell a kath. 

•') 1. 2. 3. 4, 7, 8, 14. 35. §§. 
! ) Religio 1871. I. félév 276. stb old. 
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alapok és alapítványok fölötti rendelkezés-jognak is ; — 
e rendelkezési jogok a kath. autonomia életbeléptetése 
alkalmával a kultuszminiszter tárczájából a kath. auto-
nomia hatóságára fognának átszármazni; — s ezt kell is 
óhajtanunk, hogy a kath. egyház megszabaduljon az 
állam gyámsága alól. 

Ezen 130 czikkelyes autonomiai elaboratumot a 
megbizott 1 2 - e s küldöttség Simor herczegprimás ö 
eminencziájának vezetése mellett 1871. jun. 12-én nyúj-
tot ta át Bécsben ő felségének, aki azt alkotmányos tár-
gyalás végett a m. kir. minisztériumhoz Budapestre kül-
dötte le. 

Azóta, hogy a magyarországi kath. egyház önkor-
mányzatának szervezete ő felségének s a magyar kor-
mánynak benyujtatott , 18 év telt el Tudtomra ezen 
elaboratumra még válasz sem érkezett. Mi a teendő? 
„Pulsate et aperietur vobis." Első sorban a kath. kon-
gresszus azon nagyérdemű tagjainak van joguk kérve, 
sürgetve szót emelniök, akik a katb. kongresszus 130 
czikkelyét dicsőségesen megalkották s ő felségének be-
nyúj tot ták. 

A magyar kath. önkormányzásnak behozatala Ma-
gyarországban, mint emlitém, már ötödizben lőn megkísé-
relve ; — máig látható siker nélkül. Hazánk erdélyi részé-
ben a katholikusok szerencsésebbek. Midőn az erdélyi 
püspöki megyének római kath. statusa 1866. Kolozsvá-
rot t tar tot t gyűlésének jegyzőkönyvét b. Eötvös miniszter-
hez beterjesztette, azt kérelmezte, hogy „törvényen alapuló 
s huzamosan gyakorolt autonómiánkat, és jogainkat telje-
sen életbe léptetni, a törvény s régi gyakorlat ellenére be-
csúszott kormányi s kamerális rendelkezést megszüntetni és 
a mi kezelésünk cdá tartozó ügyeket rendelkezésünk alá 
visszaadni méltóztassék." B. e. Fogarasy Mihály erdélyi 
püspök s a buzgó erdélyi katholikusok erélyes sürgetése 
folytán az 1867. aug. 19. kelt leirat alapján az en^lyi 
kath. autonomia újra fel lön élesztve, 1873 — s a köv. 
években pedig rendszeresítve. E szerint hazánk erdélyi 
részében van már a katholikusoknak autonomiájok : miért 
nincsen még Magyarország többi egyházmegyéjében auto-
nomia? Nincsen, nemcsak azért, mert a m. kir. miniszté-
rium nem akarja, hanem főleg azért nincs még auto-
nómiánk, mert mi, magyarhoni katholikusok nem mozdu-
lunk. A leglelkesb főpapok : Simor, Haynald, Samassa s 
a kath. püspökök vezérek sereg nélkül ; ők látni akarják, 
mennyien vannak, s kik azon katholikusok, kiknek keze-
ikbe a kath. autonomia ügyvezetését átbocsátják. A világi 
elem részvéte és befolyása képezi az autonomia lényegét, 
vagyis a világi elem bevonása az egyházi és iskolai ügyek 
intézésébe azon sarkalatos pont, mely körül az autonomia 
forog." 0 Hajtunk, világi katholikusokon a sor. hogy a 
tervezett katli. autonómiában vegyük ki a minket megillető 
részt, s papjainkkal egyetértve tegyük meg mindazt, mit 
hazánk, egyházunk és népünk vallási és nevelési igényei 
követelnek. Eiső teendőnk a kath. társulás és tömörülés. 

Mihelyt nagyobb számmal s fokozottabb ügybuzga-
lommal sereglünk majd katb. autonomiánk kibontott 
zászlaja körül, azon esetre, ha a kath. kongresszusnak ő 
felségéhez 18 év előtt fölterjesztett elaboratuma halottai-
ból addig föl nem támadna : kér jük ő felségétől s felelős 
kormányszékünktől minden egyházmegye számára ugyan-
azon autonomiát, melyet az erdélyi kath. státus törvénye-
sen és tettleg bir. Ha mi ezt megnyerjük s országszerte 
szervezzük „pro hic et nunc" megnyughatunk benne; 
— a további fejlesztés és tökélyesités utódaink dolga és 
kötelessége. 

') Veridicus : „Hol késik a kath. autonomia ?" 1889. 

Nagyon érezzük, hogy „aki soknt markol, keve-
set fog." 

Ennyit ma is el lehet érni . . . ; el kell érnünk, ha 
ra j t a leszünk. 

Föladatom végére értem. 
A kath. autonomiát akarjuk létrehozni, ha lehet, a 

kath. kongresszus terve szerint. — ha nem, az erdélyi 
kath. státus szerkezete alapján. 

A megoldást mi világi katholikusok, püspöki karunk, 
főkép pedig ö eminencziájának az ország hgprimásának s 
a hazabeli papságnak közreműködésével s velők egyetér-
tőleg óhaj t juk elintézni. — Kezdjünk hozzá. — A kath. 
autonomiai tevékenység folyton ébrentartására inditványo-
zom, hogy a budapesti kath. kör alakítson kebelében egy 
állandó autonomikus bizottságot, melynek mind a főváros-
ban, mind a vidéken egyházi és kétannyi világi tagjai 
legyenek ; e bizottság feladata leendene társadalmi uton, 
nyilt, férfias, utógondolat nélküli mozgalmat indítani a 
kath. tömörülés érdekében. 

Sürögjünk, mozogjunk ! 
„In hoc signo vinces." 

VEGYESEK. 
*** Ott járunk már a providencziális uton, a kath. 

hitélet felvirágzásának ut ján. A pásztorok utána járnak a 
híveknek, felkeresik a világi katholikusokat az ő egyleti, 
társas életökben. Pozsonyban a kath. plébános híveit 
maga köré gyűjtve, megalkotta a kath. autonóm hitköz-
séget. Budapesten Nagyvárad nagyeszű püspöke megláto-
gat ta a „Katholikus Kört," hol viharos éljenzésben tört 
ki a lelkesedés az első főpásztori látogatás varázshatása 
alatt. 0 exclja, ki az elnök, Lévay Imre üdvözlő beszé-
dére azt az irányadó nyilatkozatot tette, hogy ő a buda-
pesti kath. kört az országosan megindult katholikus 
mozgalom figyelemre méltó jelének tar t ja . Bejárta a kör 
helyiségeit, 200 fr tot adott a kör czéljaira és következő-
leg irta be nevét a vendégkönyvbe ; „Isten áldása legyen 
a derék katholikus kör fölött. Budapest, 1889. decz. 8. 
Schlauch püspök." A második főpásztori áldás. Az 
elsőt Simor János bibornok, Magyarország hg-primása 
maga adta. 

— Az országos közp. kath. legényegylet saját egyleti 
házának termében f. hó 8-án ünnepélyt tar tot t az egylet 
másodelnökének, nt. Kramer Ferencz urnák tiszteletére. 

— A katholikusok a világ minden részében tömö-
rülnek, egyesülnek, egyleteket, társulatokat alakitnak —-
és gyűléseznek. Windhorst minap azt hirdette a szász 
katholikusok kongresszusán, hogy a bajor katholikus 
képviselők bátor fellépése és diadala a müncheni ország-
gyűlésben — a bajor katholikus nép nagygyűlésének 
az eredménye. Most hire érkezett Ázsiából annak, hogy 
Elő-Indiában „Bombay Catholic Union" neve alatt ka-
tholikus világi férfiak szövetsége jött lé t re , melynek 
czélja a bri t t birodalom ez óriás országában a különféle 
nemzetiségek és elemekből szaporodó katholikusok között 
a kath. egyház fenséges hitegységének és összehangzásának 
megfelelő egyöntetűséget hozni létre A terv hozzá boldo-
gult Porter bambay-i érsek agyában fogamzott meg. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A „közvélemény" gyártásáról Francziaországban 
Proudhon nyilatkozata. 

„A franczia nép három vagy négy nyájba 
(politikai pártba) van összeterelve ; mindegyik 
nyáj egy vezértől kapja a jelszót; ha a zászlós 
emberek megkérdezik a nyájat, ez hűségesen 
kimondj clj cl mit belé diktál tak, és azt gondolja, 
hogy az mind szent igazság, a mit a vezér 
mondott. I t t van egy napilap 50,000 előíizetővel. 
Ha G olvasót számítunk egy előfizetőre, akkor 
nyerünk 300,000 birkát, a melyek ugyanazon 
egy jászol mellett esznek és bőgnek. Hogyha 
ezt a számítást az egész napisajtóra alkalmazzuk, 
akkor arra az eredményre jutunk, hogy ebben a 
mi észtől és szabadságtól sugárzó Franczia-
országunkban két millió teremtmény van, a kik 
minden reggel a nyilvános lapokból szívják ma-
gukba a lelki táplálékot. Két millió ! Hiszen ha 
ez igy van: akkor az egész nemzetet körülbelül 
husz jó Jélek vezeti orránál fogva." 

Még egyszer mondom, hogy ezt Proudhon 
mondta.1) O tudja, miért mondta. 

Fiat appalicatio ! 
Hány mindennap több újságot is végig olvasó 

ember van Magyarországon, van Budapesten, a ki 
ujján tudná elszámitani, hányszor hallotta életé-
ben az Isten igéjét, mióta azt meghallgatnia 
tőle függ ? 

A nyomdafestékes holt szó hatalma túl-
nyomó ; uralkodik az élő szó hatalma felett, 
pedig az Isten igéje az élő szó varázsához van 
kötve első sorban. 

Templomokban, egyleti életben, katholikus 
gyűlésekben uj virágzásra kell keltenünk a 
vallásos ékesszólást, hogy csak némileg is ellen-
súlyozzuk a sajtó mindennapi tölcsérezésének 
sokszor igen káros ha tásá t ! 

') Let t re à monsieur Blanqui sur la propriété. 2. mémoire. 

A pálosok Nezsideren. 
Történeti visszapillantás. 

Két közleményben. 

Mosonmegye legszebb pontján fekszik Nezsi-
der mezővárosa a Fertő éjszaki par t ján. Törté-
nelmi szereplése felhat a fejedelmek koráig. 
Emlékeink ugyanis bizonyítják, hogy Nezsidernek 
mostani helyén a bessnyők egyik gyarmata 
virágzott, kiket a X. században Zoltán fejedelem 
avégből telepitett ide, hogy az ország határait 
a szomszéd ellenséges nép ellen hathatósabban 
megvédjék. A környékbeli németek ez uj tele-
pitvényt Neusiedlnek nevezték e l , a h o n n é t bizo-
nyára a mai „Nezsider" származik, jóllehet 
Nezsider régi neve : Sumbotheil vagy Zombothel.2) 

Nezsider magaslatán a várossal kapcsolat-
ban az úgynevezett Táboron egy négyszögben 
épült erődnek romba dőlt falai láthatók, honnét 
a legszebb kilátás nyilik a Fertő ezüst tükrére; 
nyugati hátterében a ruszti és rákosi hires sző-
lőhegyek tűnnek fel, mig a termékeny Vulka-
völgy mögött az alsó-ausztriai havasok emelik 
ormaikat méltóságteljesen a felhők felé. Éjszak-
nak fordulva a pándorfi fensík köti le figyel -

') „Funde aus ' de r Steinzeit im Neusiedler Seebecken." Gr. 
Béla Széchenyi. 

') Cum alia quadam villa nomine Sumbotheil 1209. II. Endre 
király adománya. — A báró Révay-család levéltárában. 

39 
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műnket, amelynek zöld rétjei, gazdag vetői közt 
a magy. kir. államvasút hálózata fonódik keresz-
tül. Ejszaknyugaton a Lajtahegység erdőkoszo-
ruzta bérczei tekintenek felénk és ha még dél 
felé nézünk és a Védenytől Féltoronyig nyúló 
bortermelésre kiválóan alkalmatos halmokon is 
vég ig já r ta t juk szemeinket: Mosonmegye legszebb 
panorámájában gyönyörködhetünk. 

Nezsider e szép vidékét megkedvelték már 
a magyar királyok is. E várost a magyar király-
nék birták jegy ajándékul és III. Endre özvegye 
Ágnes 1301-ben Nezsiderben Jakott, melyet 
1882-ben az esztergomi sz. Adalbert-egyháznak 
ajándékozott. 

A pálosok évkönyvei ugyan a tábor-hegyen 
épült erődöt mondják a királynék lakhelyének: 
a néphagyomány ellenben a városban ama nagy 
épületet t a r t j a annak, amely ma Albrecht fő-
herczeg tulajdona s magtárnak használtatik. 

Nezsideren egykor gazdag és tekintélyes 
nemes urak is laktak. Ezek közt ki tűnt Hcimerla 
György és istenfélő neje Körtvélyesi Mária, 
Körvélyesi mosonmegyei alispán leánya, kik 
1089-ben Nezisideren a remete sz. Pálról neve-
zett egyetlen magyar szerzetet, a pálosoknak 
érdemekkel tündöklő szerzetét telepittették le. 

A Magyarországon működő szerzetes-rendek 
közül egynek sem volt annyi kegyelete, vonzó 
ereje, tisztelete és szeretete, mint ezen honi 
szerzetnek, amelyet magyar ember, Özséb esz-
tergomi kanonok alapitott és a magyar haza-
fiak egész légiója ápolt, növesztett és föntartot t . 

Ugyanis a királyoktól kezdve le az utolsó 
magyar földművesig, mind szerették a fehér 
barátokat — amint közönségesen a pálosokat a 
nép nyelvén nevezték. Azért abba kitűnő, fényes 
állású fértiak és előkelő családokból eredett 
i f jak is felvétették magukat ; sőt püspökök, 
más főpapok és kanonokok is e magyar szer-
zetbe léptek, szent örömmel viselvén a szerény 
pálos-rend öltönyt. 

Nagyon természetes tehát, hogy Hamerla 
György szeme, midőn zárdaalapítási gondolatok-
kal foglalkozott, a pálosok kedvelt remete-szer-
zetén akadt meg. 

1686-ban a vasvári káptalan előtt bevallási 
okmányt adott ki, melynek erejénél fogva a 
Nezsideren birt nemes udvarhelyét (kúriáját) 
és Gáloson 20 telek földet adományozott oly 

' ) Codex Dipl. VI . 2. ?36. lap. 

feltétel alatt a pálosoknak, hogy ezek Drasko-
vich Miklós gróf országbírónál elhelyezett 2600 
magyar forint tőkéjéből és a halála után nekik 
hagyatékából kifizetendő 400 magyar forintból 
Nezsideren templomot építsenek s érette és neje 
lelki üdvösségeért minden héten egy szent misét 
szolgáltassanak.J) 

Megtörténvén az első lépés, Hamerla György 
megkereste a pálosok rendfőnökét — Mihálskv 
Ráfaelt s előadván szándokát, felkérte: jőjön 
Nezsiderbe a pálosoknak adományozott alapít-
ványi javakat átveendő. 

A rendfőnök, kinek állandó lakhelye akkor 
a nyitramegyei elefánti pálos-zárda volt, a meg-
hívásnak a legnagyobb örömmel akar t eleget 
tenni. De a nagy hó és zord téli idő miat t el 
nem jöhetvén: a javak törvényes átvételével 
Kopp Viktorin rendtanácsost — a bondorffi2) 
pálos-zárda perjelét, — továbbá Weinacht Endrét? 

ugyanazon zárda gondnokát bízta meg.8) 
(Ve'ge köv.) 

Regnum Marianum. 
Értekezés, felolvasva a budapesti Szent-Imre-Egyletben 1889. 

évi november hó 16-án. 

(Folytatás .) 

A 13. században II. Endre a reggeli, déli és esti 
harangszókor Mária tiszteletére elmondandó angyali kö-
szöntést rendelte e l 4 ) Jeruzsálemben a Mahomed tisztele-
tére épített templomot elfoglalván, azt szűz Máriának 
ajándékozta és főpapot rendelt e templom kormány-
zására. 5) 

I I . Endre apátságot alapít 1216-ban. Az ő Mária-
tisztelete volt leányának sz. Erzsébetnek az első magasz-
tos példa, s annyira becsepegteté gyermeke szivébe a b. 
sziiz tiszteletét, hogy az már gyermekkorában bizonyos 
órákban egy napon hétszer ezer angyali üdvözletet mondott. 

IV. Béla. Midőn a ta tár járás után a szerencsétlen 
országot visszaállította, rendezte, annak sikerére a b. szűz 
tiszteletére Esztergomban templomot emel, mint a kinek 
kegyelmes segítségével sikerült a nehéz mü. —• Később 
ugyancsak a b. szűz tiszteletére a Nyulak szigetén kolos-
tor t alapit, s felajánlja (saját) leányát, Margitot az Isten 
szolgálatára. Margit szűz a határtalan szeretetét a b. szűz 
iránt kifejezve, szűz Máriát boldog reménynek, a világ 
reményének, Isten anyjának hivta és 4000 üdvözlégyet 
mondott el tiszteletére ugyanannyi mély hajlással. 

1253-ban ugyancsak IV. Béla Turóczon templomot 
épit a magyarok pártfogó asszonya tiszteletére s az egész 

') Eredet i á t i ra t . Acta Conv. Nezsider 10. sz. 
5) Bondorff = Wandor f (Soproiimegye.) 
3) Annales Ordinis S. Paul i torn. II . 
*) Corona. 
6) Pie tas hnngar ica . 
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zniovárbeli uradalmat átadja a Boldogasszonynak örök 
időkre hálából, hogy a tatár pusztitás alatt az neki mene-
dékhelyet nyúj to t t ! 

1280-ban IV. (Kun) László Pozsonyban a bold, szűz 
tiszteletére nagy templomot épit. 

V. István a Mária-tiszteletről tanúskodó alapítványo-
kat még a meghódított Steyerországban is folytatta, hogy 
külföldön is jele legyen e Mária-tiszteletnek, amiről 1259. 
évben kiadott alapitó levele is tanúskodik. 

A 14-ik században Károly király helyreállít tatta a 
székesfehérvári templomot és Szűz Mária iránti különös 
tiszteletből ajándékozta meg képeivel az ágostonrendi 
remete-szerzetet, amit 1310. évben kiadott rendeletének 
e bekezdő sorai is tanúsítnak : „Nos Carolus Dei Gratia 
Rex Ungariae, commendantes significamus tenore prae-
sentium quibus expedit universis quod nos ob Reveren-
tiam et honorem Virginis gloriosae" stb. stb. Egy másik 
királyi rendelet 1824. évi deczember 21-dikéről szól, 
melyben az illető kérésére igy reflektál „ob spem eiusdem 
Virginis gloriosae in quam fiduciam gerimus." Nemkü-
lönben nagy Mária-tiszteletről tanúskodik azon fogadalma, 
hogy némely napon százszor, más napon kétszázszor 
mondja el a Salve reginát, mely teher alól őtet csak a pápa 
oldotta fel, tekintettel az országlás egyéb kötelességeire. 

Lajos király 1352-dik évben oly pazar fény nyel 
emelt templomot szűz Mária tiszteletének Márianosztrán, 
hogy a pálos-rendi remeték, akiknek gondozására volt 
bizva a templom, könyörögve kérték, szüntetné meg a 
nagy bőkezűséget; ugyanő 1355-dik évben a clarissa-
apáczáknak a bold, szűz tiszteletére Budán nagy zárdát 
emelt ; ugyanezen király a törökök fölött kivivott győzelem 
emlékére 1363-ban templomot építtetett Mária-Czellben. 
Ugyanis midőn a törökök 80,000-nyi sereggel törtek be 
Erdélybe, és ő 20,000-nyi seregével nem mert ellenök 
menni, a kápolnájában őrzött, Máriának egy képe ju to t t 
eszébe, a bold, szűzhöz folyamodott, aki álmában előtte 
megjelenvén, bátorí tot ta őt a harczra, felébredvén e kegy-
képet találta saját mellén, amely csoda őt a harczra 
bátorította, melynek vége Lajos fényes győzelme volt ; 
aminek folytán a már szűkké vált templomot kibővittette 
és dúsan megajándékozta, emlékül pedig a saját nyakán 
hordozott szent ereklyéket, aranylánczot, továbbá egy 
arany kelyhet, arany liliomokkal át tört egyházi öltözetet, 
szentségtartót és egyéb drágaságokat vitt az oltárra. 
Schmidt Miklós az egri püspökökről szóló könyvében is 
említi, hogy I . Lajos király a czeglédi birtokot azon 
győzelem emlékére, melyet a törökök fölött kivivott, a 
boldogságos szűz iránti hálából adta a barátoknak. — 
Tisztelete még a haza határain tul is kiterjedt, Aachen-
ben templomot emelt. 1377-ben a Máriavölgyi templomot 
épité a pálosok részére ; e templom alapító-levele a többi 
közt e kifejezést is magában fogla l ja : „quod nos spem et 
devotionem nostram, quam ad Beatissimam ex gloriosis-
simam Virginem Mariam habemus." Zsigmond, miután a 
kolosmonostori apátságot, mely a holds, szűz tisztele-
tére volt alapítva, jogaiban csorbítva látá, minden ere-
jével oda hatott , hogy amit az idők viszontagságai ra j ta 
rontot tak, újból feléledjen, erőre jusson, érvényre emel-
kedjék. 

A 15. században Ulászló a törökök ellen nagy 
Mária-tisztelettel készült. A nagy Mária-tisztelő Hunyady 
Jánost tette a parányi 15000-nyi haderő fejévé. 0 maga 
Budáról gyors menetben Bulgáriába sietett és a Morava 
folyóig ért, a szomszéd rengeteg török seregtől meg nem 
ijedve. Hunyadyt 10,000 főnyi sereggel átküldik a mora-
ván. Hunyady e csekély sereggel futásnak indítja az 
álomban meglepett törököket, akik aztán a nagy zavar-
ban egymás ellen liarczoltak, 30,000 török esett el, 4000' 
elfogva, a többi futásnak eredt ; a király Budára vissza-
térvén nagy győzelmi menetet rendezett szűz Mária tisz-
teletére, Karam bégnek a többi foglyok közt elül kellett 
részt venni a diszmenetben, melyben Corvin János is 
méltó helyet foglalt el, midőn az egetverő hálaének 
közepette a király egyszerre leszállt lováról, lehúzta 
saruit és az egész győzelmet szűz Máriának tulajdonítván, 
mindnyájok lát tára mezítláb követte a szent menetet. 

V. (Posthumus) László 1457. évben gyalog teszi meg 
jámbor zarándoklatát Mária-Czellbe. Szent áhítat közt adta 
ki nemsokára lelkét egy betegség által megrohantatva. 
Hunyady János kormányzó 1455-ben a kolozsvári monos-
tornak adományokkal kedveskedik és alapító-levelében igy 
szól : Nos Joannes . . . significantes, quibus expedit uni-
versis, quod nos ob spem et devotionem specialem, quam 
ad gloriosam Dei Genitricem Mariam stb. . . habere 
dignoscimur . . . " a szűz Mária képét hordozta nyakán, és 
ez mentet te meg midőn a Rigómezőn két rabló által 
megtámadtatot t ; ő ugyanis levette nyakáról a lánczot és 
nekik átadta, midőn azonban látná, hogy nem tud a két 
rabló megegyezni a ragadmányon, az egyiknek kardhüve-
lyéből kirántotta a kardot s leölte őt vele, a másik pedig 
futásnak eredt. Midőn halálát közel érezte, arra kérte a 
körülállókat, hogy testét a Mária-templomba vigyék. 

Hunyady János kardján a szent olvasó lógott. 
Belgrád ostrománál, a hol Kapisztrán J. vezette az egyik 
sereget, a kereszt jele után indult a had. Jézus és Mária 
jelszó lelkesité a harczosokat, s a keresztények győzelme 
a pogányok ellenében óriási volt. Ugy Hunyady János, 
mint az ő fia Mátyás Flőrenczbe az ott csodákkal ékes 
Boldogasszony képéhez, drága ajándékot küldtek. Mátyás 
királylyá választatását főkép a Boldogasszonynak tula j -
donitá,1) Mátyásnak Bécsben őrzött paizsát e felirat 
ékíti : alma dei genitrix Maria intercede pro rege Mathia.2) 

Mátyás fényesen felszerelte és kijavít tatta szűz Mária 
székesfehérvári templomát, Budán, Szegeden, Kolozsváron 
fényes templomot emelt. Kolozsvárnak egy másik Mária-
templomát, mely a domonkosiakra volt bizva s melyet 
atyja bőkezűen felszerelt, ő maga szintén gazdagon meg-
ajándékozott. 

A 16. században II. Ulászó-na.k egy alapitó levele 
igy kezdődik: „Quia nos pro illa devotioue nostra quam 
erga gloriosissimam ex Beatissimam Virginem gerimus et 
habemus." Ez alapítólevéllel a kolozsvári Ferencz-rendi 
szerzetesek temploma részére sójövedelmet biztosit. II. 
Lajos egy leiraton megerősíti a Somogyi, Szinyér nevü 
birtok végrendeleti átruházását a bold, szűz kápolnájára, 

') Igaz magyar, II. 60. 1. 
U. o. 
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Tamás esztergomi bíboros kívánatára ; megerősíti pedig e 
szavakkal: „ob illám spem ex devotinem nostram singula-
rem, quam in praefatam Beatam Virginem Mariam, in cuius 
nomine glorioso praedicta capella fundata exstitit, in 
omnibus rebus nostris prosperis et adversis gerimus et 
habemus etc. 

II. Lajos szentesiti az 1523-dik évben Rákoson tar-
tott országgyűlés azon határozatát, hogy az eretnekeket, 
mint Mária ellenségeit üldözni kell. 

I. Ferdinánd király 1550-ben szentesiti azon tör-
vényt, mely örök időkre fentartani határozta a pénzeknek 
Mária képével diszitését. „Még Betlen Gábor is — mint 
az iró mondja ') — ámbár mint kálvinista, nem nagy 
tisztelője lévén Máriának, nem mert ezen törvény ellen 
véteni ; s még ő is a Boldogasszony képét verette a 
maga pénzére, nemkülönben Bocskai is, aki pedig, mint 
a Mollerus2) bizonvitja az ő czimei közé ezt is felvette : 
„a jezsuiták és pápisták esküdt ellensége." 

A 17-ik században II. Ferdinánd 1618. minden 
igyekezetét arra fordította, hogy a nép szivében meg 
szilárdítsa a Mária-tiszteletet; ő magamagát pedig Mária 
gyermekének nevezte. Egy nap nem mult el, hogy ájtatos 
imákat ne végzett volna szűz Máriának egy képe előtt ; 
nem volt az a jámbor Mária-társulat, amelybe nevét be 
ne jegyezte volna (49). Hogy az ő fia Ferdinánd szeren-
csésen megválasztassék római királylyá, zarándoklatot 
igére Mária-Czellbe, oda megy és a szűz lábai előtt imád 
kőzik egyszersmind egy betegért, és megnyervén mind-
két kegyelmet, gazdag ajándékkal ruházza fel a templo 
mot (52). 1629-ben, midőn katonák egy Mária-templomba 
behatoltak, hogy azt kif'oszszák, igy irt a vezérnek: „ked-
ves gróf, fájdalommal értesültem azon merényletről, me-
lyet néhány katonám elkövetett az isteni szűz templo-
mában. Ismeretesek előtted azon kegyelmek és győzel-
mek, melyeket az Isten anyjának, az én legfőbb hadvezé-
remnek közbenjárása folytán kivívtam; ha a katona ily 
bűntől nem tartózkodik, méltán félhetek, nehogy az ő 
régi kedvezése méltatlanságra változzék át." Él te 20-dik 
évében a lorettói kápolnához zarándokol és szent foga-
dást tett , hogy hadat üzen Mária ellenségeinek. El te 
43-dik évében Mária-Czellbe zarándokol és ismétli szent 
fogadalmát. Éjjel és nappal rövid fohászokat küldött 
Mária tiszteletére az égbe. Szűz Máriát hadai főgenerali-
sának nevezte és meghagyta katonáinak, hogy ők is 
ilyenül tiszteljék. 

1637-ben III . Ferdinánd hiven teljesiti anyja foga-
dalmát. Szent hadjáratában győzelmet arat és a győzelmi 
jelvényeket a szent szűznek oltárára teszi (59). Bécsben 
márvány szobrot emel a szent szűznek, melyet 1658 ban 
fia Lipót érczszoborral cserél fel. Máriát nagy ünnepélyes-
ségek közt, országa pátronájául választotta. 

1673-ban Lipót a lázadók ellen kénytelenittetett 
haddal vonulni ; de előbb Mária-Czellbe zarándokolt és a 
legszentebb szűz pártfogásába ajánlot ta fegyvereit, tar to-
mányait és népeit. (60). Ugyanezt tette, mielőtt Passauba 
ment volna, hogy egybekeljen Eleonorával. Egybekelése 
ünnepének végeztével előbb nem tért vissza Bécsbe, mig 

' ) Igaz magyar . 1785. 32. 1. 
-') Diss, de Trans , sup g. 19. 

hálát nem adott a Mária-templomban ; 1679-ben, midőn 
a pestis dühöngeni kezdett a városban, sőt a királyi 
udvarban, mielőtt Prágába menekült a vész elől, Mária-
czellben könyörgöt t a betegek gyógyítójához segítségért! 
1678-ban azon öröm emlékére, hogy fia született, aki a 
keresztségben József nevet nyerte, a máriaczelli templo-
mot gazdagította. 1693-ban szent István templomában, a 
törökök fölött kivívott győzelem emlékére Magyarországot 
szent István példájára, szűz Máriának ajánlja fel. 

Eleonora, III. Ferdinánd nejéről azt ir ják, hogy 
hihetetlen dolog amit szűz Mária tiszteletére t e t t ; gyer-
mekkorában nem mult el nap, hogy ne font volna koszo-
rút Mária tiszteletére ; legnagyobb volt öröme, ha vala-
mely Mária tiszteletére alakult szent társulatba Írhatta 
nevét ; de, hogy méltó is legyen Mária gyermekének hivatni, 
szigorúan böjtölt a Mária ünnepek előtti napokon, és 
hosszasan imádkozott : minthogy pedig e napokat rövi-
deknek találta, az imák végzésére ájtatos nőket is fel-
fogadott, akik helyette imádkozzanak. A legörömestebb 
látogatta Mária templomait és oltárait, a máriaczelli ut 
fáradalmainak is alávetette magát és saját-kezü munkával 
ajándékozta meg e templomot, ép igy ajándékozta meg 
önkészitett miseruhákkal Mátyásnak budai templomát ; a 
pócsi könyező Máriakép előtt, mely kép Bécsbe hozatott 
át, éjfélutánig földreborulva könyek közt imádkozott. 
Kora hajnalban gyalog tette meg az utat, már mint 
királyné is azon képhez, mely szülővárosán kivül állott, 
épp igy a hétszegi kegyképhez is. 

A 18-ik században I I I . Károly 1703-ban nem ment 
előbb Spanyolországba, mely ország királyává lett -vá-
lasztva, mig Mária-Czellbe nem zarándokolt, ahol szent 
Ignácz példájára, leoldván kardját , a szűz oltárára he-
lyezé ezen irat kíséretében : „Quae sacris in paginis 
nigra dicitur, sed formosa, quae Mater est Eius, per 
quem Reges regnant, provolutus in genua in perpetuam 
memóriám devotionis devoto animo consecro et depono 
gladium lateri meo detractum, ut pro me ita exarmuo, 
fortioribus armis coelum militet, sub auspiciis nigrae 
huius coelorum Reginae, quam eligo et confirmo in bello 
ducem exercitus, in pace custodem Regnorum ac advoca-
tam ad Deum pro me peccatorum maximo (72). 

Megfosztja magát kardjától, hogy helyette erősebb 
fegyverekkel a menny harczoljon, a mennyország király-
néja védelme alatt, akit a háborúban hadvezérnek, béké-
ben az országok őrévé és Isten előtt ő érette a legna-
gyobb bűnösért közbenjárónak kinevez és megerősít . 

Mária-Teréziáról Batsányi iró azt mondja, hogy 
„kérdeztetvén : mibe helyezné leginkább reménységét ha-
dának szerencsés előmenetele i rán t? azt feleié: A magya-
rok királynéjában." 2) 

I I . Józsefnek, ki a zárdákat félrevezettetés folytán 
eltörölte, Mária-tiszteletét igy ecseteli egy egyházi szó-
nok: „Nemde nem hallottátok, miképen Laxenburgból, 
mig ott mulatott , minden szombaton Entzensdorfra ment, 
ahol a bold, szűz Mária képe különös tiszteletben tarta-
tik, s ott az Istenhez s az ő szűz Anyjához kiváltképen 
való ájtatosságot mutatot t ." a) 

' ) 62. lev. 2) Igaz magya r II . 211. 1. 
••) Igaz magya r I. köte t . 
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1786 ban pedig Mária-Czellbe zarándokolt, ahol meg-
gyónt s megáldozott. ' ) 

A XIX. század nagy Mária-tisztelő király, I. Ferencz 
József nevét századokon át fogja hirdetni a bécsi világ-
hírű fogadalmi templom. Atyai fajdalmára e nagy király 
a Mária-ünnepen végzett szent gyónásban keresett vigaszt. 

Mit mondjak hazám azon nagyszámú szentjeiről, 
akiket eddig sikerült kiemelnem a feledés sorából? 

Hadd legyen itt ismertetve ezek némelyikének Má-
ria-tisztelete. 

Sz. Gizella minden kincsét Mária-templomokra szen-
telte és fiát is Mária-tiszteletre buzditotta. 

Sz. Imre, a veszprémi templomban hallván mi tet-
szik Máriának, a kivánt szüzességet egész életén át meg-
őrizte. 

B. Szalomea, Kálmán fiának neje, Mária kedveért 
örök szüzességet fogadott férjével. 

Sz. Kunegundis, magyar szűz alig született, e sza-
vakban tör t ki : „Üdvözlégy mennyek királynéja, az an-
gyalok királyának anyja ! 

Sz. Hedvig Mária-tiszteletből térdelve mosta a bete-
gek sebeit és nem ivott saját poharából, mig minden 
betegének előbb belőle nem adott. 

Sz. Erzsébet. II. Endre király leánya, nehogy játéka 
közben megfeledkezzék a b. Szűzről, minden nyereményét 
neki ajánlotta fel. 

Szt. Margit, IV. Béla leánya, már 4 éves korában 
könyv nélkül recitálta az officium Marianum-ot. 

B. Csáky Mór, kit már születése előtt a b. Szűz-
nek ajánlottak szülei, egész életén át e Szűz tiszteletében 
fáradozott és ugy megtar tot ta a b. Szűznek tett szüzes-
ségi fogadását, hogy még börtönnel sem lehetett őtet 
ettől eltéríteni ; jámbor férfiakat térden állva kért, hogy 
beszéljenek neki szűz Máriáról. 

Sz. Kapisztrán öt teljes órán át magasztalta egy 
sz. beszédben Máriát. 

Borgiász sz. Ferencz. magyar katonának ivadéka, 
Cataloniában nem a saját, hanem inkább Isten anyját 
hordozta ajkain már gyermekkorában, ő hozta szokásba, 
hogy havonkint czédulák osztassanak ki Mária tisztelői 
közt, mely czédulákon Mária tiszteletének módja volt 
feljegyezve, ő eszközölte ki borr. sz. Károlytól az enge-
délyt, hogy után festethesse szűz Mária azon képét, me-
lyet szt. Lukács evangelista készített. 

Szt. Agnes, III. Béla magyar kir. leánya, örökségé-
nek harmadrészét Mária-templomokra szentelte. 

Sz. Benedek szkalkai remete oly' sokat imádkozott 
kiterjesztett karokkal, a sziklafalon függő Máriakép előtt, 
hogy a sziklában ma is meglátszanak térdeinek nyomai. 

B. Csáki Mór éj idején ment a váczi Mária-temp-
lomba, hogy annál szabadabban tudjon imádkozni, egy-
szer mennyei fénynyel környezetten látták végezni áhí-
tatát . 

B. Eskandélyi Máté budai polgár, mint chinai mis-
sionárius soha sem szónokolt anélkül, hogy Mária-tiszte-
letet, honfitársainak ez erényét ne ajánlott volna. 

Sz. Hedvig, Gertrud magyar királyné nővére, szűz 
Máriának egy képét mindig magánál hordozta, hogy an-

') Igaz magyar II . kö te t 28. 1. 

nál inkább felbuzduljon a Mária-tiszteletre ; de még ha-
lálában sem lehetett azt elvenni tőle, még a halál utáni 
25 év múlva is sértetlen volt három ujja, melylyel e 
szent képet tartotta. 

Sz. Margit minden sz. Máriakép előtt térdet haj tot t , 
Mária-ünnepeken fogadalom alatt 1000 avét mondott, 
mindannyiszor térdet hajtva. 

Sz. Szávok, akit sz. Domonkos Magyarországba kül-
dött, szűz Mária nevét emlegette, midőn a tatárok által 
meggyilkoltatott . 

Sz. Margit magyar király leánya, midőn a Mária-
iinnepeket hirdették a templomban, térdeire omolva adott 
hálát Istennek, hogy neki is lehet ez ünnepet megülnie. 

Szóljunk végre egyesek és a nép Mária-tiszteletéről 
hazánkban ! 

Jordánszky Elek esztergomi kanonok 1836-ban, mi-
dőn két országgyűlésen nemzeti kívánalom gyanánt akarták 
jellemezni az ünnepek eltörtörlését és vasárnapokra való 
szorítását, ezzel ellenkező nemzeti kívánalomról szól, mi-
dőn közli Eszterás Pál (Eszterházi) Magyarország nádo-
rának a magyarországi Mária kegyképek történetéről szóló 
müvét u j kiadásban, előadván ama hetven kegykép törté-
netét, mely kegyképeket a magyar Mária-tisztelet még 
megőrizett az enyészettől és mely kegyképeket ugyané 
Mária-tisztelet diszes templomokba helyezett, ahová egyen-
kint zarándokolt a hivő sereg, Máriának népe. Röviden 
ezekről is megemlékezem századról-századra haladva, meg-
érintek néhány évszámot azon rengeteg adatok közöl, 
melyeket ily kegykép létezéséről, tiszteletéről vagy a 
Mária-templomok, zárdák alapításáról s egyáltalán a 
Mária-tiszteletről feljegyezve találtam. De lehetetlen itt 
csak meg is érintenem azon számtalan csodás jelenéseket, 
csoda-kegyelmeket, melyeket Magyarország nagyasszonya 
gyakorolt azon száznegyvennégy ') kegyhelyen, melyekkel 
Magyarorország ékeskedett és melyeknek már nevét is 
részben homály födi. Pedig ezeken kivül magáncsaládok-
ban is számos, csodákkal tündöklő kegykép őriztetett, 
sőt ma is vannak ilyenek, sőt csodával is ékeskednek, 
amint azt nekem legutóbbi olaszországi utazásom alkal-
mával egy főrangú, egv magyar mágnási családról szólva 
megérintette, mint szent titkot, melyről tudomása van. 

Azon megindító szent zarándoklatokat sem érint-
hetem meg itt, melyeket Magyarország Pá t roná ja száza-
dokon át látott a porba borulni kegyképei előtt. 

Már a 9-ik században Nagy Károly császár Mária-
templomot épit az avaroknak 803. évben Ó-Budán. 

A 10-ik században Geyza fejedelem terjeszti szűz 
Mária tiszteletét s megkezdi a pannonhegyi apátság épít-
tetését. 

A XI. századnak első éveiben templom épül a f rak-
nói csodálatos kegykép részére. 

1030-dik évben Mária-völgyben, szent Gellért reme-
tetársainak egyike hársfából képet farag, mely kegyképül 
tiszteltetik ; a pogányüldözés alatt pedig elrejtetvén, 300 
év múlva fedeztetik fel I. Nagy Lajos a la t t ; ekkor csi-
nos kápolna készül e kegykép részére, mely mint Eszter-
házi Pál iró mondja : »Számtalan betegek, bénák, vakok, 
gyengélkedőktől többnyire sikeresen látogattatik. 

') Es teras Pál. 
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1037-ben Gellért az általa épített György templo-
mában nagy fénynyel oltárt emel, és ez előtt folyton a 
szent tömjén áldozatát muta t ja be jámbor férfiak által. 
Minden szombaton és Mária minden ünnepén nyilvános 
áj tatosságokat végeztet ez oltár előtt, különösen pedig 
reggel és este imákat mondat, mely imákban egyházát 
és az egész országot Mária pártfogásába ajánlja. Az ő 
idejében hozatott azon törvény is, hogy a legszentebb 
Szüz iránti tiszteletből ne mondassák ki a Mária név, 
hanem Nagyasszonynak neveztessék a legszentebb Szüz, 
és ha kimondatnék e név, térd és fej meghajoljanak, a 
férfiak pedig fővegöket leemeljék. 

1080-ban Privigyén már tiszteltetik Mária kegyképe, 
melyet a karmeliták őriznek, amit az 1496-ban kiadott 
okmányok is igazolnak. 

A XII. században, 1110. év látható a fraknói temp-
lom Mária-oltárán, mely oltárt mint a történetíró mondja, 
ezrek és ezrek látogat ják áj tatos szívvel. 

1148-ban II. Geyza király idejében már tisztelik 
Gyüdön Mária kegyképét. A király ide egy klastro-
mot épít. 

1100-ban a király Szegszárdon klastromot épít. 
1170-ben a nádor az Ábrahámról nevezett apátságot 

alapírja Mária tiszteletére. 
1175-ben Wolber t gróf a németujvári apátságot ala-

pítja. (Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 14. Az országos Kossuth-kultuszból 

országos Kossuth-láz lett. — 
Kossuthban van tulajdonság, a mit minden magyar 

tisztel, van, a mire loyalis magyar ember ki nem ter-
jesztheti tiszteletét soha. Hogy Kossuth lángeszű szónoka 
és politikusa volt idejének ; hogy a politikai szabadságnak 
a volt nem nemesekre kiterjesztését és az alkotmánynak 
ezen az alapon átalakitását siettette ; hogy a magyar 
állam önállóságának ápolásához törvényes uton sokkal 
hozzájárult : ezt neki minden magyar érdemül tudja be, 
ez benne minden magyar honpolgár előtt tisztelet tárgya. 
De hogy Kossuth Lajos ész-politika helyett sokszor szív-
politikát követve az amúgy is szenvedélyes és szertelen-
ségekre hajlandó magyarságnak szenvedélyeire oly gyakran 
és éppen a döntő pillanatokban apellálni nem átallott ; 
hogy tetemesen, mondhatni első sorban hozzájárult a 
nemzet és királya, vagyis inkább a királyt környezett 
nemzetellenes áramlat közt kitört polgári háború provo-
kálásához, s hogy végre megtette azt, a mi a törvényszegés-
nek ne továbbja vala, s vakmerőségében vagy egyszersmind 
nagyravágyásában is elment a debreczeni dethronizáczióig, 
a köztársaság kikiáltásáig ebben a tősgyökeres monarchi-
kus országban, és önmagának kormányzó czimén az 
ország urává megtevéseig: mind ez szomorú reminiscen-
czia, tiszteletre, hálára nem méltó emlék ; mindez nem 
nagy államférfiú alkotás vala, hanem megannyi állam-
férfiúi napfogyatkozások, a melyek az országot is végve-
szélybe s csaknem megsemmisülésbe sodorták el magukkal. 

A Kossuth-kultusz tehát igen tisztességes hazafiúi 
kötelesség lehet, de egyszersmind igen veszedelmes poli-

tikai játék is lehet, annál a kétértelműségnél fogva, a mely 
benne rejlik. Kossuthban a volt loyalis királyi magyar 
miniszter és a felségsértő „kormányzó ur" egy személylyé 
van összeolvadva, ugy, hogy e két tulajdonság gondolat-
ban ugyan egymástól elgondolható, de tényleg el nem 
választható. 0 felsége volt loyalis minisztere Debreczen-
ben elárulta a királyt, támadást intézett a trón ellen, 
kimondotta a Habsburgház trónvesztését és magát tette 
meg, talán nem minden aspiráczió nélkül egy nemzeti 
dynasztia megállapítására családjában, magát tette meg 
Magyarország kormányzójává. És Kossuth még most is 
ragaszkodik kormányzói cziméhez, még most is ragasz-
kodik trónfosztogató merényletének helyességéhez, jogos-
ságához, mikor nemzet és király fátyolt vetvén a kölcsönös 
félreértésekre, egymással régen, alkotmányosan, törvényesen 
kibékültek. Kossuthot tehát mint kormányzó urat töm-

jénezni igen kétértelmű s azért határozottan bűnös dolog, akár 
fog a kétértelműség a népen, akár nem. Kossuth Lajos 
politikája, mint Tisza Kálmán ország-világ előtt kimon-
dotta a képviselőház nov. 27-iki ülésében — „a dethro-
nizáczió politikája," tehát a lázadás, a forradalom politi-
kája Magyarországban. Szintén Tisza K. a képviselőház 
ugyanazon ülésében volt az, a ki a szélső balpárt maga-
tar tását azért kárhoztat ta, mert a képviselőházban ugyan 
mindnyájan loyalitást hirdetnek szóval, de az országban 
tet t leg igen sok szélsőbaloldali ember vallja, hogy ö 
Kossuth polit ikáját követi folytonosan. Igaz ugyan, hogy 
Irányi Dániel nyomban felkelt utána és rágalomnak jelen-
tette ki azt, hogy a szélsőbaloldali képviselők loyalitást 
vallanának a képviselőházban és illoyaliíást hirdetnének 
kint a nép előtt szónokolván. De vájjon ezzel meg van-e 
czáfolva az a kétségtelen tény, hogy a Kossuth-kultusz 
kétértelmű dolog ; értheti mindenki a hogy neki tetszik ; 
értheti Kossuth életének loyális részére, valódi nagy 
államférfiúi és nemzeti érdemeire, és értheti ugyanily sza-
badsággal Kossuth Lajos életének illoyalis részére, a 
dethronizáczióra, a dynasztia-ellenes törekvés meggyőző-
désének helyes és jogos voltának védelmezésére ? 

Nincs a világon ember, a ki a Kossuth-kultuszt ebből a 
kétértelműségéből kivetkőztetni tudná. A Kossuth-kultusz 
mind addig, mig maga Kossuth meg nem hódol a koronás 
királynak, mindaddig a lázadó és lázitó szerepét fogja 
játszani fatális végzetességgel Magyarország felett. Pedig 
ő erre soha sem fogja rászánni magát ; ő most is azt 
hiszi, hogy az ő debreczeni dethronizácziója, az ő kor-
mányzóságának emlékezete, biztosabb menedéke, erősebb 
emeltyűje Magyarország jövendő nagyságának, mint az 
ország és a király egyetértő közös szent akarata és vál-
vetett törekvése. És most Kossut ' i Lajos evvel az ő 
konok fejességével, a honossági törvény revíziója alkal-
mából, magával ragadta az egész szélsőbalt, sőt magával 
ragadta Tiszát s vele a kormánypártot és csaknem az 
egész országot. Nem akarta magát alávetni, természetesen 
mint Magyarország volt souverain kormányzója, a honos-
sági törvény ama rendeletének, a mely követeli, hogy a 
ki honosságát nálunk meg akarja tartani, az jelentse 
ki ebbeli akaratát az ország valamely helyhatóságá-
nál. Kossuth ezt büszkeségből nem tehette meg. Ha 
megteszi, megszűnik mythoszi alak lenni, megszűnik 
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látszata is jogának arra, hogy magát még mindig 
Magyarország kormányzójának, függetlensége képviselő-
jének, menedékének, svmbolumának tartsa. Hogy valaha 
hálátlannak ne mondhassa Kossuth a magyar nem-
zetet tagadhatatlan érdemei iránt : mit volt mást mit 
tenni, mint kimutatni iránta a loyalis tiszteletet az által, 
hogy díszpolgárrá választotta őt több város. Azt hitték 
sokan, ez ki fogja elégíteni Kossuth kivánságát, és ha ő 
elfogadja a díszpolgári czimet, ezzel impliczite kifejezi 
azt, hogy aláveti magát a királynak. Igy fogta fel ezt a 
dolgot Tisza K., a király, és a képviselőház többsége, 
midőn a honositási törvényt törvényes alakban oda ma-
gyarázták, hogy Kossuth elfogadván több város részéről 
a diszpolgárságot, kifejezte abbeli akaratát , hogy a haza 
polgára akar maradni, ennélfogva a honossági törvény 
fosztó hatálya reá nem alkalmazható. 

De nem igy ám fogta fel Kossuth a dolgot. Az, hogy 
őt több város díszpolgárává megválasztotta, és ő e meg-
tiszteltetést elfogadta, nem azt jelenti szerinte, hogy ő a 
magyar királynak, a Habsburg-dynastiának meghódolt, 
hanem azt jelenti, hogy az a város mind helyesli az ő 
politikáját. 0 oly módosítását akar ja tehát a honossági 
törvénynek, hogy neki ne is kelljen nyilatkoznia, ne kell-
jen magát a magyar király által szentesitett törvény va-
lamely rendeletének alávetnie, és daczára ennek ő mégis 
magyar honpolgár maradhasson, mint oly unicum. a ki 
a nélkül alávetette volna magát a dynastiának, magyar 
honpolgár maradhasson fiaival együtt, a kik polit ikáját 
örökségül fogják átvenni, mint képviselője Magyarország 
teljes függetlenségének és „élő" tiltakozás a „dynastia 
túlkapásai" ellen. 

Ha ez az álláspont nem lázadás, nem forradalom in 
permanentia, — akkor mondják meg hát hazám politi-
kusai és államférfiai, hogy mi hát az? 

És csodálatos dolog! A szélsőbal Kossuth-politiká-
jának út jára Tisza Kálmán és párt ja és átmentek. Meg-
tették ra j ta az első lépést. A szélsőbal parlamenti láza-
dással, obstructióval fenyegette ! Megijedtek a harcztól, 
elfogadták a szélsőbal Kossuth-kultuszát, és Kossuth-
politikáját, Kossuth honosságának megtartására nézve, a 
melyben, mint lát juk, országos láz, és ne adja Isten, hogy 
valósuljon, — permanens veszélye rejlik a lappangó 
forradalomnak. ? ? 

Róma, decz. 8. A brit világbirodalom követségének 
tárgyalásai a pápasággal. — 

Mig Olaszország üldözi, gúnyolja, megsemmisíthetni 
gondolja a pápaságot, az alatt a nagy brit birodalom 
szakított a százados protestáns előítéletekkel és követsé-
get küldött Rómába a pápához, tárgyalni a kath. egyház 
fejével vallási és vallást érdeklő ügyekben, a melyek 
egyszersmind a brit világbirodalom jelen és jövő hatal 
mának is tényezői hivatvák lenni. 

Angolországnak régóta feltűnt az a túlsúly, melyet 
a franczia befolyás Afrikában az által nyert, hogy a ke-
resztény Afrika főnöke és vezére franczia területen, fran-
czia szellemmel, nem más, mint a világuralomra teremtet t 
Lavigerie biboros karthágói érsek. Tagadhatat lan tehát, 
hogy ez a körülmény is döntőleg hatot t Viktória királynő 

kabinetjére, midőn követ küldésére határozta el magát a 
pápához. S csakugyan hivatalos utasítások betekintése, 
és a lehető legmegbízhatóbb magán informácziók alapján 
állithatom, hogy Simmons angol tábornok tárgyalásai arra 
vonatkoznak, hogy a maltai ordinariatus hatósága kiter-
jesztessék arra az afrikai területre is, melyet az angol 
kormány a tripolisi szultántól a végből szándékozik meg-
venni, hogy reá áttelepítse Máltából a felszaporodott nép 
feleslegét. Ez a nép katholikus levén, az angol kormány-
nak kötelessége gondoskodni a kath. nép vallási igényei-
ről. Teszi pedig ezt az angol kormány oly alakban, a 
melyre azt hiszi, hogy joga van az angol hatalom és be-
folyás megóvására, szemben a francziák éjszak-afrikai tul-
sulyjával. Az angol kormány azt kívánja ugyanis az 
apostoli szentszéktől, hogy az afrikai ' angol területen, 
hová Máltából fog átköltözni a kath. lakosság egy apos-
toli delegatura alapittassék, a mely ne a karthágói érsek-
ségtől függjön, hanem a maltai püspöktől, a ki közvetlenül 
és egyenesen magának a római pápának vau alárendelve. 

Az olasz kormány lapjai, minthogy valami már 
kiszivárgott a nyilvánosság elé a Vatikán mellé rendelt 
angol követség szándékaiból, valóságos vademberi élvezet-
tel lázítják a francziákat az apostoli szentszék ellen, mintha 
ez hajlandó volna az éjszak-afrikai franczia befolyás ellen 
konspirálni Nyomorult rágalom ! Az egyház közös anyja 
a francziáknak és a kath. angol alattvalóknak. Tudni 
fogja a két nemzet érdekeit közös anyai keblén kiegyez-
tetni és összebékíteni. 

Simmons tábornok t i tkárja, Ross of Blandensburg 
külön megbízatást kapott kabinetjétől, hogy az ir-kérdés-
ben folytasson tárgyalásokat a Vatikánnal. Hogy a szent 
atya az iigy legújabb s előtte a lehető leghitelesebben 
fel tüntetet t állása szerint tudjon Ítélni és az angol meg-
bízottnak elveket közölni, megbízta egyik legkedvesebb 
s legmeghittebb emberét, mgr Satolli érseket, a ki ő 
szentségét a washingtoni kath. egyetem megnyitásán kép-
viselte, hogy visszajövet ejtse út jába Irhont s tanulmá-
nyozza az ottani közügyek folyását. Mgr Satolli szintén a 
pápa megbízásából meg fogja látogatni még a löwení, a 
svájczi, freiburgi és az innsbrucki kath. egyetemeket is. 

Francziaország. Az egyház programmja a zsidó-
kérdéssel szemben. — (Ered. franczia tudós.) 

Nálunk Francziaországban, hol a zsidók száma csak 
40,000-re rug, a hol tehát az egész nagy országban 
együttvéve kevesebb a zsidó, mint önöknél Budapesten 
egymagában, az „Annales Catholiques" egyik legutóbbi 
számában ezt a jellemző nyilatkozatot ta lá l tam: „A zsidó 
tulnyomóság a mai társadalomban többé nem bebizonyí-
tandó igazság ; elég szemmel birni az embernek, hogy lássa, 
miszerint a mi uraink — a zsidók. Kezökben tar t ják ezt 
a két nagy hatalmat a földön : az államot és a pénzt." 

A zsidóság e tulsulyjával szemben két áramlat 
küzd a keresztény népek körében. Az egyik a régi po-
gány világ politikája, mely a zsidó népet Tacitus mon-
dása szerint „in odio generis huinani," elszigeteltségén és 
az emberi nem gyűlöletén kapta raj ta és azért e néppel 
szemben kimondta a jelszót, mely igy szól : üsd a zsidót ! 
Ez az antiszemitizmus ! A gyűlölet és üldözés e politiká-
jával szemben a katholika egyház, — mert a keresztény-
ség alapításakor csak ez létezett, a protestantizmus csak 
1521 után keletkezett, — azonnal keletkezésekor kikiáltá 
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és kezdet óta megtartá és megtartatá hatása körében — 
a keresztény felebaráti szeretet elvét a zsidósággal; mint 
oly néppel szemben is, a mely hajdan Isten kiválasztott 
népe vala, s a mely birja Isten igéretét még most is, 
nemcsak arra nézve, hogy egyesek előtt az ő körében 
sincs elzárva az ut az üdvösségre, hanem hogy az idők 
egy bizonyos beteljesülésében összes maradványai meg-
hódolnak egykor a megváltó Istenember méltósága és 
szeretete előtt. Erre való tekintetből az egyház a zsidó-
kat a világ embertelensége ellen mindig védelmébe vette 
s a pápaság Rómában békés menhelyet biztosított a 
zsidóságnak minden századon által. Ezért nevezték a zsidók 
maguk Rómát „a zsidók paradicsomának." Csak egyet 
nem engedett, mert nem engedhetett meg soha az egyház: 
azt, hogy a zsidóság megrontsa a keresztény népeket s 
bármi tekintetben felettök domináljon. Az egyház békét 
biztosit a zsidóságnak és arra törekszik mindenkor, hogy 
szeretet és lelki • fensőbbség által a keresztények mennél 
több zsidót hódítsanak meg Krisztus evangéliumának és 
az örök üdvösségnek. Most is, hogy a zsidóság az egész 
föld kerekségén domináló szerepet visz, melyet a keresz-
tény népek szellemének és fénkölt erkölcseinek megvesz-
tegetésére aknáz ki mindenfelé, az egyház nem a gyűlö-
let és üldözés tüzét szítja a keresztény népek életében, 
hanem arra buzdítja ezeket, hogy szellemi fenköltség, 
igyekezet, teremtő munka, jó gazdálkodás, mindenek fölött 
pedig tisztább és előkelőbb, tehát természetüknél fogva 
hatalmasabb erkölcsök által ők igyekezzenek erősebbek 
lenni a zsidóságnál és ezt magukhoz hasonlóvá tenni 
tömeges megtérítések által. S ez nem philoszemitizmus ; 
ez egyszerűen keresztény, apostoli álláspont. 

Erre az álláspontra helyezkedtek például ujabb idő-
ben a vatikáni zsinat atyái, midőn 560 aláírással a követ-
kező votumot terjesztették IX. Pius, illetve a zsinat elé. 
A votum kezdeményezői két megtért zsidó, a két abbé 
Lémanti valának : 

„Alulirt atyák alázatos és sürgős esedezéssel arra 
kérik a vatikáni egyetemes szent zsinatot, hogy előzé-
kenyen atyai felhívást intézzen Izrael szerencsétlen nem-
zetéhez ; vagyis mondja ki az óhajtást, hogy bele fárad-
ván a hosszú és eredménytelen várakozásba, az izraeliták 
ismerjék el a Messiást, Jézus Krisztust a mi Megváltónkat, 
kit Ábrahám Ígéretbe kapott és Mózes hirdetett, hogy 
igy betetőzzék a zsidó vallást, a nélkül hogy változtatná-
nak rajta. 

Alulirt zsinati atyák egyfelől meg vannak győződve, 
hogy a szent zsinat szánalommal viseltetik az izraeliták 
iránt, mint a kik atyáik miatt mindig kedvesek az Isten 
előtt, és mert az ő nemzetükből született test szerint az 
Ur Krisztus. Másrészről, ugyanazok az atyák abban az 
édes bensőséggel teljes reményben élnek, hogy a gyen-
gédségnek és tiszteletnek ez az óhaja, a Szentlélek segít-
ségével, jó fogadtatásban fog részesülni Ábrahám sok fia 
által, minthogy az akadályok, melyek őket sok ideig 
elválasztották tőlünk, mindinkább eltűnnek, a mióta 
megszűnt köztünk a régi társadalmi elválasztás. 

Adja az ég, hogy nem sokára velünk együtt üdvö-
zpljék Krisztust, felkiáltva velünk : Hozanna Dávid fiának. 
Áldott legyen, ki az Ur nevében jő ! 

Adja az ég, hogy mielőbb a szeplőtelen Szűz Mária 
karjaiba omoljanak, a ki most is már testvérök a vér 
szerint, és anyjuk lehet a kegyelem szerint, a mint nekünk 
édes lelki anyánk!" 

Ezt a postulátumot a két abbé Lémann személyesen 
adta át 560 zsinati atya aláírásával és IX. Pius kegyesen 
fogadá azt, megígérve, hogy maga fogja átszolgáltatni a 
szent zsinat t i tkárjának. 

A kereszténységnek, a kath. egyháznak tehát az a 
feladata mindének előtt a zsidósággal szemben, hogy 
mennél többet közőlük megnyerjen a ker. vallásnak és 
beolvasszon a ker. czivilizáczióba. 

Vajha a keresztény népek igazán mint keresztények 
élnének is egyúttal : akkor nem uralkodnék fölöttük a 
zsidó szellem, a zsidó pénz, a zsidó befolyás, a zsidó nép! 

IRODALOM. 
-f- Bár. nem küldetett be, de azért kötelességünknek 

tar t juk felemlíteni a következő czimü kis füzetet: Felol-
vasások é s le irások. Olvasta és irta Récsey Viktor 
Alfonz okleveles tanár, ez idő szerint püspöki könyvtáros 
és a „Felsőmagyarországi muzeum-egylet ' igazgató-vá-
lasztmányának tagja Kassán. I. fűz. Kassa, szerző sajátja 
1889. 16-r. 156 1. Ára 1 frt . 

Tiz kisebb irodalmi darab van benne. Mind érdekes 
és tanulságos benne. A mi érdekünket leginkább felköl-
tötte az utolsó czikk, mely a „Budapesti Hírlap" 1889. 
f. 6-iki számában jelent meg, Ferencz Ferdinánd főher-
czegről, á magyar apostoli királyi trón praesumtiv örökö-
séről. Ki ne volna kíváncsi megtudni, vagy legalább meg-
sejteni, hogy mi fog következni — ezután ? 

— A dr Komlóssy Ferencz orsz. képviselő szerkesz-
tésében megjelenő „Népnevelő" cz. tanügyi szaklapot t. 
olvasóink legmelegebb pártfogásába ajánljuk. Megjelenik 
a szorgalmi időben minden héten szombaton. Előfizetési 
ára egész évre 4 frt , félévre 2 frt , negyedévre 1 frt (vagy 
megfelelő számú sacrum elvállalása), mely a szerkesztőség 
czimére Budapestre {VI. Érsek u. 2. sz.) küldendő. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa e hó vége felé, talán éppen 

karácsonyra, magisztrális nagy levelet fog közzé tenni a 
társadalmi kérdésről, a socialismusról. Jelenleg avval fog-
lalkoznak a Vatikánban, hogy a világ különféle nyelvű 
keresztény népei számára lefordítsák, hogy latinul és más 
nyelveken egyszerre lásson napvilágot. F. hó 16-án és 
19-én pápai Consistorium lesz. 

— A Szent-László-Társulat mai közgyűlése minden 
tekintetben nagynak és messze kihatónak Ígérkezik. A köz-
gyűlésnek nagy érdeket fog kölcsönözni ő exja Sclllaucll 
LŐrinCZ nagyváradi püspök ur elnöki beszéde a rabszolga-
kereskedés megszüntetése ügyében. Ezenkívül a Robitschek 
Ferencz titkár által felolvasandó évi jelentés is igen sok 
figyelemre méltó adatot tartalmaz. Este 8 órakor a katho-
likus társas élet fejlesztése érdekében társas vacsora lesz a 
„Nemzeti szállodában." 

— Az egri növendékpapság magyar egyházirodalmi 
társulata f. hó 15-én Mária-ünnepélyt tart, melyre a 
meghívót a gazdag és érdekes részletekből álló előrajzzal 
együtt köszönettel vettük. 

— Az Index congregatiója a tilos könyvek soroza-
tába igtatta f. hó 4-én a következő müvet : Jean de Bon-
nefon, Le Pape de demain. Paris, Dentu, 1889. A decre-
tumról szóló okmány, miután a szentatya beleegyezése 
volt szükséges, f. hó 6-áról szól. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYYEMYOLCZADIK ÉYFOLYAM, 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál; 
Budapesten a szerkesi-
tőnél, és Rndnyinszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
talán! reclamatiók il, 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendôk. 

Budapes t en , deczember 18. 49. II. F é l é v . 1889. 
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A beszterczebányai i rgalmas nénék egyházi müipar-intézete. — Vegyesek. 

Égető kérdéseink elseje. 
í r jak elüljáróba exordiumot 
Nem lehet; nincs hely! 
Et abrupto sietek a szóval. Ahány oldalra 

fordulunk, mindenütt csupa égető, vagy égetővé 
lenni készülő lappangó kérdésekkel találkozunk. 

Azt mondta valaki, hogy a világ csupa 
vulkán felett tánczol. 

Ez az ember ismerte nemét, ismerte nemé-
nek természetét, történetét. 

Csakugyan ; minden kérdés, melylyel az em 
beriségnek foglalkozni, m , 1 ;"ét megoldania kell, 
— egy-egy vulkán. Ha nem oldjuk meg békésen, 
elementáris erővel kitörnek a íeszerők, és sokszor 
vért, legtöbbször könyet is, mindenesetre pedig 
mindenkor szenvedést árasztanak szét, expiácziót 
követelve a hanyagságért, a békés megoldás el-
hanvakolásának miatta. 

eV O 

Es hogyha már nagyok és fájdalmasak az 
expiáczió szenvedései a mulasztásért, a társadalmi 
feladatok békés megoldásának elhanyagolásáért: 
mennyivel kínosabbak és rettenetesebbek azok, 
mikor nem egyszerű mulasztásról, nem könnyelmű, 
széllel-bélelt hanyagságról, hanem arról van szó, 
hogy az emberek szántszándékkal nem akarják 
a kérdések békés megoldását, sőt az Isten figyel-
meztető rendeléseinek is konokul ellenszegülnek ! 

Ilyen kérdés a római kérdés. 
Vakság verte meg az európai monarchiákat, 

hogy ezt a kérdést, ezt a vulkánt támadni en-
gedték. 

A Rómában uralkodó király-forradalomnak 
nem az a végczélja, hogy eldöntse, legyen-e a 
pápának földi országa, vagy nem ; ezen már 

régen túltette magát ; hanem az a végczélja» 
hogy eldöntse az egész világra nézve az első, az 
u. n. ur.i kérdést: azt, hogy legyen-e köteles az 
ember magán kívül, maga fölött más urat is 
még elismerni, vagy nem. Ez az atheizinus és az 
anarchia kérdése. Nyilvánvalóvá lett pedig Gior-
dano Bruno szobrának felállítása és hivatalos 
fetirozása által. Bruno szobrában állami és tár-
sadalmi apotheosist kapott Rómában az az elv, 
melyet a már a nép ajkaira kiült franczia 
atheismus igy mondott ki: „Ni Dieu ni maître." 
nem kell se Isten, se ur fölöttünk ! 

Vájjon meddig állhat még fenn e mellett az 
elv mellett az európai monarchiák rendszere, az 
már világos, hogy idő kérdése lehet csupán. 

Az amerikai respublikák ragadós példája és 
erős akarata, J) valamint az európaszerté.elterjedt 
atheistikus és anarchikus féktelenség oly két 
rohamosan forgó malomkő, a mely a monarchi-
kus elvet, annak hagyományos tiszteletét s te-
kintélyét hamar fogja porrá összeőrölni. 

Igen is; a példa módnélkül ragadós: és a 
következetesség, a tények logikája a népre bámu-
latos, rohamos, elragadó hatalmat gyakorol. 

Ha szabad hűtlen lenni egy, két, három 
monarchához: miért ne lenne szabad hűtlen 
lenni valamennyihez? 

Ha szabad fellázadni az Isten és az ő ren-
delései ellen : micsoda megbecsülést követelhet-
nek a fejedelmek? 

Ha Rómában egyenesen vagy a fejedelmek 
szövetségének, vagy a fejedelmek beleegyezésének 

.') Az Egyesült-Államok senatüsában már íliegjelgnt az indí t-
vány az iránt , hogy Spanyolország Cuba szigetén hozza be a köz-
társasági kormányformát . 

H V Lapunk mai száma nagy tárgyhalmaz miatt fél ivvel bővebb, 
4'J 
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garancziája akarja szentesíteni a királyi fórra- j 
dalmat és rablást: hát panaszkodhatnak-e akkor 
jogosan az európai monarchiák, ha a lázadás és 
rablás logikája végrehajtja fölöttük az általok 
Rómában dédelgetett, látogatott, össze-vissza 
csókolt és támogatot t -— elvet? 

Az elvek és tények logikájának ítéletei — 
Isten ítéletei. 

Ezek pedig rettenetesek szoktak lenni, akár 
hanyagság, akár megátalkodottság provokálja. 

Tőlük nincsen appellata, csak előzetesen : 
az Isten irgalmához,' és ennek rendeléséből — 
az egyháznak embereket, népeket, nemzeteket 
újjáteremtő isteni kegyszereihez. :* 

A pálosok Nezsideren. 
Törte n eti vissz a pill a n t á s. 

Két közleményben. 

(Vége). 

A rendfőnöktől nyert utasítás értelmében a 
nevezett pálosok azonnal eljöttek Nezsiderbe ós 
I (>Ö9-ik évi február hó 11-én Kozma György, az 
esztergomi érsek jószágkormányzója —, Floridán 
Péter, nezsideri városbíró — és több kiküldött 
városi tanácsos jelenlétében átvették az adomá-
nyozott birtokokat, mint a pálosok örökös tulaj-
donát. Nagy öröm fogta el most a kegyes Ha-
merla szivét és hálát adott az Istennek, hogy 
.szent müvét szerencsésen befejezhette. 

A zárdává átalakított kúriának első elöl-
járója Ladányi László pálos lett. De alig foglalta 

'el helyét: perre került a dolog. Ham er la György 
az alapító elhalálozván, azonnal egyrészről az 
esztergomi érsek, másrészről mások gördítettek 
akadályokat a templomépítés és a pálosok beik-
tatása elé. főleg azért, mivel Nezsider, rövid idő 
előtt a budai jezsuitáknak adományoztatván, 
ezeknek birtoka. De az alapitványozó családja 
is. névszerint Erzsébet, Hamerla Simon leánya, 
s a meghalt Hamerla György nővére, néhai 
Ravasz Ferencz özvegye és ennek fia István, 
nyitrai kanonok. 1689-ben a pálosoknak Nezsi-
deren ajándékozott birtok bagyományozása ellen 
tiltakoztak. 

I. Lipót király az ügy megvizsgálásával 
Kollonics Lipót biboros esztergomi érseket 
bizta meg. 

De midőn a cancellaria előtt a pálosok 
rendfőnöke személyesen megjelent, bemutatván 
az adományozási levelet és az ellenfél törvény-

elleneSsóget felhozni nem tudot t : a bírák kihir-
dették az ítéletet, melynek határozata ez volt 
a pálosreüdiek eme igazságosan szerzett birtokuk 
élvezetében meghagyassanak és semminemű zak-
latásnak ki ne tétessenek. Sőt Gvarient Felicziár, 
rendtanácsos az ítéletet megerősítő királyi leve-
let is nyert, ugy, hogy a nezsideri pálosok, 
Hamerla alapítványának birtokában békében 
megmaradhattak. 

A következő évben végre nagy ünnepélyességgel 
beiktat ta t tak a pálosok Nezsideren. Beiktatókként szere-
peltek : Dussich Mátyás, prépost, győri kanonok ; Premier 
Mátyás, nezsideri harminczados ; az előbbi, mint a győri 
káptalan küldöttje, az utóbbi mint királyi tisztviselő. 
Jelen voltak m é g : Janny Lipót, szab. kanonok ; Floridon 
Péter, nezsideri városbíró ; Herteger Godefried, nezsideri 
jegyző ; Kozma György, az esztergomi érsek jószágkor-
mányzója és több nemes uraság. A pálosok részéről meg-
jelentek : Kopp Vilitorin, rendtanácsos a bondorffi zárda 
perjele, Ladányi;László, nezsideri perjel, Weinacht András, 
bondorffi gondnok s Garliczlú Dénes pálos. 

A beiktatási napon lett a kisded pálos-templom 
Nagyboldogasszony tiszteletére Dussich Mátyás által 
benedikálva. ki mindjárt aznap mutat ta be ott a szent 
mise-áldozatot. 

Szomorú napra virradt azonban a zárda 1705-ben, 
márcz 15-én. A szoniszédház kigyulladt és a tüz oly 
erővel terjedt, hogy a zárdát is teljesen elhamvasztá; 
csak a templom maradt csodálatos módon sértetlen álla-
potban, amit az istenfélő pálosok a B. Szüz különös 
oltalmának tulajdonitottak. 

De alig hogy a z á r ^ hamvaiból kikelt, 3 év múlva 
ujabb és még nagyobb veszedelem fenyegette azt. Ugyani> 
1708-ban aug. 3-án II. Rákóczy Ferencz emberei, a 
kuruezok, kik e vidéken is zsaroltak, Nezsidert is, amely 
élelmi szerekkel szolgálni vonakodott, hanem ahelyett a 
gróf Eszterházy Antal vezérlete alatt bevonuló kuruezokat 
fegyveresen megtámadta, a várost elfoglalták és a tábor 
erődöt ostrom alá fogták, amely alkalommal 200 nezsi-
deri lakos, akik az erődöt védték, felkonczoltatott. A 
kuruezok közt levő protestáns katonák ostrom alá vették 
a zárdát is és a templomba menekült nezsideri lakosokat 
összevagdalták. I épi Imre páloson is mély sebete j te t tek . 
A kolostor perjele Gallovich Mihály a közeli Fertőbe 
futot t , ahol a nádasban nyakig vizben állva elrejtőzkö-
dött. Éjjel elvonulván az ellenség, visszatért, a feldúlt 
zárdába. J) 

Új ra helyreállíttatván a zárda és templom, békén 
folytak a pálosok napjai Nezsideren. A nép nagy szere-
tettel csüggött a kedves „feher barátokon." A környék-
beli papság is nagyrabecsülte a jó paulinusokat, kik eme 
rokonszenvet szives segédkezéssel viszonozni iparkodtak. 

Ez időben többen a nezsideri pálosok számára bir-
tokot is adományoztak, ugy, hogy ennek folytán a pálo-
sok a nezsideri kúrián kivül két szőlőt kaptak a Kirch-
pergen, egy harmadikat a Satzban, a negyediket Nyúláson 

') Anijales Ordinis S. Paul i torn. I I . 
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és az ötödiket Széleskuton. Volt még nekik 10 hold 
szántóföldjük és két erdőrészük. Gáloson kaptak 8 szőlőt, 
83 hold szántóföldet és 20 teleknek megfelelő rétet. A 
nezsideri tanács pedig 1771-ben a templom nagyobbitá-
sára egy házat engedett át nekik. 

Mások meg pénzbeli alapítványokat tettek a pálo-
soknál. Igy Ruskovics Márk Ferencz, pándórfi plébános 
400 forintos mise.alapitványt te t t le. — Vizkelety József 
pálos ugyan e czélra szintén 400 forintot oly feltétel 
alatt, hogy a tőke kamatja, mig életben lesz, őt illesse. 
— Reimvalt Ferencz Mihály 1761-ben szintén azon czélra 
400 forintot, Ruchielt József s neje 1764-ben ezer forintot 
s Nunkovich Endre, Mosonmegye alispánja szintén 1000 
forintot hagyományozott, a nezsideri pálosoknak. ')' 

A pálosok ezután is hiven szolgáltak Istennek s ember-
társaiknak egész 1786-ig, mely óv romboló villámként 
csapott le sz. Pál remete szerzetére s igy a nezsideri 
pálosokra is. II. József a mondott év február 7-én eltö-
rülte e magyar szerzetet is, a magyar nép nagy lelki 
kárára. A fönállott 37 pálos kolostor ingóságaiból 10 
milliót, a szerzet javaiból 203,629 forintnyi évi jövedel-
met szerzett az állam. A pálosok (381 egyén) részint 
tanitói, részint lelkipásztori alkalmazást nyertek vagy 
szűken kiszabott nyugdíjból tengeték jobb sorsra méltó 
életüket. 

A nezsideri pálosok könnyezve hagyták el a béke és 
szeretet hajlékát, megkedvelt zárdájukat . Kolostoruk a 
templommal együtt először gazdasági czélokra fordít tatott . 
Később a templom vendéglővé, a zárda pedig bérházzá 
alakít tatott át. 

Mennyire változik az idő, s mennyire nem képes a 
halandó annak sürün elfátyolozott jövőjébe tekinteni : 
u jabb példa e szer'zet története. 

A nép azonban megörökítette a kedves fehér barátok 
emlékét Nezsiderben. Máig is a vendéglőt „Klösterl-
Wirthshaus" -nak nevezi a nép nyelve, és a zárdából lett 

bérház folyosóján a falba illesztett bár néma emléktábla 
még mindig hangosan hirdeti : 

Mária Körtvélyesi, fiiia Vice-Comitis Comitatus Mo-
soniensis, cum marito suo Georgio Hamerla, Honori 
Divae Virginis Mariae Genitricis Dei erexit deditijue ex 
devotione Ordini S. Pauli Primi Eremitae. 

Anno Domini 1687. 
Dr Halmenkam}) Sándor, 

védenyi plébános. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 

A rabszolga-kereskedés Afrikában. 
Elnöki beszéd, 

melye t a Szent-László-Társulat XXIII-dik rendes közgyűlésén 1889. 
deczember 14-én a budapest i u j városház dísztermében t a r t o t t : 

Dr Schlauch Lörincz 
váradi püspök. 

Tisztelt Közgyűlés ! 
A vallás érzelmeinek ápolása és megőrzése, valamint 

az annak szellemében végzett tanitás által az ismeretek 
terjesztése : ez azon kettős szempont, melyből katholikus 

'} U. o. 1. cs. 12. 31. 34. 35. 

felfogás szerint kiindulnia kell minden tevékenységnek, 
mely a czivilizáczió áldásait terjeszteni és meghonosítani 
törekszik. 

Az egyoldalúság itt is, mint mindenben, megboszulja 
magát. Az ismeretek felhalmozása még nem műveltség, 
ezek mellett a kedélyélet parlagon h e v e r h e t ; — a képze-
letnek ábrándos tulcsapongása még nem vallásosság, mert 
hiányozhatik belőle az észszerű meggyőződés, a „rationabile 
obsequium," mely számot adni kész hitbeli meggyőző-
déséről. 

Az ész- és a kedélyélet összhaugzata : ez a valódi 
kultura. Az egyik teremti a tudományt ; a másiknak nél-
külözhetetlen előfeltétele a vallás. 

Ez az életnek azon szinthetikus felfogása, melyet a 
keresztény vallás kezdettől fogva hirdetett. Es a midőn 
bátor hithirdetői által imádkozva és tanitva kereste fel a 
még gyermek népeke t ; midőn az egyszerű falusi temp-
lom mellé állitotta az elemi ismeretek szerény hajlékát ; 
midőn a tudományos egyetemeken meghonosította a ke-
resztény bölcsészet magasztos tanait, hogy ott ahol az 
ész fénye világit, a sziv melege neveljen is ; midőn ezt a 
kereszténység a művelődési haladásnak minden fokán, 
minden fázisaiban tette és teszi ma is : csak egy a czélja, 
tudniillik : megteremteni a minden valódi kulturának 
alapjául szolgáló keresztény világnézetet, az egy élő 
Istentől származtatni le az élet szabályait, az erkölcsiség 
kutforrásai t mélyebben keresni, ahol nincsen megalkuvás 
az emberek mindig hullámzó, mindig változó vélemé-
nyeivel. 

A kulturális életnek lehet számtalan fokozata, és 
csakugyan lépésről-lépésre ki lehet mutatni a haladás 
előmenetelét, a kulturszegény, vad népektől kezdve a 
kulturgazdag nemzetekig; de azt is ki lehet mutatni, 
hogy az egyház mindenütt és mindenben következetes 
maradt magához. Küzdött a pogány — és küzd a mai 
természeti bölcseletnek realisztikus felfogása ellen, mely 
az ideális életnek lerontásában nyilvánul ; de éppen 
ugy küzd, magasra tartván az emberiség örök rendelteté-
sének elvét, a fetischizmus ellen is, és hithirdetői által 
Amerikában és Afrikában mintegy visszavarázsolja az 
első keresresztény századok képét. Mindenütt csak egyet 
keres, és ez : az ember ; keresi a négerben szintúgy, mint 
a müveit európaiban ; keresi a vadonban épen ugy, mint 
a palotában. 

Nem hisz a darwinisztikus transzformizmusban. de 
hisz a kereszténység ujjászülő erejében ; nem hiszi a 
prehisztorikus kutatások fantasztikus tulcsapongásait, mely 
az összefüggéstelen hangokból nyelvet, a csorda-élet-
ből államalkotásokat, a fetischizmusból vallást, a teljes 
kulturhiányból kul turát származtat ; de hisz a tanitás 
erejében, mely a szunnyadó észt életre ébreszti, a műve-
letlen nyelvben rejlő gondolatoknak és érzéseknek alakot 
ad, azokat kifejti, rendezi és műveli ; mely a társulási 
ösztönt családalkotásra használja fel, s igy előkészíti az 
ál lamalkotásokat; mely a fetischizmusban rejlő vallási 
érzéket nemesebb irányban fejleszti s mindezekkel meg-
veti a valódi kulturának alapját. 

Ez volt az egyháznak eljárása mindenkor, midőn a 
kul turának megalapításában vagy megőrzésében fáradott . 
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—' Mindenütt abból a világnézetből indult ki, melyet 
isteni Alapitója hirdetett , es lépteit a czivilizáczió áldása 
követte. 

Ha az evoluczió elmélete szerint a népek magokra 
hagyattak volna, hogy önerejökből fejlődjenek : a czivili-
záczió nem állana a mai magaslaton. Cliinában megakadt ; 
az afrikai fensikon lakó népek milliói évezredeken át 
állandóan a legalantabb szinvonalon maradtak. 

Tények ezek, melyekre bátran hivatkozhatunk ; igaz-
ságok ezek, melyeknek hatalma előtt meghajolt és kény-
telen lesz ismét meghajolni Európa, midőn egy, ma még 
ismeretlen világrészbén kitűzvén a czivilizáczió zászlaját, 
egy egész emberfaj t kiván a kultúrának megnyerni, 
amely törekvésében az egyház közreműködését épen ugy 
nem fogja nélkülözhetni, mint a hogy semmiféle állam-
alkotás nem nélkülözheti a valláserkölcsi alapot. 

Afrikát az európai kul turának megnyerni ! Ez a jel-
szó, mely alatt Európaszerte megindult a mozgalom. 
Államok szövetkeztek e czólra, és ideális, eddig csak a 
térképen érvényes területi felosztásokat te t tek; szerződé-
seket kötöttek afrikai törzsfőnökökkel, egymás közt pedig 
az ott pusztító rabszolgakereskedésnek, mint a művelő-
dés főakadályának megszüntetésére szolidaritást vállaltak. 
Stanley. Emin, Wiszmann, Peters nevei köznyelven fo-
rognak. 

A szentatya szózata felrázta Európát közönyéből. 
Lavigerie, a . feketék" afrikai nagy apostola, hajlott kora 
daczára, fáradságos utazásokat tesz Európában, felolvasá-

" sokat tárt , s a sziveket a „sötét világrész" üldözött, ha-
lálig kinzott négereinek részére megnyerni igyekszik. 
Nyugat -Európában pénzsegély gyűjtése végett egyesületek 
alakulnak. — A hirlapiródalom nemes összhangzatban 
karolta fel e magasztos ügyet. Hazánk biboros herczeg-
primása is már a folyó év élső havában felhívta e. nagy 
megváltási munkára az ország figyelmét s közreműködé-
sét. És én azt hiszem, hogy csak kötelességet teljesítek, 
midőn e diszes gyülekezetben elnöki felszólalásom tár-
gyául a czivilizácziónak ezen uj fázisát, a keresztény 
kul tura terén fölmerült eme nagy és nemes czélu moz-
galmat. melyben az egyház is oly mélyen érdekelve van, 
választottam, meg levén győződve, hogy szavaim most 
sem fognak visszhang nélkül maradni, amint máskor sem 
maradtak anélkül az eszmék, melyek e társulat közgyű-
lésein időnkint felhangzottak. 

* 
* * 

Afrikában ma két elem küzd az uralomért : az izlam 
és a kereszténység ; amaz. hogy természete szerint rom-
boljon ; emez, hogy építsen és milliókat nyerjen meg a 
czivilizácziónak. A harcznak kimenetele tehát a keresz-
ténység nagy elveinek diadalát vagy bukását fogja jelen-
teni, és ezzel az európai hatalmak civilizáló törekvéseinek 
sikerét vagy meddőségét. 

Meglehet, hogy az európai hatalmakat az érdek 
vezeti ; meglehet, hogy sokat a kalandoróknak sajátos, 
ábrándos vállalkozási viszketege csábit e titokteljes földre ; 
meglehet, hogy e földrészben lappangó, csak sejtett kin-
csek gyakorolnak hathatós vonzerőt az emberek képzele-
tére, de még inkább hírvágyára, és igy a keresztény műve-

lődés. nagy eszménye csak másod sorban vagy még távo-
labb áll ; de az bizonyos, hogy mindezeket megelőzőleg 
már ott' voltak, és ma, velők egyidejűleg ott vannak a 
keresztény hithirdetők, kik elhagyván mindent, ami az 
ember előtt kedves lehet,.'csak egyet keresnek az idegen 
világrészben: a szenvedő ember t ; csak egy érdeket kép-
viselnek : a 'vallás-erkölcsi keresztény kulturáU csak egy 
ju ta lmat kérnek és egy nyereséget várnak: a szunnyadó 
lélek ébredését, és ennek, valamint saját lelkök számára 
az örök boldogságot. 

Jelszavok a foglalás, de csak erkölcsi értelemben, — 
nem gyarmatosítanak, nem kereskednek, nem kuta t ják a 
jövedelmi forrásokat . Ozéljok a négereket, kiknek millióit 
még eddig senki meg nem számlálta, ősi fészkűkben föl-
keresni, őket tanítani, nevelni, fentartani és kiművelni, 
hogy Afr ika legyen és maradjon az afrikaiaké, s hogy ne 
jussson a szegény néger az amerikai szerencsétlen indiánok 
sorsára. A keresztény kul tura csak mintegy élesztő legyen, 
mely milliókat áthatván, az emberiséget egy uj, egy mü-
veit családdal gazdagitsa ! 

A katholiküs egyház küldetésének ez az ideális fel-
fogása, tekintve az eszközöket és a czélt, nem azonos 
ugyan az e világrészben érvényesülést kereső hatalmi 
törekvésekkel; de az isteni Gondviselés épen az emberi 
természetben fekvő anyagi érdekszeretet által mozdítja 
elő örök terveinek valósítását; akik Afrikában az izlam 
ellen fegyverrel küzdenek, bár közvetve, de mégis tesz-
nek szolgálatot a keresztény czivilizáczió nagy eszméjének. 

Magasztalólag kívánón; már it t előzetesen kiemelni, 
hogy az európai hatalmak nyíltan bevallják annak szük-
ségességét, hogy Afrikában európai és pedig keresztény 
kul tura létesítendő. — Minden vívmány, melyet fegyveres 
erővel küzdenek ki, az izlam visszaszorítását ; ellenben 
minden vesztett, csata maga után vonja a keresztények 
lemészárlását a mohamedánok részéről, és ami a legbor-
zasztóbb, — a rabszolgakereskedés intenzivebb felburján-
zását. 

Ez tehát nem pusztán hatalmi kérdés, hanem a 
keresztény humanitás és czivilizáczió kérdése is. Az a 
kérdés : vájjon a szegény négerek milliói keresztényekké 
legyenek-e az európai hatalmak védszárnya a la t t ? vagy 
kipusztittassanak-e a mohamedán arabsok embertelensége 
és állati vadsága által ? és Afrikának gazdag és tömör 
népségű fensikjai a Szaharához hasonló sivatagokká le-
gyenek? 

A német kanczellár e felfogást határozottan ki is 
nyi lvání tot ta: „Az európai missziók és a kereskedelmi 
gyarmatok ellen intézett támadások — úgymond — azt 
a benyomást teszik, hogy azok szoros összeköttetésben 
állanak egymással, és bizonyítják, hogy a mohamedán 
népek közt egy mélyen járó mozgalom van, melynek 
czélja reakcziót idézni fel minden keresztény és czivilizí«-
torius törekvés ellen, jelesül a rabSzolgakereskedés terén." ') 

Előbb tehát az izlam visszaszorítása, azután a keresz-
tény ku l tu r a ; előbb a rabszölgakereskedés megszüntetése, 
azután a czivilizáczió ; előbb a szegény négerek felszaba-
dítása. azután a keresztény intézmények meghonosítása! 
Óriási feladat ! Hosszú idők, századok munkája ez! Sok 

!) Afrikai fehérkönyv 27. sz. 
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küzdelem, és lankadni nem tudó állhatatosság kívántatik 
hozzá ! — de mindezeknek előfeltétele a szeretet érzete, 
az irgalom elhagyatott , vérig kínzott és pusztításnak ki-
tett embertársaink iránt ! 

A néger is ember ! 
A természet a négert feketének alkotta, de erősnek 

és életképesnek, aki az élet viszontagságaival megküzdhet. 
A szépség fogalma viszonlagos lévén, a néger csontos 
alakja és fekete börszine feletti Ítélet, rokon vagy ellen-
szenvünk is csak a megszokottság vagy szokatlanság ará-
nyához módosul. Stanley beszéli, hogy midőn Afrika 
belsejét, hol két évet töltött , elhagyta, szemei hozzászok-
ván a sötét bronz szinhez, midőn az első európai fehérek-
kel a tengerparton találkozott, azok neki már nem tet-
szettek, halvány arczaik visszatetszést keltettek benne, 
betegeknek, mintegy a sir szélén állóknak, szinte fanto-
moknak nézte őket. 

Eszszel és szívvel megajándékozva levén, a néger mind-
két irányban fejlődésképes és a műveltségre alkalmas. Régóta 
megszűnt az előítélet, mintha a néger nem volna eredeti 
vadságából kiemelhető. 

Az amerikai abolitionalisták felszabadított négerek-
ből alapították meg Afr ikában a Libériai köztársaságot, 
melyet az Unió már 1647-ben független államnak kiáltott 
ki. Ez a kis néger állam csakhamar virágzásnak indult. 
Roberts, az első köztársasági elnök, néger volt. Stephen 
Allen Benson, a második fekete köztársasági elnök, 1862-
ben Európában utazást tet t s müveit modorával általános 
feltűnést keltett . Edward Wilmos Blyden, a néger iró és 
1885-ben a Liberia nevű szabadelvű párt elnökjelöltje, az 
angol müveit körökben ismeretes és kedvelt egyéniség, 
aki Brougham, Gladstone és más kitűnőségekkel közelebbi 
viszonyban állott. 0 az, aki fajának jövőjében bizik, aki 
1881. január 5-én Monroviában (Liberia köztársaság fő-
városában) beszédet tartván, néger fajrokonainak szellemi 
képességét feltüntette és konstatálta azoknak különös 
haj lamait a mathematikai és a klasszikai tudományok 
iránt. — Liberia köztársaságban a hivatalos nyelv az 
angol, mig Közép Afrikának irodalmi nyelve az arabs ; 
es dr Barth csakugyan Közép Afrikában ott találta Aristo-
teles, Plato, Hippocrates arabs forditását. 

A német katholikusok mult évi nagygyűlésén meg-
jelent P . Geyer hithirdető, magával hozván két néger 
növendéket, s bemutatván őket, igy nyilatkozott a né-
gerekről : 

„A négert a művelődésre képtelennek mondják. Ez 
tévedés. Vannak köztük igen tehetséges egyének. Nálunk 
vannak, kik különféle európai nyelveken folyékonyan be-
szélnek és irnak. Van egy áldozárunk, ki hittudori ranggal 
bir. Természetes, hogy a négert az ő természetére való 
tekintettel kell nevelni." 

Az ország biboros herczegprimása folyó évi január 
oU-án kibocsátott pásztorlevelében a Cincinnatiban meg-
jelenő Wahrhei t s -Freund czimü lap után közli eredmé-
nyét annak a nemzeti gyűlésnek, melyet a négerek ez év 
január 1-én Washingtonban tar tot tak : „Mindenekelőtt 
hódoló feliratot intéztek a pápához s apostoli áldását kér-
tek. Küldöttségileg üdvözölték a köztársaság elnökét, aki 
szivesen fogadta őket. A gyűlésen különféle dolgokról 

tárgyaltak, úgymint : a gyermekek neveléséről és oktatá-
sáról, az ipar tanulásáról és gyakorlásáról, az iskolák 
jövő . gondozásáról. Előadták, hogy a katholikus négerek 
már husz plébánia-templomot, ugyanannyi plébánia isko-
lát, hatvanöt másnemű iskolát és nyolcz árvaházat építet-
tek ; hogy az iskolákban ötezer néger gyermek nyer ok-
tatást, az árvaházakban pedig háromszáz árva tartat ik 
fenn ; végül hogy százötven néger leány tette le a kolos-
torokban a szerzetesi fogadalmat." 

A szellemi képességhez csatlakozik az érzelmek 
mélysége, mely majd a szeretetnek megható nyilvánulá-
sában, majd a vadság iszonyú szenvedélyességében tűnik fel. 

Az utazók megragadó módon vázolják az anyai és 
gyermeki mély szeretetet, melyet az izlam által még meg 
nem mételyezett törzseknél észleltek. Raffanel a negyve-
nes években Senegambiában utazván, ezeket irja : „Sajná-
lattal kell beismernem, hogy véleményem szerint, ha az 
európai és afrikai anya közt hasonlat tétetik, a mérleg 
az utóbbinak előnyére dől, és nem volna nehéz bebizo-
nyítani, hogy a müveit világban az anyai szent kötelmek 
teljesítése hanyagabb, mint Afrikának vad törzseinél." *) 

Nem ritkák az esetek, hogy a gyermek megtakarí tot t 
pénzén nem önmagát, hanem anyját váltotta ki. — Nem 
lehet nagyobb sérelmet a négeren elkövetni, mint ha 
anyját gyalázzák. „Üss engem, — kiáltott ellenségeinek 
egy Mandingo — de ne szidalmazd anyámat." 

Livingston állítja, hogy a néger Isten helyett „óh 
anyám !" felkiáltással szokta örömét vagy fajdalmát 
jelezni. A néger „anyjának könnyeire" esküszik ; az anyai 
szeretet pedig oly forró, hogy gyermekének elvesztése 
miatt öngyilkosságra is képes. Cameron látta egy rab-
szolgacsoportban, hogy egy anya sok egyéb nagy teher 
mellett már meghalt gyermekét is vitte ölében. - A 
legnagyobb tiszteletnek kifejezése, midőn valakit „öreg 
atya" vagy „öreg anya" megszólítással illetnek. — Test-
vérek vagy szülők és gyermekek sohasem hagyják el 
egymást, hacsak a legkisebb remény mutatkozik is a 
segély sikere iránt. Az egy hajóhoz lánczolt négerek a 
legbensőbb barátsággal csüggnek egymáson. 

Winterbot tom beszéli, hogy ültetvényes barát ja egy 
estén találkozott egy négerrel, aki kis dobozt vitt. Meg-
kérdeztetvén annak tar talma felől, azt válaszolá, hogy a 
dobozban egy hajós bajtársának szive van, mélyet a közel-
levő ültetvénybe visz a végből, hogy ott lakó barát jai az 
elhunyt felett s irhassanak. s) 

Johnston a Kongó négerekről i r j a : „En a kongói 
benszülötteknél mindenütt annyi bizonyítékait találtam a 
valódi részvétnek, hogy én őket gyengédebb érzelmüeknek 
tartom, mint a tengerparton lakó, elfajult négereket." 4) 

De az éremnek van sötét hátlapja is, — és ez 
annak az eredeti vadságnak kitörése, mely a bálvány-
imádó és babonás népeknél uralkodó szokásokkal ren-
desen együtt jár, de melyet, különösen az afrikai nége-
reknél, a berontó idegenek kegyetlenségei, csábításai fo-
koznak, s i t t -ot t a megtorlásnak jellegét viselik magukon. 

' ) Heise in Senegambien 1843—44. 38 1. 
2) Die Na tu rvö lke r von dr Wi lhe lm Schneider 188G. 288. 1. 
s) Nachr ich ten von der ö ier ra-Leonaküste 274. 1. 
4) Johns ton : Der Kongo 70. 1. 
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Csak néhány ily rettenetes példát kívánok féhozni. 
A győzedelmes néger fetischenek tiszteletére vad 

őrjöngés közt öli meg ellenségeit, és azt hiszi, hogy nem 
hozhat kedvesebb áldozatot, mintha ellenségét megöli. 
Törzsfőnökök halálakor, valamint az ünnepélyeken, pél-
dául : aratáskor, halotti torokban, sok embervért ontanak. 
Egy hittéritő tanuja volt egyik törzsfőnök temetésének, 
mely alkalommal busz néger rabszolga elevenen temet-
tetet t el. — Egy törzsfőnök meglátogatta a hittérítőt, kit 
a látogatás viszonzására azzal akart buzdítani, hogy tisz-
teletére a háza előtt nyolcz élő nőt f o g megégettetni. 

Ezek a vadságnak kétségtelen bizonyítékai, de an-
nak -nem csekély része, a fetischizmussal összekötött ba-
bonaságon kivül, ama rémtet teknek is tulajdonítandó, 
melyeket a rabszolgavadászat és a rabszolgaszállitás al-
kalmával elkövettek és ma is elkövetnek, — azelőtt a 
magokat keresztényeknek nevezett európaiak, ma pedig 
a mohamedán és az elfajult benszülöttek nyereségszomja. 
Innen a sok utazó által jelzett megbízhatatlanság és a 
kétszinüség, az alattomos bosszúvágy és kegyetlenségre 
való hajlam. 

Hajmeresztők ama tndósitások, melyeket katholikus 
és protestáns hittéritők, valamint minden gyanún felül 
álló komoly férfiak, utazók és tudósok a rabszolgakeres-
kedéssel összekötött kegyetlenségekről hoznak. Sokszor 
nagy megerőltetésbe kerül a leírásokat végig olvasni ; s 
midőn ezekből csak néhány jelenetet kívánok ismertetni, 
feladatom legnehezebb részéhez jutot tam. 

Nem óhajtok a rég elmúlt időkre visszamenni, a 
mikor egyes keresztény kormányok beleegyezésével a 
rabszolga-kereskedés, mint a dolog természetében fekvő 
nyereséges üzlet, Afrika és Amerika közt meg volt en-
gedve, — hiszen a néger nem tekintetett embernek ; a 
mikor még Erzsébet angol királynő alatt Hawkins, midőn 
Sierra-Leonából visszatérvén ünnepélyesen fogadtatot t és 
ennek indokául az mondatott , »hogy részint fegyverrel, 
részint más eszközökkel legalább 300 négert és más áru-
czikkeket ejtett hatalmába.* Nem kívánom azon számta-
lan lelketlenségeket elősorolni, melyekkel ezelőtt a ten-
gerpart i fekete lakókat lelkileg ós testileg megrontották, 
és, azután szabadságaiktól megfosztván, örökös rabszolga-
ságba hurczolták. Nem akarom a rabszolga-kereskedésnek 
több mint háromszázados, nyomorral és átokkal jelzett 
fázisait megvilágitani. Csak a jelen időket — és pedig, 
amit hangsúlyozni kívánok, tulnyomólag szemtanuk, kiváló 
tudósok értesítései nyomán — kívánom ecsetelni, hogy át-
érezzük, mennyire jogosult a vészkiáltás, mely egy kiirtásra 
szánt szegény emberfaj részéről Afrikából hozzánk áthangzik. 

A rabszolgának elhurczolt szegény fekete, — aki 
legbensőbb szeretettel csüng anyaföldén, kénytelen annak 
örök időkre bucsut mondani : szülék, gyermekek, testvé-
rek, kik egymást átkarolván, égre-földre kérnek kegyel-
met, a durva erőszak eszközeivel, csont- és velőig ható 
jajkiál tások közt szakittattíak el egymástól, örökre kira-
gadtatnak mindenből, ami nekik kedves volt. A semmi 
rosszat nem sejtő afrikai, hol ravaszság és árulás révén 
kerül ellenségeinek kezébe, hol a vállalkozóval szövetségre 
lépő, elfajult szomszéd törzs segedelmével hurczoltatik el. 
Védetlen falvak . felégettetnek, nők és gyermekek legyil-

koltatnak, vagy összekötve, mint állatcsorda, elhajtatnák. 
— Rabszolga-vadászatra szövetkezett banditák, kiknek 
lelke oly fekete, mint a sötét éj, kik a leggyalázatosabb 
tet tekre képesek, és az irgalom legcsekélyebb gerjedelme 
ellen is meg vannak edzve, berontanak népes helyiségekbe, 
körülkerítik az alvó négerek kunyhóit, vad orditások, az 
éjjéli orvtámadással já ró ijedelem és rettentő zavar köze-
pett, lángtengerben, amelynek fényénél a villámló fegy-
verek és halálos félelemtől eltorzitott arczok irtóztató 
jelenetet képeznek, —- lánczra f'üzik -száiialomraméltó ál-
dozataikat. Az erösebbeket ütleggel és véröket ontva 
ha j t ják igájokba. Az öregeket és betegeket, mint érték 
nélküli árukat, tekintetre sem érdemesitik, és sokszor, lia 
ja jgatnak, örökre elnémítják őket. 

Es mi vár e szerencsétlen emberekre ? — Az erős 
testalkatú férfiakra, kiket beesés zsákmányként tartanak, 
— rabláncz és os tör ; a nőkre a meggyalázás; a gyerme-
kekre a lelki nyomor.*) 

Livingstone, kinek sirját a westminsteri apátságbai 
Lavigerie biboros fölkereste, kiről a Princesshallban tar-
tot t beszédében azt mondot ta : „Önök őt legnagyobb em-
bereik közé temették, és jól tették, mert Livingstone 
bátorsága, fenkölt szelleme és önníegtagadása által e 
századnak és Angolhonnak dicsőségére vált," — Living-
stone, mondom, a missziókról irt munkájában felkiált : 
„Bár volnánk képesek kimerítő leírását adni a rabszolga-
kereskedés iszonyatosságainak és csak megközelítőleg is 
meghatározni, mennyi emberélet esik annak minden'évben 
áldozatul. Mert meg vagyunk győződve, hogy ha csak 
fele annak, ami történik, köztudomásra jutna, akkor az 
emberek érzelmei oly mélyen felháborodnának, hogy ez 
emberhússal kereskedő, ördögi üzletnek minden körül-
mények közt véget vetnének. De sem nekünk, sem má-
soknak erre vonatkozólag kellő statisztikai adataink nin-
csenek. Az áldozatok, melyek elhurczoltatnak, csak kis 
részét képezik a szerencsétleneknek. Képzeletünk sem volt 
e kereskedés természete felől, mignem azt a tettek szín-
helyén észlelhettük. Azokon kivül, akik elhurczoltatnak, 
ezrek öletnek meg, vagy sebeikben vagy éhen halnak 
meg. Ezren vesznek el a gyilkos háborúban, mely a ben-
sziilött törzsek közt dul épen abból a czélból, hogy a 
legyőzötteket a rabszolgakereskedőknek kiszolgáltathassák. 
A számtalan csontváz, melyeket a sziklák közt, vagy az 
erdőkben a tavak partjain, vagy a használt utakon talál-
tunk, mutat ják, mily embertelennek kell lennie annak a 
kereskedésnek, melyet i t t emberekkel űznek." 2) 

Nachtigal, ki Afrika belsejében utazott, részletesen 
leirja a razziát, a midőn egy védtelen falu megtámadta-
tik : „Nehéz sebesültek vonszoltatnak ki a bozótból, a 
hová menekültek, és megöletnek ; elalélt asszonyok és 
leányok huzatnak ki rejtekeikből s ' nem ritkán keserű 
harcz dul a mia t t : kié legyen a p réda? Fiatal leányokír: 
és gyermekeken, daczára fekete bőrüknek, észrevehető 
volt az elhalványodás, mert borzadtak a rájok következő 
bánásmódtól. — Gyenge csecsemők irgalom nélkül szakit-
tatnak el anyjok kebelétől .*3) 

') Serpa Pintos : W a n d e r u n g e n durch Af r ika I. k. 287. 1. 
• •*) 'Livingstone : Neue Missionen. II . k. 106. 1. 

'») Ka elit iga h Sahara und Sudan II. k . 645. 1. 
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Egy rabszolgakaravánnak szemlélése a müveit ;és 
érző egyénre a legkínosabb hatást gyakorolja. Miiit ván-
dorló csontvázak tántorognak a szerencsétlenek, férfiak, 
nők és gyermekek össze-vissza, gyakran majdnem telje-
sen meztelenek. Visszataszító nézni e szenyes arczokat, a 
beesett szemeket, a kiálló pofacsontokat, és raj tok a 
nyomor s éhség nyomait. A piszkos szürke szinü bőrt 
számtalan redő bori t ja , a csontokat csak az inak ta r t ják 
össze. — Látni lehet férfiakat, a kiknek lábikrája oly 
vékony, mint egy gyermek karja. Kiaszott nők a hosszú 
útban kimerülvén, félholtan hagyatnak hátra martalékul 
a vadállatoknak, t a g y ké t férfiúnak vállaira kötve hur-
czoltatnak rendeltetésűk helyére.1) 

Stanley — kinek neve ma ismét Európaszerte 
visszhangzik, -•- maga ismét látott egy ilyen rabszolga-
szállitást. A négerek csoportokban ültek, mogorván, 
mozdulatlanul, néma megadással ; mások sátrakban feküd-
tek és aludtak ; nem lehetett egyebet látni hosszú, ki-
aszott testrészeknél, és számtalan elcsenèvészett gyerme-
ket. Midőn a rabszolgákat közelebbről megtekintette, 
látta, hogy legtöbben lánczokkal voltak egymáshoz fűzve, 
a fiatalabbak fejei fából készült „Schebának" nevezett 
kalodába voltak szorítva, hogy ne mozogassanak. A tiz 
éven felüli gyermekek vékonyabb lánczokat viseltek lábai-
kon ; az anyák mellökön keresztülfont lánczok közt hor-
dozták csecsemőiket. — A rablók magok beszélték, hogy 
3000 négert kerítettek hatalmukba, e czélból 118 falut 
pusztítottak el, s ' azon a területen, melyen áthaladtak, 
egy év alatt öt ilyen rabszolga-vadászat tar ta tot t . 

„Ha az ember útjában, mely Közép-Afrikába vagy 
egy rabszolga-vásárra vezet, eltévedne, azt csakhamar 
megtalálná, mert az utak a néger rabszolgák csontjaival 
vannak megjelölve,''' mondja Lavigerie biboros. Evenkint 
körül-belül 400,000 néger esik áldozatul. 

A rabszolga-vásáron még undokabb jelenetek fordul-
nak elő, mint útközben. A szegény négerek, mint, az 
állatok kiál l í t ta tnak; a vevők megvizsgálják lábaikat, 
kezeiket, fogaikat, szóval minden testrészöket ; különösen 
azért, hogy meggyőződjenek, mily szolgálatokra volnának 
használhatók. Alkudnak az ár felett, mintha az nem is 
volna ember. Ha megtörtént a vásár, a néger testestül-
lelkestíil átmegy a vevő birtokába. Semmire sincs többé 
tek in te t ; nem a vér kötelékeire, mert irgalom nélkül 
választatnak el atya, anya és gyermekek, fér j és nő, 
daczára minden ja jgatásuknak, minden könnyeknek. — 
Kebelrázó, szívszaggató jelenetek fordulnak elő ilyen 
vásáron, annyira, hogy a kő is megindulna ; de a rab-
szolga-kereskedő szívtelen és érzéketlen, mert hiszen csak 
áruczikket adott el és ve t t ! 

Livingstone, ki 1873: május 1-én emberfeletti mun-
kálkodásában, mint egy bátor katona a harcztéren, a déli 
Tanganj ika táján halt meg, uti naplójában a következőket 
jegyezte fe l : „Midőn a rabszolgaság felől nyilatkozom, 
félek, hogy az igazság megétt maradok, nehogy túlzásról 
vádoltassam, és mert félek, hogy olvasóimnál hitelre nem 
találok, ha a teljes . igazságot kimondom. A jelenetek, 
melyek szemeim előtt eljátszattak, az események, melye-

') Bíiron von der Bekeirs :• Kelsen in Ost-Afrika. Bearbeitet 
von Otto Iversten. I. k. 79. lap. ' 

ket megéltem, oly borzásztók, hogy hiába igyekszem azo-
kat emlékemből eltávolítani. — Éjjelenkint felugrot tam 
ágyamból, ha eszembe jutot tak az embertelenségek. — 
Ha csak fele ismeretes volna a kegyetlenségéknek, az 
irgalom oly annyira félköltetnék az emberekben, hogy 
bármily nagy. áldozatok árán is a rabszolga-kereskedés 
megszüntetésére törekednének." 

Nem csoda tehát, hogy a' Közép-Afrikában élő nagy 
néger családok napról-napra fogynak, és ha az embertelen 
négervadászatok elé nem gördittetnek akadályok, e fá j 
nem hosszú idő múlva teljesen ki fog irtatni. — Az irtás 
lépésről-lépésre halad s mindin'kább Afrika szivébe nyo-
mul ; minek következtében az utazás a távoli vásárokra 
mindinkább nehezebbé válik, a rabszolgáknak alig néhány 
százaléka ér oda, nagyobb része útközben elvész. 

Minthogy a tenger par t ja i t az európai hatalmak el-
zárták, a rabszolga-kereskedés vagy teljesen megakadá-
lyoztatott, vagy legalább is meg van nehezitve,- s igy az 
inkább a szárazföld felé veszi i rányát ; tehát hosszabb az 
ut, több a veszteség, ennélfogva megdrágultak az emberi 
áruczikkek is. Azért a haj tók nem is sokat törődnek 
azzal, ha az elfogott szegény négerek megtizedelve érkez-
nek rendeltetésök helyére, mert annál nagyobb árt kap-
nak értök. 

Mióta Szudán elveszett és a Mádhi ott zsarnokosko-
dik, a rabszolga-kereskedés u j lendületet nyert. — Mily 
közönyösen tesszük le a lapokat, melyek az angolok vere-
ségét és a Mádhi előnyomulását rovatozzák naponkint,, s 
nem is gyanít juk, mennyi nyomorral van mindez egybe-
kötve I — A hittéritők minden fáradsága tehát eredmény-
telen volt, a czivilizáczió megsemmisítve, sok száz keresz-
tény lemészárolva, — ezek az izlam előnyomulásának 
szomorú következményei ! 

A régi embertelen kereskedést most az arabs moha-
medán fanatizmus váltotta fel. Szójár.ássá vált. Keleten : 
„Egy töröknek árnyéka egy századra terméketlenné teszi 
a földet . ' ! ) 

Valóban, minden kiszárad ott, ahol a fanatizmus és 
fatalizmus kiöli a szabadságot, az irgalmat, a nemes ér-
zelmeket; önmaga nem lévén képes czivilizácziót terem-
teni, nemcsak lerontja azt is, amit talál, hanem kiirtván 
a négert, sivataggá tesz egy egész világrészt! „Az izlam, 
mely követőit szívtelen megvetéssel tölti el a hitetlén 
pogányok — és fanatikus gyűlölettel a keresztények ellen, 
— egész Szudánban támogat ja az átkos embervásárlást, 
majd nyilt, majd hal lgatag beleegyezésével a török ható-
ságoknak. A mohamedánok a pogány négert rabszolga-
szükségleteik fedezésének bő forrásául tekintik.''"2) 

Pedig Szudán és a Niger folyó közt ma körülbelül 
60 millió mohamedán lakik, és ez teszi a küzdelmet oly 
felette nehézzé ; mert eltekintve attól, hogy az arabs 
mohamedán a meghóditott törzseket az érzékiségnek ked-
vező tanai által hamar asszimilálja, ott politikai és keres-
kedelmi szempontból is korlátlan hatalmat gyakorol. Az 
izlamra át tér t néger eredeti természeti jó tulajdonságai-
ból kivetkőzvén, csak a- vadságban múlja felül mohame-
dán tanítóját . 

'*) L'assaut des pays nègre» -24'. 1. 
f) Schneider i. m. 37.7. .1. 
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A négerből lett mohamedán megközelíthetetlen, a 
Korán nem bír reá nézve javító hatással, sőt a bálvány-
imádásra amúgy is hajlandó emberfaj t még inkább babo-
nássá teszi. A Koránból , például, ki akar ja olvasni jövő 
sorsát, felhasználja mondatait, mint védszert a bekövet-
kezhető veszély ellen ; a Koránt odaállítja íetische mellé 
és imádja : gyógyerőt tulajdonit neki, leir belőle néhány 
fejezetet, a papirt megfőzi és a főzetet megiszsza, s ha a 
gyógyulás nem következett be, azt hiszi, hogy az ördög 
akadályozta meg. 

Ellenben a még romlatlan néger az európai befo-
lyásnak inkább enged, lelke olyan, mint a viasz, mely 
könnyen idomítható. 

Az izlamban és követőiben találnak támogatást azok 
a rablók, kik a borzasztó néger razziákat rendezik, a 
karavánokat kisérik, a vásárlásokat közvetítik. Ezekkel 
szemben a lőfegyvereket vagy nem ismerő, vagy nélkü-
löző szegény négerek védelem nélkül állanak. 

A legsiralmasabb az, hogy e rablóbandákhoz a pénz 
és pálinka által elaljasitott benszülött négerek is csatla-
koznak, a rablóknak vezetőkül szolgálnak, ravaszság által 
saját fajrokonaikat vesztükbe csalják és ekként nagy 
tényezőként szerepelnek hazájok romlásában. — Afrikának 
legnagyobb része a Saharával, a tulajdonképeni Közép-
Afrika le a déli szélesség huszadik fokáig e rabló csapa-
tok garázdálkodásainak van kitéve. A legújabb jelentések 
szerint az egyenlítő körül íekvő tartományok tetemes 
része Stanley és Emin visszavonulása után az arabs 
mohamedánok hatalmába jutott. Benszülött törzsek har-
czolnak egymás ellen és a törzsfőnökök nem egyszer saját 
alattvalóikat elárulják és elárusítják. 

A seb tehát oly mély, hogy annak gyógyítására a 
benszülöttek mit sem tehetnek, mert a rabszolgaságot ők 
is, mint magától érthető dolgot tekintik. 

Felszabadítani ez iszonyú nyomás alól egy egész 
vi lágrészt : óriási fe ladat! S mégis az isteni Gondviselés 
e nagy munkára a keresztény Európá t hívja. Ez az em-
beriségnek, ez a czivilizácziónak, ez nem pusztán az érdek-
nek, hanem a szeretetnek is kérdése. 

Jelen előadásom keretét túlhaladná, ha századokra 
nyúlnék vissza, melyekben e világrész először nyilt meg 
Európa előtt, s melyekben a keresztény hithirdetők ön-
feláldozó munkássággal igyekeztek tért foglalni, — Elő 
kellene sorolnom az alapítványokat, melyeket buzgó ma-
gyar főpapok tettek ; a gyűjtéseket, melyek egyházme-
gyénkint rendeztettek és ma is rendeztetnek az afrikai 
missziókra. Áttekintését kellene nyúj tanom a kísérleteknek, 
melyeket egyes tudósok, tudományos társulatok, keresztény 
emberbaráti egyesületek tettek arra nézve, hogy Afrika 
belsejébe hatolhassanak. — Mindez igen vonzó, nagyon 
tanulságos és hálás foglalkozás volna! 

Mellőzve a multat, csak az u jabb kor törekvéseit és 
a jelen helyzetet kívánom lehető rövidséggel leirni. 

Livingstone és Stanley útleírásai arra indították 
1876-ban a belga királyt, hogy egy nemzetközi szövet-
séget létesítsen, mely „megnyissa a czivilizácziónak föld-
gömbünk ama részét, hová az még el nem jutot t , és 
eloszlassa a sötétséget, melyben az emberiségnek ott lakó 
tagjai sinlenek." A szövetség e programmja tüzetesen 

találkozik a római Szentszék régi törekvéseivel, mely 
megelőzőleg abban nyilvánult, hogy a szétszórt erők 
egyesittetvén, a siker jobban biztosíttassák. Az algíri hit-

! hirdetők már ekkor hatásos tevékenységet fejtettek ki. — 
A brüsszeli nemzetközi szövetség állandó dicsőségére fog 

! szolgálni, hogy megjelölte Európának az utat, melyen 
haladnia kell, és hogy kezdeményezésével számtalan 
vállalkozónak, lelkesülő katonáknak, komoly kutatásra 
hajlandó tudósoknak alkalmat nyúj tot t e nemes czélra 
tehetségeiket s magokat felajánlani. 

De a szövetség csak fél munkát végzett, mert bár a 
kereszténység hirdetőinek működését nem akadályozta, 
mégis kijelentette, hogy kizárólagos feladata : a tudomány, 
a kereskedelem és az ipar terjesztése. 

Határozottabb állást foglalt az 1884-ben Berlinben 
ta r to t t afrikai-értekezlet. I t t is ugyan előtérbe állí t tattak 
a hatalmi érdekek és a kereskedelmi szempontok ; de már 
mintegy előre vetette fénysugarait azon erkölcsi akczió, 
mely ma Európát annyira felvillanyozta és amely annyi 
nemes hévvel -— a kulturális szempontok hangsulyozá-

I sával — az afrikai kontinens felszabadítását tűzte ki 
czélul. 

Ezen értekezleten a német kanczellár programm-
beszédében az összes hatalmak nézeteivel találkozott, 
midőn kijelentette, mint közóhajt, hogy az „afrikai ben-
szülöttek a czivilizácziónak megnyeressenek az által, hogy 
a földrész belseje a kereskedelemnek megnyittassák, s 
lakóinak eszközök nyújtassanak a tanulásra ; hogy a 
missziók tevékenysége és a hasznos ismeretek terjeszté-
sére szolgáló vállalatok támogatást nyerjenek, a rab-
szolgaság és általában a rabszolga-kereskedés megszün-
tettessék." 

Érdekesnek tartom itt megjegyezni, hogy azon in-
dítvány ellen, hogy a missziók elé a „keresztény" jelző 
tétessék, csak egyetlen ellenmondó felszólalás történt ; — 
könnyen eltalálható, melyik részről. De az értekezlet azt 
megtartani kívánta. 

Az értekezlet határozatai t 1885. február 26-án dél-
után 3 és 1 /2 órakor tizennégy hatalmasság, köztük a 
török porta is, aláirta. 

E határozatokból a tárgyamra vonatkozó IV. fejezet 
6. czikke igy hangzik : 

„Az összes hatalmak, melyek a nevezett területen 
fenségi jogokkal vagy befolyással birnak, kötelezik mago-
kat, hogy a benszülött négerek fentartása, erkölcsi álla-
potuk és anyagi életviszonyaik javítása felett őrködnek; 
hogy a rabszolgaság és különösen a négerkereskedés el-
nyomására közreműködnek; továbbá, hogy minden vallási, 
tudományos vagy jótékony vállalatot, mely a kitűzött 
czélokra törekszik, vagy arra szolgál, hogy a benszülöttek 
oktatásban részesüljenek és a czivilizáczió jótéteményének 
megértésére s becsülésére vezettessenek, — minden nem-
zetiségi vagy valláskülönbség nélkül támogatnak és ked-
vezményekben részesitnek. A keresztény missziókat, a 
tudósokat és kutatókat kiséretökkel, tulajdonukkal és 
gyűjteményeikkel különös védelmökbe veendik." 

A rabszolgaságot illetőleg a 9. czikk ekkép szól : 
„A népjog alapelveivel egyezőleg, amint azok az 

aláirt hatalmak által el vannak ismerve, s a melyek ér-
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telmében a rabszolgakereskedés tiltva van : következéskéj) 
minden vállalat, mely szárazon vagy tengeren a rabszol-
gá t a kereskedés tárgyává teszi, hasonlókép tiltva van ; 
a hatalmak, melyek a Kongó területen f'enségi jogokat 
vagy befolyást gyakorolnak, kijelentik, hogy e területet 
sem vásárként, sem átmeneti útnak használni nem enge-
dik a végett, hogy arra rabszolgák szállíttassanak, tartoz-
zanak azok bármely népfajhoz. — Az összes hatalmak 
kötelezik magokat minden eszköz felhasználására oly czél-
ból, hogy a kereskedés megszűnjék, és büntetni fogják 
azokat, kik ezt űzik." 

Sajnos, hogy az értekezlet nem fektetet t súlyt a j 
szeszes italoli kitiltására, vagy legalább is arra, hogy ! 
azok magas vámmal sújtassanak. Mert épen ezen italok ! 
élvezete által fa julnak és satnyulnak el a szegény nége-
rek nemcsak testileg, hanem lelkileg is. Az arabs muzul-
mán kárörömmel nyúj t ja azokat nekik. Vallásának tilalma 
rá juk nézve is csak a Koránban van. Ezen italok meg-
mérgezik a négereket és állatokká alacsonyítják le. Az 
utazók és hittérítők egyhangúlag állítják, hogy azok 
képezik a czivilizácziónak egyik főakadályát. 

Az értekezlet határozatainak következményei csak-
hamar érezhetőkké váltak, mert a tengeri kikötőkben, 
melyeket a hatalmasságok hajói elzártak, megszűnt a 
rabszolgakereskedés. 

Ez azonban két irányban bizonyult be hézagosnak. 
Egyik az : hogy most a rabszolgakereskedés inkább a 
szárazföldnek vette útját , hol a mohamedán arabs hatósá-
gok nyílt vagy leplezett támogatásával vagy elnézésével 
találkozik, s ekként nagyobb mérveket ölt. A másik az : 
hogy a kereskedők ravaszsága már nem egyszer ki ját-
szotta, vagy félrevezette az európai hajók éber figyelmét. 

Minden képzeletet felülmúlnak a kegyetlenségek, 
melyeket a csempész hajókon észleltek az európai hajók 
szigorúan vizsgáló parancsnokai, mert daczára a szigorú 
rendszabályoknak, nem egyszer sikerült egy-egy rabszolga-
karavánnak a kikötőt elérnie. I t t aztán készen állanak a 
rabszolgák szállítására szánt hajók, melyekbe egymás 
mellé fektetve és deszkákkal vagy gyékényekkel letakarva 
zsufoltatnak össze a szegény négerek, és alig ju t egynek-
egynek annyi hely, hogy megmozdulhasson. Ha véletlenül 
egy ellenőrző hajó a láttávlatban megjelen, azonnal, a 
legnagyobb sietséggel, készen álló ládákat raknak a 
szerencsétlenekre. Van a kalózoknak gyakran kettős 
fenékkel ellátott hajójok is, melynek alsó részébe lefek-
tetve szoríttatnak be a rabszolgák. — A rendszabályok a 
kalózhajókra nézve oly szigorúak, hogy elfogatásuk ese-
tén a vezető személyzet minden irgalom nélkül felakasz-
tatik az árboczokra. Ezt kikerülendők, veszély idején a 
hajónak a szegény rabszolgákkal megtömött alsó részét a 
legnagyobb hidegvérüséggel viz alá bocsátják, hol mind-
nyájan elvesznek. Az ily borzasztó módon megölteknek 
hullái azután a vállalkozó által iszonyú káromkodások 
közt a tengerbe dobatnak és az üzem tovább folyik. 

Ilyen és ennyi szenvedések elhárítására, ugy látszik 
az emberi hatalom elégtelen : és az isteni Gondviselés, 
mely alkalmas órában alkalmas eszközökről is gondosko-
dik, felébresztette Európa szunynyadó lelkiismeretét. 

Dicsőén uralkodó szentatyánk, XIII . LEO pápának 

szava volt a vészjelző, mely Európá t egy egész világrész 
szenvedéseire figyelmeztette. — Nem magánérdek, nem a 
dicsőség káprázata, nem a hatalom fénye, nem a keres-
kedés, nem a tudósok és utazók kutatásainak sikere, — 
noha ez utóbbiaknnk nagy becsét senki sem érzi és mél-
tányolja annyira, mint épen ő ; hanem az ember, egyedtil 
az ember állott a szentatya szemei előtt, midőn a Brazi-
liában divott rabszolgaság eltörlése alkalmából az ottani 
püspökökhöz igy szólott : 

„Bár mindazok, akik hatalommal vagy befolyással 
dicsekedhetnek ; mindnyájan, kik az emberiség jogait szen-
teknek t a r t j á k ; mindnyájan, kik a katholikus vallás ter-
jesztése iránt érdeklődnek, — együttesen minden erejöket 
a gyalázatos és bűnös rabszolga-kereskedés elnyomására 
megakadályozására és teljes megsemmisitésére fordítanák !" 

Európa, mely a lapok utján csak szakadozott híreket 
vett Livingstone, a nemes emberbarát szomorú végéről, 
Stanley és Emin önfeláldozó működéseiről, vagy Gordon 
sikertelen és dicső halállal befejezett erőlködéseiről. — 
nem is gyanitotta, mily irtóztató eseményeknek voltak 
azok tanúi, és a czivilizáczióra mily pótolhatatlan veszte-
séggel j á r t megveretésök ! — Európa csak most a szent-
atya szózatára indult meg, csak most terjesztette ki figyel-
mét a szenvedő emberiség e nagy családjának sorsára. 

Fokozódott az érdeklődés az által, hogy Afrikának 
prirnása, Lavigerie biboros, ággkora daczára, Rómába 
utazott, hogv kikérje a szentatya áldását a megindítandó 
rabszolgaellenes nagy vállalatra. Bejár ta Párist . Brüsszelt. 
Londont, beszédeket tar tot t mindenütt, élénken lefestve a 
négerek szenvedéseit, — buzdított, kér t és könyörgött . 

Fáradozása nem is maradt siker nélkül ; mert a 
j társadalom minden osztályából, valláskülönbség nélkül, 
I előkelők, polgárok, munkások, férfiak és nők nemes lelke-

sedéssel karolták fel ezen ügyet, egyesületeket alakítottak:, 
adományokat gyűjtöt tek, s alig múlik el nap, mely híre-
ket ne közölne a lelkesültségről, amelv Európát és Ame-
rikát megragadta. 

Ennek és kiválóan azon aggasztó híreknek, melyek 
Stanley és Emin visszavonulását jelezték — ezen általá-
nos mozgalomnak engedve, ma harmad izben gyűltek 
egybe Brüsszelben az európai hatalmak, és senki sincs, 
aki ne óhaj taná, hogy most már erélyes rendszabályok 
foganatosíttassanak a végett, hogv a közmivelődés terjesz-
tésének fő akadálya : a rabszolgaság végkép megszűnjék. 

A katholikus egyház, mely sohasem hiányzik ott, a 
hol a czivilizáczió kérdése fölvettetik, — e lelkesedésből, 
e nemes küzdelemből is ki akar ja venni a maga részét, 
mert ő volt századokon keresztül ama világrészben a val-
láserkölcsi újjászületésnek úttörője, — gyenge eszközök-
kel, csak a vallás fegyverével hatolt be már igen régen 

I az ismeretlen vadonba, missziótelepeket alapított , össze-
vásárolta az elhagyatott néger gyermekeket, tanitotta és 
nevelte őket. Missziótelepei sokszor leromboltattak, hit-
téritői vértanúságot szenvedtek ; de ő nem csöggedett el, 
küldött u jaka t és élűiről kezdte sisiphusi munkáját . 

Hosszú és fáradságos munkásságának tanúbizonysá-
gául szolgál azon körülmény, hogy a hová már a XV-ik 
században hajósok és kereskedők hatoltak, ott ő is meg-
kezdte hittéritői munkásságát. A szent-Domokos- és szent-
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Ferençz-rendnek már a XY-ik század végén voltak misz- , 
sziói Afrika nyugati par t ján Marokkótól kezdve a jóre-
ménység fokáig. A XVI-ik század első negyedében Kon-
góban már püspökség állott, és ami megjegyzésreméltó, 
a második püspök néger volt a kongói fejedelmi család-
ból. — Afrika keleti part jain Alsó-Zambesiben a Jézus-
társaságnak nagy misszió telepei voltak, melyeknek tagjai 
közül dicsfénynyel emelkedik ki Silveira. 

Századunkban ujabb lendületet nyertek az afrikai 
missziók. Már 1846-ban lett felállitva Közép-Afrikában az 
apostoli helynökség, mely felséges urunk és királyunknak 
különös pártfogásában részesült. S e missziónak tagjai 
közül néhány év alatt negyvenen estek áldozatul. Ezen 
misszió fentartására alapít tatott Comboni által 1872-ben 
Veronában az afrikai missziók támogatására szolgáló in-
tézet. 1854-ben alapít tatott Nápolyban a néger missziók 
háza s ugyanazon évtizedben épült Lyonban is az afrikai 
missziók nevelő-intézete, Párisban a külföldi missziók nagy 
háza, Belgiumban és Amerikában az apostoli iskolák. 
1843-ban mindkét Guineában a Szentlélekről nevezett 
kongregácziónak néhány áldozára számára apostoli hely-
nökség áll í t tatott fel. 

Afrikának a keresztény hitre térítésére Liebermann 
társaival együtt 1845-ben Szenegambiába utazott, s ma 
már benszülött szerzetesnek és áldozópapok is vannak. 

Sierra Leona 1858-ban nyert apostoli helynökséget. 
A kongói apostoli prefekturának 1863 óta rendki-

vüli nehézségekkel kell küzdenie. 

1859-ben kedvező sikerrel kezdettek működni a 
zanzibári missziók, hol is 1862-ben apostoli prefekturá 
állíttatván fel, több virágzó misszió-telep létesült, mely-
nek kiváló állomásai Zanzibár, Bagamoyo és Mhonda. 

Legtöbb áldozattal működik az 1877-ben alapított 
zambesi misszió, mely a Jézus-társasági atyák gondjaira 
van bizva. Ma ott 94 atya munkálkodik, köztük két ma-
gya r : P. Czimmermann és P . Menyhárt. 

Afrika belsejére nagy befolyást gyakorolnak a Tann-
gajika és Victoria-Nyanza tavak mellett fekvő missziók. 

Általában Afrika partjain, a kezeimnél fekvő sta-
tisztikai adatok szerint, ha oda számítom Afrikának északi, 
déli és az egyenlítő körüli részeit s a szigeteket, — ma 
tizenhárom püspöki megye, 24 apostoli vikáriátus és 15 
apostoli praefektura van körülbelül három millió katho-
likus lélekkel. Lavigerie biboros maga mondja, hogy az 
algiri misszió-ház 300 munkást küldött Afrika belsejébe, 
kiknek feladatuk nemcsak a szorosan vett térítés, hanem 
a néger rabszolgáknak kiváltása és a néger gyermekek 
összevásárlása, oktatása és nevelése, hogy ekként benszü-
lött apostolok képeztessenek a keresztény vallás és igy a 
czivilizáczió terjesztésére. 

Méltán mondhattam tehát, hogy a mai mozgalom-
ból, mely egy világrész czivilizáczióját tűzte ki czéljául, a 
katholikus egyház is jogosan követel magának részt, — 
követeli pedig az ősiség jogánál fogva, mert a mai moz-
galmat századokkal előzte meg ; dolgozott, fáradot t és 
szenvedett, s dolgozni és működni kiván az európai ha-
talmak védelme alatt és azokkal egyetértőleg ezután is. 
Hiszen az ügy az emberiség közös ügye ; ahol pedig az 

emberiség sorsáról van szó, ott az egyház mélyen érde-
kelve van, sőt a munkánál első kiván lenni. 

Afrika sohasem lesz az európaiaké, mint Amerika, 
honnan a benszülöttek már majdnem egészen kivesztek. 
Az európai ott ugyan terjesztheti e czivilizácziót, gyar-
matosíthat is ; de az éghajlati viszonyok reá nézve halált 
hozók, s azért e földrésznek sorsa mindig a négerfaj sor-
sával lesz összekötve. — A négerfaj müvelődésképes és 
mint Blyden mondja : „A néger a szeretetnek, a szenve-
désnek és az éneknek embere." Azért tehát a keresztény-
ség ott, habár nagy küzdelmek árán is, de bizonynyal 
győzedelmeskedni fog. A felfeszitett Isten-emberhez a 
néger mindig rokonszenvvel ragaszkodik, mint olyan faj, 
melyet más emberfaj annyira megkínzott. „Sohasem lesz" 
— igy kiált fel az övéit oly mélyen szerető néger — 
„sohasem lesz Afrikában egy Jeruzsálem, egy Róma, egy 
Athen vagy London; de az erdők árnyékában támadni 
fognak fekete Betlilehemek és Nazarethek, s Nazarethből 
és Bethlehem bői jönnek a próféták és apostolok. 

Soha sem éreztem magamat oly közel Istenhez, mint 
mikor átbarangoltam az afrikai erdőket." 1)' 

Afrika szenved, szenvedéseinek okozói nem csak a 
rabszolgavadászok és ezek orgazdája az izlam ; sok szem-
rehányást érdemelnek a mult miatt az európai hatalmak 
is. Európának, — a keresztény Európának kell jóvá 
tennie ma a multak hibáit ás bűneit ; a történelmet ki 
kell engesztelnie, mely kérlelhetlenül szigorú Ítéletet 
mond az emberiség elhagyatott faján elkövetett igaz-
ságtalanságokért. És ha Európa ma a kultura esz-
ményeért annyira lelkesül; ha a kultura terjesztésében 
a nemzetek magokat szolidárisoknak t a r t j á k : akkor nem 
zárhatják ki benső szeretetökből a szegény négert sem, ki 
csakúgy ember, s mint ilyen, emberi jogokat követelhet 
magának. 

Nagyon leszállítaná azonban a kulturális küldetés 
becsét, melyet Európa e titokszerü világrész irányában 
magának igényel, ha azt csak a kereskedés szabadsága 
által kivánná létesíteni ; mert csak nevét változtatná meg 
a százados rendszerhiánynak, ha előtérbe állítaná az 
üzleti szempontokat, melyek mellett maga a czivilizáczió 
talán szenvedne. 

És ha maga a hatalmi kérdés is az ott garázdál-
kodó irtó háborúval szemben nagyon is jogosult, sőt 
condicio sine qua non-ja a szellemi vagy erkölcsi tevé-
kenység biztosításának; ha Európa örömmel üdvözli is a 
hatalmasságok szövetségét s azoknak nyíltan vallott ter-
veit ; ha mindnyájan óhaj t ják is, hogy a tengerpartok 
ideális felosztása a hatalmak közt a szellemi és erkölcsi 
munkálkodás alapjául és hátvéde gyanánt szolgáló való-
ságos birtokokká váljék, mert e nélkül a hithirdetők 
sisyphusi munkája mellett csak a vértanuk száma szapo-
rodnék : még akkor sem lehet számításon kívül hagyni 
azon erkölcsi tényezőket, melyek egyedül képesek a 
czivilizácziónak szilárd alapot nyújtani. 

Nagyon mostoha felfogásról tanúskodnék, ha a ma-
gasztos ügy, melyre Európa vállalkozott, pusztán hatalmi 
kérdésnek tekintetnék. — A czivilizáczió nem hatalmi, 

l) Christ iani ty, Is lam and the Negro Race, by Eduard W . 
Blyden. V. ö. Revue des deux Mondes 84. köt . 
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hanem erkölcsi vívmány. — A hatalomnak lehetnek 
efemer alkotásai : de állandó intézmények egyedül a szel-
lem- s erkölcsökben gyökerezhetnek. 

Tagadhatat lan, hogy csak eszményi átszellemülés 
nemesíthet minden művelődési törekvést ; már pedig az 
eszmény minősége szerint idomul az embernek eszthetikus, 
vallási és erkölcsi élete is. Csak a szellemben van ama 
fensőbb momentum, amely nevel, nemesit és az erkölcsök-
nek megszerzi azon szankcziót, mely azokat a pusztán 1 
társadalmi, konvenczionális szokások bilincseiből kiemeli. 

Az erkölcsi világrend ugyanegy a szegény négerre, 
valamint a művelt európaira nézve ; annak megteremtése 
ott , fentartása it t csak akkor lesz lehetséges, ha az em-
ber egyénisége és életlefolyása egy természetfölötti prin-
czipiumhoz van kötve, mely objektive igaz levén, szilárd | 
alapját képezze szellemi fejlődésének. 

A rabszolgaságot tehát minden áron el kell nyomni ; 
— ez első sorban hatalmi kérdés. Es Európa bizalommal 
tekint a Brüsszelben most tárgyaló értekezlet határozatai 
elé. — De ez egyszersmind vallás-erkölcsi kérdés is, mely-
nek szimtomatikus kifejezése abban nyilvánul, hogy a 
keresztény hittéritőkre nézve nincs nagyobb ellenség a 
rabszolga-kereskedőknél, kik érzik, hogy az evangelium 
meggyökerezése, uralma, véget vetend gazdálkodásuknak, 
és ezért mindent felhasználnak, hogy annak terjesztését 
megakadályozzák. 

Az európai czivilizáczió a kereszt tövéből fakadt, 
mint ezüst folyam szétáradott Európa rónáin ; a nemzetek 
ittak belőle és szabadok lettek. 

Afrikában sem lehet másképen ! 
Afrika is vagy eltiportatik az izlam által és akkor 

nyomorult lesz, vagy keresztény leend és akkor szabad lesz! 

• • ' I 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , decz. 17. „A Religio mondta." — 
Régi dolog ez már. Félszázadja immár, hogy az 

országot bejárja. 
Mint mikor valaki nagyot üt a csendes tó tükrére s 

azután nézi, mily sebesen gyűrűznek a hullámok körben 
ki egészen a tó- pa r t j á ig : ugy nyílik nekünk is számta-
lanszor alkalmunk látni a hatást, melyet az itt tárgyalt 
tények, igazságok és helyzetek megvilágítása hazánkban 
keltett, nem mondhatnám ugyan, hogy — Kárpátoktól le 
egész Adriáig, hanem csak a Dráváig, mert hiszen az egy 
zágrábi biboros érseket és néhány nemzetiségi mámor-
mentes papját kivéve, egész Horvátország, mintha nem is 
egy anyaszentegyházhoz tartoznék velünk, ugy viseli ma-
gát a magyar katholikusok iránt, de azt már aztán teljes 
igazsággal mondhatom, hogy — Pozsonytól le egész a 
legszélső székelyföldi kath. plébánia lakig ! 

Annak tehát, a mit a Religio mond, mindig meg-
van a ha tása ; de kétféle módon : a visszhang vagy Ivüsé- j 
jjesen visszajön hozzánk és igazlelküen megvallja, hogy 
elismeréssel, hálával van eltelve e lap iránt, mert tudja, I 
hogy létét e lap éberségének, finom hallásának és mesz-
sze-messze elható látásának köszönheti. Vagy nem jön vissza 
a visszhang ; — no mert útközben testvéri kezek felfogták : 
és a hozzánk való visszatérhetés útjáról leterelték. Ilyenkor ; 
azután mi a visszhangra egy cseppet sem haragszunk 
azért, mert hozzánk vissza nem jöve ; hiszen a visszhang : 
nem tehet róla, hogy testvéri kezek útjáról leterelték. Mi ; 
csendesen és némán élvezzük ilyenkor a tudatot, hogy a 
mit a Religio mondott, az mégis csak a katholikus köz- j 
vélemény közkincsévé lett valahogyan. Hiszen a közjóra i 
nézve tulajdonképpen tökéletesen mindegy: a m a g y a r ! 
Sión ormának vájjon melyik őrszeme kiáltotta el magát -
először? Csak figyelmeztetve legyen a köztudat és irá- j 
nyozva a közvélemény: ez az „unum necessarium." Kul-
turnépeknéi, az igaz, hogy jóval kifejlettebbek a dedail-

ismeretek az iránt, hogy kinek mi resze van a közvéle-
mény irányításában. De hát, édes jó Istenem, a kultura. 
és az apró részletekre, kiterjeszkedő gondos finomság nagy 
kényes dolgok ám, mint a mimosa pudicák. Azokat erősza-
kolni a tenyészésre ott, hol a talaj nekik nem kedvező, 
nem lehet. 

Legújabban is ekklatáns példa esett meg arra nézve, 
hogyan vált a katholikus öntudat és közvélemény köz-
kincsévé két hét alatt egy tudat, a melyről a magyar 
Sión ormának többi őrszemei nem is álmadának, csak 
mikor a „Religio" már kikiáltotta azt. Nov. 27-én kiki-
áltottuk a protestáns tábor körül tar tot t legújabb kém-
szemlénk eredményét : azt, hogy miként törekszik lenni 
minden protestáns nagy és kis ember „külsőleg más 
vallásfelekezetekhez tartozó társai" támogatásával is, po-
litikában, államban, társadalomban, tudományban, iro-
dalomban, nevelésben, családban, iskolában, szóval min-
denütt — „a protestáns szellemnek a haza összes polgárai 
között terjesztője. ' 

Nem került bele egy hé t : — és először egy, azután 
ettől egv másik őrszem — átvette az alarmos jelszót, s 
két hét múlva már vezérczikk ünnepi köntösében jelent 
meg — a Religio által felébresztett katholikus tudat — 
a protestáns „terjeszkedésa-sel szemben, a nélkül, hogy 
világosan tudná ez a tudat, hogy létét a Religiónak kö-
szönheti. De hát minek is tudná mindezt; mindentudóvá 
végre is nem lehet az ember ! 

Fianem ez csak, inter parenthesim, csak emlitve — és 
feledve legyen köztünk ! A jelen tudósítás czimében 
foglalt mondás: „A Religio mondta," egészen más 
dologra vonatkozik. Mint sok másiinnen, Erdélyből is 
jöt t egy levél, a mely, vonatkozva az országgyűlésről, az 
ország politikai párttusáiról, Tisza és Apponyi küzdel-
meiről, a Kossuth-lázról. és mindezek körében a kath. 
egyháznak nyomasztó helyzetéről e helyütt kifejtett 
nemietekre, oda konkludált, hogy ő, a levél írója, Erdély 
üterére tartva tapintó ujját , már az emberek ajkaira 
kiülve találta a nagy meggyőződésű mondást : ,.A Religio 
mondta !" 

Hát, mondunk mi Isten segítségével még talán 
soka t ; mondunk azonnal is —» valami ujat , még jiedig 
Apponyi Albert grófról, a kit valami jólelkű frázisgyártó 
— „faragott képnek" tekintett , holott ő méltósága egész-
séges, piros hus a mi húsúnkból, s jófa j ta pezsgő vér a 
mi magyar és katholikus vérünkből. 

Hanem hát itt most félbe kell szakítanunk a fonalat, 
mert a metteur-en-pages kijelentette, hogy ha kerékbe 
töret jük is őt — még akkor sem tud már többet ebbe' 
a kibővített számba beleszedni. ? 'i 

Beszterczebánya. A beszterczebányai irgalmas nénék 
egyházi műipar-intézete. — 

A kath. egyház egyik főtörekvése az istenitisztelet 
méltó megünneplésének emelésében nyilvánul. Tökélete-
síteni mindent, mi a magasztos kath. kultuszt emeli : ez 
volt az egyház forró óhaja minden időben. Mert hiszeii 
e kultusz van hivatva az ember szivét Istenhez emelni s 
az üdvösség után sóvárgó lelket, hitünk szent titkaival 
megismertetni. 

Krisztus vallása, a legtökéletesebb vallás, lényével, 
igazságaival az egész embert öleli föl, minden érzelmének, 
minden tehetségének nemesítését czélozza. Épp azért illő, 
hogy minden, mit az emberi ész a művészet terén léte-
sített, a ker. vallás szolgálatába szegődjék, illetőleg a 
vallásos érzület külső nyilvánulását, a kath. kultuszt és 
annak magasztos szertartásait előmozdítsa. Az építészet, 
szobrászat, festészet és a zene valának első sorban azon 
tényezők, melyeket az egyház felkarolt, s melyek éppen 
a kath. kultusz szolgálatában érték el virágzásuk tető-
pont já t . 
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De nem kisebb figyelemben részesültek az egyházi 
ruhák, hogy ezek alakja, kivitele és anyaga minden tekin-
te tben megfeleljen a szent ténykedés méltóságának és 
komolyságának. Királyok és gazdagabb főurak nem kí-
méltek költséget, midőn arról volt szó, hogy templomaik 
Ízléses, megfelelő egyházi ruhákkal szereltessenek föl. 
Magyar egyházunk különösen kivált e tekintetben, mert 
alig van hazánkban régibb templom, mely nem volna 
képes egyik-másik értékesebb egyházi ruhadarabot föl-
mutatni, mint ezt Czobor Béla a Szent-László-Társulat 
1881. évi közgyűlésén tar tot t fölolvasásában kimutatta. E 
körülmény őseink vallásosságáról, müizléséről és áldozat-
készségéről tesz tanúságot s egyszersmind lehetővé tette, 
hogy nálunk az egyházi archaeologia az utolsó évtizedek-
ben annyira fellendült s tudósainknak alkalmat szolgálta-
tott az egyházi ruhák tanulmányozására. 

Azon férfiú,, ki magának e téren halhatat lan nevet 
szerzett, kinek tevékenysége, kutatásai ritkítják pár jukat , 
a kinek köszönhető, hogy egyházi öltönyeink ismét visz-
szanverték eredeti a lak juka t : Ipolyi Arnold, a boldogult 
nagyváradi püspök vala. 

Csalatkoznának t. olvasóim, ha azt hinnék, hogy én 
e nagy férfiú életadatait, tudományos kutatásait akarnám 
vázolni. 

Ezt megtették mások ; s midőn ezelőtt három évvel 
Ipolyi meghalt, hírlapjaink apróra beszélték el mindazt, 
amit ő alkotott. Jelen soraimban röviden meg akarok 
emlékezni Ipolyi egyik alkotásáról, t. i. azon egyházi mü-
ipar-intézetről, melyet ő, volt székhelyén, Beszterczebányan 
létesített. 

Ipolyinak éber figyelmét nem kerülte ki azon tény, 
hogy az egyházi ruhák a gyári ipar kezében a többi 
gyári iparczikkek sorsára jutot tak. A gyári készítmények-
nél ugyanis nem az a czél, hogy tartós s rendeltetésének 
megfelelő legyen, hanem, hogy tömeges gyártás mellett 
olcsó legyen az ára. E miatt az egyházi ruhák elveszti* 
ték eredeti a lakjukat s magukon viselték a többi gyári 
czikkek bélyegét. 

Ipolyi e szomorú jelenségnek véget akarván vetni, 
egy müipar-iskolát létesített, mely az egyházi ruhák ké-
szítésével foglalkozzék, s melynek czélja ne az üzérkedés, 
hanem az isteni tisztelet emelése legyen. Igy szervezte a 
beszterczebányai egyházi müipariskolát, mely utmutatásai 
és Ízlése szerint csakhamar oly egybázi ruhákat készített, 
melyek az országos kiállításokon is méltó feltűnést kel-
te t tek. Ezen intézet csakhamar az egyházmegye határain 
kivül is jó hirre vergődött, mert Ipolyi mindenütt szóval 
és írásban ajánlotta annak készítményeit. Tömeges meg-
rendelések érkeztek hazánk minden megyéjéből, mert a 
megrendelt tárgyak ugy a kiállítás, mint a jutányos ár 
dolgában is teljesen megfeleltek a várakozásnak. 

Egyházmegyénk mostani főpásztora Bende Imre ur 
ő méltósága meggyőződvén ezen intézet életrevalóságá-
ról, nemes szive teljes melegével felkarolta annak ügyét 
s körleveleiben fölszólította papságát, hogy templomai 
részére itt szerezzenek egyházi ruhát , s különben ő megtesz 
mindent, hogy ez intézet továbbra is megfeleljen hivatá-
sának. Mindannak daczára azonban az idegen megyékből 
most már ri tkábban érkeznek megrendelések s ezt én 
azon egyszerű oknak tudom be, hogy a főt. klérus közül 
sokan gyárilag készített ruhával lát ják el templomaikat, 
azon téves nézetből indulva ki. mintha ilyen uton olcsóbb 
áron szerezhetnék a szükséges egyházi öltönyöket. Pedig 
a beszterczebányai egyházi müipar-intézet oly kedvező 
helyzetben van, hogy még az árak tekintetében is bármi 
néven nevezendő ilynemű gyári czikkekkel vetélkedhetik. 
Az intézetben ugyanis szegény leányok nyernek foglal-

kozást, kik csekély napidíj mellett és az apáczák felügyé-
lete alatt dolgoznak. Ezen körülmény, valamint az is, 
hogy az egyházi ruhák „erga sacra" is kaphatók, lehe-
tővé teszi, hogy a szegényebb sorsú templomok, is jut-
hatnak Ízlésesen kiállított egyházi öltönyök birtokába. 
Kaphatók i t t : casulák minden egyházi színben és alak-
ban, pluvialék, dalmaticák, pontifikáló eszközök, egy-
házi fehérneműek selyemmel es pamuttal himzettek. To-
vábbá oltárpárnák, kettős stólák, cziborium köpenyek, 
burzák, mennyezetek és lobogók legegyszerűbb és leg-
finomabb kiállításban. Ezen tárgyak jegyzéke bérmentve 
bármikor küldhető. 

Midőn ezeket e lap t. olvasóinak becses tudomá-
sára hoznám, egyszersmind azon szerény kéréssel fordu-
lok mindazokhoz, kik templomaikat olcsó és ízlésesen 
kiállított ruhával ellátni óhaj t ják, legyenek szívesek meg-
rendeléseiket a nevezett intézetben megtenni, mert csak 
ugy állhat fönn, lia pártolásban és anyagi támogatásban 
reszesül. Cserey Emil, 

a beszterczebányai apácza-iskolá 
h i tokta tó ja . 

VEGYESEK. 
*** Se lmecz öröme. Simor János bibornok, Magyar-

ország hg-primása 50,000 fr tot küldött Selmecz városának, 
hogy ez alapból az ottani főgymnasium 7. és 8. osztálya 
ki tar tható legyen. A selmecziek öröme és hálája határtalan. 
Küldöttség fog menni Esztergomba hálás köszönetre. 

— Uj bibornok. A „Croix" Rómából azt a hirt kapta, 
hogy a márcziusban tartandó pápai consistoriumban Mer-
millod lausannei és genfi püspök bíbornoki kalapot kap. 
Mermillod a legékesebben szóló főpapok egyike, kiket e 
lap szerkesztője valaha életében hallott. 1875-ben hallot-
tam őt a katholikus lapirók paray-le-moniali kongresz-
szusán, a hol a legszentebb sziv apparicziójának templo-
mában, szent Pál oltárát szentelte fel és apáczákat öltöz-
tetett be s mindkét alkalomkor hatalmas egyházi beszédet 
mondott. Mermillod ez évben lett aranvmisés pap. 

— Ganglbauer Coelesztin bécsi biboros érsek f. hó 
14-én elhunyt. Mint ember, pap, szerzetes, érsek megállta 
a helyét ; a politikában azonban nulla maradt ! 

— A Szent-László-Társulat f. hó 17-én folytatta 
közgyűlését, a mely dr Robitsek Ferencz, közp. tan. fel-
ügyelőt a társulat t i tkárává választotta. 

— Megtérés. Moltke gróf egy közeli nőrokona a 
kath. egyház kebelébe visszatért. A szertartáson Preetzben 
az ősz ellenségverő hadmester is jelen volt. 

—- Millennium. Érdekes volna összehasonlítani a 
haladást és növekvést,, melyet ezer év alatt az angol és 
a magyar nemzet tettek. Amannak már 4 világrészben 
szervezett birodalma van : Európában a britt szigetek ; 
Ázsiában India, Ausztráliában Óceánia maga, Amerikában 
Canada és a bri t t birtok az atlanti és csendes Óceán közt. 
Most afrikai birtokait akarja egységesen szervezni. Hol 
vagyunk mi ehhez képest, holott ezer év előtt csak ott 
voltunk, a hol az angolok ? Mi annak a nagyságnak ; mi 
ennek a kicsinységnek az oka ? Érdekes és tanulságos 
kérdések ! Talán meg tudunk rájok közelebb felelni. 

BT.-. • Felhívás előfizetésre. 
Az előfizetés tömeges megújítására kéri a m. t. 

olvasó-közönséget e napokban a lap kiadóhivatala. 

Kiadótulajdonos e's felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r . t anár . 

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Budapes ten , deczember 21. 50. ' II. F é l é v . 1889. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Christus natus est nobis, venite. adoremus ! — Regnum Marianum. — Egyházi Tudósí-
tások : B u d a p e s t : Magyarország közoktatásügye. — P á r i s : Vallásos újjászületés. — Kath. Egyleti Elet : A Szent-István-Társulat 
választmányának ülése. '— A Szent-László-Társulat. — Irodalom: Pályázati hirdetés. — Az esztergomi érsekség pizetumjoga. Stb. — 

Vegyesek, -r- Szerkesztőségi telefon. — Felhivás előfizetésre 

} Megjelenik e l»p heten-
ként kétszer : 

! szerdán és szombaton. 
; Előfizetési dij : 
\ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása:Buda-
i pest, Vil i . , Pál-utcza 
j 2., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYYEMYOLCZADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni : 
minden 

Wir. postahivatalnál; : 
Budapesten a szerkesz- | 
tőnél, és Rudnyánszky j 
A. könyvnyomdájában, : 
IV., Papnövelde-utcza [ 
8. sz. alatt, hova a ne- : 
talán! reclamatiók it, | 
bérmentes nyitott levél- : 

ben, intézendők. : 

Christus natus est nobis, venite, adoremus!1) 
Az örök Ige bölcsője előtt két ezredév óta 

imádva borul le az emberi nemzet. A szeretet 
uralkodása, a szeretet hódolata ez. Isten szere-
tetének zálogául nagyobbat nem adhatott, mint 
önmagát; „ugy szerette Isten e világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adá."2) Hogy az emberiséget meg-
tisztítsa, törekvéseinek nemes czélját megmu-
tassa; hogy minden egyes ember elméjében, 
szivében, egész mivoltában olyan életet éljen, a 
milyen kezdettől fogva elébe volt tűzve, — 
szentségben és igazságban : Isten fia emberré 
lett, csodálatos módon lépett a világba és amint 
a föld porát érinté, mindenben hozzánk akart 
hasonló lenni, a bűnt kivéve; kisded volt a 
csecsemő tehetetlenségével, gyermekéveit és ifjú-
ságát engedelmességben és visszavonultságban 
tölté, s nem volt elég, hogy gyöngeségünket 
fölvette, még önmagát, életét is feláldozta. 
Csodálatos gyermek! Éltető napja az emberi 
nemnek; világossága, mely megvilágít minden e 
világra jövő embert; reménynyel tölt be minden 
íivet és szeretetet áraszt mindenfelé. Meghozta 

emberiségnek boldogságát, az igaz hitet; 
•ni bölcseségével a fogyatékos emberi tudást 
^azság országába vezette be s kijelölte az 
t, mely felé az emberi ész kutatásainak 
aia kell. Isteni hatalma kisugárzik minden-
kegyelmének erejével magához vonzza a 
et. Uralkodik az ember lelkén, szivén, 
tdik egyeseken, a családban, az államban az 
imberiségen, „thronus tuusüeus in saeculum 
Invi tâ t , in nativ. Dom. 
Jo. 3. 16. 

saeculi;" ') de uralkodása szelid, uralkodik ke-
gyelme világával, az igazság hatalmával, „virga 
aequitatis, virga regni tui. " Uralkodását nyilván 
hirdeti. Az istenfélő pásztorokat egy angyal 
figyelmezteté az isteni kisded születésére, a 
napkeleti bölcseket szokatlan csillag vezérlé a 
betlehemi bölcsőhöz; az ezután következő nem-
zedékeket az egyház vezeti az igazság és bol-
dogság kutforrásához „qui vos audit, me audit." 2) 

A nemzetek boldogsága erkölcsi erejöktől 
függ. Csalódik, ki azt kizárólag az anyagi jólét-
ben. ügyes administratióban, a politikai áramla-
tok szerencsés combinatiójában, jól szervezett 
hatalmas hadseregben keresné. Ezek csak egyes 
tényezők : a nemzetek valódi erkölcsi erejét 
képezik : a vallás, mely az embert magasabb 
rendeltetéséhez,egyedüli czéljához Istenhez vezeti; 
a tudomány, mely az emberi ismeretet széles-
biti, a szellemi erőket folytonos tevékenységben 
tar t ja és ezáltal tökéletesiti; a család, mely 
az isteni félelem, engedelmesség, szeretet és ön-
feláldozás által a társadalmi erényekre képezi a 
szivet. 

Az isteni kisded születésével megváltotta, 
megalapította az erkölcsi erő tényezőit, ugy, 
miként azt Isten rendeléséből az emberiség ter-
mészetfölötti hivatása megkívánta: a természeti 
tehetségeket és adományokat megtisztította, 
megszentelte, isteni hatalmával fölemelte a ter-
mészetfölötti rendbe; ahol pedig szükség volt, 
uj törvényt, uj életet teremtett . Ezeket árasztja 
ki folyton az egyház által, s ezekkel uralkodik 

') Hebr. 1, 8. 
») Luc. 10, 16. 

Lapunk mai száma nagy tárgyhalmaz miatt fél ivvel bővebb. 
50 
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mindenki felett igazságban. A bit igazságait az 
egész világon hi rdet i ' az egyház; ezek kifejtése, 
magyarázata, védelme a legjelesebb elméket 
foglalkoztat ja; erkölcsi elveit az életbe viszi át 
s nemes versenyre buzditja híveit, hogy meg-
közelítsék azon magas ideált, mely az isteni 
kisdeddel szállott a földre. S azóta ismeri a 
világ a szenteket, Mtja és tapasztalja, miben áll 
a valódi tökéletesség. A legtisztább áldozatban 
a földi egyesül a mennyeivel, a mulandó az 
élet kútfejével, amely Krisztus.- Az egyház egye-
temes tulajdonságát érvényesiti mindenütt, ahol 
működik; a nemzetek és államok particular is 
törekvései akadályokat gördíthetnek eléje, de 
tevékenysége folyását fel nem tartóztathat ják, 
mert Istentől ered és Istenhez tér vissza. 

A tudomány akkor boldogít, ha azon igaz-
ságtól van áthatva, hogy az ész minden jelessége, 
a tudás összes birodalma annak kezéből került 
ki, aki „scientiarum Dominus est," ') és ki a 
világot az emberi ész kutatásainak engedé át, 
„mundum tradidit disputationibns eorum.'"2) A tu-
dornál^ hatalom. Tudomány nélkül nem hódit-
hatnók a természetet szolgálatunkba. A lélek 
folytonosan arra törekszik, hogy a természetben 

' és szellemi világban felmerülő problémákat meg-
fejtse. Miként a völgyben haladó vándor azon 
reményben, hogy nyilt tájképet láthat, serényen 
igyekszik a hegy ormára, — a mint azonban 
azt elérte, még magasabb hegycsúcsok meredez-
nek eléje s ujabb munkára csalogatják: ugy 
vagyunk a tudományokkal is; az átcsillámló 
igazságok pillanatra kielégítik a lelket, de egy-
úttal folytonos vágyat ébresztenek a tovább 
haladásra. A tudományok ezen végső, fenséges 
czélját fejti ki az egyház, és midőn fiai által a 
tudományok minden országát felkutatja, világos-
ságot áraszt minden tudományos törekvésre; az 
isteni kisded ismeretét terjeszti, akin megnyu-
godott a tudomány lelke. 

Krisztus születésének emléke á megváltás 
reménye és örömével leng át minden időn és 
nemzedéken. A bűnbeesés után szentség és igaz-
ság után vágyott az emberiség, epedve várta a 
békesóg angyalát. A családi életből eltűnt azon 
szellem, melyet a paradicsomban nyert ; az anya 
méltósága csak mint rendkivüli tünemény emel-
kedett ki néha. de a családi szentélyt állandóan 

') I. Reg 2, 8. 
'-) Eccl 3j ÍJ . 

nem birta bevilágítani. Az isteni kisded vissza-
hozta a földre a szentséget és igazságot, — ön-
maga telve -vala kegyelemmel és igazsággal1) és 
ezzel a család éltető geniusa ismét fölkereste 
az embert. Azt akarta, hogy a szentségben és 
igazságban te remte t t tiszta Szüz mutassa be őt 
a világnak, mint, kisdedet, kit mennyei Atyja 
ismét a földre levezetve, azt mondja róla: és 
imádják őt az Isten angyalai.") Isten anyjában 
feltűnt ismét az anyai méltóság, szebben, ragyo-
góbban, s azóta ennek állandó fényénél a szere-
te t és önfeláldozás erényei ékesítik a családi 
szentélyt. A nevelés kezdete elhatározó az egész 
életre; ennek alapja a családban van, az anya 
kezdi azt. Azért Jé^us mint kisded jöt t a vi-
lágra, hogy a nevelés kezdetét, alapját megváltsa 
s megszentelje. 

Krisztus születésével újjászületett az ember 
vallási, tudományos és családi élete; a béke ós 
szeretet fuvallata betölté az egész földet. ITj 
törvény lépett életbe, melyet a békeség fejedelme 
adott. E törvénynek engedelmeskedik az egyház, 
ezt hirdeti mindenütt, s szavára a világ minden 
részéből öröm dalok hangzanak, melyek mennyei 
harmóniává egyesülve imádva magasztalják a 
bethlehemi kisdedet: 

A solis ortus cardine 
Ad usque terrae limitem, 
Christum- canamus Princjpem' 
Nat.um Maria Virgine I:i) 

JDr Kádár Ambrus. 

Regnum Marianum. 
Értekezés, felolvasva, a budapesti Szent-Imre-Egyletben 1889. 

évi november hó 16-án. 

(Vége:) ' • 

A X I I I . században 1210 körül épül a lőcsei pálos-
rendi zárda Mária tiszteletére. 1583. évben itt már Mária-
congregatió létezik a tanulóifjúság körében. 

1290-ben a szombathelyi röjti Mária templom készül. 
1291-ben Tersattóban a Fraugépán-család templomot 

épit a Názáretből átvitt szentház részére. 
A XIV. században 1339-ben Erzsébet, Robert Ká-

roly királynak neje, Mária tiszteletére a beregi zárdát 
alaj>itja. 

1339 ben Szepes megyében benczés zárda alapittatik 
és a nép Mária néven nevezi azt. 1339-ben Zalában az 
Enyeri család saját lakhelyén apátságot alapit. 

1340-ben a Perényi család Kassán nagy templomot 

•') -To. 1, 14. 
' ) Hor. 1. 6. 

") Hymn ad Laud. 
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és zár.dát épit, mely templom később a lorettói kápolná-
val bővült.. 

1342-ben Aradmegyében a bizerei apátságot alapítja 
egy buzgó ur Mária tiszteletére. 

1352-ben a rendek halálbüntetést szabtak mind-
azokra, akik a boldogságos szűz tiszteletének ellenségeit 
az eretnekeket meghallgatták s azok tévelyét elfogadták. 

1357-ben Baxa Tamás Ungváron az eczeni apátságot 
alapitja. 

1371-ben a Bebek család Krasznahorka-Váral ján 
templomot emel Mária kegyképének. 

1382-ben Veszprém-megyében a Pilisről nevezett 
apátság alapittatik Mária tiszteletére. 

3 évre reá Ladban a Zudar család emel zárdát 
Mária tiszteletére. 

A XV. s'zázadbcm. 1430-ban Stibor gróf az angyal 
által köszöntött Szűz tiszteletére a boldóczi várban a 
pálosoknak templomot és zárdát épit. 

1440-ben a gyöngyösi zárdát és templomot alapítja 
a Báthori család. 

1446-ban egy csodálatos Mária kép részére temp-
lom. zárda épül Kemenes alatt Dömölkön a Ság he-
gyen alul. 

1448-ban Zólyom-Ohegyen a Mária kegykép részére 
templom épül. 

1452-ben Dénes esztergomi érsek és bibornok Ma-
gyarország pát ronájának tiszteletére szenteli az eszter-
gomi főtemplomot. 

1458. előtt már jóval létezett Szegeden egy temp-
lom szűz Mária tiszteletére, ahova Mátyás király gyakran 
zarándokolt el, s egyszer 10000 tallérra becsült köntösét 
is a bold. Szűznek ajándékozá. 

1471-ben pelsőczi Bebek László a pálosoknak 
remetelakot és templomot épit Gombaszegen, a váradi 
egyházmegyében. 

1479-ben Frangepán gróf novi várában remete-
zárdát emel a bold. Szűz tiszteletére. 

1490-ben Kanizsai László esztergomi érsek templo-
mot emel Osliban Sopronmegyében a bold. Szűz csoda-
tevő kegyképének. 

1496-ban már fennáll a nyitrai Máriahegyi templom 
a fájdalmas Szűz kegyképével. 

1499-ben Beszterczén a königsbergi család épit temp-
lomot és gazdagon felszereli. 

A XVI. században. 1502-ben Perényi Imre Terebe-
sen épit templomot a szerzeteseknek. 

1507-ben Bakács Tamás esztergomi érsek pazar 
fénynyel kápolnát épít. 

1512-ben Bakács esztergomi érsek a bold. Szűz 
tiszteletére az esztergomi várban kápolnát épit. 

1512-ben Drugeth György, miután Kálvin tanát 
elvetette, Mária mennybemenetelének tisztelétére Ung-
váron templomot épít, ugyancsak a család bőkezűségéről 
szól a Homonnán épült lorettói kápolna. 

1514-ben Vissnyoszky földesúr templomot épít, ahol 
a bold. Szűz csodálatos kegyképe tiszteltetik. 

1524-ben Szálkái László esztergomi érsek a sze-
beni és brassói papoknak meghagyja, hogy a lutherá-

nusokat Mária ellenségeinek, a Máriatiszteletben vétke-
seknek tekintsék. 

Ih36-ban Lippay György1) esztergomi érsek a fájdal-
mas Szűz tiszteletére oltárt emel s előtte örök lámpát 
rendel égettetni. A bold. Szűz minden ünnepén imával, 
lelkesítő szent beszéddel tisztelte szűz Máriát. 

1541-ben már mint régi kegykép tiszteltetik a bu-
davári főtemplomban Mária képe. 

1542-ben Fényessy György egri püspök az akadémia 
terén márvány szobrot emel a bold. Szűznek. 

1548-ban az országgyűlés nem tűrte meg Mária-
ellenségeit a kálvinistákat, azokat száműzte. 

1564-re teszik a nyitrai Sasvári kegykép eredetét, 
mely képet Czobor Imrének, akkori nádori helytartónak 
neje készíttette. 

1567-ben már mint kegykép tiszteltetik a csiksom-
lyói Boldogasszony képe, sőt a hitükben veszélyeztetett 
székely nép ezen kegykép előtt imádkozik, győzelemért 
esedezve azon háborúban, melyet Zápolya János indit a 
katholikusok ellen. 

A XVII. században 1625-ben a sopron-megyei kis-
martoni kegyképnek Eszterházy Miklós oltárt emel. 

1634-ben Sümegen Szécsenyi György veszprémi püs-
pök zárdát és templomot épittet, melynek oltárára van 
elhelyezve Mária kegyképe. 

1641-ben már tisztelnek egy Mária-képet Pozsony-
ban. E képet Joannes Clement nevü pozsonyi polgár 
készítette azon régi kép nyomán, mely egy jelenetben 
neki muta tkozot t ; és e kegykép előtt tar ta t tak az egye-
sület ájtatosságai. 

1643-ban Draskovich György győri püspök temp-
lomot épit egy régi templom omladékai helyére, ahol 30 
év múlva meg is találják a földben a bold. Szűz régi 
kegyképét. 

1647-ben Szalkovics Ádám Morndorfon Pozsony-
megyei templomot épit a bold. Szűz tiszteletére és e kép 
előtt végezte a tanuló i f júság a litániát mindaddig, mig 
az egyetem 1778. évben föl nem lett oszlatva. 

1650-ben Szelepcsényi György esztergomi érsek2) a 
bold, szűznek pártfogása alá helyezi az általa épitett 
papneveldét. 

1651-ben Lorettóban Stroczing templomot emel a 
lorettói Mária-képnek. 

1660. évtől kezdve meg nem szűnt a hivek ájtatos 
járása a nyitra-verebélyi kegyképhez és az it t levő szent 
kúthoz, melynek vize számtalan csodálatos gyógyulást 
eszközölt. A kegykép eredete elvész a régi időkbe ; a 
szentkút csodálatos használatát még Szent László idejére 
vezetik vissza. 

1660-ban már tisztelettel keresték fel a palóczok a 
verebélyi kegyképet. 

1663-tól kezdve a győri templomban nyilvánosan 
tiszteltetik Mária kegyképe. 

1663. évben a Bárkányi irata előtt tiszteltetett a kö-
nyező b. Szűz képe N.-Szombatban. 1708-ban az országban 

') Lippay György 1642—1666-ig volt esztergomi érsek. 1536-
ban Várday Pál ült az esztergomi érseki széken. A szerk. 

J) Szelepcsényi csak 1666-ban le t t esztergomi érsek. 
A szerlc. 

50* 



408 RELIGIO. •408 

dühöngő pestis idején ugyanezen kegykép csodálatos könve-
zése arra indította a népet, hogy : „igen sokan magukba 
szállván, töredelmes szivvel megsiratták előbbi eltávozásu-
kat a telséges anya törvényétől, meggyőződvén arról, hogy 
bűneink miatt következnek oly keserves sanyaruságok 
reánk, melyek az Isten anyjának könyörülő könyhullatá-
sára is méltók." 

1667-ik évben már mint kegykép tündököl a pócsi 
Mária-kép és I . Leopold parancsára Bécsbe vitetik. 

1668 körül a buzgó radnai hivek kápolnát épitenek 
a csodálatos kegykép részére. 

1681. Báthory Zsófia és fia és Rákóczy Ferencz temp-
lomot emelnek Kassán. 

1683-han már mint régi képet tisztelik a holicsi 
kegyképet, mely II. József zárda-pusztitó rendelete foly-
tán meg lett fosztva a tisztelettől s Bruckban eladatott, 
mig száz év múlva újra visszahozta őt a magyarok Mária-
tisztelete : „Ezen időtől fogva számtalan keresztények 
jártak e képhez. Szivbeli ájtatossággal és az Isten szent 
anyját segitségül hiván." 

1683-ban a pozsonyi vésznapokban, midőn a törökök 
Pozsonyvárát meg akarták venni, a főrendek szemeláttára 
sirt a királyfalvai kegykép, mit mostani élő urak is, kik 
jelen voltak, bizonyitanak. Igy ir Eszterházy Pál 1695-ban. 

1686-ban már virágzik Kistapolcsánban a kármeli 
szent Szűz tiszteletére alakult egyesület, melynek tagjai 
minden újhold vasárnapján bucsujárást tartottak a vár 
benső termeibe. Ámbár — mint az iró mondja, a/, ily 
egyesületek II. József parancsára megszűntek már 1784-
ben, de mai napig sem szűnt meg a buzgó hivek régi 
szokása, mely szerint most is nagy számmal járnak a 
kápolnába és itt folyamodnak a mindenható Istenhez a 
bold. Szűz pártfogása alatt. Az egész környékből járnak 
oda hivek ; dicsőitvén a mi Urunkat s az ő szent Anyját, 
országunk s nemzetünk nagyassszonvát, Máriát. 

1690-ben a Budán dühöngő pestis idején egy jám-
bor család a budai Krisztina-városban fogadalmat tett , 
hogy ha a pestis megkiméli, előbbi hazájába, Olaszor-
szágba zarándokol egy csodatevő Máriaképhez. Meg is 
lett mentve. Körülötte minden ház lakója kipusztult, az 
ő családja megmenekedett . 0 tehát teljesítette fogadalmát, 
a kegykép másolatát meghozta és itt felállította egv ál-
tala emelt templomban. Nevezetes mit Bonfin i r , 2 ) hogy 
már 1495. évben a budai lakosok e helyen látták a 
levegőben a bold. Szüzanya képét, mely útmutatás volt 
arra, hogy itt kegyhely fog keletkezni. A nép 1739. 
évben is meg lett mentve a pestistől, miután e kegykép-
hez bucsujárást fogadott ; még pedig rögtön megszűnt a 
veszély. 

1696 tói kezdve bucsujáratok történtek évenként a 
máriapócsi kegyképhez. 

1698-ban a trencsénmegyei fridvaldi templomban már 
tisztelik a bold. Szűz képét. 

1699-ben már nagy tiszteletben tar t ják a hivek a 
kolozsvári kegyképet. 

1700 körül a sárosmegyei kisfalusi kép, a pócsinak 
másolata, egy kápolnában tiszteltetik. 

' ) Eszterás. 
2) Decad. 5. libr. 5. 

A XVIII. szazadban 1713. A pozsonyi kálvária 
hegyi kegykép részére, mely a Máriaczellinek utánzata, 
kápolna épül. A nép Máriatiszteletéröl, mely a kápolná-
ban nyilvánult, ekkép ir a szerző : „Ájtatos hivek ezüst 
lámpások, arany, ezüst s drága gyöngyökkel ékes jegyek-
kel nyilván bizonyitmányt tesznek mindarról a buzgóságról, 
melylyel viseltetnek az Isten Anyjához, mindarról a hála-
datos indulatról, mely által elismerik, hogy itt a Minden-
hatótól mindenfelé nyomorúságokban kértek s nyertek 
segedelmet a bold. Szűz esedezésére 

1713-dik évig Eszterházy Pál nádor három zárdát 
emel a bold. Szűz t iszteletére; több mint száz más szen-
té lyt ; számtalan oltárt, ezek közt ezüstből a Mária czellit. 
Az erdélyi előkelő főcsaládok Mária-tisztelete különösen 
tündök ölt. A katholikus mágnások közt, mint az iró 
mondja, egyetlen egy sem volt. aki ne hódolt volna a 
szűz Máriának és ünnepeire ne szigorú böjttel készült 
volna Különösen pedig Boldogasszony napja Erdélynek 
oly nagy ünnepe volt, hogy a kolozsvári templomot az 
egész országból nagyszámú zarándoknépség látogatta. 

1717-től kezdve a borsodmegyei pálfalvai kegykép 
nyilvános tisztelet tárgya. 

1724. Yásonkeöi gróf Zichy Péter teljesíti szent 
fogadalmát, melyet László testvérével tett az ő Budán 
felállítandó Mária-szentélyre nézve. „Meg nem szűnt az 
ó-budai templomban ezen szent kép miatt törekedő jám-
bor lelkek buzgósága, akik most is tapasztalják, hogy 
Mária most is az irgalmasságnak anyja." 

1724-ben gr Csáki Imre bibornok Hajóson plébániát, 
templomot épit. 

1725-ben gróf Volkra János, veszprémi püspök az 
andocsi kegyhelyet építi. — A régi kápolnát, ma is őr-
zött hagyomány, csodálatos módon, angyali kezek által 
idehozottnak mondja. 

Az 1829-diki országgyűlés erélyesen tiltakozott né-
melyek ellen, akik az eskü-formából a Mária nevet ki 
akarták hagyni. Nevezetesebb szónokok voltak a Mária-
tisztelet érdekében gr. Erdődy Gábor, gr. Eszterházy 
József, gróf Zichy Ádám. 

1731-ben gróf Zichy Miklós zsámbéki örökös kapi-
tány a budakeszi templomot gazdag fundatióval lát ja el 
és más zárdát is épit. 

1733-ban a sasvári Mária kegykép őrizetére az 
esztergomi érsek a pálosokat hozza be. Ezen kegykéj) 
is megindító módon jellemzi a magyar nép Máriatisztele-
tét. 1564-ben Czobor Imre nádornak neje egy Mária-
szobrot készíttetett hálából a fájdalmas Szüzanya iránt, 
aki őt a haragos férj jel kibékítette. Ezen szobor a sasvári 
vár előtt lett felállítva. A szobrot nagyszámú hivek láto-
gatták és ezáltal sok kárt okoztak a kertben, ami miatt 
az uradalmi főtiszt bekeritteté az oszlopot is a kerttel 
együtt, a hivek most távolról küldötték fohászaikat a 
szobor felé, csak néhány anyának sikerült a szobor köze-
lébe jutni, megvesztegetvén a kertészt. A nép igy hosszú 
ideig ki lévén zárva, egy proczesszio alkalmával, midőn 
éppen a miavai hidra mennének a nepomuki szent János 
tiszteletére emelt szoborhoz, a zászlóvivők egyszerre fel-
törték a kerítést és egyenesen a bold. Szűz képéhez 
rohantak örömkiáltások és énekzengések közt, és ott 
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leborulván, zokogással és könyezéssel, fohászkodással 
dicsérték Istent az ő szent Anyjában." (Est. 5. 3.) 

1735-ben Eszterházy József országbíró megnagyob-
bít ja a komárommegyei zsömléi templomot, melyben 
Mária kegyképe tiszteltetik. 

1736-ban már mint kegvkép tiszteltetik Szokolóczon, 
Nyitramegvében a csodásan gyógyító Mária-kép, melyről 
hiteles jegyzőkönyvek 127 csodás esetet jegyeznek fel. 
Ugyanide Nyáry Zsigmond templomot épit. 

Az 1741-diki országgyűlés elrendeli, hogy az ország 
zászlóira a bold. Szűz képe Írassék. (Igaz magyar II. 73. 1.) 

1742-ben Dubniczán, Trencsénben Illésházy József 
országbíró neje egy oltáron szemléli Mária képét, mely 
a bold. Szüzet koronás fővel, jogarral kezében tünteti fel, 
és mely a várból hozatott le. Mást akar csináltatni helyébe, 
de három éjjel egymásután megjelenik neki e kép, jelez-
vén, hogy ennek kell megmaradnia a templomban. 

f744-ben a fájdalmas Szűz tiszteletére Radványon, 
Beszterczebánya mellett privilégiait ol tárt állitnak fel a 
hivők. 

1753 ban Elz Hugó pécsváradi apát ur templomot 
ós plébániát alapit a csodálatosan feltűnt és ismét eltűnt 
Máriakép helyén. 

1758-ban Batthyány Károly tábornok, annak em-
lékére, hogy a francziákon győzelmet aratott , a már 
említett aacheni kápolnát ajándékokkal lát ja el. 

1759-ben kápolnát épít Besnyőn, Vácz mellett, 
Grassalkovics herczeg Mária régi kegyképének, mely ez 
évben a földből kiásatott. 

1761-ben Barkóczy Ferencz, esztergomi érsek Esz-
tergomba viteti a bars-szentbenedeki képet, mely, mint 
az iró mondja, kiásatott, tehát már régebben tiszteltetett. 
— „Kiváltképen buzgólkodnak itt a keresztények a bold. 
Szűz sátoros ünnepein." 

1770-ben Kollár György szigetvári plébános kápol-
nát épit a régi török templom helyére Turbekon. 

1774-ben Jankó József pozsonyi kalmár a jótanács-
ról nevezett kegyképet készítette s Pozsony-város Blumen-
thal nevű külvárosába helyezi ; templom készül e kegy-
kép részére, ahol, mint az iró mondja, „igen számosan 
jártak akkor oda a hivek és gyakran hirdették Isten 
kegyelmeit, melyek adattak vala a szűkölködőknek, kik 
itt segítségül hivták a boldogságos Szűz esedezését." 

1780 körül egy jámbor nő Sclrweitzből hoz egy 
képet, mely csodákkal ékeskedik, Hidegkutcn. Terszjánszky 
Ignácz végrendelete szerint itt templom készül 1807-ben. 

De lehetetlen elsorolni mind ama nagy áldozatokat, 
melyeket Mária országának gyermekei a legszentebb Szűz 
oltárára helyeztek, ugy vagyonban, mint szivök hódola-
tában. Hiszen több mint ötszáz azon zárdák száma, me-
lyek az idők folyamában, mint a Mária-tisztelet legfénye-
sebb bizonyítékai keletkeztek hazánkban, ha nem is egyszerre 
léteztek és részben az idők viszontagságainak áldozatul 
estek. Nem lesz érdektelen azok számának összeállítása. 

Volt pálosrendi ház 113.x) Ezenkívül az esztergomi 
érsekségben egyéb szerzetesházak 269, az egriben 65, a 
kalocsaiban 91 , 2 ) összesen 538. 

' ) Compendium. Szluhától 1804. 
*) Rupp , Magyarország helyrajzi tör ténete. 

Még pedig a pálosokon kivül voltak benczések,. 
czisztercziek, prémontreiek, jánoslovagok, templomosok, 
keresztesek, ágostonrendi zárdabeliek, sarutlanok, reme-
ték, karmeliták, ferencziek, kapuczinusok, minoriták, rab-
váltók, szerviták, kegyesrendiek, kamaldoliak, karthausiak, 
Jeromosrendiek, Kamillusrendiek, irgalmasok, Jézus-tár-
saságiak ; a nőzárdatestületek közöl pedig czistercziták, 
clarissák, prémontreiek,. dömések, ágostonbeliek, erzsébet-
apáczák, orsoliták, mi asszonyunkról nevezett szüzek, 
angol szüzek, szürke nénék. Ha hozzávesszük a zárdák 
népesedésének azon arányát , melyet fönnebb a budai 
pálosokról mondottunk, valóban csodálnunk kell a régi 
Magyarország életszentségét, mely páratlan a történe-
lemben. 

Nem volna hálátlan munka röviden végig sorolni 
azon nagy zarándoklatokat, melyeket a vallási érzülettel 
csodálatosan megáldott magyar nép tett messze földön nem 
csak öreg Máriaczellben, hanem a távoli Aachenbe is a 
Nagy Lajos által épitett és szent István, szent László, 
szent Imre szobraival ékes kápolnához a 14., 15. és 16. 
században, amidőn is nem egyszer elzárták a város kapuit 
csupa félelemből, a rengeteg számmal odaözönlő magyar 
zarándokok elől. Sokat mondhatna a távol Spanyolországi 
Compostella kegyhely szent magyarjainkról, sőt maga a 
távol szentföld is. 

Ez a mult képe ! 
Mit hoz a jövő ? Kitörli-e a magyar nép szivéből 

a mai erkölcstelenséget és hitetlenséget ápoló korszel-
lem a legszentebb érzelmeket? Nem hiszem. Ezek a 
törpék fognak elpusztulni, amint hogy közölök nem 
egy nyomtalanul eltűnt a föld színéről. 

E n sokat várok a jövőtől. Magyarország népe már 
ébredni kezd nagy álmaiból. A domonkosi Elő Rózsafüzér 
alig öt év óta 650 város és faluban lobogtat ja zászlaját, 
benne majd kétszázezernyi taggal ; a tanulóifjúság közt 
hódit a Magyar Ifjúság Rózsafüzére; magyar ifjaink 
diszmenetben zarándokolnak Máriához. 

Most befejezem ugy is hosszura nyúlt értekezésemet, 
és midőn befejezném a képet, melyet halvány vonásokban 
bemutat tam Mária országáról, záradékul szivem mélyéből 
osztozom az egyik Máriatisztelő iró e szavaiban: „Quis-
quis ungarus audire amat : aut Marianus sit, aut si 
Dominam suam amare renuit, ungarum exuat!" Valaki 
magyarnak akar mondatni : Máriát szeresse, vagy ha ezt 
az ő nagyasszonyát szeretni nem akarja, magát magyar-
nak ne mondja ! P. Angelicus. 

Ujabb merénylet 
a vallás és társadalom ellen Olaszországban. 

Ezt szándékolja valóban ama törvényjavaslat, mely 
a kegyes s jótékony-czélu alapítványok elrablását czélozza 
és amelyet az olasz kormány épp most tárgyaltatott a kép-
viselőházban, még pedig oly jellemző sietséggel, mintha 
a miniszterek s képviselők félnének az ügy kellő meg-
világításától s egyúttal éreznék az elkövetendő vétség 
nagy súlyát. A kormánypárt i Tribuna őszintén bevallotta, 
hogy ezzel „halálos csapást" akarnak mérni a keresztény-
ségre és a pápaságra. A hivatalos Olaszország, a dolgok 
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menetében rejlő logika által sarkalva és a katholikus 
hagyományok s dicsőség, a nemzeti nagyság e ragyogó 
emlékei iránti gyűlölettől vezettetve, válságos követke-
zetességgel, mely apróra kieszelt tervre vall, folytat ja 
az üldözések cyclusát Isten, vallás, egyház s pápaság 
ellen. Ámde követ kő után lebontván az ősrégi épület-
ből, melynek annyi sok szép részletét csodálja a világ, 
az Olaszországon jelenleg hatalmaskodó szekta egyúttal 
megköti a nemzet szerves erőit és kiszárítja az utolsó 
társadalmi gyüjtőmedenczét, mely annyi társadalmi baj-
nak a csodatevő orvoslója, és amelylyel Olaszország jog-
gal büszkélkedhetett egész Európa előtt. 

Ez nem is lehet másképen. Az emberi s isteni dol-
gok szolidárisak : ha egy bűnös kéz lerontja a társadalmi 
szervezet egy részét, az idő s a logika lerombolja a 
többit. Kifosztani az egyházat s a szegényeket, annyi, 
mint kifosztani a társadalmat s az országot. 

A kegyes alapítványokról szóló törvényjavaslat e visz-
szahatás legszembeötlőbb és legkiáltóbb példáját muta t ja . 

Olaszországnak az a szerencséje volt, hogy csodálat-
raméltó szervezetével birt az emberbaráti s jótékony in-
tézményeknek, melyet egy kiváló nemzetgazdasági tudós 
összehasonlíthatatlan segélyforrásnak nevezett a megpró-
báltatás napjaiban a gazdasági válságok és szocziális for-
radalmak ellen. A hit és jótékonyság e müvei, melyeket 
a keresztény géniusz teremtet t , a szegények és Isten iránti 
szeretet sugallt, és amelyek védő köpeny gyanánt takarták 
az Ínséget s nyomort az egész félszigeten, kimeríthetetlen 
gazdagságot képeztek a népesség egy részére nézve és oly 
tekintélyes tőkét képviseltek, hogy az olasz városokban 
30ha sem volt tapasztalható, mint Londonban, Berlinben 
vagy Párisban, ama szégyenletes nyomor és végtelen 
inség, melyet mi sem képes teljesen orvosolni vagy meg-
szüntetni. E tőkét mindenestül másfél milliárd f rankra 
teszik. 

Eme gazdagság, ez a pénz vonta magára a szektá-
tárius gyűlölség és hivatalos Olaszország kettős birvágyát; 
az egyház jótékony társadalmi befolyásának ez utolsó 
maradéká t akarja az olasz kormány elnyelni ; ezzel azt a 
„halálos csapást" szándékozik a pápaságra mérni azon 
álnok reményben, hogy végre kényszeríteni fogja a le-
fegyverzett pápát, hogy kegyelemért könyörögjön e fosz-
togatás és üldöző törvények szerzőinél. Még az ügyefo-
gyott szegénység, az elhagyott és az élet veszélyeinek 
kitett árva sem tar tóztat ja föl többé a szekulárizáczió e 
mániáját . A pártszellem, a szektárius nekivadultság végső 
diadalát üli. 

Mialatt Európa a társadalmi kérdés vajúdásai köze-
pette szerencsésnek mondaná magát, ha a segéd-források 
ily halmazával birna: addig a hivatalos Olaszország dicső-
ségének tar t ja , hogy az őrültséget a dührohamig ha j t ja 
azon egy kedvtöltésből, hogy az egyházat súj that ja és 
megboszulja magát a pápán, ennek tántorí thatatlan szi-
lárdságáért. 

E törvényjavaslat, mely magán viseli a sietség és 
elhirtelenkedés nyomait, mit sem tisztel, mit sem vesz 
tekintetbe. Ez csakugyan radikális. 

E törvényjavaslat tartalma áltatában eltörlése az 
összes „czél" nélküli kegyes alapoknak s alapítványoknak, 

a melyek „többé semmiféle társadalmi szükségleteknek 
sem felelnek meg, vagy amelyek nem-szegény személyeknek 
vannak rendeltetve, vagy amelyek egyszerűen fölöslegesek ;" 
— részleteiben e törvényjavaslat konfiskálja a kegyes 
adományokat s ajándékokat, a foglyok s elitéltek segélye-
zésére tett alapítványokat, a zarándokok s katechumének 
házait, a menedékházakat, remeteségeket s a nevelés czél-
jaira nem szánt intézeteket, az istenitisztelet czéljaira szentelt 
alapokat s hagyományokat, a testvérületek s kongregácziók 
stbek tőkésített vagyonát, stbit, stbit ; továbbá eltörli 
pusztán s egyszerűen a jótékonysági s emberbaráti inté-
zetek autonómiáját ; kizárja a lelkészkedő papságot, neve-
zetesen a plébánosokat a jótékonysági ügyek kezelésétől az 
adományozók s jótevők akarata ellenére ; behozza a poli-
tikát a kegyes vagy jótékony czélu intézményekbe az 
által, hogy mindenkinek fölhatalmazást ád denuncziálni 
a fenyítő bíróság előtt a jótékonysági s emberbaráti inté-
zetek vezetőit ; azonfelül pedig mindezeket eltiltja a val-
lásos jelleg viselésétől, alárendelvén azokat a községi ha-
tóságok által vezetett szegényügyi intézményeknek, hol 
azok a politikai pártszenvedély s szektárius hatalomvágy 
színhelyévé és zsákmányává lesznek. 

Igy gazdálkodik ez a szekulárizáczió amaz ürügy 
alatt, hogy orvosol bizonyos visszaéléseket, voltaképen 
pedig a szegényeknek s az egyháznak vagyonát beledobja 
a telhetetlen s kaján forradalom feneketlen gyomrába. 

Majd meglátjuk mily folyamatot fog venni e merény-
let a senatus tárgyalásai közben. 

Azt azonban bizvást meg lehet állapítani mái-, hogy a 
miniszteri t javaslat irányzata tisztán kiviláglik mindenki 
előtt, az ugyanis, hogy a hivatalos Olaszország magához 
ragadván a jótékonysági s emberbaráti intézetek vagyo-
nát s megsemmisitván azok társadalmi befolyását, kivált-
képen lerombolni akar ja a római pápaság függetlenségé-
nek utolsó külső biztosítékait a félszigeten. Amidőn majd 
minden korlátot ledönt; amidőn majd a szentszéket elszi-
geteli és minden független intézményt lerombol : amidőn 
majd romlottá teszi az országot és tönkre teszi régi kath. 
nagyságának s dicsőségének hagyományait és azt fogja 
hinni, hogy már teljes a pusztaság a Vatikán körü l : ak-
kor meg fogja kisérleni a végső támadást, amit egy 
részrehaj lati an publiczista ugy fejezett ki, hogy a pápaság 
vagy lemond vagy megadja magát. 

Ez a számításuk. Mi vádat emelünk ellene az egész 
földkerekség előtt. Ha itt-ott a világon még volnának oly 
szellemek, akik szemet hunytak eddig a világos tények 
előtt, ez u jabb fosztogatás még inkább ki fogja mutatni 
a pápa helyzetének igazi jellegét. 

Kételkedések, ellenvetések, fentartások és öncsaló-
dások, mindezek kell, hogy megszűnjenek a tények való-
sága előtt, hogy ugyanis, maga az olasz kormány saját 
törvényeivel és fosztogatásaival vádolja maga-magát . 

A hivatalos Olaszország nem hiába menekült a 
hármas szövetségbe mint ideig-óráig tartó erődbe, hogy 
onnan büntetlenül s aljasan megtámadhassa a szentszék 
szabadságát és méltóságát. A visszahatás majd önmagától 
fog jönni. Hagyják csak: a hivatalos Olaszország csak-
hamar nagy válságokba fogja sodorni a hármas szövet-
séget, a félszigetet és E u r ó p á t ; a félsziget rövid idő alat t 
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a kozmopolita forradalom és romlott, republikanizmus 
tűzhelyévé fog válni ; hagyják csak, és a Vatikán helyén 
pusztaság lesz és a római kérdés az összes nemzetközi 
politikának csomójává leszen. Ama részesség a hármas 
szövetségben meg fogja hozni természetes gyümölcseit. 

Nincs kétség benne, hogy a hármas szövetség urai 
s kizsákmánvolói csak a napi szükségletekre és az öt-
hatszázezer olasz katonára gondolnak, kikről azt mondják, 
hogy szükségük van rá juk a döntő órában ; de vájjon 
amaz alakulások s bonyodalmak nem érdemlik-e a figyel-
met a politikában ? Ha megmentenek egy ujjnyi területet, 
kinek lesz ez hasznára, ha Európa vagy annak egy része 
a radikalizmus s a forradalom zsákmányául esik? Vájjon 
lehet-e ezt monarchikus s konzervatív politikának nevezni? 

Ami illeti a katholikusokat, ezek eléggé értesülvék. 
Tudják ők, hogy az üldözés csak az előzményt képezi 
és hogy egészen más törvényeket és merényleteket ková-
csolnak ama szekta hátsó műhelyében, amely kormányozza 
s kizsákmányolja a pápák, a művészet ez országát . . . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 20. Magyarország közoktatásügye. I. — 
A képviselőház közoktatásügyi bizottsága decz. 6-án 

kezdte tárgyalni a szakminiszter urnák a közoktatásügy 
állapotáról kiadott jelentését. Decz. 11-én tartott ülésé-
ben folytatván tárgyalásait, a részletekbe bocsátkozott és 
az ünnepek alkalmából a jövő év elejéig elnapolta tanács-
kozásait. Ezek tehát még nincsenek befejezve. Ha mégis 
szükségesnek ta r t juk mélyebben belebocsátkozni az eddig 
fölmerült nézetek s hozzászólások méltatásába, teszszük 
ezt főkép gr. Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter urnák az első ülésben tet t elvi jelentőségű nyi-
latkozatai miatt, melyeket bizvást programm számba ve-
hetünk. 

A miniszter ur a mult évi hasonló tanácskozások 
alkalmával inkább várakozó, megfigyelő magatartást tanú-
sított, szemlélve, tanulmányozva, latolgatva a jelentkező 
szükségleteket, óhajokat és föl-fölvetett kérdéseket : a 
bizottsági tagok akkor sokkal szabadabban nyilatkoztak, 
a sajtó annál nagyobb nyíltsággal födte föl közoktatás-
ügyünk hiányait, minél általánosabb volt a meggyőződés, 
hogy a főispánból lett szakminiszter kiváló államférfiúi 
tehetségei nincsenek megbéklyózva az önteltség és ma-
gánérdek által. 

Gróf Csáky Albin azóta még megerősítette a köz-
véleményben eme meggyőződést. Intézkedéseinek néme-
lyike magán viselte ugyan a tapogatózás ingatagságát, 
másika meg a Tisza-korszak sivár s nemzetietlen politi-
kájának a kifolyása: egész kormányzata mégis ment ma-
radt ama kapkodástól, valamint más jellemezhetetlen 
vonásoktól, melyek elődje alatt vagy a zsákutczában vég-
ződtek, vagy ama bizonyos krónikának kimeríthetetlen 
tápot nyúj tot tak Magyarország kormánya, parlamenti vi-
szonyai és az ország tekintélyének nem csekély kárára. 

A miniszter urnák első tette vala, hogy emanczi-
pálta a közoktatásügyi tárczát ama vaskalapos elfogult-
ság és részrehajló szűkkeblűség alól, melyről beavatott 
protestáns lapok beismerték, hogy a nevezett minisztéri-

umban a protestáns érdeket szolgálta, természetesen az 
ország rovására. És ez emanczipálást mi tolmácsoltuk 
volt, mindjárt amint reszortja teendőit átvette, beigazol-
ván, hogy közoktatásügyünk bajainak orvoslása lehetetlen 
e bajok többé-kevésbé közvetlen okozói segélyével. At tó l 
kezdünk azonban tartani, hogy a „medicina peior morbo" 
lesz, ha ugyan igaz volna, amit a lapok a szóban levő 
minisztérium személyzetének újjászervezéséről irnak ; ha-
bár az eddigiek után hinni véljük, hogy gr. Csáky Albin 
ur ő méltósága nem fog felülni ama részrehajló sziik-
keblüségnek és országos érdeket nem ismerő fondorko-
dásnak, mely „második javitott kiadásban" igyekszik őt 
és a nemzetet körülhálózni : ez csak dicstelen végre vezetne 
mindkettőre nézve, mert amint Trefort után jöt t gr. 
Csáky Albin és amannak hízelgői a legszigorúbban tör-
nek pálczát fölötte, azonképen jönni fog, mert jönni kell, 
egy kor, mely igazságot fog szolgáltatni és pedig kérlel-
hetetlenül, kinek-kinek sáfárkodása fölött. Mi azonban azt 
hisszük, hogy a mostani miniszter ur jelene s emléke 
mindenben méltó lesz nemes múltjához : többször kimu-
tatot t tapintata ki fogja kerülni ama megnvergeltetés 
Scylláját és az állami mindenhatóság Charybdisét. 

Azon programm, melyet a képviselőház közoktatáss 
ügyi bizottságában kifejtett , bizvást annak tanúsága gya-
nánt vehető, hogy a maga részéről szorgosan óvakodik, 
akár az egyikbe, akár a másikba elmerülni ; hogy öntu-
datos igyekezettel s hazafiúi körültekintéssel iparkodik 
a tárczája átvételekor már elburjánzott bajokon gyöke-
resen segiteni ; hogy lelkiismeretesen s alaposan tanul-
mányozta azok orvoslásának módjá t ; és hogy önérzettel 
kívánja amaz arany középutat folytatni, mely a gondjaira 
bizott nagy nemzeti érdeket minden experimentáló tudá-
kos koczkázattóJ megóvja és egyúttal egyedül képes biz-
tosítani a helyes s üdvös czél elérését, — anélkül, hogv 
ő maga a vezérszerepet kiadná a kezéből és egy haszon-
leső klikknek expositurájává válnék. 

E programm ugyanis, mely a létesítendő javításokat 
körvonalaiban mutat ja , talán önkéntelen, de annál ala-
posabb kri t ikáját képezi az eddig követett közoktatási 
politikának és sok tekintetben igazságot szolgáltat azoknak 
s köztük nekünk, kik e b. lapok hasábjain évek óta 
minden alkalommal rámutat tunk e politika félszegségeire. 
Mi ennélfogva teljes megelégedéssel jegyezhetnők föl ez 
eredményt, — ha nem telnék el szomorúsággal a szivünk 
annak tudatánál, hogy a nemzet, nevezetesen a magyar 
kul tura adta meg annak az árát. 

Ezen kritika azonban elitéli ama férfiakat is, akik 
ama politikábau akár a minisztérium kebelén belül, akár 
azonkívül vezérszerepet vittek : ezek ugyanis vagy helyes-
lőleg közreműködtek benne, vagy hallgatagon hozzá járul -
tak ; mindkét esetben egyetemlegesen viselik a felelősség 
súlyát, mindkét esetben alkalmatlanok s képtelenek az 
orvoslás keresztülvitelére vagy egyáltalán megbízhatat-
lanok bárminemű fontos feladat megoldásánál. 

Ama kri t ika továbbá elitéli az addig követett poli-
tikában a rendszert is, vagyis amaz elveket, melyeknek a 
jellemzett férfiak a tanítás elemei körül hódoltak. 

Ebből már most az következik, hogy gr. Csáky A. 
csak ugy számithat jelzett programmjában czélba vett 
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javítások sikeres keresztülvitelére, ha a hibásnak s káros-
nak bizonyult rendszerrel annak megmaradt számos hord-
nokait is mellőzi. Azok az elvi vedlések. melyeknek szá-
nakozó tanúi vagyunk a közélet terén, valószínűnek 
tüntetik föl ugyan, hogy ama férfiak az eléggé ismeretes 
czélból színleg változtatni fognának elveiken, mint aho-
gyan ruhát szoktak váltani : ámde az ország érdeke, a 
nemzet szellemi fejlődésének sikere és gr. Csáky Albin 
ur államférfiúi reputácziója határozottan azt követeli, 
hogy az eddigi közoktatásügyi polit ikájukkal teljes erköl-
csi vereséget szenvedett férfiak mellőzésével oly egyé-
nekre bízza reformjainak részletes keresztülvitelét, akik 
nem támogatták s nem terjesztették ama fonákságokat, 
hanem önzetlenül rámutat tak a hibákra és a nézetük 
szerint foganatosítandó javítások szükségére, melyet most 
a miniszter ur reformjai bőségesen igazolnak. 

Megjegyezzük azonban, hogy ez reánk nézve nem 
személyi, sem „felekezeti", hanem elvi kérdés, ugy e 
reformok sikerének biztosítása czéljából, mint azon visz-
szásság megszüntetése végett, hogy ugyanis nálunk bizo-
nyos klikk, van kettő is, minden valóban erkölcsi alap-
elv nélkül, csupán a húsos fazekak kedveért ma kurucz-
nak, holnap labancznak áll be, ma az állami mindenható-
ságot hirdeti a katholikusokkal szemben, holnap a pro-
testáns autonomia felségjogait emlegeti, épp ugy fölál-
dozva ma az egyiket, mint a másikat, mindenkoron azon-
ban kész kivonni a maga hasznát mások rovására az 
egész nemzet károsodásával. 

Mit várhatna az ország, mit a miniszter ur ezen 
férfiak közreműködésétől reformjai megvalósításában. 

Ezeknek sikertelensége még a csekélyebb ba j volna; 
a tapasztaltak után bízvást azok meghamisitásától lehet 
tartani, mint b- Eötvös József minisztersége alatt, amikor 
fondorlataikkal ez ideális békeszerető embert akarata elle-
nére majdnem nyilt kulturharczba hajszolták bele. 

A következőkben latolni fogjuk gr. Csáky A. pro-
grammjának egyes részleteit. 

Páris, deczember hó 12. Vallásos újjászületés. — 
Szép s tanulságos könyvet lehetne irni az egyház 

üldöztetésének előnyös következményeiről. Leginkább az 
egyháztörténelemben tűnik ki a Gondviselés ama csodá-
latos működése, mely jeleskedik abban, hogy a jót ki-
osiráztatja ott is, ahol rosszat vetettek a gonoszok, és 
hogy az emberek vétségei is titokteljes rendelkezései 
keresztülvitelére szolgálnak. A pápaságnak ellenei, amidőn 
azt megfosztották világi hatalmától, és szomorú s meg-
alázó szolgaságra jut ta t ták, ezzel tekintélyét megingatni és 
a népek tiszteletét megsemmisíteni remélték. Es mégis 
ezt az isteni intézményt soha sem vette körül annyi szeretet 
s ragaszkodás, a tisztelet iránta soha sem nyilvánult oly 
fényesen, mint most. Európa három országában tört ki a 
lefolyt husz esztendő alatt a vallásüldözés több-kevesebb 
erőszakoskodással : Németországban, Svájczban, Franczia-
országban. És mégis mind a három országban a kultur-
harcz épp ellenkezőjét érte el annak, amit czéljául kitű-
zött. A vallási társadalom is olyan, mint az emberi lé lek: 
a megpróbál tatás megerősíti és termékenynyé teszi. Mel-
lőzve Németországot és Svájczot, hol a katholiczizmus 

soha sem volt oly erős s tisztelt, mint ma, nézzük, mi 
történik Francziaországban, amely még mindig az az 
ország, hol a történelem jelenetei a legnagyobb vissz-
hangoztatással birnak és ahol Isten néha oly látványokat 
enged, mely más népek megintésére s okulására szolgál. 

Er re nézve igen tanulságos müvet irt Vogüé. kiváló 
franczia iró e czimén : L'avenir du catholicisme en France, 

i (A katholiczizmus jövője Francziaországban.) 
Szerző különböző tüneteket sorol elő, melyek elő-

készítik és hirdetik a katholiczizmus újjászületését. A 
tanuló if júság körében számos tanuló-csoportot találhatni, 
kik vallásos hitüket nyíltan vallják és akik tevékeny 
propagandát csinálnak. A voltaire-iánizmus megholt. Most 
tanulmányozzák, vitatják a vallást ; de senki sem mer 
belőle gúnyt űzni, és senki a felvilágosodottak közöl meg 
nem veti. Az emberi ész istenitése súlyos válságban van, 
ő maga is kételkedik önmagában, és többé nem tar t ja 
fonákságnak, sem lehetetlenségnek meghajolni egy ter-
mészetfölötti hatalom közbenjárása előtt. A skepticzizmus itt 
ismét egyengette az utat a mysticzizmusnak. E jelenség feltű-
nően mutatkozik a művészetekben s az irodalomban. A kép-
zelem két műve, mely ez idén legnagyobb hatással vala a 
közvéleményre: a „Le Disciple" Bourget- től és a „Sens 
de la vie" Rod-tól. Mindakettő azonban ugyanegy módon 
végződik: egy ima rebegésével. Vájjon véletlen talál-
kozás-e ez ? Hasonlóképpen az idén kiállított s leginkább 
csodált festmények vallásos tárgyúak : az egyik imád-
kozó breton parasztnőket ábrázol e czimén : Bretonnes 
au pardon, a másiknak czime s tárgya : Angelus, az esti 
harangszó hatása. Ugyan mi tartóztat ta a kiváncsi töme-
get a képtárlatban épp e két festmény előtt, hacsak nem 
amaz átható költészet, amely az alakok s a t á j realiz-
musának és a szivek őszinte s egyszerű mvsticzizmusának 

j szerencsés egyesüléséből támad ? 

E kissé külsőleges jelenségekhez szerző más tüne-
teket csatolhatna ; például ama tényt, hogy az iskola-
testvérek és apáczák iskolái magában Párisban és a 
munkások-lakta városrészekben szinültig tömve vannak 
tanulókkal, holott a községi laiczizált iskolák padsorai 
mindinkább tátongnak az ürességtől ; ehhez járul ama 

i másik tény, hogy a vidéken a papság befolyása nem 
hogy csökkenne, hanem egyre gyarapodik. 

Vogüé ama mély meggyőződését fejezi ki továbbá, 
hogy egy nép sem képes sokáig a vallást nélkülözni, és 
ez alapon elég közel jövőben a katholiczizmus ujabb föl-
virágzását várja Francziaországban. Sőt egész hangosan 
arról álmodozik, hogy ott szövetkezni fog az egyház a 
republikánus demokrácziával. 

Szerző ugyanis elfogadja a köztársasági áliamalka-
tot, de csak mint formát, mely most üres, és melynek 
tartalma épp ugy lehet a katholikus eszme, a kath. 
dogma, mint más irányzat. Ne higyjék azonban, hogy 
Vogüé liberális volna; legalább semmi gondja a libera-
lizmusra. 0 azt tar t ja , hogy mindig elég ju t a szabad-
ságból, inkább talán tul sok is. 0 főképen a népneve-
lésre gondol és a nevelés soha sem lehetséges egy kis 
bölcs gyámkodás nélkül. Szerinte a lényeges pont az, 

I hogy a vallás mélységes és magas elve győzedelmeskedjék 
és áthassa a nép lelkét. Ez elvet azonban csak a katho-
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likus egyházban födözi föl és ő egy pillanatig sem lát-
szik kételkedni, hogy minden az egyházban isteni. 

Ne feledjük, hogy ez elmélkedések egy oly írótól 
erednek, ki nem tartozik a hitvédő tollforgatók közé, de 
megkapó a kép, melyet elénk tár a vallás újjászületéséről 
Francziaországban. Midőn négy esztendő előtt Lefébure 
Leo gróf közzétette müvét a vallási újjászületésről Fran-
cziaországban (Renaissance religieuse en France), az itészet 
optimizmussal vádolta. De itt ez az optimizmus a valóság! 
Lefébure gróf csak korábban kelt, mint mások. Nem 
látjuk-e, hogy Francziaországban most ugyanazon vissza-
hatás mutatkozik, mint e század elején a romlottság s 
atheizmus orgiái után. melyekbe a XVIII . század bele-
f'uladt. 

A filozofizmus, melynek véres eszközei voltak az 
1793-iki forradalmárok, már levertnek hitte a katho-
liczizmust. Tiz évre reá az oltárok már vissza voltak ál-
litva és a Concordatum rányomta a pecsétet a vallásos 
társadalom dicső s termékeny visszaállítására. Egy fél 
század óta a szabadonczság következetesen viselte a há-
borút az egyház ellen. A pozitivizmus már azt hirdeté, hogy 
kiküszöbölte a keresztény eszmét az uj nemzedékek nevelé-
séből. A köztársasági párt, mely az utóbbi tiz év alatt 
Francziországot kormányozta, a raczionalista tanelvek 
képviselőjévé s terjesztőjévé lett, igyekezvén azokat a 
franczia nemzetre rátukmálni. És m a ? Nincs többé kétség 
benne, hogy kudarczot vallott ez őrületes vállalatában. 

A köztársaság azzal kezdé, hogy magát anti-
klerikálisnak vallja. Most azonban vezérei kénytelenek 
elismerni a lecsendesités szükségét, kénytelenek lefegy-
verezni ellenségeskedésüket és gyűlölködésüket. Vogüé 
tovább megyen : ő oly köztársaságot képzel, mely többé 
nem ellenséges érzületű, nem is közönyös, hanem határo-
zott barátja, szövetségese s védője volna az egyháznak. 
Miért nem ? És nem különös és jellemző-e, hogy Vogüé 
eszméi ahelyett, hogy megvalósíthatatlan utópiáknak tar-
tatnának, legfölebb távolban lévőknek s olyanoknak lát-
szanak, melyekre a helyzet még nem érett meg egészen ? 

Thiers, a III . köztarsaság első elnöke, mondá, hogy 
a köztársaság vagy konzervatív lesz vagv megbukik. A 
helyzet jelszója azonban inkább ez: „A köztársaság ki 
fog békülni az egyházzal, meg fog szűnni vallástalan 
lenni, vagy meg fog bukni." 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 

A Szent-István-Társulat 
választmányának 1889. deczember hó 19-én tartott ülése. 

E napon tar tá a Szent-István-Társulat választmánya 
a folyó évben utolsó ülését, melyre a választmányi tagok 
nagy számmal jöttek össze. 

Elnökölt: gróf Zichy Nándor és dr Steiner Fülöp 
páp. h. praelatus. 

Dr Steiner Fülöp páp. h. praelatus jelenté, hogy ő 
szentsége a pápa számára a társ. nagygyűlés által meg-
szavazott szeretetadományt a bécsi nuncziatura utján ő 
szentségéhez ju t ta tá egy hódoló irat átnyujtásával, ame-
lyet az elnökség irt volt alá, kifejezve a társulat törhet-
len hűségét, fiúi hódolatát s kérve a társulat munkájára 

apostoli áldását. A nunczius ő excellentiája kegyesen fo-
gadá a társulat hódolatát és előre is biztositá a társula-
tot a pápa ő szentsége kegyességéről. 

A választmány élénk helyesléssel fogadta a társ. 
alelnök jelentését, mire gróf Zichy Nándor a társulat 
köszönetét fejezte ki buzgalmáért 

A választmány a jelen ülésében dr Barta Béla el-
nöklete alatt dr Balogh Sándor, Gervay Mihály és Frey 
József vál. tagokból álló bizottságot küldött ki az 1889. 
évi zárszámadások átvizsgálására és a pénztár rovan-
csolására. 

Ugyancsak a választmány megbízta a gazdasági 
bizottságot, hogy az 1890. évre szóló költségvetést ké-
szítse el. 

Iíummer Nándor titkár előadá azután a hetes bizott-
ság jelentéseit több irodalmi ügy tárgyában. 

Dr Kiss János társ. igazgató jelentést tet t a társu-
lati tagilletményekről és a nyomtatványokról. 

Iíummer Nándor társ. t i tkár jelenté, hogy a társulat 
kebelébe november hóban 23 u j tag lépett be. Jelenté, 
hogy legutóbb 19 iskola kapott ajándékkönyveket, — ki-
emelte, hogy a társulat elnöksége gondoskodott arról is, 
miszerint az irgalmas nővérek intézetei, a vezetésök alatt 
levő árvaházak, a karácsonyi ünnepek alkalmából ajándék-
könyveket kapjanak. A társulat 40 helyen, az ország 
különböző részein örvendeztette meg a szegény gyerme-
keket, midőn a karácsonyfára ajándékát megküldé. Kará-
csonyi ajándékul könyveket nyert a társulattól Budapest 
főváros 4 árvaháza és 4 közkórháza. Nem felejtkezett el 
a társulat elnöksége a szerencsétlenekről sem, kik az 
illavai, lipótvári, munkácsi, nagy-enyedi, szamos-ujvári, 
Mária-nostrai, váczi fegyintézetekben bűnhődnek a tár-
sadalom ellen elkövetett vétkeikért. A szent ünnepek al-
kalmából ezek is ajándékkönyveket kaptak. — Jelenti 
továbbá, hogy Liptay János szepesi kanonok a társulat-
nak 20 frtot , Scsasny József mocsonoki plébános 20 fr tot 
hagyományoztak 

Venczell Antal társ. pénztárnok jelenté, hogv a 
társulatnak november hóban bevétele volt 16,266 frt 7 
kr., kiadása (beszámitva az értékpapírok vételét) 15,757 
f r t 64 kr, — plusmaradék 508 f r t 43 kr. — A társulat 
tudom, és írod. czéljaira befolyt szelvénykamatokból 174 
f r t . — A szent István oltárára 21 frt. —- A vatikáni ok-
irat tárra befolyt : a jászói prépostságtól 50 frt , a szatmári 
káptalan részéről 50 frt. 

A társ. ügynökségben november hó folyamán elkelt : 
94,273 drb könyv, 890 drb szentkép, 8694 vegyes nyom-
tatvány 12,365 fr t 41 kr. értékben. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek b. Barkóczy 
Sándor és Horváth Pius. 

Gr. Zichy Nándor a választmánynak boldog ünnepe-
ket kívánt, mit a választmány élénk éljenzéssel viszonzott. 

1889. november 20. óta a Szt.-István-Társulatba 
léptek mint rendes tagok : még pro 1889. Pap István 
t i tkár Budapest, Csicsáky Imre lelkész Budapest, Kudora 
János plébános Hont-Visk, Kámpis János belügymin. 
számtiszt Budapest, Murk István papnövendék Zágráb, 
pro 1890. Lakatos Béla jegyző Bács-Földvár, Röhn József 
képezdei tanár Budapest, Dömötör Gedeon s. lelkész 
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Budapest, Szánthó István s. lelkész Marosvásárhely, 
Kálmán József s. lelkész Pápa, Gerstner Ignácz s. lelkész 
Pápa, Poeck Faustin irg. r. házfőnök Pápa, Derdák 
Lőrincz plébános Devecser, Nóvák Didák szt. fer. r. 
áldozár Csáktornya, Wladár József tanitó Sólvomkeő, 
Mária Engelbert tanár Pannonhalma, Varga Pál plébános 
Rába-Patona, Ungvári kir. gymn. i í juság önképző köre, 
Dolyák Pál, Halászy Cézár, Kletz András, Lehoczky 
József, Pápay Lajos, Petnes Kálmán, Ráth Gusztáv, 
Vargha Géza, egri papnövendékek. 

A Szent-László-Társulat 
folytatólagos közgyűlése és azután egyúttal választmányá-
nak ülése f. hó 17-én délután 4 órakor volt dr Schlauch 
Lőrincz n.-váradi püspök ur ő excjának elnöklete alatt. 
Jelen voltak dr Balogh Sándor, dr báró Barkóczy Sándor, 
Bogisich Mihály, Bán Sándor, dr Csajághy, Frey József, 
Gabler Lajos, Gervay Mihály, Hiesz Bonifácz, Királyi Pál, 
dr Kiss János, König Gusztáv, Németh Péter, Romeiser 
József, dr Steiner Fülöp, dr Schweiger Rezső, dr Szilágyi 
Arthur . 

Első tárgya volt az évi pénztári k imutatás : Bevétel 
tagdijakból és adományokból 4027 f r t 89 1er., alapítvá-
nyokból 61 frt , hagyományokból 1321 frt , értékpapírok 
és tőkekamatokból 16,094 fr t 74 kr., összesen 21.504 fr t 
63 kr. Kiadás hazánkban 1200 frt , külföldi magyaroknak 
4414 fr t 50 kr., vegyesekre 698 fr t 11 kr., értékpapírok 
és tőkeszaporitásra 14,118 f r t 17 kr., összesen 20,430 frt 
78 kr. Levonva a kiadást a bevételből, marad 1073 fr t 
88 kr. 

A csángó-alap hevételei: Samassa egri érsek ur ő 
excjától 600 frt , a csángó egyesülettől 450 frt , a csanádi 
egyházmegyéből 16 fr t 47 kr., értékpapírok után 413 fr t 
30 kr., takarépénztárból az alapítványi tőkék felvétettek 
2686 fr t 72 kr., ezek után esedékes kamat 376 frt , ösz-
szesen 4542 fr t 49 kr. Kiadás: bukaresti magyar isten-
tiszteletre 1000 frt , vétettek földteherm. kötv. 2666 f r t 
67 kr., összesen 3666 fr t 67 kr. 

Levonva a kiadást a bevételből, marad 875 frt 82 kr. " 
A Szent-László-Társulat alaptőkéi 45,275 frt. 
A csángó alap tőkéi kötvényben 16,200 frt . 
A Szent-László-Társulat és a csángó-alap tőkéi 

61,475 fr t . 
A jelentés tudomásul vétetik és dr Balogh Sándor 

alelnök jelentése alapján a pénztárosnak a felmentvény 
megadatik. 

Romeiser prépost ajánlja, hogy az értékpapírok 
valamely banknál helyeztessenek el. A közgyűlés a pénz-
tárosnak, Venczell Antal pápai kamarásnak véleményét 
akar ja előbb meghallgatni ; a pénztáros ugyanis hivatalból ; 
Esztergomba utazott és igy a jelen gyűlésen csak kép- ! 
viseltette magát . 

Elnök ur ő excja azután dr Rohitseh Ferenczet 
ajánlja t i tkárnak megválasztatni, aki már hónapok óta 
tényleg viseli e hivatalt. A közgyűlés egyhangúlag bele-
egyezik, és megválasztja dr Robitseket t i tkárnak. 

U j tagokul jelentkeztek : Szilágyi Ar thur jogtudor, 
Haydin Károly ügyvéd, König Gusztáv vízivárosi segéd-
lelkész és m. k. nőtanitóképzői h i t tanár ; Krammer Ferencz 

belvárosi segédlelkész ; Bally János osztálytanácsos, Hummer 
Nándor szent-István-Társulati t i tkár, dr Peyer Ferencz 
ügyvéd, Glatz József hittanár, dr Bartók Géza. —- Alapító-
tagnak je lentkezet t : Mélt. Steiner Fülöp praelatus, gróf 
Szápáry László. 

A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a választ-
mány helybeli tagjai közé : Dr Kisfaludy Béla egyetemi 
tanárt. Haydin Károly ügyvédet, Szilágyi Arthur jogtu-
dort, König Gusztáv hittanárt, Krammer Ferencz káplánt, 
Hummer Nándor t i tkárt , dr Bartók Gézát, Bally János 
osztálytanácsost. 

Vidéki tagoknak : ngos Devics József veszprémi ka-
nonokot, ngs Takács Ignácz cz. kanonokot, mihályi-i es-
peres-plébánost. 

Dr Szilágyi indítványa a választmányhoz lett uta-
sítva. 

Elnök ur ő excja a jegyzőkönyv hitelesítésére Gabler 
Lajos miniszteri t i tkárt és Bundala Mihály kö/.p. papne-
velőintézeti lelkiigazgatót kéri fel. Ezzel elnök befejezett-
nek nyilvánítván a közgyűlést, megnyitotta a választmányi 
gyűlést, amelyben következő ügyek intéztettek e l : tudo-
másul vétetett a krajovai plébános köszönete 50 frtért , 
Kántor Lajos kápláné a budai legény-egylet nevében 100 
frtért . A választmány megszavazott a budapesti Mária-
intézetnek szegénygyermekek segélyezésére 100 frtot, a 
terézvárosi irgalmas nénéknek szegény gyermekek segé-
lyezésére 100 frtot, a józsefvárosi irgalmas nénéknek 
szegény gyermekek segélyezésére 100 frtot , a krisztinavá-
rosi irgalmas nénéknek szegény gyermekek segélyezésére 
100 frtot , óbudai irgalmas nénéknek szegény gyermekek 
segélyezésére 100 frtot , Ranolder intézetnek 100 frtot , a 
pesti kath. legényegyletnek 100 frtot , Bogisich prépost 
indítványára a budaőrsi apáczák-intézetének 50 frtot, össze-
sen 750 f r to t ; elintézetlenül hagyva a tövisi plébános, a 
nischi apostoli hittérítő, a bukaresti apáczák. a drinápolyi 
apáczák, továbbá Urge Ignácz apóst, hittérítő és a nagy-
szebeni zárda kérését. 

Elnök ő excja ezen jegyzőkönyv hitelesítésére is 
Bundala és Gabler urakat kérvén fel, megköszönte a szá-
mos jelentvolt választmányi tagnak szives fáradozását, a 
gyűlést bezárta. 

IRODALOM. 
Pályázati hirdetés. 

A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hittu-
dományi kara folyó tanévi III. r. ülésében a következő 
pályatételt tűzte ki : 

Tudományos alapossággal, de egyszersmind könnyű 
és élvezetes előadásban, fejtessék ki a bűnbánat szentsé-
gének (sacramentum poenitentiae) lényege, a hit tudomány 
által megállapított elmélete, érvényes fölvételének hatá-
sai és kiszolgáltatásának módja az egyház régibb és ujabb 
gyakorlatában. 

Határ idő: 1891. április hó 15-e. 
J u t a l m a : a Horváth-alapítványból 800 fr t . 
A pályamű — mely a jutalom elnyerése esetében 

kinyomatandó — részletes tárgymutatóval ellátva, idegen 
kézzel tisztán írva, lapszámozva és fűzve, a szerző nevét 
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rej tő jelmondatos levél kiséretében a kitűzött batáridőig a , 
fentnevezett kar dékáni hivatalához küldendő. 

Kelt Budapesten, a hittud. kar 1889—90. tanévi III . 
rendes üléséből. Dr Rap ai CS Raymondy 

e- i. dékán. 
*** Az esztergomi érsekség pizetcmjoga. Irta 

Eollányi Ferencz, esztergom-vízivárosi segédlelkész. Külön-
lenyomat a „Katii. Szemle" III. kötetéből. Budapest, 
1889. 8-r . 156 1. 

Monumentális n ű, méltó az esztergomi érsekek, a 
magyar prímások sokgyökerű, magas állásához Magyaror-
történetében. 

-f- Karácsonyi é s újévi ajándékul különösen aján-
latosak a Szent-István Társulat következő kiadványai: 

Scehurg. Egyptomi József. Elbeszélés ifjak és öregek 
számára. 12 .szinnyomatu képpel. Ara 1 frt . 

Ennél tartalmasabb és pompásabb ajándékkönyvet 
i f jak számára nem kívánhatni, 12 pompás, élettől duzzadó 
szinekben gazdag kép József életéből. Mindegyik képhez 
külön lapon szöveg, továbbá külön egy-egy mozzanat 
Jézus életéből képben és szöveggel, mert József mint az 
Üdvözítő előképe van előtüntetve. 

E gyönyörű diszmű 1 ír tért nagyon olcsó. Ha na-
gyobb mértékű keletre talál, a társulat a következő 
karácsonyi idényre más diszmüvet is fog kiadni. 

Wiseman Fabiola, vagy a Katakombák egyháza. 
8-r. fűzve 1 fr t 20 kr, kötve 1 f r t 80 kr, nagyobb alakú, 
finomabb papíron kiállított kiadás f'iizve 2 frt 50 kr, 
pompás kötésben 3 f r t 50 kr. Minden nemes lélek leg-
jobb táplálékai és minden könyvtár legszebb diszei közé 
tartozik. 

Ifjúság öröme. Három önálló külön-külön teljes 
kötetben. Egyszeiü kiadás csinos kötésben 80 kr. finom 
papíron diszes kötésben 1 fr t 20 kr. Tanuló if jaknak 
gyönyörű ajándék. 

Goffine iäth. oldató és. épületes könyve.. Nagy 8-r. 
900. oldal nagy betűk. Rendkívül olcsó, fűzve 1 frt 50 kr, 
félvászonra 2 frt . bőr ' 3 f r t . Ezen könyv valódi házi 
áldás, egyetlen kath. házban sem szabadna hiányozni. 

Pázmány Péter keresztény imádságos könyve. Egy-
szerű kiadás, szép fűzve 80 kr, fekete bőr 1 fr t 80 kr, 
finom kiadás fűzve 1 f r t ; chagrinbőr 2 frt 50 kr. Nagy 
betűk. Páratlanul olcsó. 

Ó- és Újszövetségi Szentírás. Fűzve 4 frt , félbőr 6 
frt , egész bőr aranymetszéssel 7 frt 50 kr. 

Mindenféle népiratka, füzeten kint 3 vagy 5 kr. 
Mindezek kaphatók a társulatnál : Budapest. IV. 

Lövész utcza 13. és bármely könyvkereskedő utján. 
= A „Magyar Állam" 1890-iki évfolyamára szóló 

-előfizetési felhívásból a következőket vesszük ki : 
A ,.Magyar Állam" — mint, minden igazi magyar 

katholikus lap, a kath. igazságnak szolgál ; kilencz millió 
katholikus nevében beszél ; kilencz millió katholikus sér-
t e t t jogainak őszinte tolmácsa, önzetlen ügyvédje. 1 tö-
mörülésre, az egyesülésre a közel jövőben kétszeresen 
szükség leszen. A parlament politikai párt jaiban ziláltság 
van s eszme- és fogalomzavar jellegzik a mai helyzetet. 
Szeretnénk fénylő felhő lenni, hogy a khaoszból kivezes-
sük, biztos révbe vezessük a nemzetet. Hogy ezt tehessük, 

elkövetünk mindent. Tisztán a vallás által diktált haza-
szeretetre, az Istenbe vetett nem vakmerő bizalomra s 
önerőnkre támaszkodva haladunk ismert utainkon tovább. 

A magyar katholikus közönségtől f ü g g : hogy utun-
kon biztonságban legyünk s hogy a ránk következő har-
czokban megfeleljünk a hozzánk kötött várakozásoknak. 
Erkölcsi támogatását, kérjük a papi és világi katholikusok-
nak : anyagi támogatást is kérünk, de csak annyiban, 
hogy előfizetésre szólitjuk fel az ország kath. közönségét. 
Önérzetünk teljességével hivatkozhatunk a közelmúlt 
időkre. Lapunk megtette kötelességét s legjobb tehet-
ségeinket vetettük latba mindenha azokért a czélokért, 
melyeknek szolgálatába állottunk. 

A kiadótulajdonos-czég versenyre kelt a szerkesztő-
séggel, hogy a legmagasabb igényeket is kielégítse. Az 
objektivitás becsületes megőrzése mellett, a rendelkezé-
sünkre álló eszközökkel a lehető legjobbat nyujtot tuk. 

Vezérczikkeinket nemcsak magunk írjuk, de az 
országnak sok papi és laikus jelese. Figyelmünk kiterjed 
a politikai és társadalmi élet minden fázisára, azokra is, 
melyek nagy gonddal és ügyességgel vannak mintegy 
elfüggönyözve a nyilvánosság elől. — Párt tekintet nélkül 
hü tolmácsai vagyunk mindannak, ami a hazában törté-
nik ; s külügyi szemléinkben — a nagy áldozatokat 
igénylő „liberális" táviratokon kivül — különös gondot 
fordítunk állandóan arra, ami bennünket — akik a világ 
katholikusai közé tartozunk — érdekel. 

Ezek elmondása után — anélkül, hogy az általunk 
kontemplált meglepetéseket részleteznők, anélkül, hogy a 
nagy dob verését magunk mellett igénybe venni akarnók, 
— legyen szabad reménylenünk, hogy rendületlen követ-
kezetessége soha áruba nem bocsátott lapunk a negye-
dik évtized kezdetén ugy papi, mint világi körökben 
örvendetes hódítást fog tenni. Lapunk előfizetési á r a : 
egész évre 20 frt, félévre 10 frt, évnegyedre 5 frt. 

Ezen rendes előf. feltételeken kivül nyúj t ja ak iadó-
hivatal továbbra is a már évtizedek óta fennálló kedvez-
ményt, hogy a szűkebb ellátásuak évi 16 frton, sőt a 
káplány, tanitó, jegyző urak, növ.-papok s egyetemi hall-
gatók évi 12 frton is megrendelhessék a lapot.. A „Ma-
gyar Állam" kiadóhivatala, Budapest, IV. Zöldfa utcza 43. 

VEGYESEK. 
Katholikus bank- és váltóház alapításáról kö-

zölt tegnap a „Budapesti Hírlap* tudósítást. Hát mi erről 
egy héttel előbb birturik már tudomással, és mégis hall-
gattunk. Mert hallgatni, mikor a dolog még se jobbra, 
se balra nem érett, férfias e l járás; ellenben ilyenkor 
dobra ütni valamit, vénasszonyok szokása. Sok oly dolog 
van köztünk, a mi készül, aminek érdekében akcziók 
indultak meg. Mi hallgatunk róluk addig, mig a közvéle-
mény elé érett dolgot terjeszthetünk. Nem szólunk a Szent-
István-Társulat kebelében megindult mozgalmakról : a 
nyomdavételről, házbövitésről, képes szépirodalmi lap 
megindításáról stb. Hallgatunk arról is, hogy miért szűnik 
meg a Szent-István-müintézet nyomdája. Hallgattunk 
egész nyáron, sőt egész éven át arról a mozgalomról, 
mely egy uj katholikus napilap alapítását tűzte ki zászló-
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jára. Tudtuk mikor s kik tartottak gyűlést, mit beszéltek, 
mit határoztak. Nem szóltunk semmit. Éretlen dolgokról 
beszélni éretlenség. A Szent-Imre-egyletet évekig tartó 
hallgatás közben alapítottuk meg. A hallgatás és beszélés 
helyes beosztása első törvénye a lapszerkesztés művésze-
tének. Második törvénye : a beszélés mértékének eltalálása. 
De azt most már mint kész dolgot jelenthetjük t. olva-
sóinknak, hogy az „Összetartás" czimii kath. heti lap 
beolvadt a „Magyar Szemle"-be, melyért két paptársunk 
osztja ki az intencziókat : Talabér János nvug. esperes és 
Ribényi Antal kispesti plébános urak. Ily erősen dolgozik 
a „Magyar Szemle!" Glück auf! 

— A kath. alapok és alapítványok kezelését ellenőrző 
uj bizottság minap ülést tartott . Maga a nagytekintélyű 
bizottság konstatálta megjegyzésünk helyességét, melylyel 
annak idején a bizottság teljes átujitását kisértük. Mi 
akkor figyelmeztettünk arra, hogy az ellenőrzés érdekeit 
hátrál tat ja az, ha egészen uj tagok hivatnak meg a bizott-
ságba s a régiek mind mellőztetnek. Ezzel hiányt szenved 
az usus, a gyakorlat és az uj tagoknak nagyon nehézzé 
válnak legalább is az első lépések. Elismerte ezt a körül-
ményt az u j bizottság is, a midőn előzetesen kijelenté, 
hogy „az u j bizottság az ügyekről kellő tájékozottsággal 
nem bir" s azért „elvi megvitatásokba ezúttal nem bo-
csátkozik." Evvel az állásponttal szemben a katholikus 
közvélemény álláspontja mi lehet más — mint a vára-
kozás ? 

— Szegény kánonjog ! Mult héten a „jogi szakokta-
tás" reformjának czimén a jogász-egyletben gyűlés volt 
és nagy beszédek folytak. I t t is csak azt konstatálták, 
hogy a mostani jogi szakoktatás sem tudósokat Sfir,.:zal~-
embereket nem ad az országnak : tehát szörnyen elhibá-
zott dolog. Egészen másképp lesz a dolog ezután. Lesz 
tudomány is, szakemberképzés is, mihelyt, a többi közt, 
behozzák a polgári házasságot és csupán történeti értékre 
szállítják le a kánonjogot. Körülbelül evvel argumentált 
dr Pártos Béla. Nyilatkozata a „P. N." jelentése szerint 
ez volt: „A kánonjog tanítása — egyelőre fele-óraszámra 
szállítandó le, mert ha remélhetőleg a mielőbb életbelépő 
(már is lép!) polgári házassági intézmény által valahára 
egységes házassági jogunk lesz, az egyházjog már csak 
történeti értékkel fog birni." Szegény egyházjog ! Eszünkbe 
jut itt a „P. Lloyd" egy hires mondása. 0 azt mondta, 
gondolom 1870-ben, mikor a pápa világi fejedelemségét 
elvették, hogy ő szentsége ezentúl csak „einfacher Pries-
ter" marad, kinek a diplomacziához, és kihez a diploma-
táknak semmi közük nem lesz. Nos, hát legújabban még 
Anglia is követet küld a z — „ e i n f a c h e r Priesterhez !" Igy 
lesz ez az egyházjogról szóló jövendöléssel is. Aktuális 
értéke lesz annak, mig a világ világ lesz. Nec portae in-
ferni praevalebunt ! 

— Zarándoklat lesz e tavaszon újra Jeruzsálembe, 
a Szentföldre. Rendezi, mint addig, a Szentföld általános 
biztosi hivatala (Generalcommissariat des hl. Landes) 
Bécsben. A zarándoklat szervezésével ismét Woerl Leo 
udvari könyvkereskedő ur van megbízva. Programm jövő 

évi januárban fog megjelenni. Indulás Fiuméből jövő évi 
márczius első felében. A lehető legolcsóbb árak lesznek 
megállapítva. Woerl lakása: Bécs, I. Spiegelgasse 12. 

f Fájdalmas szívvel adunk jelentést mi is arról, 
hogy Mészáros Nándor kir. tankerületi felügyelő elhunyt. 
Kath. világi férfiaink ama diszes sorához tartozott a 
megboldogult, kiket előkelő, művelt szellem, nemes jellem 
és ősi kath. hithüség példáivá teszi az ifjúságnak. Akkor 
ismerkedtem meg vele, mikor a középisk. törvényjavaslat 
tárgyalása alkalmából Éles Henrik támadást intézett 
a jezsuiták ellen, rágalmazva Gury Theologia morálisát. 
A képviselőház elnöki szobájában ez ügyben ülésezett 
szakbizottságban Danyi bácsival (Irányi Dániellel) és 
Hegedűs Ferenczczel a mathesis és pholosophia néhai 
sárospataki tanárával szemben Mészáros és én fogtuk 
Gury, a jezsuiták, az egyház pártját . Azóta feledhetetlen 
előttem e derék férfiú emlékezete. Adjon Isten neki 
örök nyugodalmat és boldogságot ! 

— Ez ugyan megmondta nekik az igazat! Van Né-
metországban egy lutheránus néplap. „Das Volk" a czime. 
Ez a lap kijelentette, hogy a „római egyház ellen való 
harcz, mely ma oly erősen folyik, sikerre nem számithat 
csak akkor, hogyha az évangyéliomi egyház mint hatal-
mas egység fog a római egyházzal szemben állani." Nos, 
hát ez az egység soha sem fog létre jönni ; hiszen, nincs 
két protestáns a világon, a ki hit dolgában egységet ké-
pezne. Tehát a kath. egyház ellen való protestáns harcz 
— sikerre soha sem számithat! 

— A modern bálványozás. Minden nemzetben újra 
lábra kapott a bálványozás. Az olasz forradalmárok bál-
ványa Giordano Bruno, az ifjú cseheké Huss János, a 
vérszomjas és engesztelhetetlen magyaroké (parányi had, 
de veszélyes, mert szenvedélyes) Kossuth Lajos, a német 
„erős szellemeké" ki lenne más mint Luther, a franczia 
szabadgondolkozóké" Voltaire és Hugo Viktor stb. 

Szerkesztőségi teleion. 
K. M. Hatalmas gondolat. Terméizet tudomány és theologia 

két ikertestvér. Amaz megtani t , hogyan kell a teremtő Is tent az 
anyagi világban alkotások és átalakítások által utánozni ; emez 
megtani t , hogyan kell őt a Bzellemi életben ernyedetlen tevékenység 
és áldásos alkotások által követni. A jelzett czélra, mint a természet-
tudományok hasznának s az életben való mindennapi alkalmazá-
sának kátéját, ajánlom abbé Moigno „La clef de la science" (A ter-
mészettudomány kulcsa) czimü müvét. A természet tudományok 
terén évről-évre mutatkozó haladást, javítást , felfedezést pedig, 
én legalább, a Herdernél évenkint megjelenő „Jahrbuch der Na tu r -
wissenschaften" czimü vaskos műben szoktam keresni és megtalálni . 

Felhívás előfizetésre. 
Az előfizetés tömeges megújítására kéri a m. t. 

olvasó-közönséget e napokban a lap kiadóhivatala. 

— Jövö számunk, 25-ére ünnep esvén, f. hó 28-án fog meg-
jelenni T. olvasóink érdekét, ez eset alkalmából, mai és múltkori 
számunk kibővitésével szolgáljuk. 

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

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapes ten , deczember 28. 51. II. F é l é v . 1889. 
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Vegyesek. — Felhívás előfizetésre 

A z é v v é g é i l . 

XIÍÍ. Leo pápa karacsonyi allocutiója a szent 
Collegiumhoz. 

Mikor Krisztus helytartója, a pápa beszél : 
minden katholikus irónak kötelessége a tollat 
letenni és — hallgatni, tanulni. 

Az eseményekben és tanulságokban oly gaz-
dag 1889-iki év végén, midőn minden publicista, 
•sőt mondhatni minden müveit ember feladatai-
nak egyik legmagasztosbika elé ér t el, t. i. hogy 
szemlét tartson, egy teljes évre kihatót, a világ, 
a 'Lelső ember és a külső emberiség viszontag-
ságai, az Isten áldásai, figyelmeztetései és csapá-
sai fölöt t : bennünket katholikus hi veket a büsz-
keség egy teli''- ti jogosult neme foghat el annak 
a ténynek int %on<tolásánál, hogy i t t nálunk, a 
katholiczi/.m:i- köi'ében, gyarló publicisztikai vi-
lágszemlék és szózatok helyett, magának az egyház 
látható fejének tájékoztató megnyilatkozását lehet 
hallanunk, ünnepélyes bezárásául a lefolyt ó év-
nek és megnyitásául egy ismeretlen újnak, a 
melynek sötétségébe azonban a Szentlélek asz-
szisztencziája alatt álló i i]>a már előre belöveli 
az Istenbe vetet t hitnek ménynek és szere-
tetnek az emberi szellemben aim at, bátorságot 
és lelkesedést keltő fénysuga; 

Ily érzelemmel fogadjuk \ j u k á t t . olva-
sóink diszes közönségének / 1 • . - atyánk XIII. 
Leo pápának ezidei karácson vi tanítását és a 
legmagasztosabb világszemléleti > <adt tájé-
koztató szózatát — az i t t kövefk. oVgsetes 
allocutióban, a mely hosszú év»k -ur,., át fejte-
getet t nézeteinknek a római kérdés adj. meg 

a teljes történeti hűség, a katholikus igazság 
sanctióját : 

„A legteljesebb megelégedéssel fogadjuk a jókivá-
natokat, melyeket irántunk a szent Collegium a karácso-
nyi szent ünnepek örvendetes alkalmából táplál ; és önnek, 
bibornok ur, ki mindnyájuk nevében szólott előttem, vala-
mint összes kartársainak, mi is a legőszintébb és legjobb 
óhajainkat adjuk viszonzásképpen. Az a benső viszony, 
mely bennünket a bibornokok szent Collegiumához füz, és 
a melyre ön oly találóan hivatkozott, megkívánja az ér-
zelmek e tökélyes összhaugzását és a szeretet e kölcsö-
nösségét jó és balszerencsében egyaránt. A béke óhaja, 
melyet ön hozzánk intézett, oly óhaj, a melynél nem 
lehetne sem megfelelőbbet a most ünnepelt hittitoknak, 
sem alkalmasabbat találni szükségleteinkhez, a melyekben 
vagyunk. Ezt az óhajt édesen esik ismételni ebben a 
mostani időben, a mely nem a béke, nem a nyugalom 
ideje, hanem az üldözésé és küzdelemé. 

Az egyház, az ő működése a világban, az ő papsága, az 
ő tanításai, az ő szentjellegü jogai, mindenütt, s Olaszor-
szágban és Rómában jobban mint bárhol a világon, táma-
dások, gonosz elbánások tárgyai, száműzve vannak a tár-
sadalmi életből, minden eszköz felhasználásával, a mely 
fölött az emberi önkény és a legfinomitottabb ravaszság 
rendelkeznek. A katholikus intézmények az ő bámulatos 
változatosságukban valamennyien, kezdve azoknál, a me-
lyek a hit terjesztésére és fentartására rendelvék a vilá-
gon — el egészen amaz intézményekig, a melyek fel-
adata az emberiség számtalan baján enyhíteni, czélba van-
nak véve avval a szándékkal, hogy zsákmányul essenek 
és minden vallásos és keresztény jellegöket elveszítsék. 
Mi. itt jól ismert dolgokat emiitünk, és ti mindnyájan 

i gondolatotokban számtalan tényt foglaltok össze, a melyek 
megczáfolhatatlanul igazolják azt, a mit most mondánk. 
Nem fogunk túlzásba esni, ha azt mondjuk, hogy es a 
hares egyenesen Isten ellen van irányozva, a ki ellen 
vakmerő lázadást merészel megkísérlem, a ki fölött itéle-

u .tet tartani s a kit miután birkózásra akar kihívni az 
effiberi ész. Ez a pokoli vakmerőség, látva, hogy Istennel 
és 'S? ő Fölkentjével (Krisztussal) szemben tehetetlen, 
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mélységes gyűlöletével az egyház ellen fordul és ördögi 
dühét az egyház és az ő gyermekeire önti ki. Erőszakos, 
elkeseredett liarcz ez, a mely nem kiméi semmit, s a mely 
megrenditeni s ha lëhetne fenekestől felforgatni szeretné 
az Üdvözitő isteni alkotását. — Eddig a végletegig levén 
előretaszigálva a dolgok, fölösleges mondanunk, milyen a 
mi mostani helyzetünk, és mennyire érezhetővé válik nap-
ról-napra a hiánya annak az igazi szabadságnak és füg-
getlenségnek, mely a legfőbb apostoli tiszt betöltésére 
elkerülhetetlenül szükséges. 

Az egyház külső ellenségeinek ekkora dühöngése 
közepett, és mindaddig a mig a jó Isten ezeket meg nem 
alázza és le nem veri, van-e valami, ami kívánatosabb 
volna, mint ez az embereknek a békitő király születése-
kor hirdetett isteni béke, a mely az ő kegyelmeinek és 
szeretetének gyümölcse, s a melyet hiába keres az ember 
a világban ? Midőn kivülről az1 ellenségek ily nagy haragja 
ostromol bennünket, nagy vigasztalást meríthetünk abból, 
hogy az egyház bensejében, a nagy katholikus világcsa-
ládban, mindenütt fennen uralkodik a béke, hála az esz-
mék, törekvések és cselekvések teljes összehangzásának, a 
mely az összes hívekből egy testet alkot, annak a teljes 
egyetértésnek erejével, a mely a főt és a tagokat áthatja. Ez 
az egyetértés magában véve is a leghatásosabb védelem, 
melyet az ellenségek támadásaival és leselkedéseivel 
szembe lehet állítani. Ez az egyetértés fokozza, megszáz-
szorozza az erőket és a leghevesebb ei'őszakoskodások 
közepett a szellemet mennyei nyugalommal és legyőzhe-
tetlen bátorsággal tölti el. 

Nagy Isten áldása rejlik abban, hogy a kath. nép 
minden ellenkező kísérlet és igyekezet daczára, a mint ön 
bibornok ur imént emlité, egy szívvel-lélekkel ragaszko-
dik pásztoraihoz és ezek által a legfőbb pásztorhoz, az 
apostoli székhez. Ezt az összeköttetést napról-napra szo-
rosabbi-a kell fűzni és szétszakithatatlanná kell tenni ; 
elkerülhetetlenül szükséges a népeket a keresztény élet 
hűséges és állhatatos folytatására visszavezérelni. — Ez 
okból, azt. gondoltuk, jó lesz újra szózatot intézni test-
véreinkhez a püspöki hivatalban, r— a mit legközelebb 
meg is fogunk tenni, -— hogy rámutassunk ama nagy 
kötelességekre, melyek a mai társas életben a katholiku-
sokra háramlanak, korunk sajátságos körülményeinél és 
ama nagy veszélyeknél fogva, a melyeknek hitök és hitök 
által örök üdvösségök — ki van téve. Ezek a köteles-
ségek imígy következnek : szeretet az egyház iránt min-
den földi javak felett, a melyet tényekkel kell bebizonyí-
tani ; az Isten által adott hitnek nyilvános, bátor meg-
vallása, buzgó védelme és terjesztése oly módon, a hogy 
az kinek-kinek lehetséges; a szellemek teljes összetartása 
a pásztorok iránt való általános engedelmességben és az 
egymás iránt való kölcsönös szeretetben; az Isten tör-
vényeivel és az egyház parancsolataival, a melyeknek 
veleje mindig a szeretet, teljes öszhangzásban levő élet. 
— Forró óhajtásunk az, hogy kinek-kinek jóakarata és 
válvetett igyekezete által ez a mi szózatunk meghozza 
mindama drága sikert, melyet tőle várunk. Ez lesz a 
legnagyobb vigasztalás, melyet kedves fiaink nekünk 
aunyi keserűségünk közepette nyúj thatnak, meg lévéfi 
győződve, hogy ez egyszersmind a leghathatósabb eszköz 
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az isteni irgalom napjának, az egyház szabadságának és 
békességének siettetésére. 

Addig is, a kegyelem és üdvösség e napjain, buz-
góbban szálljon fel az ima, mint bármikor, minden katho-
likus szívből az isteni Megváltóhoz az egyház nagy szük-
ségei érdekében ! 0 ki legyőzte a világot és diadalt ara 
tot t a pokol felett, engedje élveznünk ebben a mi 
viharos korszakunkban is megbecsülhetetlen gyümölcseit 
dicsőséges győzedelmeinek. Reménytől ez iránt eltelve, 
ismételjük hő óhajainkat a bibornokok szent Collegiuma 
iránt az u j év alkalmából és mindnyájokra, valamint az 
itt jelenlevő püspökökre és más főpapokra, szivünk mé-
lyéből adjuk apostoli áldásunkat." 

Katholikus testvéreink politikai vergődése 
Ausztriában. 

Ausztria katholikusai, mint jó magunk itt szent 
István király apostoli birodalmában, nagyban és egész-
ben véve sehogy sem tudnak boldogulni. 

Mások az ő boldogtalanságuknak, mások a mienk-
nek az okai — nagyrészt. 

A mienkkel most nem foglalkozunk. Foglalkozunk 
ezekkel évek óta egész éven által hétről-hétre kétszer. 
Foglalkozni fogunk velők ezután is, még pedig hango-
sabban, mint eddig, feltüntetve az isteni gondviselés uta-
lásait a kibontakozás felé, és rámutatva az Isten ostoraira, 
melyek eddig is éreztették velünk csapásaik büntető súlyát 
s még fokozottabb mértékben fogják éreztetni a jövőben, 
hogyha az isteni gondviselés figyelmeztetéseit és utalásait 
követni elmulasztja hazánkban — nyáj és pásztor. 

Ausztriában elenyésző kissebbségben van a protes-
tantizmus és a zsidóság. A lakosság túlnyomó óriás több-
sége katholikus, hitében és egész életében. A felső-
ausztriai és tyroli katholikus nép a világ legbuzgóbb 
katholikus népei közé tartozik. Az arisztokráezia Cseh-
országban gazdagságra nézve az angol után következik. 
És ennek a fejedelmileg gazdag arisztokracziának — 
katholikus a múltja, érzelme, tö rekvése^Es a lengyel nem-
zet : hisz ez nem feledheti, hogy neki a kath. egyházhoz 
ragaszkodni annyi, mint élete forrásához ragaszkodni. 
Nem segíteni, vagy pláne károsítani a kath. egyházat, a 
lengyel nemzetre nézve annyi, mint önmaga ellen elkö-
vefrni öngyilkossági kísérleteket. Az uralkodóház, egy-két 
kivételt leszámítva, szívvel-lélekkel ragaszkodik őséi pél-
dás hitéhez és buzgón teljesiti vallási kötelességeit otthon 
és a nyilvánosság előtt. 

A zöldcsütörtöki áldozás, a nagypénteki kereszt-
imádás, a nagyszombati feltámadás ünnepélye a bécsi 
burgban éltem fogytáig oly élénken . fog lelkem előtt 
lebegni, hogy akár lefesthetném egytől-egyig. Az urnapi 
körmenet az oltári szentséggel az egész belvároson keresz-
tül a császár és az egész udvar kíséretében — oly valami 
fenséges látvány, hogy a mióta a pápa foglyul van be-
zárva s Vatikánba, az egész világon nincs hely, még az 
örök ^áro^fr-sem véve ki, a hol a kath. hitélet ily ünne-

^péif€â nyilvánulása, ily fénynyel, ennyi pompával jelen-
nék meg Isten szabad ege alatt, az emberek láttára, a 
hívek buzdítására, a hitetlenek figyelmeztetésére. 
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Es mégis, ez a népében és fejedelmében s egész 
népes nagy uralkodó családjában oly buzgó katholikus 
Ausztria — valóságos inaszakadt, sokszor egészen tehe-
tetlen mint egy gyermek vagy mint egy aggastyán, ha 
arról van szó, hogy Ausztria mint állam, tegye meg kö-
telességét a kereszténységgel, a katholika egyházzal szem-
ben, vagyis ha arról van szó, hogy Ausztria népeinek 
óriás katholikus többsége megmutassa a politikában, az 
állam vezetésében is, hogy övé a többség, neki van ereje 
jogainak érvényesítésére. 

Csak egy példát hozok fel, a legközelebbi múltból. 
Házasság, nevelés, a nemzetek és államok életének, hatal-
mának és virágzásának ez a két forrása, Ausztriában 
saecularizálva van jogilag teljesen : amaz a polgári házas-
ság, emez az iskoláknak az elemiektől kezdve fel a leg-
felsőbbekig kötelezőleg kimondott tisztán állami vagyis 
hitvallástalan jellegezése által. 

A hol egyszer a polgári házasság befészkelte magát, 
onnan azt kiküszöbölni többé alig lehet, vagy ha lehet, 
a mint lehet is, emberfölötti dolognak bizonyul. A pol-
gári házasság berágja magát a nemzetek és országok 
életébe, a jogászok eszébe, a közigazgatási közegek ön-
érzetébe, a lakosság könnyelműségébe, az irodalmi Ízlések 
divatjába, szóval az egész társadalmi életbe. Az egész 
társadalmat s annak minden irányadó tagjá t a szó teljes 
értelmében regenerálni kell erkölcsileg, ujjáalkotni szel-
lemileg ott, hol a polgári házasság egyszer gyökereket 
vert, hogy rábírhatók legyenek meggyőződésből szakitani 
a polgári házasság eszméjével s kiküszöbölni azt a nemzet 
életéből, az ország magánjogi és közigazgatási szervezetéből. 

Ausztria katholikusai tehát, látva hazájok elkeresz-
ténytelenedését, dekatholizáczióját, a házasságjog, a csa-
ládi élet és nevelés terén, a gyökerek regenerácziójával 
óhaj tot ták és óhaj t ják, igen helyesen, szakadatlanul a 
jobbra-fordulást megkezdeni, megindítani. Egész erejökkel 
az iskola-ügyre vetették magokat. Liechtenstein Alajos 
hg. vezérlete alat t pártot választottak be a parlamentbe, 
a hol annak feladatául az elemi iskolák hitvallásos jelle-
gének visszaállítását tűzték ki. 

Az eredmény ismeretes. A kormány és a bécsi par-
lamenti cseh klubb, melylyel a bécsi kath. centrumpárt 
kartellszövetségben volt, mindenkor szívesen fogadták a 
kath. centrumpárt szavazatait — a sajá t czéljaikra ; de 
sem az egyik, sem a másik nem vette komolyan, nem 
teljesítette a viszonszolgálat kötelességeit a centrumpárt 
ama törekvésének támogatásában, mely az elemi iskolák 
hitvallásos jellegének törvényben való kimondását tűzte 
ki czélul. A Taaffe-kormány a kath. centrum támogatá-
sával folytonosan czélt ért annyiban, hogy megmaradt a 
pártok fölötti állásában, mert biztos volt mindig a több-
sége ; a cseh klubb szintén folytonosan húzta a hasznot 
a centrum-párt támogatásából, annyira, hogy most már 
csak idő kérdésének tekinti minden cseh ember az u. n. 
cseh államjog -felállítását és a cseh király-koronázás vég-
rehajtását . A volt bécsi kath. centrum-párt háta tehát 
igen alkalmas volt arra, hogy a Taaffe-kormány a nye-
regben maradjon, a csehek pedig igényeiket egy külön 
államiság követeléseig fujhassák fel — a kath. ceutrum 
támogatásába bizva 

De e nyáron megfordult a koczka. Liechtenstein 
Alajos hg, a bécsi kath. centrumpárt vezére, miután lát ta, 
hogy valamint a Taaffe-kormány. ugy a cseh-klubb is a 
kath. centrum-párt támogatását minden alkalommal ki-
zsákmányolja ugyan, de viszonozni nem viszonozza soha, 
sőt a korona befolyását is folytonosan a kath. centrum-
pár t iskolai tvjavaslatának meghiúsítására veszi igénybe : 
ar ra határozta el magát, hogy nemcsak a centrum-párt 
vezérségéről, hanem még képviselői mandátumáról is le-
mond. Tette pedig ezt a végett, hogy pártfelei teljesen 
szabad kezet nyerjenek, állásfoglalásuknak ugy a kor-
mánynyal, mint a cseh-klubbal és az egész jobboldallal 
szemben való uj megállapítására. 

Nem telt bele egy félév: és megjelent az u j kath 
centrumpárt nyilatkozata Mindjárt feltűnt, hogy ez a 
katholikus manifesztum legelőször nem abban a lapban 
jelent meg, a mely magát egész Ausztria, sőt még Ma-
gyarország számára is, a katholikus érdekek főfőszószóló-
jának tar t ja , hanem megjelent Ausztrián kivül a kölni 
katholikus „ Volkszeitung"-ban. A bécsi „Vaterland," a 
mely világlap igényeivel kezdett szerepelni, e mellőztetése 
világos jele annak, hogy az u j osztrák katholikus centrum-
pár t szakított a cseh klubbal, a cseh ál lamjogi aspirá-
cziókkal, a melyek dédelgetésének a katholikus iskolai 
törvényjavaslat oly rútul áldozatul esett. A „Vaterland" 
e mellőztetése azt is tudtára adja a világnak, hogy az u j 
osztrák katholikus centrumpárt nem hajlandó többé első 
sorban a cseh királyság érdekében dolgozó dúsgazdag 
cseh arisztokraczia jókedvére és tetszésére bizni a katho-
likus érdekek védelmét és fejlesztését, hanem hogy előtte 
a politikában czélul a cseh ál lamjog és különállás kizá-
rásával Ausztria tartományainak szolidáris egysége és 
centralizácziója lebeg, — támogatást pedig a katholikus 
hivek nagy közönségében keres, és pedig mindenek előtt 
a német katholikus tartományok részéről, annál inkább, 
mert a cseh külön érdekek ápolása már elvezetett a cseh 
husszitizmus kitöréséig. 

Az uj osztrák katholikus centrum tehát már első 
nyilatkozatával, már első megjelenésével a nyilvánosság 
előtt világosságot derített a katholika egyház helyzetére 
Ausztriában. A katholika egyháznak Ausztriában hivei 
vannak minden nemzetiség körében ; ámde a szláv-ajku 
nemzetiségek politikai tevékenységét nem a katholikus 
érdekek foglalkoztatják jelenleg, hanem egészen fogva tar t-
ják a nemzetiségi, centrifugál, szeparatisztikus aspirácziók: 
a csehekét a cseh államjog, a lengyelekét a lengyelség 
jövője, a ruthénekét a nemzeti önállóság szemben a len-
gyelekkel, a délszláyokét a nagy délszláv jövő. Van köz-
tük sok jó katholikus elem, de áz hát térbe szorul a 
nemzetiségi törekvések mögött és a katholikus érdekek 
védelmére, fejlesztésére nem bir kellő erélyt kifejteni. 
Ellenbén a német katholikus tartományokban a katholi-
kusok bár németségüket r.em hajlandók feláldozni senki-
nek, de azért mégis első sorban nem nemzetiségükért har 
czolnak, mert ezt fedezve lát ják nagy mult, és biztosítva 
megfelelő jövő által, -— hanem ők elsősorban katholikus 
érdekeikért és Ausztria tartományainak szolidáris, centri-
petál összetartásáért küzdenek, fáradnak, agitálnak. 

Részrehajlat lanul tekintve a dolgot, az u j Osztrák 
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katholikus centrum németajkú alapitóinak igazuk van. 
Ha a szláv nemzetiségű tartományok képviselőinek nem-
zetiségi, szeparatisztikus politikája a bécsi parlamentben 
csak nyűg a katholikus érdekek ápolásán : akkor a német-
a jkú katholikusoknak nemcsak joguk, de kötelességök is 
egyúttal lerázni a katholikus érdekről az eddigi nyűgöket 
és ott állítani fel a katholikus politikai tömörülés szá-
mára a középpontot, a hol az legtisztábban van megóvva 
a nemzetiségi mámor befolyásaitól, a honnan tehát az a 
legnagyobb erélyt a legsikeresebben képes kifejteni. A kik 
az u j osztrák kath. centrümpárt megalapítása végett f. hó 
3 —5-ig Bécsben értekezletet t a r to t t ak : Lienbacher Salz-
burgból, Zallinger Tirolból, Opitz áldozópap a csehor-
szági katholikus nagygyűlések megalapítója és állandó 
biztosa Csehországból, és mások Felső-Ausztriából, — 
nationalejuk, származásuk és illetékességük által kimu-
tat ták, hogy hol van Ausztriában a katholikus öntudat 
elaltathatatlan erélye, — és másrészről hol vannak Ausztriá-
ban a nemzetiségi aspirácziók és a kormány biztatásai 
által könnyen háttérbe szorítható katholikusok. 

Az uj, osztrák katholikus centrum alapításának hire 
természetesen óriás szenzácziót, óriás vitát keltett Ausztria 
katholikusai körében. Itt lelkesednek, amott haragszanak. 
Legjobban haragszik a bécsi „Vaterland," a cseh mágná-
sok katholikus közlönye, mert az u j osztrák katholikus 
centrumpár t alakításában Rauscher bibornok osztrák-né-
met czentralisztikus politikáját lát ja feltámadni — a cseh 
ál lamjoggal szemben. A czim, melyen a „Vaterland" az 
u j osztrák katholikus centrumot támadja , az, hogy az u j 
pár t „deutsch-national," a német katholikusokra támasz-
kodik. Hát , édes jó Istenem, buzdítsa fel a „Vaterland" 
a cseh, morva, délszláv, lengyel, ruthén katholikuso-
kat egy ósztrák-szláv katholikus centrum felállítására az 
osztrák-német katholikus centrum — mellé, és ekkor e két 
jobb és bal kath. centrum szövetsége meg fogja a bécsi 
parlamentnek adni azt az életrevaló nagy katholikus 
centrumot, a melyre oly kiáltó szüksége van Ausztria 
népe óriás katholikus többségének. 

Három igen figyelemreméltó nyilatkozat jelent meg ez 
alkalomból a kath sajtóban, a melyeket Ausztria katholiku-
sainak jól figyelembe fog kelleni venniök. Az egyik nyilat-
kozat a- „Moniteur de Rome"-é, a mely az uj osztrák 
katholikus centrum alakítását melegen üdvözli és igen 
bölcs eljárásnak tekinti az u j párt vezérei részéről azt, 
hogy a néphez fordulnak, hogy ez tegye magáévá az 
ügyet és állítson fel megfelelő centrumot a parlamentben. 
,.Ez az eljárás, úgymond a „Mon. de Rome," termékeny. 
A restaurácziók és fejlődések ezentúl csakugyan alulról 
fognak történni . . . . I t t van a jövő. itt rejlik a megol-
dása azoknak az égető kérdéseknek, a melyek a jelen 
nemzedék szellemét nyugtalanít ják. Hoc opus, hic labor." 

A második nyilatkozat a gráczi katholikus „Volks-
blat t" nyilatkozata, a mely igen erős és erélyes elitélése 
az u j osztrák-német katholikus centrum alakításának. Ez 
a lap a németség bureaucratikxs túlsúlyra emelésének 
igyekezetét lát ja Lienbacher és társai törekvésében. Ha ez 
igaz : nemcsak a szlávokat taszítja vissza az uj pártalaku-
lás, hanem a gráczi „Volksblatt" szerint az arisztokrácziát 
is. Az uj párt hiveinek erre könnvü lesz megfelelni. Ok a 

katholikus egyház érdekeinek védelmét nem az arisztokra-
czia kiváltságának tar t ják, hanem az összes kath. nép 
szolidáris kötelességének. A mi a szláv katholikusokat 
illeti, az u j kath. centrum alapitói azt felelhetik, a mit 
már fentebb hangsúlyoztunk : hát alakítsanak a szlávajku 
tar tományok is a bécsi parlament számára szintén katho-
likus centrumot a szláv kath. népek köréből. -— Marad 
az egységes és centralisztikus német bureaukráczia vádja-
Erre az u j párt vezérei csakugyan felelettel tartoznak. 

A harmadik nyilatkozat az „Augsb. Postzeitung"-ban 
jelent meg Bécsből. Miután jelezte, hogy az u j kath. 
centrum alakítása a bécsi „konszervativ körökben . . . nem 
kellemes hatást keltett," — megmondja az okát is. Mert 
a bécsi konszervativ köröknek nem tetszik, hogy vannak 
katholikusok, a kik „saját szakállukra is készek politikát 
csinálni." De a nép, úgymond a bajor lap bécsi levele-
zője. „a nép széles rétegei másképp gondolkoznak. A 
népnek nem esik kellemetlenül, hogyha a teljes (vallás-
politikai) stagnáczió idejében egy kis különválás tör ma-
gának utat, a mely az összeségre nézve ártani nem fog, 
sőt inkább hasznos lehet. A „Vaterland" nincs megelé-
gedve, a min nem lehet csodálkozni. A nemzetiségi viszá-
lyok oly bonyodalmakat teremtenek, a melyek végtelen 
hosszú sorát idézik elő az oly „tekintetek"-nek, a melyek 
iránt a katholika egyház hálára egv perczig sem lehet 
lekötelezve," 

1891-ben lesznek Ausztriában a parlamenti válasz-
tások. 1890-ben tehát Ausztria katholikusainak az eszmék 
tisztázása által dönteni kell parlamenti képviseletük sorsa 
fölött. 

Az első lökést megadta rá az u j osztrák-német 
katholikus centrumpárt alakítására felhivó manifesztum. 

? ? 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember hó. Közoktatásügyünk. II. — 
Ama tanügyi reformok sorában, melyek a képviselő-

ház közoktatásügyi bizottságának tárgyalásai folyamában 
szóba jöttek, legelsőnek fölemlítették az országos köz-
oktatási tanács újjászervezését. 

Amit ujjá kell szervezni, javítani, az bizonyára nem 
lehetett megfelelő, jó karban mostanáig ; és lett légyen 
bár a hiba akár az intézményen, akár annak közegén, az 
egyaránt kárhoztatást foglal magában ez intézménynek, 
vagy közegeinek, vagy mindkettejüknek együttes vagy 
külön-külön ténykedésére nézve. És ez elitélés a múltra 

! nézve az egyedüli kézzel fogható eredmény e téren. Mert 
ugy gr . Csáky A. közoktatásügyi miniszter ur, mint a 
képviselőház említett bizottságának tagjai az idevonat-
kozó reformot még nem lát ják megoldottnak. A miniszter 
a maga részéről csak annyit tekint megállapítottnak, hogy 
az országos közoktatási tanácsnak rendelkezési jogot 
adni nem lehet, mert ez ellenkeznék a miniszteri fele-
lősséggel. 

Az újjászervezendő közoktatási tanács hatáskörét 
akként körvonalazta a miniszter, hogy egyfelől vélemé-
nyezési joggal birna a pedagógiai, didaktikai s methódikai 
ügyekre s a tankönyvek bírálatára, másfelől pedig fel-
ügyeleti joga volna az illető közoktatási intézetek fölött. 
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